7/8ήμερη "Κούβα & Δυτική Καραϊβική"
με το υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο MSC Opera
Αναχώρηση 11 Φεβρουαρίου 2017
11 Φεβρουαρίου : Αβάνα, Κούβα
Αναχώρηση: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με τον συνοδό του γραφείου μας και αναχώρηση για Αβάνα με πτήση
μέσω Μαδρίτης και αναχώρηση από Αθήνα στις 09:05 το πρωί.
Καλώς ήρθατε στην Κούβα. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Αβάνα στις 18:55 το απόγευμα. Μετά την παραλαβή των
αποσκευών μας, μεταφορά στο λιμάνι και επιβίβαση στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MSC Opera. Το
κρουαζιερόπλοιο θα παραμείνει στο λιμάνι της Αβάνα τις επόμενες ημέρες δίνοντας σας την δυνατότητα να το
χρησιμοποιήσετε ως ξενοδοχείο για να εξερευνήσετε την πόλη.
12 Φεβρουαρίου : Αβάνα, Κούβα
Άφιξη: Αναχώρηση: H Αβάνα είναι η πρωτεύουσα της Κούβας, το σπουδαιότερο οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο της.
Αποτελεί τον σημαντικότερο τουριστικό προορισμό στην Κούβα και έναν από τους πιο δημοφιλείς σε ολόκληρη τη
Λατινική Αμερική. Το ιστορικό κέντρο της πόλης, η «παλιά Αβάνα» (Havana Vieja), έχει ανακηρυχθεί από την
UNESCO, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Χωρίς αμφιβολία αποτελεί το χαρακτηριστικότερο και
ίσως το ομορφότερο κομμάτι της, ενώ από την πρώτη στιγμή δίνει την ευκαιρία στον οποιοδήποτε επισκέπτη να
αισθανθεί την ξεχωριστή αύρα μιας πρωτεύουσας που επιμένει να αντιστέκεται. Μία περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο της Αβάνας αντιστοιχεί με ένα ταξίδι στο παρελθόν.
13 Φεβρουαρίου : Αβάνα, Κούβα
Άφιξη: Αναχώρηση: 17:00
Ελεύθερη ημέρα για περιήγηση και αγορές στην πόλη. Εναλλακτικά μπορείτε να διαλέξετε μια από τις
προτεινόμενες προαιρετικές εκδρομές της εταιρίας.
14 Φεβρουαρίου : Εν πλω
Σήμερα ξυπνήστε ό,τι ώρα θέλετε. Το πρόγευμα σας περιμένει και ολόκληρη η μέρα είναι για ανάπαυλα με φόντο
το γαλάζιο. Χαλαρώστε στους μοναδικούς χώρους που διαθέτει το πολυτελές MSC Opera, κάντε γυμναστική,
κολυμπήστε στην πισίνα ή απλά ξεκουραστείτε διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο. Απολαύστε το γεύμα σας στο
μπουφέ ή στην τραπεζαρία. Το βράδυ χορέψτε διασκεδάστε και δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο!
15 Φεβρουαρίου : Μοντίγκο Μπέι, Τζαμάικα
Άφιξη: 08:00
Αναχώρηση: 19:00
Το Μοντίγκο Μπέι είναι μια όμορφη και ζωντανή πόλη με πολύχρωμα τοπία και υπέροχες παραλίες. Τα
κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά και οι απέραντες λευκές και αμμουδερές παραλίες προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το μέγαρο Ρόουζ Χαλ Γκρέιτ Χάουζ που χτίστηκε 200 χρόνια πριν και να θαυμάσετε τη
διακόσμηση του με αυθεντικά έπιπλα εκείνης της εποχής. Στις φυτείες Κρόιντον γεννήθηκε ο μεγάλος επαναστάτης
κατά του δουλεμπορίου Σάμιουελ Σέιρπ. Εκεί θα μάθετε επίσης για την καλλιέργεια του ανανά και του καφέ. Στο
κτήμα Άπλετον θα δείτε πως γίνεται η απόσταξη του ρούμι.
16 Φεβρουαρίου : Τζόρτζταουν, Γκραντ Κέιμαν
Άφιξη: 08:00
Αναχώρηση: 15.00
Στο δυτικό άκρο της Μεγάλης Νήσου Κέιμαν, φιλοξενείται μια από τις ομορφότερες πόλεις της Καραϊβικής: Το
Τζόρτζταουν, πρωτεύουσα του νησιωτικού συμπλέγματος, είναι ένα πολύχρωμο μείγμα από όμορφα κτίρια σε παλ
χρώματα, καταστήματα, εστιατόρια, ιστορία, μουσεία (Εθνικό Μουσείο Νήσων Κέιμαν, Μουσείο Ενάλιων
Θησαυρών). Στο λιμάνι προσφέρονται πολλές δραστηριότητες, όπως θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, εξερεύνηση
βυθού με μάσκα, βόλτες με πλοιάριο με γυάλινο πυθμένα. Φυσικά, μη χάσετε μια βουτιά στην παραλία των Επτά
Μιλίων, ή στα αβαθή νερά του Γουέστ Μπέι και το Στίνγκρεϊ Σίτι, όπου μπορείτε να κολυμπήσετε, να αγγίξετε αλλά
και να ταΐσετε σαλάχια. Μη ξεχάσετε να επωφεληθείτε από την αγορά αφορολόγητων ειδών του Τζορτζτάουν.
17 Φεβρουαρίου : Κοζουμέλ, Μεξικό
Άφιξη: 10:00
Αναχώρηση: 18:00
To νησί Κοζουμέλ, ανοικτά του Μεξικού, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς «παιδότοπους» της
υφηλίου, ένα νησί που συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους καταδυτικούς και αλιευτικούς τόπους του
κόσμου. Πρόκειται για ένα μέρος ανεπανάληπτης ομορφιάς, που σύμφωνα με το μύθο, αποτελούσε την κατοικία
των θεών, με τις πανέμορφες παραλίες του, τα ερείπια των ναών των Μάγια, την εξωτική ζούγκλα αλλά και τα
κρυστάλλινα νερά με τα πολύχρωμα τροπικά ψάρια. Ανακαλύψτε αιώνες πολιτισμού και ανθρώπινου μεγαλείου
στους, μοναδικά σμιλεμένους στους απόκρημνους λόφους πάνω στη θάλασσα, ναούς της Τουλούμ και καταδυθείτε
σε έναν από τους σημαντικότερους κοραλλιογενείς υφάλους του κόσμου, τον ύφαλο Palancar.
18 Φεβρουαρίου : Αβάνα, Κούβα
Άφιξη: 13:30
Αναχώρηση: Άφιξη στο λιμάνι της Αβάνα, αποβίβαση και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Η επιστροφή θα γίνει μέσω Μαδρίτης και η άφιξη μας στην Αθήνα θα είναι στις 19 Φεβρουαρίου στις 11:50 πμ.

Αναλυτικός τιμοκατάλογος
Τιμές κατ’ άτομο σε ευρώ – δεν παραλαμβάνονται λιμενικά & φόροι αεροδρομίων
Κατ

Περιγραφή καμπίνων

I1
Ι2
O2
B2

Εσωτερική Bella
Εσωτερική Fantastica
Εξωτερική με παράθυρο fantastica
Εξωτερική με μπαλκόνι Fantastica

11 Φεβρουαρίου
Τιμή
Tιμή
Τιμή
Προσφοράς
Κανονική
Moνόκλινου
1399 €
1499 €
1949 €
1479 €
1579 €
2049 €
1599 €
1699 €
2349 €
1899 €
1999 €
2799 €

3ος/4ος ενήλικας στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες
Παιδιά & νέοι κάτω των 17 στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων

1349 €
1199 €
220 €

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:
Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνας της επιλογής σας.
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα- Μαδρίτη-Αθήνα με την Aegean Airlines
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Μαδρίτη-Αβάνα-Μαδρίτη με την Air Europa (Ναυλωμένη πτήση από
την MSC Cruises)
Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό & βραδινό).
Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου.
Όλες οι μεταφορές σας από/προς λιμάνι/κρουαζιερόπλοιο/αεροδρόμιο.
Βίζα Κούβας
Τοπικός φόρος εξόδου από το αεροδρόμιο της Αβάνας
‘Έμπειρος συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της κρουαζιέρας
Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται:
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 220 €, κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών, ταξιδιωτική ασφάλεια
(προτείνεται – κόστος 25 € ανά άτομο), προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης, η *χρέωση παροχής
υπηρεσιών, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου,
είσοδοι στα μουσεία, επιπλέον φαγητά και ποτά εκτός της κρουαζιέρας, προσωπικά έξοδα και ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα.
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών:
Ενήλικες 9 € το άτομο την ημέρα • Παιδιά & νέοι 3-13 ετών: 50% • Παιδιά έως 3 ετών: ΔΩΡΕΑΝ.
Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα
στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να προπληρωθούν.
Οι πτήσεις μας Αθήνα- Μαδρίτη-Αθήνα με την Aegean Airlines
11/2/2017
Α3 686 Αθήνα – Μαδρίτη
09:05 – 12:15
19/2/2017
Α3 689 Μαδρίτη – Αθήνα
16:35 – 21:20
Οι πτήσεις μας Μαδρίτη-Αβάνα-Μαδρίτη με την Air Europa
11/2/2017
UX 069 Μαδρίτη – Αβάνα
14:35 – 18:55
18/2/2017
UX 068 Αβάνα – Μαδρίτη
20:55 – 11:50 (19/2/2017)

Γενικές Σημειώσεις:
Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της εταιρίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε
τα πλήρη στοιχεία όλων των επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α) με τη κρουαζιέρα που
έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης και λήξης, Εκδούσα
Αρχή).
Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο και Κινητό τηλέφωνο)
ενός προσώπου (συγγενικού ή φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης.
Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 45% προκαταβολή της αξίας της και εξόφληση 45 ημέρες πριν την
αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 45
ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.
Οι τρίκλινες και τετράκλινες καμπίνες είναι κατόπιν ζήτησης
Η σειρά των υπηρεσιών/εκδρομών μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του ταξιδιού
Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο και να έχει ισχύ έξι (6)
μήνες μετά το τέλος της κρουαζιέρας.
Η σειρά των υπηρεσιών/εκδρομών μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του ταξιδιού
Οι τιμές Προσφοράς ισχύουν για κρατήσεις έως και 60 ημέρες πριν την αναχώρηση. Η εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα να αποσύρει τις τιμές Προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Πολιτική ακυρωτικών
60-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής
44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου
29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου
14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου

