ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΣΕ
(ΑΔΡΙΑΣΙΚΘ ΘΑΛΑΑ)
Oι επιβάτεσ, οι αποςκευζσ τουσ και τα οχιματά τουσ μεταφζρονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διεκνείσ ςυμβάςεισ, τον
Eλλθνικό Κϊδικα Ιδιωτικοφ Nαυτικοφ Δικαίου και τουσ γενικοφσ όρουσ μεταφοράσ (ςτο εξισ από κοινοφ αναφερόμενοι «οι
όροι») των πλοίων Superfast Ferries, Blue Star Ferries ι Anek Lines (ςτο εξισ «τα πλοία/ το πλοίο») όπωσ κακορίςτθκαν από τισ
διαχειρίςτριεσ των πλοίων που ενεργοφν εισ το όνομα των πλοιοκτθτριϊν των πλοίων (ςτο εξισ από κοινοφ διαχειρίςτριεσ και
πλοιοκτιτριεσ «θ Εταιρεία»). Οι όροι περιζχουν εξαιρζςεισ και περιοριςμοφσ τθσ ευκφνθσ του μεταφορζα για κάνατο,
αςκζνεια, βλάβθ ι απϊλεια οχθμάτων και αποςκευϊν, κακυςτζρθςθ ι αλλαγι πορείασ. Αντίγραφα των Όρων διατίκενται
όποτε ηθτθκοφν.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΝΑΤΛΟΙ
Οι τιμζσ και τα δρομολόγια βαςίηονται ςτισ ιςχφουςεσ ςυνκικεσ κατά τθν περίοδο τθσ ζκδοςθσ. Αν κάποιεσ απ’ αυτζσ τισ
ςυνκικεσ διαφοροποιθκοφν χωρίσ υπαιτιότθτα τθσ Εταιρείασ, θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει χωρίσ
προθγοφμενθ ειδοποίθςθ τισ ϊρεσ αναχϊρθςθσ των δρομολογίων τθσ, τισ τιμζσ των ναφλων τθσ τα δρομολόγια ι άλλεσ
ςυμβατικζσ τθσ υποχρεϊςεισ. τισ ανωτζρω ςυνκικεσ περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά περιπτϊςεισ αφξθςθσ
των τιμϊν καυςίμων, νομιςματικϊν διακυμάνςεων ι άλλων απρόβλεπτων ςυνκθκϊν. ε περίπτωςθ που θ Εταιρεία δεν
ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τθσ, ο/θ επιβάτθσ (ςτο εξισ «ο επιβάτθσ») δικαιοφται επιςτροφι ολόκλθρθσ τθσ
αξίασ του ειςιτθρίου, χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ. Θ Εταιρεία δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτεριςεισ από υπαιτιότθτα τρίτων,
εντολζσ λιμενικϊν αρχϊν ι λόγω εξαιρετικά δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ τα δρομολόγια υπόκεινται
ςε αλλαγζσ.

ΚΡΑΣΘΕΙ ΘΕΕΩΝ
φμφωνα με τθ Διεκνι Oδθγία SOLAS και τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία (Κοινοτικι Οδθγία 98/41/ΕΚ του υμβουλίου τθσ
18/6/1998) όταν γίνεται κράτθςθ, θ υποβολι των παρακάτω ςτοιχείων είναι υποχρεωτικι: Όνομα και Επϊνυμο, Φφλο,
Θμερομθνία Γεννιςεωσ, Τπθκοότθτα, Σθλζφωνο επικοινωνίασ, Σφποσ και Αρικμόσ Κυκλοφορίασ Οχιματοσ (αν υπάρχει). Για
τουσ επιβάτεσ που δεν είναι υπικοοι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (οφτε των χωρϊν τθσ Schengen) τα παρακάτω ςτοιχεία ηθτοφνται
επιπλζον: Αρικμόσ και Θμερομθνία Λιξεωσ Διαβατθρίου, Θμερομθνία Λιξεωσ Βίηασ.

ΙΧΤ ΕΙΙΣΘΡΙΟΤ
Σο ειςιτιριο ιςχφει για ζνα χρόνο από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του, εκτόσ από τα ειςιτιρια που ζχουν περιοριςμζνθ ιςχφ. Σο
ειςιτιριο είναι προςωπικό και αμεταβίβαςτο, εκτόσ αν ο νόμοσ ορίηει διαφορετικά. Ο επιβάτθσ που αναγράφεται ςτο ειςιτιριο
πρζπει να είναι το ίδιο πρόςωπο με τον επιβάτθ που κα ταξιδζψει. Θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ επιβάτεσ
να επιδεικνφουν ζγκυρα ταξιδιωτικά ζγγραφα πριν ταξιδζψουν και δεν κα ευκφνεται αν κάποιοσ επιβάτθσ –διαφορετικόσ από
αυτόν που δικαιοφται να ταξιδζψει ςφμφωνα με το ειςιτιριο – ταξιδζψει ι αποηθμιωκεί, επιδεικνφοντασ αποδεικτικά ζγγραφα
(διαβατιριο, ταυτότθτα, ταξιδιωτικά ζγγραφα) ανταποκρινόμενα ςτο όνομα του επιβάτθ που εμφανίηεται ςτο ειςιτιριο.

ΙΟΣΙΜΙΑ
Οι ναφλοι των ειςιτθρίων που αγοράηονται ςτο εξωτερικό ι πάνω ςτο πλοίο μπορεί να διαφζρουν λόγω διαφοράσ
νομιςματικισ ιςοτιμίασ.

ΑΚΤΡΩΕΙ - ΕΠΙΣΡΟΦΕ
Ακυρϊςεισ μποροφν να γίνουν ςτο ταξιδιωτικό πρακτορείο, το λιμενικό πράκτορα, τον Premium Sales Agent ι τα γραφεία τθσ
Εταιρείασ ςτα οποία ζγινε θ κράτθςθ και θ πλθρωμι.
Ανάλογα με τον χρόνο τθσ ακφρωςθσ επιςτρζφονται τα ακόλουκα ποςά (εξαιροφνται οι ειδικζσ προςφορζσ):

Επιςτροφι 100%, αν θ ακφρωςθ γίνει μζχρι 22 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.

Επιςτροφι 80% αν θ ακφρωςθ γίνει από 21 ζωσ 8 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.

Επιςτροφι 50%, αν θ ακφρωςθ γίνει από 7 μζρεσ ζωσ 24 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.

Θ Εταιρεία δεν ζχει καμία υποχρζωςθ να επιςτρζψει οποιοδιποτε χρθματικό ποςό ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ λιγότερο
από 24 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ ι αν ο επιβάτθσ δεν παρουςιαςτεί κατά τθν επιβίβαςθ.


Οι επιβάτεσ διατθροφν το δικαίωμα να μετατρζψουν το ειςιτιριό τουσ ςε ΑΝΟΙΧΣΟ με ιςχφ ενόσ ζτουσ από τθν
θμερομθνία ζκδοςισ του. Αν αυτό το ειςιτιριο ακυρωκεί μελλοντικά, λαμβάνεται ωσ θμερομθνία ακφρωςθσ θ θμερομθνία που
ζγινε το ειςιτιριο ανοιχτό και θ όποια επιςτροφι χρθμάτων γίνεται ςε ςυςχετιςμό με τθν αρχικι θμερομθνία ταξιδιοφ.

ε περίπτωςθ μερικισ ακφρωςθσ του ειςιτθρίου μετ’ επιςτροφισ και εφ’ όςον ο επιβάτθσ ζχει ταξιδζψει το ζνα ςκζλοσ
του ταξιδιοφ, κα χρεϊνεται με τθν αξία του ναφλου απλισ μετάβαςθσ και κα του επιςτρζφεται θ διαφορά από τον μετ’
επιςτροφισ ναφλο, ςφμφωνα με τουσ παραπάνω χρονικοφσ περιοριςμοφσ ακφρωςθσ.

ε περίπτωςθ πλιρουσ ακφρωςθσ του ειςιτθρίου μετ’ επιςτροφισ, ιςχφουν οι χρονικοί περιοριςμοί που
προαναφζρονται. H επιςτροφι χρθμάτων λαμβάνει χϊρα ζωσ και 3 μινεσ μετά τθν πραγματοποίθςθ του ταξιδιοφ. Oι αιτιςεισ
για επιςτροφι χρθμάτων γίνονται γραπτϊσ. Ακυρϊςεισ και επιςτροφζσ μποροφννα διακανονιςτοφν μόνο ςτο ταξιδιωτικό
πρακτορείο, το λιμενικό πράκτορα, τον Premium Sales Agent ι τα γραφεία τθσ Εταιρείασ ςτα οποία ζγινε θ ζκδοςθ του
ειςιτθρίου. Tα λιμενικά πρακτορεία μποροφν να ακυρϊςουν ζνα ειςιτιριο μετά το πζρασ του check-in χωρίσ να επιςτρζψουν
χριματα. H Εταιρεία ζχει το δικαίωμα να κρατιςει όλο το ποςό του ειςιτθρίου αν ο επιβάτθσ διακόψει το ταξίδι του ςε ζνα
ενδιάμεςο λιμάνι, εκτόσ και αν θ διακοπι οφείλεται ςε αςκζνεια, ατφχθμα ι ανωτζρα βία.

Σε ακυρώςεισ ειςιτηρίων, ςε περίπτωςεισ ολικήσ επιςτροφήσ(100%), υπάρχουν ακυρωτικά(Cancellation fees)
3,00Ευρώ ανά ειςιτήριο.

ΑΝΟΙΧΣΘ ΕΠΙΣΡΟΦΘ
Σα ειςιτιρια ανοιχτισ θμερομθνίασ ιςχφουν για ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ τουσ. Οι επιβάτεσ με ανοιχτι επιςτροφι
πρζπει να κάνουν ζγκαιρα κράτθςθ για τθν επιςτροφι τουσ και μόνο μζςω του ταξιδιωτικοφ πρακτορείου, του λιμενικοφ
πράκτορα,του Premium Sales Agent ι των γραφείων τθσ Εταιρείασ ςτα οποία ζγινε θ κράτθςθ και θ πλθρωμι. O ςυνολικόσ
ναφλοσ υπολογίηεται με βάςθ τθ χαμθλι περίοδο του ιςχφοντοσ τιμοκαταλόγου. ε περίπτωςθ που ταξιδεφει ςε μεςαία ι
υψθλι περίοδο ι κατά τθν περίοδο ιςχφοσ ενόσ νζου ναφλου, ο επιβάτθσ υποχρεοφται να πλθρϊςει τθ διαφορά μεταξφ του
τρζχοντοσ και του προπλθρωμζνου ναφλου. Θ Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυθκεί τθ μεταφορά του επιβάτθ ςτθν θμερομθνία ι
ςτθ κζςθ που επικυμεί. Εναλλακτικι θμερομθνία ταξιδιοφ ι/και κζςεωσ κα προτακοφν.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΙΣΘΡΙΟΤ
ε περίπτωςθ απϊλειασ ειςιτθρίου πρζπει: α) να ενθμερϊνεται αμζςωσ το πρακτορείο που το εξζδωςε ι το κεντρικό γραφείο
τθσ Εταιρείασ και β) να εκδοκεί νζο ειςιτιριο, με επιβάρυνςθ του επιβάτθ. Θ επιςτροφι τθσ αξίασ του απολεςκζντοσ ειςιτθρίου
γίνεται μόνο από το πρακτορείο ζκδοςθσ τρεισ μινεσ μετά τθν θμερομθνία ταξιδιοφ και αφοφ διαπιςτωκεί ότι δεν ζχει
χρθςιμοποιθκεί.

ΕΚΠΣΩΕΙ
Ζγκυρα αποδεικτικά ζγγραφα μπορεί να ηθτθκοφν για τισ παρακάτω κατθγορίεσ που δικαιοφνται ζκπτωςθ: 1) παιδιά ζωσ 4
ετϊν, 2) παιδιά από 4 ζωσ 12 ετϊν, 3) ενιλικεσ 60 ετϊν και άνω, 4) φοιτθτζσ, 5) νζοι από 13 ζωσ 25 ετϊν, 6) μζλθ λεςχϊν
αυτοκινιτου και αυτοκινοφμενου τροχόςπιτου. Οι ανωτζρω εκπτϊςεισ κα πρζπει να αιτοφνται κατά τθ διάρκειατθσ κράτθςθσ.
Μετά τθν πραγματοποίθςθ του ταξιδιοφ, ουδεμία επιςτροφι ναφλου πραγματοποιείται.

ΑΙΣΘΕΙ GROUP
Oι τιμζσ για τα Group κακορίηονται φςτερα από ςυνεννόθςθ με τθν Εταιρεία, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και τουσ Premium
Sales Agents. Σο Group πρζπει να αποτελείται κατ’ ελάχιςτον από 16 επιβάτεσ. Σο διάςτθμα από 15/07 ζωσ και 15/09 το group
πρζπει να αποτελείται κατ’ ελάχιςτον από 20 επιβάτεσ.

ΕΠΙΒΑΣΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
Tα πλοία διακζτουν ειδικά ςχεδιαςμζνεσ καμπίνεσ με εφκολθ πρόςβαςθ και λειτουργία για επιβάτεσ με ειδικζσ ανάγκεσ. Λόγω
του περιοριςμζνου αρικμοφ αυτϊν των καμπινϊν, είναι απαραίτθτο να γίνεται κράτθςθ εγκαίρωσ. Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε με τθν απευκείασ γραμμι εξυπθρζτθςθσ πελατϊν.

ΚΑΣΟΙΚΙΔΙΑ ΗΩΑ
τα πλοία τθσ Εταιρείασ, υπάρχουν ειδικοί διαμορφωμζνοι χϊροι φφλαξθσ κατοικιδίων (κλωβοί φφλαξθσ), για τουσ οποίουσ
είναι απαραίτθτο να γίνεται κράτθςθ εγκαίρωσ. Επιπλζον υπάρχει εναλλακτικά περιοριςμζνοσ αρικμόσ καμπινϊν που μποροφν
να φιλοξενιςουν κατοικίδια ηϊα και, ωσ εκ τοφτου, είναι επίςθσ απαραίτθτο να γίνεται κράτθςθ εγκαίρωσ. Αςυνόδευτα
κατοικίδια ηϊα δεν γίνονται αποδεκτά. Οι ςυνοδοί πρζπει να ζχουν πάντα μαηί τουσ το βιβλιάριο υγείασ του κατοικίδιου (οι

κάτοικοι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να ζχουν μαηί και το επίςθμο διαβατιριο κατοικίδιου τθσ Ε.Ε.) και να ακολουκοφν
όλεσ τισ διαδικαςίεσ επιβίβαςθσ. Για τισ γάτεσ, τουσ ςκφλουσ και τα κουνάβια, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αποδεικτικό
εμβολίου λφςςασ.
Δεν επιτρζπεται θ παραμονι κατοικιδίων ςτισ υπόλοιπεσ καμπίνεσ, ςτα οχιματα (εκτόσ αν θ κράτθςθ αφορά camping εν πλω)
και θ παρουςία τουσ ςτα εςτιατόρια, τα μπαρ και τουσ υπόλοιπουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του πλοίου. Tα κατοικίδια πρζπει
πάντα να ςυνοδεφονται, να φζρουν λουρί και να φοροφν υποχρεωτικά φίμωτρο. Ο ςυνοδόσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για
τθ φροντίδα, τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι του κατοικίδιου, κακϊσ επίςθσ και για τθ ςυμμόρφωςι του ςτουσ παραπάνω
κανόνεσ. Επίςθσ, ο ςυνοδόσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τυχόν ςωματικζσ και υλικζσ βλάβεσ που αυτό μπορεί να
προκαλζςει ςε τρίτουσ. Από τθν υποχρζωςθ παραμονισ ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ εξαιροφνται τα ειδικά εκπαιδευμζνα ηϊα που
βοθκοφν ανκρϊπουσ με ειδικζσ ανάγκεσ και είναι δυνατόν να ςυνοδεφουν τον κφριό τουσ ςτουσ χϊρουσ ενδιαίτθςθσ επιβατϊν.
Oι ιδιοκτιτεσ των ηϊων αυτϊν πρζπει να διακζτουν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. θμείωςθ: για τισ ειδικότερεσ προχποκζςεισ
μεταφοράσ ηϊντων ηϊων πλθν κατοικιδίων ιςχφουν οι όροι μεταφοράσ φορτίου και οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να επικοινωνοφν
με το τμιμα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν τθσ Εταιρείασ.

CAMPING ΕΝ ΠΛΩ
Σο camping εν πλω ιςχφει από 1θ Απριλίου μζχρι 31θ Οκτωβρίου. Οι επιβάτεσ με τροχόςπιτα ι αυτοκινοφμενα οφείλουν να
παρουςιάηονται ςτο γραφείο επιβίβαςθσ το αργότερο 3 ϊρεσ πριν τθν ϊρα αναχϊρθςθσ του πλοίου. Κακυςτερθμζνθ άφιξθ του
τροχόςπιτου ι του αυτοκινοφμενου, πικανόν να μθν επιτρζψει τθ φόρτωςι του ςτο ανοιχτό κατάςτρωμα. υνιςτάται θ ζγκαιρθ
κράτθςθ κζςεων γιατί ο χϊροσ camping εν πλω είναι περιοριςμζνοσ. Για λόγουσ αςφαλείασ απαγορεφεται αυςτθρά ςε όςουσ
κάνουν camping εν πλω το μαγείρεμα, θ χριςθ υγραερίου και θ οποιαδιποτε χριςθ φωτιάσ ι φλόγασ. Παρακαλοφνται οι
επιβάτεσ να δίνουν ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ κανονιςμοφσ που αφοροφν το camping εν πλω, οι οποίοι είναι διακζςιμοι πάνω
ςτα πλοία. Σο camping εν πλω επιτρζπεται μόνο για τα οχιματα που είναι επιςιμωσ καταχωρθμζνα ωσ οχιματα camping, τα
campers και τα τροχόςπιτα. τα οχιματα που δεν είναι επιςιμωσ καταχωρθμζνα ωσ οχιματα camping δεν επιτρζπεται το
camping εν πλω και οι επιβάτεσ τουσ δεν κα ζχουν πρόςβαςθ ςτο ανοιχτό κατάςτρωμα.

ΓΕΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ
Tα γεφματα και ποτζ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι του ειςιτθρίου.

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΕΙΔΘ / ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ
Οι επιβάτεσ μποροφν να παραδϊςουν προσ φφλαξθ ςτο Λογιςτιριο του πλοίου, χριματα ι τιμαλφι που θ αξία τουσ δεν κα
υπερβαίνει τα 500€. H Εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν απϊλεια χρθμάτων ι πολφτιμων αντικειμζνων, τόςο ςτουσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, όςο και ςτισ καμπίνεσ του πλοίου. ε περίπτωςθ απϊλειασ προςωπικϊν αντικειμζνων, οι
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευκυνκοφν ςτθ Τποδοχι Επιβατϊν του πλοίου (Reception) κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ ι να
τθλεφωνιςουν ςτθν απευκείασ γραμμι εξυπθρζτθςθσ πελατϊν. Προςωπικά είδθ/αντικείμενα τα οποία ζχουν τοποκετθκεί ςτα
αυτοκίνθτα των επιβατϊν, δεν κα είναι προςβάςιμα κατά τθ διάρκεια του πλου, κακϊσ μετά τθν αναχϊρθςθ, απαγορεφεται θ
είςοδοσ ςτα γκαράη του πλοίου.

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ /ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΘ
Λόγω τθσ εφαρμογισ του κϊδικα ISPS (International Ship and Port Security Code) και των επιταγϊν αςφαλείασ που επιβάλλει,
το επιβατικό κοινό παρακαλείται για τθν ζγκαιρθ προςζλευςι του ςτο χϊρο επιβίβαςθσ, το αργότερο 2 ϊρεσ πριν τθν
προγραμματιςμζνθ ϊρα αναχϊρθςθσ. Οι επιβάτεσ οφείλουν να ζχουν μαηί τουσ το διαβατιριό τουσ, τθν ταυτότθτά τουσ ι άλλα
ζγκυρα ταξιδιωτικά ζγγραφα, τα οποία οφείλουν να επιδεικνφουν ςε οποιοδιποτε ζλεγχο Αςτυνομικισ Αρχισ. Θ Εταιρεία
διατθρεί το δικαίωμα να μθν επιτρζψει ςε κάποιον επιβάτθ να ταξιδζψει, αν κρίνει ότι αυτόσ δεν φζρει τα απαιτοφμενα ζγκυρα
ταξιδιωτικά ζγγραφα. Aν ο επιβάτθσ δεν φζρει τα ζγκυρα ταξιδιωτικά ζγγραφα κατά τον ζλεγχο διαβατθρίων και ταξιδιωτικϊν
εγγράφων, το επιβαλλόμενο πρόςτιμο επιβαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τον επιβάτθ. H Εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε
περίπτωςθ που οι Αρχζσ απαγορεφςουν να ταξιδζψει κάποιοσ επιβάτθσ. Aν ο ζλεγχοσ διαβατθρίων και ταξιδιωτικϊν εγγράφων
απαγορεφςει τθν είςοδο ςε κάποια χϊρα, ο επιβάτθσ κα επιβαρυνκεί με το κόςτοσ επιςτροφισ. Οι κάτοχοι διαβατθρίων όλων
των χωρϊν κα πρζπει να επικοινωνοφν με το ανάλογο προξενείο για πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ. Tα βρζφθ και τα παιδιά
χρειάηονται επίςθσ διαβατιριο ι άλλα ζγκυρα ζγγραφα. Όλοι οι επιβάτεσ και όλα τα πράγματα που επιβιβάηονται επί του
πλοίου δφναται να υποβλθκοφν ςε ζλεγχο. Όςοι αρνοφνται να ςυμμορφωκοφν με το παραπάνω, δεν κα γίνονται δεκτοί ςτο
πλοίο και κα παραδίδονται ςτισ αρμόδιεσ λιμενικζσ αρχζσ. Από τθ ςτιγμι που ο επιβάτθσ κα επιβιβαςτεί ςτο πλοίο, δεν
επιτρζπεται να αποβιβαςτεί πριν τθν αναχϊρθςθ του πλοίου. Αν αποβιβαςτεί πριν τθν αναχϊρθςθ τότε πρζπει να πάρει μαηί
του όλα τα προςωπικά του είδθ και/ι το αυτοκίνθτό του εφόςον αυτό είναι εφικτό να μετακινθκεί από το χϊρο ςτάκμευςθσ
του πλοίου. Απαγορεφεται αυςτθρά θ μεταφορά όπλων, φυςιγγίων, εκρθκτικϊν, εφφλεκτων, εμπρθςτικϊν και γενικά
επικίνδυνων υλϊν.

ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΕΝ ΠΛΩ
τα πλοία, νόμιςμα ςυναλλαγισ είναι το Ευρϊ. Σα πλοία διακζτουν Γραφεία υναλλάγματοσ κακϊσ και ΑΣΜ (ΑΣΜ μόνο ςτα
πλοία τθσ SUPERFAST FERRIES) για τθν εξυπθρζτθςθ των επιβατϊν. Οι περιςςότερεσ από τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ γίνονται δεκτζσ.

ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & INTERNET
το πλοίο παρζχονται οι παρακάτω υπθρεςίεσ:

Σθλεφωνικι επικοινωνία μζςω κερματοδεκτϊν δορυφορικισ λιψθσ

Χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ (διακζςιμθ υπθρεςία μόνο ςτα πλοία Superfast). Για
πλθροφορίεσ όςον αφορά τθ ςυγκεκριμζνθ δορυφορικι επικοινωνία και τισ χρεϊςεισ, οι επιβάτεσ παρακαλοφνται να
απευκυνκοφν ςτθν εταιρεία κινθτισ τθλεφωνίασ που είναι ςυμβεβλθμζνοι.

Internet corner (Olympic Champion, Hellenic Spirit & Forza) και αςφρματθ πρόςβαςθ (WI-FI) κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
ταξιδιοφ.

ΧΡΘΙΜΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
Κάκε καμπίνα χαρακτθρίηεται και διατίκεται ωσ 1κλινθ, 2κλινθ, 3κλινθ ι 4κλινθ, ανάλογα τον αρικμό των επιβατϊν που τθν
χρθςιμοποιοφν και όχι βάςει του αρικμοφ των κλινϊν που διακζτει ι τισ πικανζσ (ζξτρα) παροχζσ που προςφζρει. Οι επιβάτεσ
μποροφν να χρθςιμοποιοφν ελεφκερα όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των πλοίων (μπαρ, εςτιατόρια, ςαλόνια κ.τ.λ.). Δεν
επιτρζπεται ο φπνοσ ςτα ςαλόνια και ςτουσ διαδρόμουσ του πλοίου. Οι επιβάτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τισ
υποδείξεισ του πλθρϊματοσ, οι οποίεσ αφοροφν ςτθν τιρθςθ των κανόνων αςφαλείασ και εφρυκμθσ λειτουργίασ του πλοίου.

