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Δρομολόγιο
Ημέρα / Λιμάνι / Άφιξη / Αναχώρηση
• 1 / Πειραιάς, Ελλάδα / - / 16:30
• 2 / Αγ. Σαράντα, Αλβανία / 12:00 / 20:00
• 3 / Ντουμπρόβνικ, Κροατία / 09:00 / 15:00
• 4 / Βενετία, Ιταλία / 09:00 / 16:30
• 5 / Μπάρι, Ιταλία / 10:00 / 17:00
• 6 / Κατάκολο, (Αρχ. Ολυμπία), Ελλάδα / 11:00 / 17:00
• 7 / Μύκονος, Ελλάδα / 08:00 / 19:00
• 8 / Πειραιάς, Ελλάδα / 07:30 / -

Αναχωρήσεις
6, 13, 20, 27 Ιουνίου 2018 — 4, 11, 18, 25 Ιουλίου 2018 — 1, 8, 15, 22, 29 Αυγούστου 2018 — 5, 12, 19, 26 Σεπτεμβρίου 2018 — 3
Οκτωβρίου 2018

MSC Poesia της MSC Cruises
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ναυπήγηση
Ανακαίνηση

2008
-

Ολική χωρητικότητα 92.627τ.
Μήκος
293,80μ.
Πλάτος

32,20μ.

Αρ. Επιβατών

2,550

Αρ. Πληρώματος

987

Σύνολο καμπίνων

1,275

Ταχύτητα

23,3

Καμπίνες

Εσωτερικές Bella

Εσωτερική Fantastica Eξωτερική Fantastica

Μπαλκόνι Bella

Τιμοκατάλογος
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται: Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο),
καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα ειδικά/θεματικά εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο), υπηρεσία δωματίου, συμμετοχή στις
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δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει χρέωση), το πρόγραμμα διασκέδασης και
ψυχαγωγίας, γυμναστήριο, ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Λιμενικά & λοιπά έξοδα 130 € το άτομο, κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών, χρέωση παροχής υπηρεσιών
κρουαζιερόπλοιου (φιλοδωρήματα), 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 από 13 ετών: 5 €
• Παιδιά έως 2 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
Επιβάρυνση μονόκλινης καμπίνας 100% στις ανωτέρω τιμές πλέον των λιμενικών εξόδων 130 € το άτομο
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.
Αν είστε μέλος του MSC Club παρακαλώ αποστείλετε τον αριθμό σας για να κερδίσετε τους πόντους (όχι επιπλέον προνόμια)
Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών ή ταυτότητα
νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες
Για την επιβεβαίωση απαιτείται 30% προκαταβολή της συνολικής αξίας της κράτησης και εξόφληση 30 ημέρες πριν την αναχώρηση
της κρουαζιέρας. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.
Αλλαγές ονομάτων σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας επιτρέπονται έως και 12 ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας με
κόστος διαχείρισης 50 € το άτομο
MSC προσφορές και εκπτώσεις (Voyagers Club, Νεόνυμφοι κτλ): Η κρουαζιέρα υπάγεται σε ειδική συμφωνία με προνομιακές
τιμές μεταξύ της MSC Cruises και του ταξιδιωτικού γραφείου στην Κύπρο πού έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Λόγω των
ανωτέρω καμία άλλη προσφορά της MSC δεν είναι συνδυαστική με την συγκεκριμένη κρουαζιέρα.

Πολιτική Ακυρωτικών:
Μέχρι 100 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100 € έξοδα διαχείρισης
• 99-31 ημέρες πριν την αναχώρηση 30% ακυρωτικά επί του συνόλου
• 30-00 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% ακυρωτικά επί του συνόλου

MSC Poesia

Εσωτερικές Bella

Κανονικές
Τιμές

Eξωτερική Fantastica

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

Μπαλκόνι Bella

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

Εσωτερική Fantastica

Ημ/νίες αναχώρησης

Τιμές
Προσφοράς

Τιμές
Προσφοράς

06/06/2018

619 €

979 €

789 €

13/06/2018

619 €

979 €

789 €

20/06/2018

719 €

1079 €

889 €

27/06/2018

719 €

1079 €

889 €

04/07/2018

819 €

1179 €

989 €

11/07/2018

819 €

1179 €

989 €

18/07/2018

879 €

1229 €

1029 €

25/07/2018

979 €

1379 €

1179 €

01/08/2018

979 €

1379 €

1179 €

08/08/2018

979 €

1379 €

1179 €

15/08/2018

979 €

1379 €

1179 €

22/08/2018

879 €

1229 €

1029 €

29/08/2018

879 €

1229 €

1029 €

05/09/2018

719 €

1079 €

889 €

12/09/2018

719 €

1079 €

889 €

19/09/2018

719 €

1079 €

889 €

26/09/2018

619 €

979 €

789 €

03/10/2018

619 €

979 €

789 €

Κανονικές
Τιμές
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