ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΔΙΟΤ
Ακυρώςεισ Ειςιτηρίων
τισ Γραμμζσ Εςωτερικοφ




Από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του ειςιτθρίου και μζχρι και 14 θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία απόπλου:
επιςτροφι ολόκλθρθσ τθσ αξίασ του ειςιτθρίου.
Από 13 θμζρεσ μζχρι και 7 θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία απόπλου: επιςτροφι του 75% τθσ αξίασ του
ειςιτθρίου.
Από 6 θμζρεσ μζχρι και 12 ώρεσ πριν από τθν προγραμματιςμζνθ ώρα απόπλου: επιςτροφι του 50% τθσ αξίασ του ειςιτθρίου.

τισ Γραμμζσ Αδριατικήσ






Από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του ειςιτθρίου και μζχρι 30 θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία απόπλου: επιςτροφι
ολόκλθρθσ τθσ αξίασ του ειςιτθρίου.
Από 29 θμζρεσ μζχρι και 7 θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία απόπλου: επιςτροφι του 75% τθσ αξίασ του
ειςιτθρίου.
Από 6 θμζρεσ μζχρι και 24 ώρεσ πριν από τθν προγραμματιςμζνθ ώρα απόπλου: επιςτροφι του 50% τθσ αξίασ του ειςιτθρίου.
Σθν ίδια θμζρα τθσ αναχώρθςθσ: δεν επιςτρζφεται ο ναφλοσ.
Η επιςτροφι χρθμάτων πραγματοποιείται μόνο από το πρακτορείο που ζχει εκδώςει το ειςιτιριο.

ε ακυρώςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ(100%), υπάρχουν
ακυρωτικά(Cancellation fees) 3,00Ευρώ ανά ειςιτήριο.
Κρατήςεισ θζςεων
Οι κρατιςεισ κζςεων μποροφν να γίνουν μζςω όλων των ςυνεργαηόμενων ταξιδιωτικών γραφείων, των κεντρικών γραφείων
κρατιςεων και των λιμενικών γραφείων τθσ εταιρίασ.
Σο ειςιτιριο ιςχφει για ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του και μόνο για το λιμάνι αναχώρθςθσ που αναγράφεται ςε αυτό.
Σο ειςιτιριο είναι αυςτθρά ονομαςτικό και προςωπικό. Δε μεταβιβάηεται και ιςχφει μόνο για τθ κζςθ και το ταξίδι για το οποίο
εκδόκθκε. Κάκε αλλαγι κα πρζπει να αναφζρεται ζγκαιρα ςτο πρακτορείο που εξζδωςε το ειςιτιριο, ςτα κεντρικά γραφεία
κρατιςεων ι ςτα λιμενικά γραφεία τθσ εταιρίασ.
Οι κάτοχοι ειςιτθρίων ανοιχτισ θμερομθνίασ οφείλουν να φροντίηουν για τθν εξαςφάλιςθ κζςεων εγκαίρωσ, ιδίωσ κατά τθ κερινι
περίοδο. Σα ειςιτιρια αυτά ιςχφουν για ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία ταξιδιοφ εφόςον αυτι αναγράφεται. Εάν δεν αναγράφεται,
ιςχφουν για ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. Οι κάτοχοί τουσ πρζπει να τα κεωριςουν από το πρακτορείο ζκδοςθσ, τα
κεντρικά ι λιμενικά γραφεία τθσ εταιρίασ για τθν εξαςφάλιςθ κζςθσ, με τθν υποχρζωςθ καταβολισ τθσ όποιασ διαφοράσ
ναφλου.

Σιμζσ Εκπτώςεισ
Οι τιμζσ των ειςιτθρίων των γραμμών εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ςυμπεριλαμβάνουν τθ καλάςςια μεταφορά ςτθν επιλεγμζνθ
κζςθ και όλα τα ζξοδα λιμζνων. Γεφματα και ποτά δε ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι του ειςιτθρίου.
Η ζκπτωςθ 30% προςφζρεται αποκλειςτικά ςτουσ ναφλουσ επιςτροφισ των γραμμών εξωτερικοφ, όταν εκδίδεται ταυτόχρονα και
το ειςιτιριο τθσ επιςτροφισ και χορθγείται από οποιοδιποτε λιμάνι επιλζγεται θ επιςτροφι. Όλεσ οι υπόλοιπεσ εκπτώςεισ δεν
χορθγοφνται ακροιςτικά, αλλά μόνο μια από αυτζσ κάκε φορά.
Επιβάτεσ, οι οποίοι δικαιοφνται ζκπτωςθ, πρζπει να το γνωςτοποιοφν κατά τθ ςτιγμι τθσ κράτθςθσ. Μετά τθν ζκδοςθ του
ειςιτθρίου επιςτροφι χρθμάτων λόγω διαφοράσ ναφλου δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί.
Groups, φορτθγά, λεωφορεία και αςυνόδευτα οχιματα υπόκεινται ςε ειδικζσ ςυμφωνίεσ.

Καμπίνεσ

Οι καμπίνεσ χαρακτθρίηονται ωσ 2-κλινεσ, 3-κλινεσ, 4-κλινεσ αναλόγωσ του αρικμοφ των επιβατών, που τισ χρθςιμοποιοφν, και όχι
βάςει του αρικμοφ των κλινών.

Απώλεια Ειςιτηρίου
ε περίπτωςθ απώλειασ του ειςιτθρίου ο δικαιοφχοσ επιβάτθσ οφείλει να ενθμερώςει γραπτώσ τον πράκτορα που εξζδωςε το
ειςιτιριο ι τα κεντρικά γραφεία τθσ εταιρίασ. Σο απολεςκζν ειςιτιριο αντικακίςταται χωρίσ επιβάρυνςθ του επιβάτθ, εκτόσ τθσ
περίπτωςθσ αλλαγισ τιμισ ι αλλαγισ κζςθσ όπου ο επιβάτθσ επιβαρφνεται με τθν ανάλογθ διαφορά ναφλου.

Περιοριςμζνη ευθφνη
Αν για οποιοδιποτε λόγo ματαιωκεί το ταξίδι με υπαιτιότθτα του πλοίου, επιςτρζφεται ολόκλθρο το αντίτιμο του ειςιτθρίου
χωρίσ καμία άλλθ υποχρζωςθ τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρίασ προσ τον επιβάτθ.
Η πλοιοκτιτρια εταιρία ζχει το δικαίωμα, μετά από ζγκριςθ του Τ.Ε.Ν. να αντικαταςτιςει το πλοίο, για το οποίο εκδόκθκε το
ειςιτιριο αυτό, με άλλο πλοίο.
Σα δρομολόγια, οι τιμζσ και οι όροι ταξιδιοφ υπόκεινται ςε αλλαγζσ χωρίσ προειδοποίθςθ. Οι ώρεσ άφιξθσ που αναφζρονται ςτα
προγράμματα δρομολογίων υποδθλώνουν τον χρόνο άφιξθσ των πλοίων ςτον προλιμζνα.
Η εταιρία δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτζρθςθ ι ακφρωςθ του δρομολογίου, παρζκκλιςθ και μθ τιρθςθ κανονικισ πορείασ που
οφείλονται ςε κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ι εντολζσ του Τπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ (ΤΕΝ) ι των λιμενικών αρχών ι ςε
λόγουσ ανωτζρασ βίασ.

Παιδιά
Παιδιά μζχρι 4 χρόνων ταξιδεφουν δωρεάν και δεν ζχουν δικαίωμα κλίνθσ ι κακίςματοσ. Είναι όμωσ απαραίτθτθ θ ζκδοςθ του
ειςιτθρίου με μθδενικό ναφλο, αλλιώσ δεν επιτρζπεται θ επιβίβαςθ ςτο πλοίο. τα παιδιά θλικίασ από 4 ζωσ 16 ετών παρζχεται
ζκπτωςθ 50% ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ κζςεων.

Διαδικαςίεσ Επιβίβαςησ
Οι επιβάτεσ και τα οχιματα οφείλουν να βρίςκονται ςτα γραφεία λιμζνων για check-in : Σουλάχιςτον 1 ώρα πριν από τθν ώρα
αναχώρθςθσ του πλοίου (για τουσ επιβάτεσ) και 2 ώρεσ (για τα οχιματα).
Διαφορετικά, θ εταιρία ζχει το δικαίωμα να διακζςει τθ κζςθ τουσ, και οι επιβάτεσ δεν ζχουν δικαίωμα επιςτροφισ τθσ αξίασ του
ειςιτθρίου.
Για τα οχιματα, ο χρόνοσ και θ ςειρά προτεραιότθτασ κακορίηεται από τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ λιμζνoσ τθσ λιμενικισ αρχισ
ςτθν περιοχι τθσ οποίασ γίνεται θ φόρτωςθ. Ο οδθγόσ του οχιματοσ υποχρεοφται να φορτώςει και να εκφορτώςει το όχθμα του,
ακολουκώντασ τισ οδθγίεσ του πλοίου.
Οι επιβάτεσ των οχθμάτων πρζπει να αποβιβάηονται από αυτά πριν από τθν είςοδο του οχιματοσ ςτο πλοίο. Η κατθγορία του
οχιματοσ αναγράφεται ςτο ειςιτιριο με διλωςθ του επιβάτθ.
ΠΑΣΡΑ ΝΟΣΙΟ (νζοσ) ΛΙΜΕΝΑ - Οδθγίεσ Πρόςβαςθσ

Αςφάλεια ςτο πλοίο
Η Εταιρία και το πλοίο δε φζρουν ευκφνθ για ατυχιματα και απώλειεσ ι ηθμιζσ πριν από τθν επιβίβαςθ ι φόρτωςθ ςτο πλοίο και
μετά τθν αποβίβαςθ ι εκφόρτωςθ από αυτό.
Απαγορεφεται ςε επιβάτεσ και οχιματα θ μεταφορά όπλων, εκρθκτικών, εμπρθςτικών, εφφλεκτων και επικίνδυνων γενικά υλών.

Επιβάτεσ με ειδικζσ ανάγκεσ
Tα πλοία διακζτουν ειδικά διαμορφωμζνεσ καμπίνεσ με εφκολθ πρόςβαςθ, και όλοι οι κοινόχρθςτοι χώροι είναι εφκολα
προςβάςιμοι. Λόγω περιοριςμζνου αρικμοφ καμπίνων είναι απαραίτθτο να γίνεται θ κράτθςθ ζγκαιρα.

Αποςκευζσ
Οι αποςκευζσ μποροφν να παραμείνουν μζςα ςτα αυτοκίνθτα. Οι επιβάτεσ παρακαλοφνται να παίρνουν μαηί τουσ τα προςωπικά
τουσ αντικείμενα, που κα χρειαςτοφν κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ.
Μετά τθν αναχώρθςθ του πλοίου απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο χώρο των οχθμάτων.
Η Εταιρία δεν ζχει ευκφνθ για απώλεια χρθμάτων ι αντικειμζνων αξίασ, που περιζχουν οι αποςκευζσ των επιβατών ι που
βρίςκονται ςτουσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ και ςτισ καμπίνεσ. Οι επιβάτεσ μποροφν να παραδίδουν τα αντικείμενα αξίασ ςτα
λογιςτιρια των πλοίων για φφλαξθ.

Κοινόχρηςτοι χώροι
Οι επιβάτεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν ελεφκερα όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ του πλοίου. Απαγορεφεται θ χριςθ των
ςαλονιών και μπαρ για φπνο και φαγθτό.
τα πλοία υπάρχουν καταςτιματα με μεγάλθ ποικιλία ειδών ςε πολφ προςιτζσ τιμζσ.

All Inclusive Camping
Αποκλειςτικά ςτισ γραμμζσ τησ Αγκώνασ και τησ Σεργζςτησ:
Απολαφςτε μία νζα υπθρεςία, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για τον επιβάτθ που ταξιδεφει με το τροχόςπιτό του!
Κάντε κράτθςθ για τθν υπθρεςία ‘’All Inclusive Camping’’ και
απολαφςτε:





Χώρο ςτο γκαράη για το τροχόςπιτο ι το αυτοκινοφμενο όχθμά ςασ
Παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ
Διαμονι ςε εςωτερικι καμπίνα
-30% ζκπτωςθ ςε όλα τα γεφματα και τα ποτά κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ
... όλα ςτην τιμή κράτηςησ Deck με τροχόςπιτο ή αυτοκινοφμενο όχημα.
Μπορείτε επίςθσ, να πάρετε μαηί ςασ ςτθν καμπίνα το κατοικίδιό ςασ, πλθρώνοντασ μόνο 25 ευρώ ανά κατοικίδιο / διαδρομι!
Η υπθρεςία “All Inclusive Camping’’ ιςχφει όλο το χρόνο για τα "επιςιμωσ καταχωρθμζνα» Campers / Σροχόςπιτα, τα οποία
πρζπει να είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνα με ιδιωτικζσ εγκαταςτάςεισ (υπνοδωμάτιο, κουηίνα και WC εγκαταςτάςεισ).
υμβατικά αυτοκίνθτα, μικρά λεωφορεία και βάρκεσ δεν μποροφν να επωφελθκοφν από τθν υπθρεςία "All Inclusive Camping".
Για λόγουσ αςφαλείασ, απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφν προπάνιο ι οποιοδιποτε άλλο αζριο επάνω ςτο πλοίο.
(CRUISE EUROPA / CRUISE OLYMPIA / EUROPALINK).

Πιςτωτικζσ κάρτεσ
Γίνονται δεκτζσ πιςτωτικζσ κάρτεσ AMERICAN EXPRESS / DINERS / VISA / MASTERCARD / EUROCARD ςτα καταςτιματα και ςτο A la
carte εςτιατόριο των πλοίων.
Σο επίςθμο νόμιςμα του πλοίου είναι το ΕΤΡΩ.

Κατοικίδια
Σα κατοικίδια ηώα ταξιδεφουν ςε καμπίνεσ που διατίκενται για τθ μεταφορά των κατοικίδιων ηώων* ι ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ
χώρουσ ςτα καταςτρώματα του πλοίου**. Απαγορεφεται θ παραμονι τουσ ςτουσ κλειςτοφσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ και ςτισ
καμπίνεσ. Οι κάτοχοί τουσ οφείλουν να φροντίηουν για τθν τροφι τουσ και τθν υγιεινι τουσ. Πρζπει πάντα να ςυνοδεφονται από
το πρόςφατα ενθμερωμζνο βιβλιάριο υγείασ τουσ.
* τα Cruise Europa, Cruise Olympia, Europalink, Knossos Palace και Festos Palace.
** ε όλα τα πλοία του ςτόλου.

Γενικζσ Πληροφορίεσ
φμφωνα με τθ Διεκνι Οδθγία S.O.L.A.S., το Π.Δ. 23/99 τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ και τθν Κοινοτικι Οδθγία 98/41, τθ ςτιγμι τθσ
κράτθςισ ςασ είναι υποχρεωτικι θ γνωςτοποίθςθ των παρακάτω ςτοιχείων : Επώνυμο, Όνομα (Αρχικά), Φφλο, Χαρακτθριςτικό
θλικίασ (Ενιλικασ - Παιδί - Βρζφοσ), Σφποσ οχιματοσ και Αρικμόσ κυκλοφορίασ (όταν ταξιδεφει όχθμα). Για τουσ επιβάτεσ, οι
οποίοι δεν είναι υπικοοι / κάτοικοι χώρασ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. απαιτοφνται επιπλζον: Τπθκοότθτα, Αρικμόσ Διαβατθρίου και
Ημερομθνία Γζννθςθσ. τουσ επιβάτεσ με ειδικζσ ανάγκεσ ςυνιςτοφμε να το δθλώςουν κατά τθν κράτθςθ κζςεων.
Οι επιβάτεσ ευκφνονται για τθν τιρθςθ των Λιμενικών, Τγειονομικών και Σελωνιακών Διατάξεων.
Οι επιβάτεσ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με τισ οδθγίεσ του πλοιάρχου και του πλθρώματοσ που αφοροφν ςτθν τιρθςθ τθσ
τάξθσ και ςτθν αςφάλεια του πλοίου.

Για κάκε παράπονο κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ οι επιβάτεσ πρζπει να απευκφνονται ςτον πλοίαρχο ι ςτον φπαρχο του πλοίου
και μετά το πζρασ του ταξιδιοφ ςτισ ΜΙΝΩΙΚΕ ΓΡΑΜΜΕ ι ςτισ Λιμενικζσ Αρχζσ.

