
 
 

 
1, G. Katsounotos Str., P.O.Box 50531, 3607 Limassol 

Tel. 00357 25 860000   Fax 00357 25374437 

cruisereservations@salamis-tours.com  www.salamiscruiselines.com  

 
ΕΝΟΡΑΣΗ 
 

5-ήμερη κρουαζιέρα 05 – 10 Οκτωβρίου 2018 
Κως, Ναύπλιο, Πειραιάς, Σύμη 

Ημερομηνία Μέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση 

05/10/18 Παρασκευή Λεμεσός ---- 15:00 

06/10/18 Σάββατο Κως* 15:00 21:00 

07/10/18 Κυριακή Ναύπλιο 15:00 24:00 

08/10/18 Δευτέρα Πειραιάς 08:00 17:00 

09/10/18 Τρίτη Σύμη 11:00 16:00 

10/10/18 Τετάρτη Λεμεσός 13:00 ---- 
*Υπάρχει περίπτωση αποβίβασης / επιβίβασης με βάρκες 

 
Οι τιμές της κρουαζιέρας περιλαμβάνουν: 

• Διαμονή στις ανάλογες κατηγορίες καμπίνων του πλοίου. 

• Τους φόρους & άλλες υπηρεσίες 

• Όλα τα γεύματα στο πλοίο (πρωϊνό, μεσημεριανό & δείπνο). 

• Καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τις υπηρεσίες του πλοίου. 
 

Οι τιμές της κρουαζιέρας δεν περιλαμβάνουν: 

• Τα ποτά στο πλοίο. 

• Προαιρετικές εκδρομές. 

• Φιλοδωρήματα – προαιρετικά 

• Συνίσταται η σύναψη ασφάλειας ταξιδιού για την ασφαλιστική κάλυψη των επιβατών και 
λόγω του ότι η προκαταβολή είναι μη επιστρέψιμη σε περίπτωση ακύρωσης. Οι τιμές θα 
ανακοινωθούν σύντομα. 

 
Οι ειδικές τιμές που σας προσφέρουμε θα ισχύουν με τους πιο κάτω όρους:  

1) Για όλες τις κρατήσεις θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία προκαταβολών και 
εξόφλησης όπως αναγράφεται στους διαφημιστικούς καταλόγους μας. 

2) Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο 7 μέρες πριν την αναχώρηση. 
3) Σε περίπτωση που υπάρξει αύξηση στην τιμή των καυσίμων ή και συναλλαγματική 

διαφορά μεταξύ ευρώ και δολαρίου θα υπάρξει η αντίστοιχη επιβάρυνση.  
4) H συμφωνία αυτή διέπεται από τους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί δημοσιεύονται στο 

διαφημιστικό μας φυλλάδιο. 
5) Για κάθε κράτηση θα εκδίδεται εισιτήριο ξεχωριστά με τις καθορισμένες τιμές. 
6) Οι τιμές και τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές ή ακυρώσεις με ή χωρίς προειδοποίηση. 

 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. 
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05/10/18 Παρασκευή Λεμεσός ---- 15:00 

06/10/18 Σάββατο Κως* 15:00 21:00 
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Τιμοκατάλογος κατ’άτομο σε Ευρώ 

Κατηγορία 
καμπίνας 

Περιγραφή καμπίνας Κατάστρωμα Άτομα 
Τιμές 

Καταλόγου 
Ειδικές Τιμές 

Ενόρασης 

Α 
Εσωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η 
κουκέτα, με ντους και τουαλέτα 

Arion 2-3-4 505 435 

 
Β 

Εσωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η 
κουκέτα, με ντους και τουαλέτα 

Minerva 2-3-4 545 475 

C 
Εσωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η 
κουκέτα, με ντους και τουαλέτα 

Venus 2-3-4 575 505 

D 
Εξωτερική, διπλό κρεβάτι, με ντους 

και τουαλέτα 
Venus / 
Minerva 

2  615 545 

E 
Εξωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η 
κουκέτα, με ντους και τουαλέτα 

Minerva 2-3-4 645 565 

F 
Εξωτερική, 2 κρεβάτια και 3η / 4η 
κουκέτα, με ντους και τουαλέτα 

Venus 2-3-4 675 605 

G 
Εξωτερική, 2 κρεβάτια, ή 3 κουκέτες 

ή διπλό κρεβάτι, με ντους και 
τουαλέτα 

Olympus / 
Poseidon 

 
2 - 3 

 
685 615 

H 
Πολυτελής, Εξωτερική, διπλό 

κρεβάτι με μονό ή διπλό καναπέ / 
κρεβάτι, μπάνιο ή ντους και τουαλέτα 

Olympus / 
Poseidon 

2-3-4 735 655 

I 
Μικρή σουϊτα, Εξωτερική, δύο 

κρεβάτια και σαλόνι με διπλό καναπέ 
– κρεβάτι 

Poseidon 2-3-4 775 675 

J 
Σουϊτα, Εξωτερική, διπλό κρεβάτι και 
σαλόνι με διπλό καναπέ – κρεβάτι, 

μπάνιο και τουαλέτα 

Olympus / 
Poseidon 

2-3-4 825 825 

K 

Μεγάλη Σουίτα, Εξωτερική, διπλό 
κρεβάτι, σαλόνι με διπλό καναπέ – 

κρεβάτι, μπάνιο και τουαλέτα 

Olympus / 
Poseidon 

2-3-4 885 885 

Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εσωτερική καμπίνα 345 305 

Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εξωτερική καμπίνα 405 345 

Επιβάρυνση για 3ο ή 4ο παιδί   
2 – 12 ετών όταν μοιράζονται την καμπίνα με τουλάχιστον 2 ενήλικες 

170 170 

Φόροι & άλλες υπηρεσίες Ενήλικες 100 100 

(περιλαμβάνονται στις πιο πάνω τιμές) Παιδιά 100 100 
Σημειώσεις: 

• Οι τιμές είναι κατ’άτομο και περιλαμβάνουν τα ναύλα, όλα τα γεύματα στο πλοίο, τους φόρους και άλλες υπηρεσίες. 

• Βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν πληρώνοντας μόνο φόρους και άλλες υπηρεσίες . 

• Όταν ένα παιδί (2 – 12 ετών) μοιράζεται μια καμπίνα με μόνο έναν ενήλικα, το παιδί θα πληρώνει 50% του ναύλου για 
ενήλικα συν τους φόρους και άλλες υπηρεσίες. 

• Ατομική χρήση καμπίνας επιβαρύνεται με 50% επί των αναγραφόμενων ναύλων. 

• Οι τιμές και τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές ή ακυρώσεις χωρίς προειδοποίηση. 

• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το πλοίο με παρόμοιο με ή χωρίς προειδοποίηση. 

• Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι προαιρετικές εκδρομές, η ασφάλεια ταξιδιού και τα ποτά στο πλοίο. 
• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει επίναυλο καυσίμων σε περίπτωση αύξησης του κόστους των καυσίμων πέραν 

του προβλεπόμενου από την ημέρα έκδοσης των τιμών των κρουαζιέρων 


