Όροι ταξιδιοφ
Όροι ζκδοςησ ειςιτηρίου
φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, για λόγουσ αςφαλείασ, κατά τθν ζκδοςθ
ειςιτθρίου, είναι πλζον υποχρεωτικι θ αναγραφι των κατωτζρω ςτοιχείων:
1. Σο πλιρεσ επώνυμο του επιβάτθ
2. Σο όνομα ι το πρώτο γράμμα του ονόματόσ του
3. Σο φφλο : Άνδρασ - Γυναίκα
4. Σο τθλεφ. επικοινωνίασ του επιβάτθ εφόςον το επικυμεί
5. Η θλικία με τθν ζννοια
ΒΡΕΦΟ = ζωσ τεςςάρων ετών,
ΠΑΙΔΙ = ζωσ δζκα ετών (καταβάλει ναφλο ίςο με το 50% τθσ αντίςτοιχθσ κζςεωσ ),
ΕΝΗΛΙΚΑ = άνω των δζκα ετών.
5. Η ζκδοςθ ειςιτθρίου είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ επιβατών, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που
εκδίδεται ειςιτιριο μθδενικισ αξίασ.
6. Σα άτομα που χριηουν Ειδικισ Φροντίδασ κα πρζπει να το δθλώνουν ςτον πράκτορα κατά τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου τουσ.
7. Η επιβίβαςθ ςτο πλοίο γίνεται μζςω διαδικαςίασ ελζγχου (check-in).
τουσ επιβάτεσ ι τα οχιματά τουσ, που φζρουν ειςιτιρια τα οποία δεν ιςχφουν για το ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο και πλοίο ΔΕΝ
κα τουσ επιτρζπεται θ επιβίβαςθ.
 Για τθν αποφυγι τυχόν ταλαιπωρίασ ςασ παρακαλοφμε όπωσ προςζρχεςτε εγκαίρωσ ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ, εφοδιαςμζνοι με
το ειςιτιριό ςασ και να τθρείτε τα παραπάνω.
Όροι ειςιτηρίου επιβάτη
1. Σο ειςιτιριο αυτό είναι ατομικό, ονομαςτικό, δεν μεταβιβάηεται και ιςχφει μόνο για τθ κζςθ και το ταξίδι που εκδόκθκε.
2. Σο ναφλο δεν περιλαμβάνει αντίτιμο τροφοδοςίασ.
3. Ο επιβάτθσ οφείλει να βρίςκεται ςτο χώρο επιβίβαςθσ του πλοίου μία ώρα πριν τθν αναχώρθςθ. Αν δεν προλάβει τον
απόπλου δεν δικαιοφται επιςτροφισ ναφλου. Ενώ αν δθλώςει προ του απόπλου τθν πρόκεςι του να μθν πραγματοποιιςει το
ταξίδι, δικαιοφται επιςτροφισ του μιςοφ ναφλου.
4. Παιδιά θλικίασ μζχρι 4 χρόνων ταξιδεφουν δωρεάν και δεν δικαιοφνται κλίνθ, ενώ παιδιά από 5-10 χρονών πλθρώνουν το μιςό
ειςιτιριο και δικαιοφνται κλίνθ.
5. Ο κομιςτισ ολόκλθρου ειςιτθρίου δικαιοφται να μεταφζρει δωρεάν αποςκευζσ μζχρι 40 κιλών ι 1 κ. μ.
6. ε περίπτωςθ απώλειασ του ειςιτθρίου, δεν αντικακίςταται και δεν επιςτρζφεται το αντίτιμό του.
7. Εφόςον ο επιβάτθσ διατιρθςε τθ φφλαξθ των αποςκευών του θ πλοιοκτιτρια εταιρία δεν ευκφνεται για φκορά ι απώλειά
τουσ.
8. Σιμαλφι, χριματα και αντικείμενα αξίασ μποροφν να παραδίδονται ςτο λογιςτιριο του πλοίου για φφλαξθ.
9. Η πλοιοκτιτρια εταιρία δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτζρθςθ του δρομολογίου, παρζκκλιςθ και μθ τιρθςθ κανονικισ
πορείασ, που οφείλονται ςε κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ ι εντολζσ του ΤΕΝ ι των λιμενικών αρχών ι ςε λόγου ανωτζρασ βίασ.
10. Απαγορεφεται ςτουσ επιβάτεσ να μεταφζρουν εκρθκτικζσ, εφφλεκτεσ, εμπρθςτικζσ και γενικά επικίνδυνεσ φλεσ.
11. Οι επιβάτεσ ευκφνονται για τθν τιρθςθ των Λιμενικών, Τγειονομικών και Σελωνειακών διατάξεων.
12. Οι επιβάτεσ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με τισ οδθγίεσ του πλοιάρχου και του πλθρώματοσ που αφοροφν ςτθν τιρθςθ τθσ
τάξθσ και ςτθν αςφάλεια του πλοίου.
13. Για κάκε παράπονο κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ οι επιβάτεσ πρζπει να απευκφνονται ςτον Πλοίαρχο ι ςτον Υπαρχο του
πλοίου και μετά το πζρασ του ταξιδιοφ ςτθν πλοιοκτιτρια εταιρεία ι ςτισ Λιμενικζσ Αρχζσ.
14. Αν για οποιοδιποτε λόγο ματαιωκεί το ταξίδι με υπαιτιότθτα του πλοίου επιςτρζφεται το αντίτιμο του ειςιτθρίου χωρίσ άλλθ
υποχρζωςθ τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρίασ προσ τον επιβάτθ.
15. Η πλοιοκτιτρια εταιρεία ζχει το δικαίωμα, μετά από ζγκριςθ του ΤΕΝ, να αντικαταςτιςει το πλοίο, για το οποίο εκδόκθκε το
ειςιτιριο αυτό, με άλλο πλοίο.

Ακυρωτικι Πολιτικι

High season: From 01/07 until 30/09




Σα ειςιτιρια μποροφν να μετατραποφν ςε ανοιχτά ειςιτιρια ζωσ δώδεκα (12) ώρεσ πριν τθν αναχώρθςθ
του πλοίου.
Επιςτρζφεται ολόκλθρθ θ αξία των ειςιτθρίων αν θ ακφρωςθ γίνει μζχρι δώδεκα (12) θμζρεσ πριν τθν
θμερομθνία αναχώρθςθσ.
Επιςτρζφεται το 50% τθσ αξίασ των ειςιτθρίων αν θ ακφρωςθ γίνει από δώδεκα (12) θμζρεσ πριν τθν
αναχώρθςθ ζωσ τθν ώρα τθσ αναχώρθςθσ.

Low season: From 01/01 until 30/06 and from 01/10 until 31/12




Σα ειςιτιρια μποροφν να μετατραποφν ςε ανοιχτά ειςιτιρια ζωσ τρεισ (3) ώρεσ πριν τθν αναχώρθςθ.
Επιςτρζφεται ολόκλθρθ θ αξία των ειςιτθρίων αν θ ακφρωςθ γίνει λιγότερο από πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν
θμερομθνία αναχώρθςθσ.
Επιςτρζφεται το 50% τθσ αξίασ των ειςιτθρίων αν θ ακφρωςθ γίνει από πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν
θμερομθνία αναχώρθςθσ και μζχρι τθν ώρα αναχώρθςθσ.

Σε ακυρώςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ(100%), υπάρχουν
ακυρωτικά(Cancellation fees) 3,00Ευρώ ανά ειςιτήριο.
ΑΝΟΙΧΣΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ
Μετά τον απόπλου, τα ειςιτιρια δεν μποροφν να ακυρωκοφν ι να μετατραποφν ςε ανοιχτά. Σα ανοιχτά
ειςιτιρια ιςχφουν για ζναν (1) χρόνο από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ και μποροφν να αντικαταςτακοφν
με ειςιτιρια ίςθσ ι μεγαλφτερθσ αξίασ (πλθρώνοντασ τθ διαφορά).

