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1. ΕΙΙΣΗΡΙΑ – ΚΡΑΣΗΕΙ ΘΕΕΩΝ
Σα ειςιτιρια είναι προςωπικά, ονομαςτικά, δεν μεταβιβάηονται και ιςχφουν αποκλειςτικά για τθν διαδρομι, τθν
θμερομθνία και τθν κατθγορία για τθν οποία ζχουν εκδοκεί.
Κρατιςεισ μποροφν να γίνουν μζςω όλων των ςυνεργαηόμενων με τθν Εταιρεία Σαξιδιωτικϊν Γραφείων, των Λιμενικϊν
Γραφείων, των κεντρικϊν Γραφείων τθσ Εταιρείασ ι μζςω διαδικτφου.
Η ζκδοςθ ειςιτθρίου πάνω ςτο πλοίο απαγορεφεται και ςυνεπϊσ για τθν αποφυγι άςκοπθσ ταλαιπωρίασ οι επιβάτεσ
πρζπει να προβαίνουν ζγκαιρα ςε κρατιςεισ κζςεων και ζκδοςθ ειςιτθρίων.
φμφωνα με τθν Κοινοτικι Οδθγία 98/41, για λόγουσ αςφαλείασ θ ονομαςτικι κατάςταςθ επιβαινόντων είναι
υποχρεωτικι ςε κάκε δρομολόγιο και ςτα ειςιτιρια πρζπει απαραίτθτα να αναγράφονται τα παρακάτω ςτοιχεία:
Ονοματεπϊνυμο Επιβάτθ, Φφλο (άνδρασ – γυναίκα), Ηλικιακι Κατθγορία (ενιλικοσ, παιδί, βρζφοσ), Σφποσ και Αρικμόσ
Κυκλοφορίασ Οχιματοσ, εφόςον υπάρχει.
υνιςτοφμε ςτουσ επιβάτεσ κατά τθν ζκδοςθ των ειςιτθρίων να ενθμερϊνουν το πρακτορείο ζκδοςθσ για τον αρικμό του
τθλεφϊνου τουσ (κατά προτίμθςθ κινθτοφ) οφτωσ ϊςτε να ειδοποιοφνται ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αλλαγισ του
προγραμμαςτιςμζνου δρομολογίου π.χ. απαγόρευςθσ απόπλου λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν κ.λ.π.
Εκτόσ από τα παραπάνω πρζπει να δθλϊνονται ςτο πρακτορείο ζκδοςθσ τα άτομα που χρειάηονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ.
Παιδιά μζχρι 4 ετϊν: είναι υποχρεωτικι θ ζκδοςθ ειςιτθρίου με μθδενικό ναφλο.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΗ
Οι επιβάτεσ βάςθ του νόμου υπ’ αρικμ. 3709/2008 υποχρεοφνται να προςζρχονται ςτο πλοίο το αργότερο μιςι ϊρα πριν
τθν προγραμματιςμζνθ αναχϊρθςθ ι ςε περίπτωςθ που ταξιδεφουν με όχθμα να βρίςκονται ςτο ςθμείο φόρτωςθσ 1 ϊρα
πριν τον απόπλου.
3. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΔΟΗ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ
Σα ειςιτιρια πρζπει να εκδίδονται μζςα ςτθν προκακοριςμζνθ από τθν θμερομθνία κράτθςθσ προκεςμία, για τθν οποία οι
επιβάτεσ ενθμερϊνονται από τον ταξιδιωτικό τουσ πράκτορα. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ κράτθςθ ακυρϊνεται αυτόματα.
4. ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σα ειςιτιρια ανοιχτισ θμερομθνίασ ιςχφουν για ζνα χρόνο από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. Ειςιτιρια ανοικτισ
θμερομθνίασ δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά προσ επιβίβαςθ, εάν δεν ζχουν αντικαταςτακεί με νζα ειςιτιρια τθσ
ςυγκεκριμζνθσ αναχϊρθςθσ.
5. ΑΚΤΡΩΕΙ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ/ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΝΑΤΛΩΝ
Ακυρϊςεισ ειςιτθρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία ζκδοςθσ και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα πρωτότυπα ειςτιρια.
Σα ειςιτιρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωκοφν τθλεφωνικά.
φμφωνα με τον χρόνο τησ ακφρωςησ ιςχφουν οι ακόλουθοι όροι ακυρωτικών:
6 θμζρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ: Επιςτροφι 100% ι μετατροπι του ειςιτθρίου ςε ανοικτισ θμερομθνίασ.
Από 6 θμζρεσ ζωσ 12 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ: Επιςτροφι 50% ι μετατροπι του ειςιτθρίου ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ.
12 ϊρεσ πριν και ζωσ τθν αναχϊρθςθ: Παρακρατοφνται 50% ακυρωτικά.
Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ, ενϊ θ αλλαγι τθσ
θμερομθνίασ δεν είναι δυνατι.
Ειδικά για τισ περιόδουσ ΠΑΧΑ, ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ και μηνόσ ΑΤΓΟΤΣΟΤ, τα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι
μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία, 14 ημζρεσ πριν την αναχώρηςη.
ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά μόνο εφόςον
ζχουν αρχικά εκδοκεί ςαν ανοικτισ θμερομθνίασ. Όταν ζχουν μετατραπεί ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ακυρϊνονται με
ακυρωτικά 50%.
ε ακυρώςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ(100%), υπάρχουν ακυρωτικά(Cancellation fees) 3,00Ευρώ
ανά ειςιτήριο.
6. ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ Ή ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ (π.χ. ΔΤΜΕΝΕΙ ΚΑΙΡΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ)
ΚΑΘΤΣΕΡΗΗ ΑΠΟΠΛΟΤ:
Οι επιβάτεσ και τα οχιματα μποροφν να επιβιβαςκοφν χωρίσ να αλλάξουν τα ειςιτιριά τουσ.
ΜΑΣΑΙΩΗ ΣΑΞΙΔΙΟΤ:
Σα ειςιτιρια τθσ αναχϊρθςθσ που ματαιϊκθκε δεν ιςχφουν για επιβίβαςθ και πρζπει να αλλαχκοφν για τθν επόμενθ
προγραμματιςμζνθ αναχϊρθςθ, ςτθν οποία υπάρχει διακεςιμότθτα κζςεων, με αντικατάςταςθ του αρχικοφ ειςιτθρίου.
ΠΡΟΟΧΗ:
Παρακαλοφνται οι επιβάτεσ ςε περιπτϊςεισ που προβλζπεται κακυςτζρθςθ λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν να
επικοινωνοφν με τα λιμενικά γραφεία τθσ εταιρείασ για να ενθμερϊνονται ςχετικά με τθ νζα ϊρα αναχϊρθςθσ του πλοίου.

7. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ
ε περίπτωςθ απϊλειασ του ειςιτθρίου, για να μπορζςει να ταξιδζψει ο επιβάτθσ, κα πρζπει να αγοράςει νζο ειςιτιριο.
τθ ςυνζχεια πρζπει να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν εταιρεία όςον αφορά τθν απϊλεια αναφζροντασ όλα τα ςτοιχεία του
απολεςκζντοσ ειςιτθρίου (θμερομθνία ταξιδίου, διαδρομι, αρικμό ειςιτθρίου) τον αρικμό του νζου ειςιτθρίου που
αγοράςτθκε και φωτοτυπία αυτοφ.
Εφόςον το απολεςκζν ειςιτιριο δεν βρεκεί ςτα αρχεία τθσ εταιρείασ να ζχει μετατραπεί ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι να
ζχει ταξιδζψει ςε διάςτθμα 3 μθνϊν από τθν θμερομθνία ταξιδίου, θ εταιρεία κα το αντικαταςτιςει με δωρεάν ειςιτιριο
τθσ ίδιασ διαδρομισ και κατθγορίασ με το απωλεςκζν.
Όλα τα ςτοιχεία του απολεςκζντοσ ειςιτθρίου κα τα αναηθτιςετε ςτο γραφείο ζκδοςθσ, ι ςε κάποιο από τα λιμενικά
γραφεία.Η διλωςθ απϊλειασ κα κατατίκεται ι κα αποςτζλλεται με fax ςτα κεντρικά γραφεία τθσ εταιρείασ .
8. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Η εταιρεία κα κάνει κάκε προςπάκεια για να τθριςει τα δρομολόγια που αναφζρονται ςτο φυλλάδιο. Διατθρεί όμωσ το
δικαίωμα για τθν τροποποίθςι τουσ, εφόςον παραςτεί ανάγκθ.
9. ΕΛΕΓΧΟ ΣΟ ΠΛΟΙΟ
Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί διενεργοφν ελζγχουσ ειςιτθρίων κατά τθν επιβίβαςθ και κατά τθ διάρκεια του ταξιδίου. Κατά
τον ζλεγχο οι επιβάτεσ είναι υποχρεωμζνοι να επιδεικνφουν τα ειςιτιριά τουσ και τα δικαιολογθτικά εμπορικϊν
εκπτϊςεων, εφόςον ζχει εκδοκεί εκπτωτικό ειςιτιριο.
10. ΑΠΟΚΕΤΕ
Οι αποςκευζσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε ειδικά ςθμεία του πλοίου, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του πλθρϊματοσ. Οι
αποςκευζσ δεν πρζπει να περιζχουν αντικείμενα αξίασ. Σα αντικείμενα αξίασ μποροφν να παραδίδονται ςτουσ υπεφκυνουσ
Αξιωματικοφσ του πλοίου προσ φφλαξθ. Παρακαλοφνται οι κ.κ. επιβάτεσ να μθν τοποκετοφν αποςκευζσ ι αντικείμενα ςτα
κακίςματα ι τισ κζςεισ επιβατϊν.
11. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
Τπάρχουν ειδικά διαμορφωμζνεσ καμπίνεσ αλλά και κατάλλθλοι χϊροι για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των επιβατϊν με
ειδικζσ ανάγκεσ. Ο αρικμόσ των ςυγκεκριμζνων καμπινϊν είναι περιοριςμζνοσ γι’ αυτό και είναι απαραίτθτθ θ ζγκαιρθ
κράτθςθ κζςεων.
12. ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΔΙΑ
Διατίκενται ειδικζσ καμπίνεσ αλλά και ειδικά διαμορφωμζνοι χϊροι διαμονισ κατοικίδιων. Ο αρικμόσ των καμπινϊν αυτϊν
είναι περιοριςμζνοσ, γι’ αυτό και είναι απαραίτθτθ θ ζγκαιρθ κράτθςθ κζςθσ.
Για λόγουσ υγιεινισ, απαγορεφεται θ παραμονι των κατοικίδιων ςε άλλεσ καμπίνεσ (εκτόσ των ειδικϊν), κακϊσ και ςε
όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του πλοίου. Σα ςκυλιά εφόςον κυκλοφοροφν (πάντα με λουρί και ςυνοδό)
κα πρζπει να φοροφν υποχρεωτικά φίμωτρο.
Οι επιβάτεσ που ταξιδεφουν με κατοικίδιο πρζπει να ζχουν πάντα μαηί τουσ το πρόςφατα ενθμερωμζνο βιβλιάριο υγείασ
του και είναι υπεφκυνοι για τθ φροντίδα, τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι του. Αςυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.
13. ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΛΕΘΕΝΣΩΝ
ε περίπτωςθ που κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ οι επιβάτεσ ζχαςαν ι βρικαν κάποιο αντικείμενο, παρακαλοφνται να
ενθμερϊςουν άμεςα και πριν τθν αποβίβαςι τουσ τθν Ρεςεψιόν του πλοίου.Για οποιαδιποτε πλθροφορία μετά τθν
αποβίβαςθ, μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα Κεντρικά Γραφεία τθσ εταιρείασ.
14. ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΚΗ Α ΑΦΑΛΕΙΑ
Για λόγουσ αςφαλείασ, όλοι οι επιβάτεσ και τα αντικείμενα τα οποία φζρουν επί του πλοίου είναι πικανό να ελεγχκοφν. Θα
απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο πλοίο, ςτα πρόςωπα τα οποία αρνοφνται να ςυμμορφωκοφν και κα αναφζρονται ςτισ κατά
τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ.
Οι επιβάτεσ οφείλουν να παρουςιάηουν ςτο εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του πλοίου, το ειςιτιριό τουσ, το διαβατιριο ι
τθν ταυτότθτα ι άλλα ζγκυρα ταξιδιωτικά ζγγραφα. Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να μθν επιτρζπει τθν επιβίβαςθ εάν ο
επιβάτθσ δεν διακζτει τα απαιτοφμενα ταξιδιωτικά ζγγραφα και δεν δφναται να αποδείξει, πζραν πάςθσ αμφιβολίασ τθν
ταυτότθτά του.
Μετά τθν επιβίβαςθ δεν επιτρζπεται θ αποβίβαςθ χωρίσ τθν άδεια των υπεφκυνων Αξιωματικϊν του πλοίου.
ε περίπτωςθ που ο επιβάτθσ επικυμεί να ματαιϊςει το ταξίδι του μετά τθν επιβίβαςι του, πρζπει να μεταφζρει εκτόσ
πλοίου τισ αποςκευζσ του και το όχθμά του (εφόςον αυτό είναι δυνατόν).
Εάν ζχετε μαηί ςασ όπλο, παρακαλοφμε να το δθλϊςετε κατά τθν επιβίβαςθ.

15. ΝΟΜΟ 3730 – ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ
Με βάςθ τον υπ’ αρικμ. 3730 νόμο του Τπουργείου Τγείασ, από 1θ Ιουλίου 2009 απαγορεφεται το κάπνιςμα ςε όλουσ τουσ
κλειςτοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςτισ καμπίνεσ των πλοίων μασ. Οι επιβάτεσ μποροφν να καπνίηουν μόνο ςτουσ
κακοριςμζνουσ χϊρουσ των εξωτερικϊν ανοικτϊν καταςτρωμάτων.

