ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΔΙΟΤ

Διαδικαςία Επιβίβαςησ
Οι επιβάτεσ και τα οχιματα οφείλουν να βρίςκονται ςτο ςθμείο αναχϊρθςθσ τουλάχιςτον μια ϊρα προ του απόπλου του πλοίου.

Αγορά ειςιτηρίων επιβατϊν και αποδείξεων μεταφοράσ οχημάτων
Κάκε ειςιτιριο επιβάτθ είναι ατομικό, δεν μεταβιβάηεται και ιςχφει μόνο για τθν κζςθ και τθν διαδρομι που εκδόκθκε. Αλλαγζσ γίνονται μόνο
από το πρακτορείο/τουριςτικό γραφείο που ζχει εκδϊςει το ειςιτιριο, τα Κεντρικά Εκδοτιρια Ειςιτθρίων τθσ Εταιρίασ ςτον Πειραιά, Αςτιγγοσ
6, Πλατεία Καραϊςκάκη και από τα εκδοτιρια τθσ Εταιρίασ ςτουσ προβλιτεσ των λιμζνων.
Ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ επιςτροφισ διατίκενται μόνον για τα Πλοία τθσ Εταιρίασ που εκτελοφν δρομολόγια ςτισ γραμμζσ ςτου
αρωνικοφ. Οι επιβάτεσ κάτοχοι τζτοιων ειςιτθρίων πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν κζςθ τουσ εγκαίρωσ, ιδιαίτερα ςε περιόδουσ αιχμισ τθσ
επιβατικισ κίνθςθσ.

Ακυρϊςεισ ειςιτηρίων επιβατϊν




Ζωσ 14 θμζρεσ προ του απόπλου: 100% επιςτροφι του ναφλου
Ζωσ 7 θμζρεσ προ του απόπλου: 75% επιςτροφι του ναφλου
Ζωσ 12 ϊρεσ προ του απόπλου: 50% επιςτροφι του ναφλου
Για ακυρϊςεισ που γίνονται ςε χρόνο λιγότερο των 12 ωρϊν προ του απόπλου ΔΕΝ επιςτρζφεται ο ναφλοσ.
Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται μόνο από το πρακτορείο ζκδοςθσ.
ΔΕΝ γίνονται τθλεφωνικζσ ακυρϊςεισ ειςιτθρίων.
Οι επιβάτεσ που επικυμοφν τθν ακφρωςθ των ειςιτθρίων τουσ πρζπει να τα προςκομίςουν ςτο πρακτορείο ζκδοςθσ.

ε ακυρϊςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ(100%), υπάρχουν ακυρωτικά(Cancellation fees) 3,00Ευρϊ ανά
ειςιτήριο.
Εναλλακτικά:
Παρζχεται θ δυνατότθτα μετατροπισ των ειςιτθρίων ςε ειςιτιρια Ανοιχτισ Ημερομθνίασ (Open-Date) ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ςε επόμενο
ταξίδι, εφόςον το ηθτιςει ο επιβάτθσ ωσ ακολοφκωσ:

Τψηλή Περίοδοσ:
Από 9/4/2015 ζωσ 14/4/2015, από 29/5/2015 ζωσ 1/6/2015 και από 1/7/2015 ζωσ 6/9/2015
 Ζωσ 6 ϊρεσ προ του απόπλου, ςτα Σαχφπλοα HS4 - HS5 - HS6 - FC3 - FC4
 Ζωσ 4 ϊρεσ προ του απόπλου, ςτα ΝΗΟ ΜΤΚΟΝΟ και ΑΡΙΑΔΝΗ
 Ζωσ 2 ϊρεσ προ του απόπλου, ςτισ γραμμζσ αρωνικοφ, ποράδων (εξαιροφνται τα ταχφπλοα ςτθ γραμμι Πειραιά – Αίγινα – Αγκίςτρι
– Πειραιά όπου θ μετατροπι μπορεί να γίνει ζωσ τον απόπλου).

Χαμηλή Περίοδοσ:
οι υπόλοιπεσ θμερομθνίεσ
 Ζωσ 2 ϊρεσ προ του απόπλου, ςτα Σαχφπλοα HS4 - HS5 - HS6 - FC3 - FC4 (κάκε Παραςκευι - άββατο - Κυριακι)
 Ζωσ τον απόπλου, ςτα ΝΗΟ ΜΤΚΟΝΟ και ΑΡΙΑΔΝΗ
 Ζωσ τον απόπλου, ςτισ γραμμζσ αρωνικοφ, ποράδων.
Σα ανοικτισ θμερομθνίασ ειςιτιριασ (Open-Date) αντικακίςτανται με νζο ειςιτιριο, ίςθσ ι μεγαλφτερθσ αξίασ, καταβάλλοντασ τθ διαφορά του
ναφλου, εφόςον διατίκενται κζςεισ για το ίδιο ι άλλο ταξίδι. Για το νζο αυτό ειςιτιριο δεν ιςχφουν οι παραπάνω όροι ακφρωςθσ ενϊ δεν
επιςτρζφεται τυχόν διαφορά ναφλου από το αρχικό. Εννοείται βζβαια ότι το νζο ειςιτιριο δεν μπορεί να είναι εκπτωτικό εάν το παλαιό δεν
ιταν εκπτωτικό και επίςθσ ότι δεν αντικακίςταται ειςιτιριο οχιματοσ με επιβάτθ και το αντίςτροφο. Σα Open ειςιτιρια ιςχφουν (μποροφν να
αντικαταςτακοφν με νζο ειςιτιριο) ζωσ το τζλοσ του ζτουσ ζκδοςθσ του αρχικοφ ειςιτθρίου.

Απϊλεια Ειςιτηρίων
ε περίπτωςθ απϊλειασ του ειςιτθρίου, κα πρζπει να αγοραςτεί νζο. τθν ςυνζχεια κα πρζπει να δθλωκεί εγγράφωσ θ απϊλεια, αναφζροντασ
τθν θμερομθνία του ταξιδίου, τθ διαδρομι και τον αρικμό του απολεςκζντοσ ειςιτθρίου, κακϊσ επίςθσ τον αρικμό του νζου ειςιτθρίου και
φωτοτυπία αυτοφ. Εφόςον, κατόπιν ελζγχου ςτα αρχεία τθσ εταιρίασ, προκφψει ότι το απολεςκζν ειςιτιριο δεν ταξίδεψε ι δεν
αντικαταςτάκθκε, εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από το ταξίδι, ο επιβάτθσ δικαιοφται δωρεάν ειςιτθρίου ιςόποςθσ αξίασ με το απολεςκζν.

Καθυςτζρηςη Δρομολογίου
Η εταιρία δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτζρθςθ δρομολογίου, παρζκκλιςθ και μθ τιρθςθ κανονικισ πορείασ που οφείλονται ςε δυςμενείσ
καιρικζσ ςυνκικεσ ι εντολζσ του ΤΕΝ και των Λιμενικϊν Αρχϊν ι ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ και γίνονται με κφριο μζλθμα τθν αςφάλεια των
επιβατϊν. ε περιπτϊςεισ που το προγραμματιςμζνο δρομολόγιο δεν πραγματοποιθκεί από υπαιτιότθτα τθσ Εταιρίασ ι για λόγουσ ανωτζρασ

βίασ (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν), επιςτρζφεται ςτον επιβάτθ ολόκλθρθ θ αξία του ειςιτθρίου. Σα δρομολόγια
υπόκεινται ςε αλλαγζσ που γνωςτοποιοφνται μζςω τθσ παροφςασ ιςτοςελίδασ www.hsw.gr.

Ονομαςτική κατάςταςη επιβαινόντων
φμφωνα με τθν Κοινοτικι Οδθγία 98/41/ΕΚ είναι υποχρεωτικι για λόγουσ αςφαλείασ, θ ονομαςτικι καταγραφι των επιβαινόντων ςε κάκε
δρομολόγιο. Για τουσ ςκοποφσ τθσ καταγραφισ, τα ειςιτιρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ και αναγράφουν οπωςδιποτε:
 Σο ονοματεπϊνυμο του επιβάτθ
 Σο φφλο: άνδρασ / γυναίκα
 Σθν θλικία: ενιλικοσ / παιδί / βρζφοσ
Κατά τθν θλεκτρονικι κράτθςθ ι τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου, ο επιβάτθσ οφείλει να δίνει ακριβι ςτοιχεία ταυτότθτάσ του, αρικμό τθλεφϊνου
επικοινωνίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν ενθμζρωςι του από το μεταφορζα ςε περίπτωςθ
κακυςτζρθςθσ, ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του δρομολογίου του πλοίου. ε περίπτωςθ μθ επικυμίασ του επιβάτθ να γνωςτοποιιςει ςτοιχεία
επικοινωνίασ αυτι καταχωρείται εγγράφωσ επί του ειςιτθρίου. ε περίπτωςθ θλεκτρονικισ κράτθςθσ, ο επιβάτθσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ του ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι φόρμα ι ςυμπλθρϊνει τθν επιλογι "Δεν επικυμϊ να ενθμερωκϊ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ,
ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του δρομολογίου".
Ο επιβάτθσ οφείλει επίςθσ να ελζγχει κατά τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου τθν ορκότθτα των αναγραφόμενων ςτο ειςιτιριο ςτοιχείων (θμερομθνία,
ϊρα, δρομολόγιο, πλοίο, ςτοιχεία ταυτότθτασ κλπ.) και να μθν το παραλαμβάνει ςε περίπτωςθ λανκαςμζνθσ αναγραφισ. Κατά τθν ζκδοςθ
ειςιτθρίων κα πρζπει να δθλϊνονται ςτο πρακτορείο ι τα εκδοτιρια τθσ εταιρίασ τα άτομα που χριηουν ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ.

Ναφλοι / Εκπτϊςεισ
Η τιμι του ειςιτθρίου (ναφλοσ) περιλαμβάνει τθ μεταφορά του επιβάτθ ςτο λιμζνα προοριςμοφ, ςτον τφπο κζςθσ που ζχει επιλζξει ο επιβάτθσ
και αναγράφεται ςτο ειςιτιριο, κακϊσ επίςθσ και τισ εκάςτοτε νόμιμεσ επιβαρφνςεισ επ' αυτοφ (Φ.Π.Α., λιμενικά τζλθ κλπ.). Γεφματα και snacks
δεν περιλαμβάνονται ςτθν τιμι του ειςιτθρίου.
Η τιμι τθσ απόδειξθσ μεταφοράσ οχιματοσ (ναφλοσ) περιλαμβάνει τθ μεταφορά του οχιματοσ ςτο λιμζνα προοριςμοφ και τισ εκάςτοτε νόμιμεσ
επιβαρφνςεισ επ' αυτοφ (Φ.Π.Α., λιμενικά τζλθ κλπ.).
Οι εκπτϊςεισ δεν είναι ακροιςτικζσ. Εφόςον ςυντρζχουν περιςςότερεσ τθσ μίασ περιπτϊςεισ εκπτϊςεων, εφαρμόηεται μόνον θ μεγαλφτερθ
ζκπτωςθ.
Οι επιβάτεσ που δικαιοφνται εκπτϊςεωσ πρζπει να το δθλϊςουν κατά τθν κράτθςθ των κζςεων και να επιδεικνφουν όλα τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά ζγγραφα τόςο κατά τθν ζκδοςθ των αντιςτοίχων εκπτωτικϊν ειςιτθρίων όςο και κατά τθν επιβίβαςι τουσ ςτο Πλοίο. Μετά τθν
ζκδοςθ του ειςιτθρίου, ουδεμία διαφορά ναφλου επιςτρζφεται.
Η Εταιρία χορθγεί εκπτϊςεισ ςτουσ επιβάτεσ ςφμφωνα με τθν εμπορικι τθσ πολιτικι. Ενδεικτικά, διευκρινίηουμε τα εξισ:
 Βρζφθ και νιπια ζωσ πζντε (5) ετϊν ταξιδεφουν δωρεάν ςτισ κζςεισ Γ' κατθγορίασ (deck) των ςυμβατικϊν πλοίων τθσ Εταιρίασ και ςε
όλεσ τισ κζςεισ, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ, των ταχυπλόων πλοίων τθσ Εταιρίασ. ε οποιαδιποτε άλλθ κατθγορία κζςεωσ (π.χ.
καμπίνεσ) ςτα ςυμβατικά πλοία δικαιοφνται ζκπτωςθσ 50% επί του ναφλου.
 Παιδιά από πζντε (5) ζωσ δζκα (10) ετϊν δικαιοφνται εκπτϊςεωσ 50% επί του ναφλου ςε όλα τα πλοία τθσ Εταιρίασ, ςυμβατικά και
ταχφπλοα, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ κζςθσ.
 Φοιτθτικισ εκπτϊςεωσ επί του ναφλου δικαιοφνται μόνον φοιτθτζσ και ςπουδαςτζσ θμεδαπϊν Α.Ε.Ι. ι Σ.Ε.Ι.
 Για τθ μεταφορά ομάδων επιβατϊν (groups), τουριςτικϊν λεωφορείων, ρυμουλκϊν αποςκευϊν και ρυμουλκϊν βαρϊν κα ιςχφουν
κατά περίπτωςθ οι ειδικότερεσ ςυμφωνίεσ με τθν Εταιρία.

Κανονιςμοί Αςφάλειασ ςτο Πλοίο
Απαγορεφεται αυςτθρά θ μεταφορά όπλων, εκρθκτικϊν υλϊν και άλλων επικίνδυνων ουςιϊν ι υλικϊν εν πλω.
Απαγορεφεται θ παραμονι των επιβατϊν κατά τθ διάρκεια του ταξιδίου ςε οποιαδιποτε ανοικτι περιοχι των ταχυπλόων Πλοίων τθσ Εταιρίασ,
ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ.
Σο κάπνιςμα απαγορεφεται ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του πλοίου. Για λόγουσ αςφαλείασ του πλου και προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, παρακαλείςκε να μθν πετάτε αναμμζνα τςιγάρα ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ του Πλοίου ι ςτθ κάλαςςα.

Αποςκευζσ - Σιμαλφή - Χρήματα
Κατά τθ διάρκεια του ταξιδίου, οι αποςκευζσ μποροφν να παραμζνουν μζςα ςτα οχιματα. ε κάκε περίπτωςθ όμωσ, και επειδι απαγορεφεται
θ πρόςβαςθ ςτο garage του Πλοίου κατά τθ διάρκεια του πλου, οι επιβάτεσ κα πρζπει να φζρουν μαηί τουσ τα προςωπικά είδθ που τυχόν
χρειαςκοφν κατά τθ διάρκεια του ταξιδίου.
Χριματα, αξιόγραφα και λοιπά τιμαλφι αντικείμενα μποροφν να παραδίδονται προσ φφλαξθ ςτο Λογιςτιριο του Πλοίου. Σο Πλοίο και θ
Εταιρία δεν ευκφνονται για τυχόν κλοπι ι απϊλεια χρθμάτων, αξιόγραφων και λοιπϊν τιμαλφϊν αντικειμζνων εντόσ του Πλοίου, ςε
περίπτωςθ που δεν τουσ ζχει ανατεκεί θ φφλαξθ αυτϊν, όπωσ περιγράφεται.

Κατοικίδια
Σα Πλοία τθσ Εταιρίασ διακζτουν ειδικοφσ χϊρουσ διαμονισ κατοικίδιων ηϊων. Για λόγουσ υγιεινισ, απαγορεφεται θ παραμονι των κατοικίδιων
ςε άλλουσ χϊρουσ του Πλοίου (ενδεικτικά μπαρ, εςτιατόρια, εςωτερικοφσ χϊρουσ). 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.

Γενικζσ πληροφορίεσ
Οι επιβάτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ όλουσ τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ κατά τθν επιβίβαςθ, τθν αποβίβαςθ και τον πλου και τθσ
δθμοςίασ τάξεωσ εντόσ του Πλοίου και να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ. Επιπλζον, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ κάκε εντολι του
Πλοιάρχου ι οδθγία των μελϊν του πλθρϊματοσ κατά τθ διάρκεια του ταξιδίου και να απευκφνονται ςτα αρμόδια μζλθ του πλθρϊματοσ ςε
περίπτωςθ προβλιματοσ.

