Κρουαζιέρες | Κρουαζιέρα στη Στοκχόλμη, Ταλλίν, Αγία Πετρούπολη με το κρουαζιερόπλοιο Costa ...

1 από 2

http://www.orangecruises.gr/el/cruises/costa-krouaziera-me-ellina-synodo-sweden-estonia-russia-ge...

Orange Cruises Hellas
09/02/2018
http://www.orangecruises.gr/el/cruises/costa-krouaziera-me-ellina-synodo-sweden-estonia-russia-germany-c1985

7/8ήμερη "Βαλτική Ανακάλυψη" με Έλληνα Συνοδό
Κάντε εγκαίρως την κράτησή σας στις τιμές Προσφοράς και κερδίστε (από την
κανονική τιμή) ανά καμπίνα!!!
Η πιο δημοφιλής κρουαζιέρα του καλοκαιριού είναι έτοιμη για να σας ταξιδέψει!!!
Δύο μοναδικές οργανωμένες αναχωρήσεις από Στοκχόλμη, για Ελσίνκι, την
πανέμορφη Αγία Πετρούπολη με διαν/ση και το Ταλλίν στις 4/8/2018 & 18/8/2018,
με Έλληνα συνοδό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξενάγηση στην Στοκχόλμη.

Κρουαζιέρα στη Βαλτική με το πολυτελές Costa Magica της Costa Cruises.

Δρομολόγιο
Ημέρα / Λιμάνι / Άφιξη / Αναχώρηση
• 1 / Στοκχόλμη, Σουηδία / - / • 2 / Στοκχόλμη, Σουηδία / - / 10:00
• 3 / Ελσίνκι, Φινλανδία / 08:00 / 18:00
• 4 / Αγία Πετρούπολη, Ρωσία / 08:00 / • 5 / Αγία Πετρούπολη, Ρωσία / - / 18:00
• 6 / Ταλίν, Εσθονία / 09:00 / 17:00
• 7 / Στοκχόλμη, Σουηδία / 09:00 / • 8 / Στοκχόλμη, Σουηδία / - / -

Αναχωρήσεις
4, 18 Αυγούστου 2018

Costa Magica της Costa Cruises
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ναυπήγηση

2004

Ανακαίνηση

-

Ολική χωρητικότητα 101,350 τ.
Μήκος

272,20μ.

Πλάτος

35,50μ.

Αρ. Επιβατών

2,702

Αρ. Πληρώματος

1,090

Σύνολο καμπίνων

1,358

Ταχύτητα

20,00

Καμπίνες

Εσωτερικές καμπίνες IC Εξωτερικές καμπίνες EC Καμπίνες με μπαλκόνι BC Εσωτερικές καμπίνες IP

Τιμοκατάλογος
Σημαντική Σημείωση
Οι παρακάτω τιμές είναι κατ' άτομο σε ευρώ €, σε δίκλινη καμπίνα στη χαμηλότερη διαθέσιμη κατηγορία καμπίνας IC, EC & BC.
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν για περιορισμένο αριθμό καμπίνων και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ή να αποσυρθούν από την
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εταιρία χωρίς καμία προειδοποίηση.
Costa Magica

Εσωτερικές καμπίνες IC

Εξωτερικές καμπίνες EC

Καμπίνες με μπαλκόνι BC

Ημ/νίες αναχώρησης

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

04/08/2018

1299 €

1499 €

1449 €

1649 €

1649 €

1849 €

18/08/2018

1199 €

1399 €

1349 €

1549 €

1549 €

1749 €

Εσωτερικές καμπίνες IP

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα Club &
Samsara εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο), Αεροπορικά εισιτήρια με Norwegian Air: Αθήνα – Στοκχόλμη – Αθήνα με απευθείας
πτήσεις, Όλες οι μεταφορές σας από/προς αεροδρόμιο/κρουαζιερόπλοιο, Ξενάγηση Στοκχόλμης με έλληνα συνοδό και τοπικό ξεναγό,
Έλληνας συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της κρουαζιέρας, υπηρεσία δωματίου δωρεάν στις premium
κατηγορίες (υπάρχει χρέωση στις κατηγορίες classic), συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο
(σε κάποιες υπάρχει χρέωση), το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο και ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 250 €, Κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών, χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου
(φιλοδωρήματα), ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται), προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής
και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.
Χρέωση παροχής υπηρεσιών:
Υπάρχει χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου με κόστος: Ενήλικες 10 € το άτομο την ημέρα • Παιδιά & νέοι 4-14 ετών: 50% •
Παιδιά έως 4 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.
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)/Ταυτότητα (ες) ανάλογα 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.
Για να αποβιβαστείτε στην Αγία Πετρούπολη θα πρέπει να συμμετέχετε σε προαιρετική εκδρομή. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
έχετε προμηθευτεί με βίζα Ρωσίας. Οι βίζες δεν μπορούν να εκδοθούν στο πλοίο.
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.
Οι Πτήσεις μας για Στοκχόλμη
DY 4384 Αθήνα – Στοκχόλμη 21:15 – 23:50
DY 4383 Στοκχόλμη – Αθήνα 15:55 – 20:35
Πολιτική Ακυρωτικών
90-45
44-30
29-15
14-00

ημέρες
ημέρες
ημέρες
ημέρες

πριν
πριν
πριν
πριν

την
την
την
την

αναχώρηση:
αναχώρηση:
αναχώρηση:
αναχώρηση:

απώλεια προκαταβολής
50% ακυρωτικά επί του συνόλου
80% ακυρωτικά επί του συνόλου
100% ακυρωτικά επί του συνόλου
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