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“Ο κόσμος βιάζεται 
αλλά εμείς ταξιδεύουμε 
με τον ρου του ποταμού 
και ο χρόνος ακολουθεί 

τον ίδιο ρυθμό…”

Οι κρουαζιέρες με ποταμόπλοια 
συγκαταλέγονται στους πιο όμορφους, 

άνετους και ευχάριστους τρόπους ταξιδιού. 
Από τη ξαπλώστρα σας στο κατάστρωμα 

του ποταμόπλοιου θαυμάστε την Ευρώπη, 
τα διαφορετικά τοπία στις όχθες 

των ποταμών, ιστορικά αξιοθέατα, γραφικά 
χωριά και μεγαλουπόλεις… σαν να καθόσασταν 

στο δικό σας θεωρείο στην όπερα.

Περιεχόμενα

Δούναβης 4 - 5

Ρήνος 6 - 7

Γαλλία, Πορτογαλία 8-9

Ρωσία 10

Ασία 11

Luftner Cruises 12 - 13

A-Rosa 14 - 15

Amawaterways 16 - 17

Nicko Cruises 18 - 19

CroisiEurope 20 - 21

Γενικοί Όροι Συμμετοχής 22 - 23

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
η πιο ολοκληρωμένη σειρά εντύπων

Κρουαζιέρες Πολυτελείας2017-2018
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σε όλο τον Κόσμο
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Δυτική Μεσόγειος • Βαλτική Θάλασσα • Νορβηγικά Φιόρδ
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Επιβιβαστείτε

από Πειραιά & Κατάκολο

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 2017
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Κρουαζιέρα 

με την Costa Cruises

Έλληνας

πλοιοσυνοδός,

Ημερήσιο

Πρόγραμμα

κρουαζιέρας

και Μενού στα

Ελληνικά!!!
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Ο τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι ανά άτομο σε ευρώ, εκτός αν αναγράφεται άλλο νόμισμα, σε δίκλινη καμπίνα στη χαμηλότερη διαθέσιμη κατηγορία 
καμπίνας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα).

Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα.
Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας.

Ρωσία

Γαλλία,
Πορτογαλία

Ρήνος

Δούναβης
21 Κρουαζιέρες

5 Κρουαζιέρες 3 Κρουαζιέρες

18 Κρουαζιέρες

17 Κρουαζιέρες

Ασία

σελ.

4

σελ.

6

σελ.

10

σελ.

8

σελ.

11
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Δούναβης

4/5ήμερη Δούναβης & Βιέννη
Ποταμόπλοιο A-Rosa Donna
Πασσάου (Γερμανία), Βιέννη (Αυστρία), Λιντς (Αυστρία), 
Πασσάου (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 30 Οκτωβρίου | 3, 5, 9, 13, 17, 21 Νοεμβρίου 

7/8ήμερη Κλασσικός Δούναβης & Βιέννη
Ποταμόπλοιο A-Rosa Donna
Βιέννη (Αυστρία), Έστεργκομ (Ουγγαρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), 
Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Μελκ (Αυστρία), Πασσάου (Γερμανία), Βιέννη (Αυστρία) 
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 21, 28 Μαϊου | 4, 11, 18, 25 Ιουνίου | 2, 9 Ιουλίου 

7/8ήμερη Κλασσική Μουσική στον Δούναβη
Ποταμόπλοιο Ms Amadeus Royal
Πασσάου (Γερμανία), Λιντς (Αυστρία), Μελκ (Αυστρία), 
Έμερσντορφ (Αυστρία), Βιέννη (Αυστρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), 
Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Aναχώρηση: 26 Οκτωβρίου 2017 

7/8ήμερη Θρυλικός Δούναβης
Ποταμόπλοιο AmaDante
Νυρεμβέργη (Γερμανία), Ρέγκενσμπεργκ (Γερμανία), Πασσάου (Γερμανία), 
Λιντς (Αυστρία), Μελκ (Αυστρία), Βιέννη (Αυστρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 22, 29 Μαϊου | 19, 29 Ιουνίου | 10 Ιουλίου 
7 Αυγούστου | 4, 7 Σεπτεμβρίου | 16 Οκτωβρίου | 2 Νοεμβρίου

7/8ήμερη Κλασσικός Δούναβης
Ποταμόπλοιο Amadeus Brilliant
Πασσάου (Γερμανία), Ρέγκενσμπεργκ (Γερμανία), Πασσάου (Γερμανία), Λιντς (Αυστρία), 
Μελκ (Αυστρία), Βέιζεν (Αυστρία), Βιέννη (Αυστρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), 
Έστεργκομ (Ουγγαρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 25 Μαϊου | 6, 15 Ιουνίου | 1, 29 Ιουλίου 
20 Αυγούστου | 4, 14 Οκτωβρίου
* Στις 29/4, 25/5, 01/7 &29/7, 20/8, 4/10 η κρουαζιέρα πραγματοποιείται αντίστροφα, από Βουδαπέστη προς Πασσάου.

7/8ήμερη Ρήνος, Μάιν & Δούναβης
Ποταμόπλοιο Amadeus Silver 
Άμστερνταμ (Ολλανδία), Ουτρέχτη (Ολλανδία), Κολωνία (Γερμανία), 
Ομπερβέζελ (Γερμανία), Μίλτενμπεργκ (Γερμανία), Βέρτχαϊμ (Γερμανία), 
Βίζμπουργκ, (Γερμανία), Μπάμπεργκ (Γερμανία), Νυρεμβέργη (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 20 Ιουνίου | 19, 31 Αυγούστου | 28 Οκτ.
* Στις ημερομηνίες Ιουνίου 20, Αυγούστου 19 & Οκτωβρίου 28 το δρομολόγιο πραγματοποιείται 
αντίστροφα από Νυρεμβέργη προς Άμστερνταμ.

4/5ήμερη Πασσάου - Βιέννη - Λιντς - Πασσάου
Ποταμόπλοιο MS Bellissima
Πασσάου (Γερμανία), Κρεμς (Αυστρία), Λιντς (Αυστρία), 
Πασσάου (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 22, 29 | Ιούλιος 24, 31 | Αύγουστος 07
Οκτώβριος 09, 23 | Νοέμβριος 09 

5/6ήμερη Τα Καλύτερα του Δούναβη & Βιέννη
Ποταμόπλοιο A-Rosa Donna
Βιέννη (Αυστρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), 
Βιέννη (Αυστρία )
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 2 ,7, 12, 17, 22 Οκτωβρίου

6/7ήμερη Μαργαριτάρια του Δούναβη
Ποταμόπλοιο ms Modigliani
Λιντς (Αυστρία), Βιέννη (Αυστρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), 
Ντέρνσταϊν (Αυστρία), Μελκ (Αυστρία), Λιντς (Αυστρία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 28 | Ιούνιος 20 | Ιούλιος 07, 13, 19, 25 
Αύγουστος 19 | Σεπτέμβριος 06, 12

7/8ήμερη Ραψωδία στο Δούναβη
Ποταμόπλοιο Ms Amadeus Royal
Πασσάου (Γερμανία), Μελκ (Αυστρία ), Βιέννη (Αυστρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), 
Έστεργκομ (Ουγγαρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Λιντς (Αυστρία ), Πασσάου (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 1, 8, 14, 21 Ιουνίου | 12, 22 Ιουλίου | 13, 27 Αυγούστου 
19 Σεπτεμβρίου | 22, 28, 31 Οκτωβρίου

ΑΠΟ
€419

ΑΠΟ
€1679

ΑΠΟ
€1795

ΑΠΟ
$2999

ΑΠΟ
€1599

ΑΠΟ
€965

ΑΠΟ
€799

ΑΠΟ
€749

ΑΠΟ
€1124

ΑΠΟ
€1599
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16/17ήμερη Δέλτα του Δούναβη
Ποταμόπλοιο A-Rosa Donna

Πασσάου (Γερμανία), Βιέννη (Αυστρία), 
Καλότσα (Ουγγαρία), Μόχακς (Ουγγαρία), 
Βελιγράδι (Σερβία), Καταρράκτες Δούναβη 
(διάπλους), Ρους (Βουλγαρία), Τούλτσεα 
(Ρουμανία), Σούλινα (Δέλτα Δούναβη) 
(Ρουμανία), Εν Πλω, Γιούργκιου (Ρουμανία), 
Εν Πλω, Νόβι Σαντ (Σερβία), Μόχακς 
(Ουγγαρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), 
Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Λιντς (Αυστρία), 
Πασσάου (Γερμανία) 
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 30 Μαϊου 
20 Ιουνίου | 23 Αυγούστου 

7/8ήμερη Μπλε Δούναβης
Ποταμόπλοιο ms Beethoven
Βιέννη (Αυστρία), Μελκ (Αυστρία), Ντέρνσταϊν (Αυστρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), 
Καλότσα (Ουγγαρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Έστεργκομ (Ουγγαρία), Βιέννη (Αυστρία) 
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 26 | Ιούνιος 02, 30 | Ιούλιος 07, 14, 21, 28 
Αύγουστος 11, 18, 25 | Σεπτέμβριος 22, 29 | Οκτώβριος 06 

10/11ήμερη Μπλε Δούναβης
Ποταμόπλοιο ms La Boheme
Πασσάου (Γερμανία), Μελκ (Αυστρία), Βιέννη (Αυστρία), Έστεργκομ (Ουγγαρία), 
Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Βιέννη (Αυστρία), Μελκ (Αυστρία), 
Πασσάου (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 23 | Ιούνιος 12, 27 | Ιούλιος 17 | Αύγουστος 06 

7/8ήμερη Ανακάλυψη του Μπλε Δούναβη
Ποταμόπλοιο AmaDante
Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Βιέννη (Αυστρία), 
Ντέρνσταϊν (Αυστρία), Μελκ (Αυστρία), Λιντς (Αυστρία), Πασσάου (Γερμανία), 
Ρέγκενσμπεργκ (Γερμανία), Νυρεμβέργη (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 22 Μαϊου | 8, 12 Ιουνίου | 3, 31 Ιουλίου 
17, 28 Αυγούστου | 14 Σεπτεμβρίου | 9, 12 Οκτωβρίου

7/8ήμερη Ρομαντικός Δούναβης
Ποταμόπλοιο AmaStella
Βιλσόφεν (Γερμανία), Πασσάου (Γερμανία), Λιντς (Αυστρία), 
Βάισενκιρχεν (Αυστρία), Βιέννη (Αυστρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), 
Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 24, 31 Μαϊ. | 5, 7, 12, 14, 26, 28 Ιουν. | 3, 12, 24, 26, 31 
Ιουλ. | 9, 16, 21, 23, 28, 30 Αυγ. | 6, 13, 18, 20, 25, 27 Σεπτ. | 2, 4, 9, 11, 18, 25, 30 Οκτ. 
1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 Νοε. | 27 Δεκ.

7/8ήμερη Πασάου - Βουδαπέστη - Πασάου
Ποταμόπλοιο MS Heidelberg
Πασσάου (Γερμανία), Βαχάου (Αυστρία), Έστεργκομ (Ουγγαρία), 
Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Βιέννη (Αυστρία), 
Λιντς (Αυστρία), Πασσάου (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 22, 29 | Ιούνιος 05, 12, 19

7/8ήμερη Πολιτιστικοί Θησαυροί του Δούναβη
Ποταμόπλοιο MS Bellissima
Πασσάου (Γερμανία), Κρεμς (Αυστρία), Έστεργκομ (Ουγγαρία), 
Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Βιέννη (Αυστρία), 
Λιντς (Αυστρία), Πασσάου (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούνιος 05, 12, 19, 26 | Ιούλιος 03, 10, 17 
Αύγουστος 11, 18, 28 | Σεπτέμβριος 04, 11, 18, 25 | Οκτώβριος 02, 16, 30

11/12ήμερη Στις σιδηρές πύλες
Ποταμόπλοιο MS Maxima
Πασσάου (Γερμανία), Κρεμς (Αυστρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), 
Οσιτζεκ (Κροατία), Βελιγράδι (Σερβία - Σιδηρά Πύλη), Νόβι Σαντ (Σερβία), 
Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Βιέννη (Αυστρία), Λιντς (Αυστρία), Πασσάου (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούλιος 13 | Σεπτέμβριος 18

11/12ήμερη Μπλε Δούναβης & Μαύρη Θάλασσα
Ποταμόπλοιο ms L’ Europe
Λιντς (Αυστρία), Βιέννη (Αυστρία), Μπρατισλάβα (Αυστρία), 
Βουδαπέστη (Ουγγαρία), Καλότσα (Ουγγαρία), Μόχατς (Ουγγαρία), Νόβι Σαντ (Σερβία), 
Βελιγράδι (Σερβία), Σιδηρά Πύλη, Ρους (Βουλγαρία), Γιούργκιου (Ρουμανία), 
Ολτένιτα (Ρουμανία), Τούλτσεα (Ρουμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Αύγουστος 27 | Σεπτέμβριος 18

14/15ήμερη Κατά μήκος της Ευρώπης
Ποταμόπλοιο Amadeus Princess

Άμστερνταμ (Ολλανδία), Ουτρέχτη 
(Ολλανδία), Κολωνία (Γερμανία), Ομπερβέζελ 
(Γερμανία), Μίλτενμπεργκ (Γερμανία), 
Βέρτχαϊμ (Γερμανία), Βέρζμπεργκ (Γερμανία), 
Μπάμπεργκ (Γερμανία), Νυρεμβέργη 
(Γερμανία), Ρέγκενσμπεργκ (Γερμανία), 
Πασσάου (Γερμανία), Μελκ (Αυστρία), 
Ντέρνσταϊν (Αυστρία), Βιέννη (Αυστρία), 
Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Βουδαπέστη 
(Ουγγαρία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 
13 Ιουνίου | 12, 31 Αυγούστου 
21 Οκτωβρίου
* Στις αναχωρήσεις 13/6, 12/8, 21/10 το δρομολόγιο 
πραγματοποιείται αντίστροφα (από Βουδαπέστη 
προς Άμστερνταμ).

14/15ήμερη Όμορφο Γαλάζιο Δούναβη
Ποταμόπλοιο Amadeus Brilliant

Πασσάου (Γερμανία), Βιέννη (Αυστρία), 
Έστεργκομ (Ουγγαρία), Βουδαπέστη 
(Ουγγαρία), Βελιγράδι (Σερβία), Βίντιν 
(Βουλγαρία), Ολτένιτα (Ρουμανία), Φετέτσι 
- Βουκουρέστι (Ρουμανία), Δέλτα Δούναβη, 
Άγιος Γεώργιος (Ρουμανία), Χίρσοβα 
(Ρουμανία), Φετέτσι - Βουκουρέστι (Ρουμανία), 
Ρους (Βουλγαρία), Σβίστοβ (Βουλγαρία), 
Σιδηρά Πύλη - Νόβι Σαντ (Σερβία), Βούκοβαρ 
(Κροατία), Μόχακς (Ουγγαρία), Καλότσα 
(Ουγγαρία), Βουδαπέστη (Ουγγαρία), 
Μπρατισλάβα (Σλοβακία), Μελκ (Αυστρία) 
Πασσάου (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 
8 Ιουλίου | 11 Οκτωβρίου 
* Υπάρχει παρόμοια κρουαζιέρα 11ημερών 
με αναχώρηση απο Βουκουρέστι ή Βιέννη 
με το Amadeus Royal στις 8 & 15 Οκτωβρίου.

ΑΠΟ
€2829

ΑΠΟ
€1336

ΑΠΟ
€1889

ΑΠΟ
$3299

ΑΠΟ
$2049

ΑΠΟ
€1599

ΑΠΟ
€949

ΑΠΟ
€1649

ΑΠΟ
€2057

ΑΠΟ
€2679

ΑΠΟ
€1767
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Ρήνος

3/4ήμερη Κολωνία - Άμστερνταμ - Κολωνία
Ποταμόπλοιο Ms River Art
Κολωνία (Γερμανία), Άμστερνταμ (Ολλανδία), Άρνεμ (Ολλανδία), Κολωνία (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 29 | Ιούνιος 19 | Ιούλιος 17 | Αύγουστος 03 
Σεπτέμβριος 11, 18 | Οκτώβριος 09, 26 

ΑΠΟ
€299

5/6ήμερη Ρομαντικός Ρήνος
Ποταμόπλοιο Ms A-Rosa Aqua
Κολωνία (Γερμανία), Μάιντς (Γερμανία), Σπέγιερ (Γερμανία), 
Στρασβούργο (Γαλλία), Κόμπλεντζ (Γερμανία), Κολωνία (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούνιος 25 | Αύγουστος 6 | Οκτώβριος 20, 30 
Νοέμβριος 8 

5/6ήμερη Μοζέλλας & Κολωνία
Ποταμόπλοιο Ms A-Rosa Aqua
Κολωνία (Γερμανία), Κότσεμ (Γερμανία), Μπερνκάστελ Κούς (Γερμανία), 
Μέιριν, Τρίρ (Γερμανία), Κόμπλεντζ (Γερμανία), Κολωνία (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούλιος 1, 2, 16 | Οκτώβριος 10 | Νοέμβριος 3, 8 

6/7ήμερη Ρήνος, Μοζέλας & Μάιν
Ποταμόπλοιο Ms Monet
Στρασβούργο με διανυκτέρευση (Γαλλία), Φρανκφούρτη με διανυκτέρευση (Γερμανία), 
Κόμπλεντζ με διανυκτέρευση (Γερμανία), Ρούντεσχαϊμ (Γερμανία), 
Μάνχαϊμ (Γερμανία), Στρασβούργο (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούνιος 12, 23 | Ιούλιος 25 | Σεπτέμβριος 25, 28 
Οκτώβριος 04, 12 

7/8ήμερη Κλασσικός Ρήνος από Βασιλεία
Ποταμόπλοιο Ms Amadeus Silver
Βασιλεία (Ελβετία), Στρασβούργο (Γαλλία), Σπέγιερ (Γερμανία), 
Μάνχαϊμ (Γερμανία), Ρούντεσχαϊμ (Γερμανία), Κόμπλεντζ (Γερμανία), 
Κότσεμ (Γερμανία), Κολωνία (Γερμανία), Βόλενταμ (Ολλανδία), Άμστερνταμ (Ολλανδία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούνιος 8, 20, 30 | Ιούλιος 13, 18 | Αύγουστος 10, 29 
Σεπτέμβριος 16, 26 | Οκτώβριος 10 

7/8ήμερη Κλασσικός Ρήνος από Άμστερνταμ
Ποταμόπλοιο Ms Amadeus Princess
Άμστερνταμ (Ολλανδία), Οουρν (Ολλανδία), Κολωνία (Γερμανία), 
Κότσεμ (Γερμανία), Κόμπλεντζ(Γερμανία), Ρούντεσχαϊμ (Γερμανία), 
Μάνχαϊμ (Γερμανία), Σπέγιερ (Γερμανία), Στρασβούργο (Γαλλία), Βασιλεία (Ελβετία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούνιος 1, 13, 27 | Ιούλιος 7, 11, 20 
Σεπτέμβριος 5, 19 | Οκτώβριος 3, 17, 26, 31

7/8ήμερη Ρομαντικός Μοζέλλας
Ποταμόπλοιο A-Rosa Silva
Κολωνία (Γερμανία), Φρανκφούρτη (Γερμανία), Βέρτχαϊμ (Γερμανία), 
Βίζμπουργκ (Γερμανία), Σουάϊνφουρτ (Γερμανία), Χάσφουρτ (Γερμανία), 
Νυρεμβέργη (Γερμανία), Ρέγκενσμπεργκ (Γερμανία), Πασσάου (Γερμανία) 
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούνιος 27 | Αύγουστος 4, 25 | Σεπτέμβριος 1

7/8ήμερη Εικόνες του Βόρειου Ρήνου
Ποταμόπλοιο A-Rosa Silva
Κολωνία (Γερμανία), Οουρν (Ολλανδία), Άμστερνταμ (Ολλανδία), 
Ρότερνταμ (Ολλανδία), Γάνδη(Βέλγιο), Αμβέρσα (Βέλγιο), Ναϊμέγκεν (Ολλανδία), 
Κολωνία (Γερμανία)
Ημερομηνία αναχώρησης: Μάιος 20, 26, 27 | Ιούνιος 10, 18, 20, 24 | Ιούλιος 23 
Αύγουστος 18, 27 | Σεπτέμβριος 2, 16, 22 | Οκτώβριος 6, 12, 14, 20, 27

7/8ήμερη Εικόνες του Ρήνου & Ρουντεσχάιμ
Ποταμόπλοιο A-Rosa Aqua
Κολωνία (Γερμανία), Κόμπλεντζ (Γερμανία), Ρούντεσχαϊμ (Γερμανία), 
Στρασβούργο (Γαλλία), Βασιλεία (Ελβετία), Μπράιζαχ (Γερμανία), Μάιντς (Γερμανία), 
Κολωνία (Γερμανία)
Ημερομηνίa αναχώρησης: 30 Ιουνίου    

7/8ήμερη Ολλανδία & Κοιλάδα του Ρήνου
Ποταμόπλοιο MS Gerard Schmitter
Άμστερνταμ (Ολλανδία), Ρότερνταμ (Ολλανδία), Ναϊμέγκεν (Ολλανδία), 
Ναϊμέγκεν (Ολλανδία), Κολωνία (Γερμανία), Κολωνία (Γερμανία), Κόμπλεντζ (Γερμανία), 
Κόμπλεντζ (Γερμανία), Ρούντεσχαϊμ (Γερμανία), Ντίσελντορφ (Γερμανία), 
Ντίσελντορφ (Γερμανία), Άμστερνταμ (Ολλανδία), Άμστερνταμ (Ολλανδία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 22 Μαϊου | 22 Ιουνίου | 29 Ιουλίου

ΑΠΟ
€979

ΑΠΟ
€749

ΑΠΟ
€1038

ΑΠΟ
€1540

ΑΠΟ
€1855

ΑΠΟ
€1479

ΑΠΟ
€1269

ΑΠΟ
€1989

ΑΠΟ
€955
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7/8ήμερη Κρουαζιέρα σε τρεις χώρες
Ποταμόπλοιο MS Heidelberg
Φρανκφούρτη (Γερμανία), Μάνχαϊμ (Γερμανία), Στρασβούργο (Γαλλία), 
Βασιλεία (Ελβετία), Μπράιζαχ (Γερμανία), Κόμπλεντζ (Γερμανία), 
Ρούντεσχαϊμ (Γερμανία), Μάιντς (Γερμανία), Φρανκφούρτη (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούλιος 18 | Αύγουστος 08 | Σεπτέμβριος 12 
Οκτώβριος 03, 24, 31 

7/8ήμερη Κολωνία - Άμστερνταμ - Κολωνία 
Ποταμόπλοιο Ms River Art
Κολωνία (Γερμανία), Ναϊμέγκεν (Ολλανδία), Αντβέρπη - Αμβέρσα (Βέλγιο), 
Ρότερνταμ (Ολλανδία), Άμστερνταμ (Ολλανδία), Οουρν (Ολλανδία), Άρνεμ (Ολλανδία), 
Κολωνία (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούνιος 05, 22 | Ιούλιος 10, 27 | Αύγουστος 17, 31 
Σεπτέμβριος 28 | Οκτώβριος 12 

7/8ήμερη Κολωνία σε Βασιλεία 
Ποταμόπλοιο Rheine Melodie
Κολωνία (Γερμανία), Άμστερνταμ (Ολλανδία), Ναϊμέγκεν (Ολλανδία), 
Κολωνία (Γερμανία), Κόμπλεντζ (Γερμανία), Ρούντεσχαϊμ (Γερμανία), 
Μάνχαϊμ (Γερμανία), Βασιλεία (Ελβετία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 20, 27 | Ιούνιος 03, 10, 17, 24 
Ιούλιος 01, 08, 15, 22, 29 | Αύγουστος 05, 12, 19, 26 | Σεπτέμβριος 02, 09, 16, 23, 30 
Οκτώβριος 07, 14, 21, 28 

7/8ήμερη Κολωνία - Στρασβούργο - Κολωνία 
Ποταμόπλοιο River Art
Κολωνία (Γερμανία), Κότσεμ (Γερμανία), Μπερνκάστελ Κούς (Γερμανία), 
Μπερνκάστελ Κούς (Γερμανία), Μάιντς (Γερμανία), Μάνχαϊμ (Γερμανία), 
Στρασβούργο (Γαλλία), Κόμπλεντζ (Γερμανία), Κολωνία (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 18 | Ιούνιος 12 | Ιούλιος 03, 20 
Αύγουστος 06, 24 | Σεπτέμβριος 21 | Οκτώβριος 19 

8/9ήμερη Από το Άμστερνταμ στη Βασιλεία 
Ποταμόπλοιο MS Lafayette

Άμστερνταμ (Ολλανδία), Ντίσελντορφ 
(Γερμανία), Κολωνία (Γερμανία), Κόμπλεντζ 
(Γερμανία), Μάιντς (Γερμανία), Στρασβούργο 
(Γαλλία), Βασιλεία (Ελβετία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 
Μάιος 26 | Ιούνιος 03, 11, 27 
Ιούλιος 13, 19, 29 | Αύγουστος 06, 22, 30 
Σεπτέμβριος 23

9/10ήμερη Πανόραμα Ρήνου 
Ποταμόπλοιο A-Rosa Brava

Κολωνία (Γερμανία), Αμβέρσα (Βέλγιο), 
Ρότερνταμ (Ολλανδία), Άμστερνταμ 
(Ολλανδία), Κόμπλεντζ (Γερμανία), 
Σπέγιερ (Γερμανία), Στρασβούργο (Γαλλία), 
Μάιντς (Γερμανία), Ρούντεσχαϊμ (Γερμανία), 
Κολωνία (Γερμανία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 
Ιούνιος 9 | Ιούλιος 7 | Αύγουστος 18 
Σεπτέμβριος 22  

10/11ήμερη Kρουαζιέρα από Άμστερνταμ 
Κλασσική Μουσική στο Ρήνο 

Ποταμόπλοιο Amadeus Royal 
Πασσάου (Γερμανία), Λιντς (Αυστρία), 
Μελκ (Αυστρία), Έμερσντορφ (Αυστρία), 
Βιέννη (Αυστρία), Μπρατισλάβα (Σλοβακία), 
Βουδαπέστη (Ουγγαρία)
Ημερομηνίa αναχώρησης: 
Οκτώβριος 24 

ΑΠΟ
€1049

ΑΠΟ
€999

ΑΠΟ
€749

ΑΠΟ
€999

ΑΠΟ
€1599

ΑΠΟ
€1649

ΑΠΟ
€1795
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4/5ήμερη Απόδραση στον Σηκουάνα
Ποταμόπλοιο Α-Rosa Viva
Παρίσι (Γαλλία), Ρουέν (Γαλλία), Λεζ Αντελί (Γαλλία), Παρίσι (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Νοεμβρίου 12, 16, 20, 24, 28 

4/5ήμερη Κοιλάδα του Σηκουάνα & Παρίσι
Ποταμόπλοιο MS Botticelli
Ονφλέρ (Γαλλία), Ρουέν (Γαλλία), Πουασί (Γαλλία), Παρίσι (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 23 | Ιούνιος 05, 26 | Ιούλιος 10, 24 
Αύγουστος 01, 08 | Οκτώβριος 16 

4/5ήμερη Μαγεία του Ροδανού & Νότια Γαλλία
Ποταμόπλοιο MS Van Gogh
Λυών (Γαλλία), Αρλ (Γαλλία), Αβινιόν (Γαλλία), Βιβιέ (Γαλλία), Λυών (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 29 | Ιούλιος 10 | Αύγουστος 11, 26 
Σεπτέμβριος 03 | Οκτώβριος 14 

4/5ήμερη Παρίσι & Κοιλάδα του Σηκουάνα
Ποταμόπλοιο MS Botticelli
Παρίσι (Γαλλία), Λεζ Αντελί (Γαλλία), Ονφλέρ (Γαλλία), Ρουέν (Γαλλία), 
Παρίσι (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούλιος 08, 14 | Αύγουστος 05 | Οκτώβριος 20, 24

6/7ήμερη Παρίσι & Ποταμός Μάρνης
Ποταμόπλοιο Raymonde
Παρίσι (Γαλλία), Επερνέ (Γαλλία), Σατό Τιερί (Γαλλία), 
Λανί σουρ Μαρν (Γαλλία), Παρίσι (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Αύγουστος 22 | Σεπτέμβριος 05, 19 
Οκτώβριος 03 

7/8ήμερη από Λυών Στα Ποτάμια της Γαλλίας
Ποταμόπλοιο Amadeus Provence
Λυών (Γαλλία), Μακόν (Γαλλία), Σαλόν Συρ Σαόν (Γαλλία), Τουρνούς (Γαλλία), 
Λυών (Γαλλία), Αβινιόν (Γαλλία), Αρλ (Γαλλία), Βιβιέρ (Γαλλία), 
Λε Πουζέν (Γαλλία), Λυών (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιουνίου 1, 15 | Ιουλίου 20 | Αυγούστου 3, 10, 17, 31 
Σεπτεμβρίου 7, 28 | Οκτωβρίου 12, 19, 26 

7/8ήμερη Όμορφη Γαλλία
Ποταμόπλοιο Amadeus Diamond
Παρίσι (Γαλλία), Κονφλάν (Γαλλία), Ρουέν (Γαλλία), Χάβρη - Παρίσι (Γαλλία), 
Χάβρη - Παρίσι (Γαλλία), Κοντεμπε εν Κο (Γαλλία), Λεζ Αντελί (Γαλλία), 
Βερνόν (Γαλλία), Πουασί (Γαλλία), Παρίσι (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιουνίου 15, 22 | Σεπτεμβρίου 28 | Οκτωβρίου 5, 12

7/8ήμερη Κλασσικός Ροδανός
Ποταμόπλοιο A-Rosa Luna
Λυών (Γαλλία), Σατονέφ-ντι-Παπ (Γαλλία), Αβινιόν (Γαλλία), Αρλ (Γαλλία), 
Βιβιέρ (Γαλλία), Λυών (Γαλλία), Σαλόν Συρ Σαόν (Γαλλία), Τουρνούς (Γαλλία), 
Μακόν (Γαλλία), Λυών (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μαϊου 27 | Ιουνίου 3, 10, 17, 24 | Ιουλίου 1, 15, 22, 29 
Αυγούστου 5, 12, 19, 26 | Σεπτεμβρίου 2, 9, 16, 23, 30 | Οκτωβρίου 7, 14 

7/8ήμερη Σηκουάνας & Νορμανδία
Ποταμόπλοιο A-Rosa Viva
Παρίσι (Γαλλία), Ρουέν (Γαλλία), Κοντεμπε εν Κο (Γαλλία), 
Λεζ Αντελί (Γαλλία), Βερνόν (Γαλλία), Παρίσι (Γαλλία) 
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μαϊου 20, 27 | Ιουνίου 3, 10, 17, 24 
Ιουλίου 1, 8, 15, 22, 29 | Αυγούστου 5, 12, 19, 26 | Σεπτεμβρίου 2, 9, 16, 30  
Οκτωβρίου 7, 14, 21

7/8ήμερη Παρίσι & Κοιλάδα του Σηκουάνα
Ποταμόπλοιο MS Botticelli
Παρίσι (Γαλλία), Βερνόν (Γαλλία), Ονφλέρ (Γαλλία), Ρουέν (Γαλλία), 
Λεζ Αντελί (Γαλλία), Παρίσι (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 23 | Ιούνιος 27 | Ιούλιος 28 
Οκτώβριος 06

7/8ήμερη Από τον Σον στον Ροδανό
Ποταμόπλοιο Ms Camargue

Λυών (Γαλλία), Μακόν (Γαλλία), 
Άρλ (Γαλλία), Αβινιόν (Γαλλία), 
Βιβιέ (Γαλλία), Τουρνόν (Γαλλία), 
Λυών (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 
Ιούνιος 17 | Ιούλιος 03, 19 
Αύγουστος 20 
Οκτώβριος 07

ΑΠΟ
€469

ΑΠΟ
€738

ΑΠΟ
€827

ΑΠΟ
€774

ΑΠΟ
€1944

ΑΠΟ
€1699

ΑΠΟ
€1855

ΑΠΟ
€1449

ΑΠΟ
€1429

ΑΠΟ
€1273

ΑΠΟ
€1535

Γαλλία - Πορτογαλία
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7/8ήμερη Κρασί & Φλαμένκο
Ποταμόπλοιο AmaVida
Πόρτο (Πορτογαλία), Έντρε ος Ρίος (Πορτογαλία), Ρέγκουα (Πορτογαλία), 
Πίναο (Πορτογαλία), Μπάρκα Ντ’ Άλβα (Πορτογαλία), Βέγκα Τερόν (Πορτογαλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιουνίου 6 | Ιουλίου 4, 25 | Αυγούστου 1, 29 
Σεπτεμβρίου 26 | Οκτωβρίου 17

7/8ήμερη Δούρος Ποταμός
Ποταμόπλοιο AmaVida

Πόρτο (Πορτογαλία), Ρέγκουα (Πορτογαλία), 
Μπάρκα Ντ’ Άλβα (Πορτογαλία), Βέγκα Τερόν 
(Πορτογαλία), Πίναο (Πορτογαλία), Ρέγκουα 
(Πορτογαλία), Έντρε ος Ρίος (Πορτογαλία), 
Πόρτο (Πορτογαλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 
Μαϊου 23 | Ιουνίου 13, 20 | Ιουλίου 10, 18  
Αυγούστου 8, 15 | Σεπτεμβρίου 5, 12 
Οκτωβρίου 3, 10, 31 | Νοεμβρίου 7, 14

7/8ήμερη Παρίσι και Νορμανδία
Ποταμόπλοιο AmaLyra
Παρίσι (Γαλλία), Βερνόν (Γαλλία), Κοντεμπε εν Κο (Γαλλία), Ρουέν (Γαλλία), 
Λεζ Αντελί (Γαλλία), Κονφλάν (Γαλλία), Παρίσι (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μαϊου 25 | Ιουνίου 1, 8, 15, 22 | Ιουλίου 6, 13, 20, 27  
Αυγούστου 3, 10, 17, 31 | Σεπτεμβρίου 7, 14, 28 | Οκτωβρίου 5, 12, 19, 26 
Νοεμβρίου 2, 9

7/8ήμερη Προβηγκία
Ποταμόπλοιο AmaCello
Λυών (Γαλλία), Λυών (Γαλλία), Μπελβίλ (Γαλλία), Τουρνόν (Γαλλία), 
Βιβιέ (Γαλλία), Αβινιόν (Γαλλία), Αρλ (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μαϊου 22, 29 | Ιουνίου 12, 26 | Ιουλίου 3, 10, 31 
Αυγούστου 7, 21 | Σεπτεμβρίου 4, 18 | Οκτωβρίου 2, 9, 16, 23, 30 
Νοεμβρίου 6 

7/8ήμερη Γεύση από Μπορντό
Ποταμόπλοιο AmaDolce
Μπορντώ (Γαλλία), Καντιγιάκ (Γαλλία), Πολγιάκ (Γαλλία), Μπλάγιε (Γαλλία), 
Λίμπουρν - Μπορντό (Γαλλία), Μπορντώ (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μαϊου 23 | Ιουνίου 6, 13, 20, 27 | Ιουλίου 11, 18, 25 
Αυγούστου 1, 8, 15 | Σεπτεμβρίου 5, 12 | Οκτωβρίου 3, 10, 17, 24, 31 
Νοεμβρίου 7, 14

7/8ήμερη Νότια Γαλλία
Ποταμόπλοιο MS Bijou du Rhone
Λυών (Γαλλία), Σαλόν Συρ Σαόν (Γαλλία), Μακόν (Γαλλία), Τρεβού (Γαλλία), 
Βιβιέ (Γαλλία), Αρλ (Γαλλία), Αβινιόν (Γαλλία), Σατονέφ-ντι-Παπ (Γαλλία), Λυών (Γαλλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 24, 31 | Ιούνιος 07, 14, 21, 28 | Ιούλιος 05, 12, 
19, 26 | Αύγουστος 02, 09, 16, 23, 30 | Σεπτέμβριος 06, 13, 20, 27 | Οκτώβριος 04, 11, 
18, 25 | Νοέμβριος 01

ΑΠΟ
$2349

ΑΠΟ
$2649

ΑΠΟ
$2349

ΑΠΟ
€799

7/8ήμερη Από το Πόρτο στην Ισπανία
Ποταμόπλοιο Ms Infante don Henrique
Πόρτο (Πορτογαλία), Ρέγκουα (Πορτογαλία), Βέγκα Τερόν (Πορτογαλία), 
Μπάρκα Ντ’ Άλβα (Πορτογαλία), Πίναο (Πορτογαλία), Πόρτο (Πορτογαλία)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Μάιος 26 | Ιούνιος 30 
Ιούλιος 01, 03, 13, 14, 20, 24, 27 | Αύγουστος 03, 10, 11, 17, 25 | Σεπτέμβριος 08

ΑΠΟ
€1284

ΑΠΟ
$3499

ΑΠΟ
$3099
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Ρωσία

7/8ήμερη Αιώνιος Βόλγας
Ποταμόπλοιο Ms Rostropovitch
Αγία Πετρούπολη (Ρωσία), Κίζι (Ρωσία), Γκόριτσι (Ρωσία), 
Ουγκλιχ (Ρωσία), Μόσχα (Ρωσία)
Ημερομηνίa αναχώρησης: Μάιος 27 | Ιούνιος 24 | Ιούλιος 08, 22 
Αύγουστος 05, 19 | Σεπτέμβριος 02, 16

10/11ήμερη Αγία Πετρούπολη - Μόσχα
Ποταμόπλοιο Ms Rostropovitch
Αγία Πετρούπολη (Ρωσία) με τρεις διανυκτερεύσεις, 
Λίμνη Λαντογκα (Ρωσία), Κίζι (Ρωσία), Γκόριτσι (Ρωσία), Ουγκλιχ (Ρωσία), 
Μόσχα (Ρωσία) με δύο διανυκτερεύσεις
Ημερομηνίa αναχώρησης: Ιούνιος 24 | Ιούλιος 15 | Αύγουστος 05, 26

11/12ήμερη Μόσχα - Αγία Πετρουπολη
Ποταμόπλοιο Ms Rostropovitch

Μόσχα (Ρωσία) με δύο διανυκτερεύσεις, 
Ουγκλιχ (Ρωσία), Γιάροσλαβλ (Ρωσία), 
Γκόριτσι (Ρωσία), Κίζι (Ρωσία), Λίμνη Λαντογκα 
(Ρωσία), Αγία Πετρούπολη (Ρωσία) με τρεις 
διανυκτερεύσεις
Ημερομηνίa αναχώρησης: 
Μάιος 23 | Ιούνιος 13 | Ιούλιος 04, 25 
Σεπτέμβριος 05

ΑΠΟ
€1670

ΑΠΟ
€1099

ΑΠΟ
€1099
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Ασία

7/8ήμερη Βιετνάμ & Καμπότζη
Ποταμόπλοιο AmaDara
Σιέμ Ριπ (Καμπότζη), Καμπόνγκ Τσάνγκ (Καμπότζη), Πνομ Πεν (Καμπότζη), 
Ταν Τσάου (Βιετναμ), Σα Ντεκ (Καμπότζη), Χο Τσι μινχ (Βιετνάμ)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Αυγούστου 7, 14, 21, 28 | Σεπτεμβρίου 4, 11, 18, 25 
Οκτωβρίου 2, 9, 16, 3, 30 | Νοεμβρίου 6, 13, 20, 27 | Δεκεμβρίου 4, 11, 18, 25 

13/14ήμερη Βιετνάμ, Καμπότζη & Νότια Κίνα
Ποταμόπλοιο RV Indochine
Σιέμ Ρεπ (Καμπότζη), Άνγκορ (Καμπότζη), Σιέμ Ρεπ (Καμπότζη), Άνγκορ (Καμπότζη), 
Τονλέ Σαπ (Καμπότζη), Καμπόνγκ Τσάνγκ (Καμπότζη), Πνομ Πεν (Καμπότζη), 
Σα Ντεκ (Καμπότζη), Βιν Λονγκ (Βιετνάμ), Χο Τσι Μινχ (Βιετνάμ), Ανόι (Βιετνάμ), 
Χα Λονγκ Μπέι (Βιετνάμ), Ανόι (Βιετνάμ)
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Αύγουστος 27 | Σεπτέμβριος 06, 12 | Οκτώβριος 14, 24 
Νοέμβριος 09, 15 | Δεκέμβριος 17, 27

14/15ήμερη Εξωτική ομορφιά του Μεκόνγκ
Ποταμόπλοιο MS Mekong Prestige II
Σιέμ Ρεπ (Καμπότζη) με δύο διανυκτερεύσεις, Πνόμ Κρομ ( Καμπότζη), 
Καμπόνγκ Τσάνγκ (Καμπότζη), Χονγκ Κο (Καμπότζη), Πνομ Πεν (Καμπότζη)  
με διανυκτέρευση, Ταν Τσάου (Βιετναμ), Σα Ντεκ (Καμπότζη), 
Χο Τσι Μινχ/Σαϊγκόν (Βιετνάμ) με τρεις διανυκτερεύσεις 
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 2017: Νοέμβριος 05 | Δεκέμβριος 03 
2018: Ιανουάριος 14, 28

14/15ήμερη Πανόραμα Κίνας
Ποταμόπλοιο MS President VIII
Σαγκάη (Κίνα) με δύο διανυκτερεύσεις, Γιτσάνγκ (Κίνα) με διανυκτέρευση, 
Σαντουπίνγκ (Κίνα), Μπαντόνγκ (Κίνα), Σίμπαοτζάι (Κίνα), Τσονγκτσίνγκ (Κίνα), 
Σιάν (Κίνα) με διανυκτέρευση, Πεκίνο (Κίνα) με τρεις διανυκτερεύσεις
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: Ιούνιος 15 | Ιούλιος 06 | Αύγουστος 24 | Σεπτέμβριος 07  
Οκτώβριος 19 | Νοέμβριος 02, 16

16/17ήμερη Χρυσή Μιανμάρ
Ποταμόπλοιο Ms Thurgau Exotic II

Γιαγκόν (Μιανμάρ), Βιρμανία με 
διανυκτέρευση, Danupyu (Μιανμάρ), 
Μιάν Αούν (Μιανμάρ), Akauk Taung (Μιανμάρ), 
Shwe Daung (Μιανμάρ), Pyay (Μιανμάρ), 
Thayet Myo (Μιανμάρ), Minhla (Μιανμάρ), 
Μαγκουέι (Μιανμάρ), Μαγκουέι (Μιανμάρ), 
Sale (Μιανμάρ), Παγκάν (Μιανμάρ), 
Παγκάν (Μιανμάρ), Shwe Pyi Thar (Μιανμάρ), 
Amarapura (Μιανμάρ), Σαγκάινγκ (Μιανμάρ), 
Inwa Ava (Μιανμάρ), Μινγκούν (Μιανμάρ), 
Μανταλέι (Μιανμάρ) με δύο διανυκτερεύσεις
Ημερομηνίες αναχωρήσεων: 
2017: Σεπτέμβριος 05, 19 | Οκτώβριος 03, 17 
Νοέμβριος 28 
2018: Ιανουάριος 16 | Φεβρουάριος 13

ΑΠΟ
$1299

ΑΠΟ
€3274

ΑΠΟ
€4899

ΑΠΟ
€2169

ΑΠΟ
€3859
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Luftner Cruises

Amadeus Provence
• Ναυπήγηση ..............................  2017
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  110μ.
• Πλάτος .......................................  11μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  140
• Αρ. Πληρώματος .....................  40
• Σύνολο καμπίνων ...................  70
• Ταχύτητα ...................................  25 χιλ./ω

Οι κρουαζιέρες με ποταμόπλοια συγκαταλέγονται στους πιο όμορφους, άνετους και ευχάρι-
στους τρόπους ταξιδιού. Από τη ξαπλώστρα σας στο κατάστρωμα του ποταμόπλοιου θαυμάστε 

την Ευρώπη, τα διαφορετικά τοπία στις όχθες των ποταμών, ιστορικά αξιοθέατα, γραφικά χωριά και 
μεγαλουπόλεις… σαν να καθόσασταν στο δικό σας θεωρείο στην όπερα.

Γνωρίστε την εμπειρία της εξαιρετικής άνεσης και ποιότητας που προσφέρει ο στόλος του AMADEUS που συνοδεύεται από μοναδική εξυπηρέ-
τηση σε μια ατμόσφαιρα κλασικής κομψότητας. Ανακαλύψτε τον κομψό στόλο του AMADEUS και απολαύσετε αξέχαστες κρουαζιέρες ποταμού 
στις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πλωτές οδούς με ανέσεις ίδιες με αυτές ενός πολυτελούς ξενοδοχείου.

Ο στόλος του AMADEUS ξεχωρίζει για ταξίδια με πολιτισμική και περιβαλλοντική συνείδηση, σε συνδυασμό με την αυστριακή φιλοξενία που είναι 
αφιερωμένη στην ικανοποίηση κάθε επιθυμίας και ανάγκης σας. Η ιδέα είναι ότι με εμάς θα νιώσετε στην κορυφή του κόσμου και θα απολαύσετε 
την κάθε στιγμή, είτε βρίσκεστε στο νερό ή στην ξηρά. Η φήμη μας και η πολυετής εμπειρία μας εγγυώνται ακριβώς αυτό.
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ms Amadeus Diamond
• Ναυπήγηση ..............................  2009
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  110,00μ.
• Πλάτος .......................................  11,40μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  146
• Αρ. Πληρώματος .....................  40
• Σύνολο καμπίνων ...................  74
• Ταχύτητα ...................................  25 χιλ./ω

ms Amadeus Princess
• Ναυπήγηση ..............................  2006
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  110,00μ.
• Πλάτος .......................................  11,40μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  160
• Αρ. Πληρώματος .....................  40
• Σύνολο καμπίνων ...................  80
• Ταχύτητα ...................................  25 χιλ./ω

Amadeus Silver
• Ναυπήγηση ..............................  2013
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  135,00μ.
• Πλάτος .......................................  11,40μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  180
• Αρ. Πληρώματος .....................  46
• Σύνολο καμπίνων ...................  90
• Ταχύτητα ...................................  25 χιλ./ω

ms Amadeus Brilliant
• Ναυπήγηση ..............................  2011
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  110,00μ.
• Πλάτος .......................................  11,40μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  150
• Αρ. Πληρώματος .....................  40
• Σύνολο καμπίνων ...................  76
• Ταχύτητα ...................................  25 χιλ./ω

Amadeus Silver III
• Ναυπήγηση ..............................  2016
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  135μ.
• Πλάτος .......................................  11.4μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  168
• Αρ. Πληρώματος .....................  46
• Σύνολο καμπίνων ...................  84
• Ταχύτητα ...................................  25 χιλ./ω

ms Amadeus Royal
• Ναυπήγηση ..............................  2005
• Ανακαίνιση ...............................  2015
• Μήκος ........................................  110,00μ.
• Πλάτος .......................................  11,40μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  142
• Αρ. Πληρώματος .....................  40
• Σύνολο καμπίνων ...................  71
• Ταχύτητα ...................................  25 χιλ./ω
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A-Rosa

Η A-ROSA Cruises προσφέρει στους ταξιδιώτες μια ενημερωμένη, οικεία εμπειρία από τις πιο όμορφες 
πόλεις παραποτάμια, χωριά και τοπία της Ευρώπης. Τα κομψά βελτιωμένα πλοία δέν έχουν σχεδιαστεί 

μόνο για κομψά ταξίδια σε μερικά από τα πιο ιστορικά και χιλιοτραγουδισμένα ποτάμια του κόσμου, αλλά 
και για να προσφέρουν στους επισκέπτες μια πραγματική αίσθηση της πολυτέλειας, της άνεσης και την 
αίσθηση του σπιτιού μακριά από το σπίτι σας. 

Οι κρουαζιέρες προσφέρουν μια σειρά από εκδρομές για να εξερευνήσετε κάστρα, αμπέλια και μουσεία, καθώς και μερικές από τις πιο συναρπα-
στικές, δυναμικές και διαφορετικές πόλεις της ηπείρου από Βουδαπέστη προς την Προβηγκία και τα πάντα ενδιάμεσα.

Τα δρομολόγια έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τους ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για πολιτιστικές περιπέτειες και μια ευκαιρία να ψάξουν πιο 
βαθιά πάθη όπως το φαγητό, το κρασί, την τέχνη, τη μουσική και την ιστορία.

A-Rosa Silva
• Ναυπήγηση ..............................  2009
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  135,00μ.
• Πλάτος .......................................  11,40μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  186
• Αρ. Πληρώματος .....................  -
• Σύνολο καμπίνων ...................  89
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

A-Rosa Viva
• Ναυπήγηση ..............................  2010
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  135μ.
• Πλάτος .......................................  11,40μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  202
• Αρ. Πληρώματος .....................  -
• Σύνολο καμπίνων ...................  99
• Ταχύτητα ...................................  22 χιλ./ω
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A-Rosa Donna
• Ναυπήγηση ..............................  2002
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  125,50μ.
• Πλάτος .......................................  14,40μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  242
• Αρ. Πληρώματος .....................  -
• Σύνολο καμπίνων ...................  100
• Ταχύτητα ...................................  24 χιλ./ω

Arosa Aqua
• Ναυπήγηση ..............................  2009
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  135.00μ.
• Πλάτος .......................................  11.40μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  202
• Αρ. Πληρώματος .....................  -
• Σύνολο καμπίνων ...................  99
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

Arosa Stella
• Ναυπήγηση ..............................  2005
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  125,80μ.
• Πλάτος .......................................  11,4μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  174
• Αρ. Πληρώματος .....................  -
• Σύνολο καμπίνων ...................  86
• Ταχύτητα ...................................  24 χιλ./ω
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AmaWaterways

Η AmaWaterways επιχειρεί με τον καλύτερο στόλο και παρέχει all-inclusive 
κρουαζιέρες στους μεγαλύτερους υδάτινους δρόμους της Ευρώπης, της Ρωσίας, 

του Βιετνάμ και της Καμπότζης. Με καινοτόμο προϊόν και διαρκώς αναπτυσσόμενο 
στόλο και με ειδικά σχεδιασμένα πλοία, η εταιρία μας κατέχει την πρώτη θέση 
στις κρουαζιέρες ποταμών.

Η AmaWaterways ιδρύθηκε το 2002 από τους Rudi Schreiner, Kristin Karst και Jimmy Murphy. Οι τρεις τους έφεραν άφθονη εμπειρία, γνώση 
και αφοσίωση στην επιχείρηση. Ο Rudi ήταν ένας από τους πρωτοπόρους στις κρουαζιέρες ποταμών, έχοντας εισαγάγει την σύγχρονη έκδοση 
της κρουαζιέρας πλοίων στην αγορά. Η Kristin Karst έφερε μαζί της την άφθονη εμπειρία της στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών. 
Και ο Jimmy Murphy είναι ο ιδρυτής και πρώην ιδιοκτήτης της Brendan Vacations.

Η συνδυασμένη πραγματογνωμοσύνη και το πάθος τους για τις κρουαζιέρες ποταμών είχε ως αποτέλεσμα μια κρουαζιέρα που θα ξεπερνά 
κάθε προσδοκία. Με πάνω από 20 προορισμούς για να διαλέξετε, οι διακοπές της ζωής σας επάνω σε ένα ποταμόπλοιο της AmaWaterways, 
σας περιμένουν!!!

AmaStella
• Ναυπήγηση ..............................  2016
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  135.00μ.
• Πλάτος .......................................  11.50μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  164
• Αρ. Πληρώματος .....................  50
• Σύνολο καμπίνων ...................  82
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

AmaDara
• Ναυπήγηση ..............................  2015
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  92.00μ.
• Πλάτος .......................................  14.00μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  124
• Αρ. Πληρώματος .....................  50 
• Σύνολο καμπίνων ...................  62
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω
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AmaDante
• Ναυπήγηση ..............................  2008
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  109.00μ.
• Πλάτος .......................................  11.50μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  148
• Αρ. Πληρώματος .....................  41 
• Σύνολο καμπίνων ...................  74
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

AmaVida
• Ναυπήγηση ..............................  2013
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  79.00μ.
• Πλάτος .......................................  11.20μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  106
• Αρ. Πληρώματος .....................  30 
• Σύνολο καμπίνων ...................  53
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

AmaLyra
• Ναυπήγηση ..............................  2009
• Ανακαίνιση ...............................  - 
• Μήκος ........................................  109.00μ.
• Πλάτος .......................................  11.50μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  148
• Αρ. Πληρώματος .....................  41 
• Σύνολο καμπίνων ...................  74
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

AmaCerto
• Ναυπήγηση ..............................  2012
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  135.00μ.
• Πλάτος .......................................  11.50μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  164
• Αρ. Πληρώματος .....................  49 
• Σύνολο καμπίνων ...................  82
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

AmaCello
• Ναυπήγηση ..............................  2008
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  109.00μ.
• Πλάτος .......................................  11.50μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  148
• Αρ. Πληρώματος .....................  41 
• Σύνολο καμπίνων ...................  74
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

AmaDolce
• Ναυπήγηση ..............................  2009
• Ανακαίνιση ...............................  -
• Μήκος ........................................  109.00μ.
• Πλάτος .......................................  11.50μ.

• Αρ. Επιβατών ............................  148
• Αρ. Πληρώματος .....................  41 
• Σύνολο καμπίνων ...................  74
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω
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Nicko Cruises

Με τα νέα προγράμματα της nicko cruises μπορείτε να ταξιδέψτε σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο. Μια πληθώ-
ρα δρομολογίων σε δεκαεπτά ποτάμια σε δύο ηπείρους σας περιμένει να τα ανακαλύψετε. Από το Πασσάου 

ή την Αγία Πετρούπολη στη Σαϊγκόν, ο στόλος της nicko θα σας μεταφέρει στους προορισμούς της επιλογής σας. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια συναυλία από τη Φιλαρμονική της Βιέννης, να επισκεφθείτε το παραμυθένιο κά-
στρο της αυτοκράτειρας Σίσι, να απολαύστε τα φώτα της Βουδαπέστης ή να δοκιμάσετε τα κρασιά των Καρπαθίων. 
Για πάνω από 20 χρόνια το όνομα «Nicko» είναι μια σταθερή αξία. 

Με 19 κρουαζιερόπλοια σε διάφορα μέρη του κόσμου συναγωνίζονται σε τιμές ξενοδοχεία 4* & 5*. Όλα τα πλοία έχουν άνετες εξωτερικές καμπίνες 
με πανοραμικό παράθυρο, μπαλκόνι γαλλικού τύπου ή ακόμα και ιδιωτικό μπαλκόνι. Η nicko cruises έχει ανανεώσει τον στόλο της για να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και του πιο απαιτητικού επιβάτη.

Στις κρουαζιέρες με την nicko θα βρείτε εξαιρετική κουζίνα τόσο στο μεσημεριανό γεύμα όσο και στο δείπνο.  Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην υγιεινή  
και ισορροπημένη διατροφή έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας χωρίς ενοχές.

MS Heidelberg
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  109,40μ.
• Πλάτος  ......................................  11.40μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  110
• Αρ. Πληρώματος  ....................  35
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

MS Bellissima
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  110μ.
• Πλάτος  ......................................  11.40μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  134
• Αρ. Πληρώματος  ....................  30
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω
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MS Maxima
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  126,7μ.
• Πλάτος  ......................................  11.40μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  180
• Αρ. Πληρώματος  ....................  40
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

MS River Art
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  110μ.
• Πλάτος  ......................................  11.40μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  128
• Αρ. Πληρώματος  ....................  30
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

MS Rhein Melodie
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  132μ.
• Πλάτος  ......................................  11.40μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  198
• Αρ. Πληρώματος  ....................  40
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

MS Bijou du Rhone
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  114,30μ.
• Πλάτος  ......................................  11.40μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  150
• Αρ. Πληρώματος  ....................  40
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

MS Fedin
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  125μ.
• Πλάτος  ......................................  16,70μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  240
• Αρ. Πληρώματος  ....................  110
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητ .....................................  - χιλ./ω

MS Mekong Prestige II
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  68μ.
• Πλάτος  ......................................  13μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  64
• Αρ. Πληρώματος  ....................  30
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητ .....................................  - χιλ./ω

MS Thurgau Exotic II
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  47,25μ.
• Πλάτος  ......................................  9,15μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  28
• Αρ. Πληρώματος  ....................  17
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητα ................................... - χιλ./ω

MS President VIII
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  147μ.
• Πλάτος  ......................................  20μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  460
• Αρ. Πληρώματος  ....................  185
• Σύνολο καμπίνων  ..................  -
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω
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CroisiEurope

Α πό το 1976 η CroisiEurope έχει πρωτοπορήσει στις κρουαζιέρες ποταμών, στους πιο όμορφους υδάτινους 
δρόμους της Ευρώπης και είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο έμπειρες εταιρίες στις κρουαζιέρες ποτα-

μόπλοιων.

Οι διαδρομές της σας προσφέρουν την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την κουλτούρα μιας περιοχής ή χώρας 
και να επισκεφθείτε κάποιες από τις πιο λαμπερές πόλεις – σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία ή Βέλγιο - με 
ευκολία και άνεση. Τα πλοία της αποτελούν το πλωτό σας ξενοδοχείο:  αρκετά μικρό για να διασχίσει μία πόλη 
ή ένα λιμάνι, αλλά αρκετά μεγάλο ώστε να σας παρέχει κάθε άνεση. 

Η χωρητικότητα των 100 με 200 επιβατών εξασφαλίζει την θερμή και οικεία άνεση ενώ βρίσκεστε εν πλω,  όπως και την ευκαιρία για ηρεμία. 
Η ταχύτητα των κρουαζιέρων  είναι ήρεμη και γαλήνια και τα τοπία είναι μαγευτικά και διαδέχονται το ένα το άλλο κάθε στιγμή. Στην κρουαζιέρα 
με ποταμόπλοιο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ναυτία. Αδειάστε τις βαλίτσες σας, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι.

Ελάτε να ταξιδέψετε με την CroisiEurope, και ανακαλύψτε γιατί οι κρουαζιέρες με τα ποταμόπλοια είναι ο νέος ιδανικός τρόπος για να 
ταξιδεύετε.

ms L’ Europe
• Ναυπήγηση  .............................  2006
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  110,00μ.
• Πλάτος  ......................................  11,4μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  180
• Αρ. Πληρώματος  ....................  -
• Σύνολο καμπίνων  ..................  90
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

RV Indochine
• Ναυπήγηση  .............................  2008
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  167 π.
• Πλάτος  ......................................  36 π.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  -
• Αρ. Πληρώματος  ....................  -
• Σύνολο καμπίνων  ..................  24
• Ταχύτητα  ..................................  - χιλ./ω
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ms Modigliani
• Ναυπήγηση  .............................  2001
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  110μ.
• Πλάτος  ......................................  11.4μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  160
• Αρ. Πληρώματος  ....................  -
• Σύνολο καμπίνων  ..................  78
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

ms La Boheme
• Ναυπήγηση  .............................  1995
• Ανακαίνιση  ..............................  2011
• Μήκος  .......................................  110,00μ.
• Πλάτος  ......................................  10μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  162
• Αρ. Πληρώματος  ....................  -
• Σύνολο καμπίνων  ..................  80
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

MS Botticelli
• Ναυπήγηση  .............................  2004
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  110μ.
• Πλάτος  ......................................  11.4μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  151
• Αρ. Πληρώματος  ....................  -
• Σύνολο καμπίνων  ..................  75
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

MS Camargue
• Ναυπήγηση  .............................  1995
• Ανακαίνιση  ..............................  2015
• Μήκος  .......................................  110μ.
• Πλάτος  ......................................  10μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  104
• Αρ. Πληρώματος  ....................  -
• Σύνολο καμπίνων  ..................  54
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

MS Infante don Henrique
• Ναυπήγηση  .............................  2003
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  75 μ.
• Πλάτος  ......................................  11,4 μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  142
• Αρ. Πληρώματος  ....................  -
• Σύνολο καμπίνων  ..................  71
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

Rostropovitch
• Ναυπήγηση  .............................  1980
• Ανακαίνιση  ..............................  2009
• Μήκος  .......................................  443 π.
• Πλάτος  ......................................  55 π.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  212
• Αρ. Πληρώματος  ....................  -
• Σύνολο καμπίνων  ..................  106
• Ταχύτητα  ..................................  - χιλ./ω

MS Van Gogh
• Ναυπήγηση  .............................  1999 
• Ανακαίνιση  ..............................  2007
• Μήκος  .......................................  110μ.
• Πλάτος  ......................................  11.40μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  158
• Αρ. Πληρώματος  ....................  -
• Σύνολο καμπίνων  ..................  78
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω

MS Raymonde
• Ναυπήγηση  .............................  -
• Ανακαίνιση  ..............................  -
• Μήκος  .......................................  47,25μ.
• Πλάτος  ......................................  9,15μ.

• Αρ. Επιβατών  ...........................  22
• Αρ. Πληρώματος  ....................  5
• Σύνολο καμπίνων  ..................  11
• Ταχύτητα ...................................  - χιλ./ω



22

Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι/κρουαζιέρα της Εται-
ρείας μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του 
συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από 
τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής, όπως αυτοί έχουν διαμορ-
φωθεί από τον ΗΑΤΤΑ για τα μέλη του. Σύμφωνα με τον ορισμό του Π.Δ. 
339/1996, με το οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία η Κοι-
νοτική Οδηγία 90/314, ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου 1990 περί Οργανωμένων 
Ταξιδιών, Οργανωμένων Διακοπών και Περιηγήσεων, ως «οργανωμένο 
ταξίδι» εννοείται ο προκαθορισμένος συνδυασμός δύο τουλάχιστον από 
τα στοιχεία της μεταφοράς, της διαμονής ή άλλων τουριστικών υπηρεσιών 
μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσω-
πεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφ’ όσον η εν λόγω 
παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και 
πωλείται ή προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή. Οργανωμένο 
ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί μέρους υπηρεσιών ενός και 
του αυτού οργανωμένου ταξιδιού γίνεται με χωριστή τιμολόγηση, αλλά 
στο ίδιο χρονικό διάστημα και από τον ίδιο παροχέα. Σημειώνουμε, ότι 
στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες 
και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών 
στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριμένες και ειδικές 
πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επι-
στροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν 
το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το 
πρόγραμμα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιμοκατάλογο.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
Είμαστε η εταιρεία με την επωνυμία «Cruiseway Travel Του ριστικές επι-
χειρήσεις Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο “Cruiseway Travel”, με έδρα τo 
Μαρούσι, Λεωφ Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούση 24, Τ.Κ.15124, με αριθμό 
ειδι κού σήματος ΕΟΤ 0206E60000356901, μέλος του Συνδέσμου των εν 
Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), η οποία έχει 
συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και διορ γανώνουμε ταξίδια και τα πωλούμε ή τα διαθέτουμε προς 
πώληση οι ίδιοι (εφεξής “η Εταιρεία” ή άλλως ο «Διοργανωτής»).

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ: 
Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι (στο εξής «ταξίδι») προϋποθέ-
τει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας μας και του «πελάτη», 
δηλαδή εσάς, η οποία καλύπτει και την οικογένεια σας ή την ομάδα που 
εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονομικά, αντίγραφο της οποίας λαμβάνε-
τε υποχρεωτικά. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπό-
σπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής. Τεκμαίρεται επίσης ότι αποδέχεσθε 
τους παρόντες Γενικούς Όρους Συμμετοχής και για λογαριασμό όλων των 
αναφερομένων στην δήλωση συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και 
των ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

3. ΓΕΝΙΚΑ: 
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς Όρους 
Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από την Εταιρεία μας, κατά τον χρόνο σύντα-
ξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν 
γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο 
πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την 
περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο 
συνδυασμό με αυτόν, στον οποίο και αναφέρονται τυχόν αλλαγές, διορ-
θώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους πελά-
τες. Η τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, των υπηρεσιών και της τιμής του 
περιέχεται στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, την οποία υπογρά-
φουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη (τουριστικό γραφείο και πελάτης). 
Σημειώνουμε, ότι οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις 
του πελάτη, όσον αφορά το ταξίδι στο οποίο συμμετέχει, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφ’ όσον έχουν συμφωνηθεί και 
είναι εφικτή η πραγματοποίηση τους. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των 
προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και 
έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις με-
ταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε 
άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, και για τον λόγο αυτόν το γραφείο 
μας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, 
φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει 
σε επαφή μαζί σας.

4. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ: 
Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας αν είστε άνω των 
18 ετών. Κρατήσεις για ανηλίκους πρέπει να γίνουν από τους νόμιμους 
κηδεμόνες τους και θα γίνονται δεκτές μόνο εάν ο ανήλικος ταξιδεύει με 
τουλάχιστον έναν από τους γονείς του/της ή άλλο ενήλικα ο οποίος ανα-
λαμβάνει όλη την ευθύνη για τον ανήλικο. Παιδιά που κατά την πρώτη 
ημέρα της αναχώρησης δεν έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα της ηλικίας 
τους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Για ταξίδια που διαρκούν άνω των 15 
ημερών προς τους ακόλουθους προορισμούς το επιτρεπτό όριο ηλικίας 
συμμετοχής είναι 12 μήνες: Αφρική, Άπω Ανατολή, Ινδικό Ωκεανό και 
Υπερατλαντικά. Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή υπο-
καταστήματα των διοργανωτών ή των πωλητών, με αλληλογραφία, fax, 
τηλέφωνο ή μέσω ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να 
δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: α) της πληρωμής σχετικής 
προκαταβολής αντίστοιχης του 30% της συνολικής αξίας για κάθε άτομο 
και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες 
Όρους. Έγκυρη είναι μία εγγραφή αν αναγράφεται στην απόδειξη πληρω-

μής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα 
συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της 
αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων το αργότερο εντός 30 ημερών 
προ της αναχώρησης, ή εάν πρόκειται για καθυστερημένη κράτηση, πρέ-
πει να εξοφλήσετε πλήρως κατά την εγγραφή σας στο ταξίδι. Τυχόν μη 
εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο 
δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, 
ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρω-
σης που προβλέπονται στο παρόν. Ειδικές προσφορές ή εκδρομές που 
πωλούνται με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που αναφέρονται στο 
διαφημιστικό φυλλάδιο προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστη-
μα και αναλόγως διαθεσιμότητας όπως γνωστοποιείται από την Εταιρεία 
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος ο 
οποίος προβαίνει σε κράτηση για λογαριασμό άλλων προσώπων, έχει την 
υποχρέωση αφ’ ενός να εγγυηθεί ότι έχει την εξουσιοδότηση να προβεί σε 
κράτηση για λογαριασμό όλων των συνταξιδιωτών που αναφέρονται στη 
δήλωση συμμετοχής και ότι αυτοί θα συμμορφωθούν με τους Όρους Συμ-
μετοχής και αφ’ ετέρου να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους 
από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους Όρους του τα-
ξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον 
εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει 
στη διάθεση τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν του ζητηθεί. Η Εταιρεία 
διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς 
όρους για ειδικούς τύπους συμβάσεων (για παράδειγμα ομαδικά ταξίδια 
ή ταξίδια κινήτρων ή επιβράβευσης). Οι ειδικότεροι όροι που θα συμφω-
νηθούν σε κάθε περίπτωση στη σύμβαση που θα συναφθεί, θα εφαρμό-
ζονται συμπληρωματικά προς τους παρόντες Όρους. Οποιαδήποτε ποσά 
καταβάλλονται σε ταξιδιωτικό πράκτορα πριν από την επιβεβαίωση της 
συμμετοχής σας από την Εταιρεία κρατούνται από αυτόν για λογαριασμό 
σας. Έπειτα από την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας από την Εταιρεία 
τα παραπάνω ποσά κρατώνται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα για λογα-
ριασμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν προβείτε κατά το χρόνο που 
αυτό απαιτείται σε καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού, η Εται-
ρεία μπορεί να προβεί σε ακύρωση της συμμετοχής και θα υποβληθείτε 
σε ακυρωτικά τέλη όπως ορίζονται στην παράγραφο 9.

5. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. : 
Η αξία των ταξιδιών (στο εξής «τιμή») αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύο-
ντα τιμοκατάλογο μας, όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές 
επιβαρύνσεις (τέλη - φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, 
φιλοδωρήματα, visa κλπ.). Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται με βάση 
τα κοστολογικά δεδομένα των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού κατά την ημερο-
μηνία υποβολής της προσφοράς, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών 
κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ασφάλει-
ας, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ, καθώς και κάθε 
άλλον παράγοντα κόστους. Το τουριστικό γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε 
δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τι-
μών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η τιμή του ταξιδιού 
μπορεί να αλλάξει μέχρι 21 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης 
αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, 
καυσίμων κλπ., εκτός από τις περιπτώσεις καθυστερημένης συμμετοχής 
δηλαδή, μετά την 30η ημέρα προ της αναχώρησης. Σε περίπτωση αύξησης 
της τιμής σε σημαντικό βαθμό (10% και άνω) για τους παραπάνω λόγους, 
ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν 
τα χρήματα που έχει καταβάλει, ή να του προσφερθεί ένα άλλο ταξίδι ίσης 
ή ανώτερης αξίας. Αν το ταξίδι που θα του προσφερθεί είναι κατώτερης 
αξίας θα του επιστραφεί η διαφορά. Υποχρέωση του πελάτη είναι να γνω-
στοποιήσει στο γραφείο μας εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως δε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η 
αύξηση της τιμής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν απαντήσει εγγράφως 
εντός της παραπάνω προθεσμίας το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να 
ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που 
έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Οι επιβαρύνσεις συνήθως 
αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδρομίων, λιμένων, επιβαρύνσεις από 
την αύξηση της τιμής των καυσίμων/επίναυλος καυσίμων, συναλλαγμα-
τικές διαφορές κλπ.). Ο τρόπος υπολογισμού των επιβαρύνσεων διαφέρει 
από εταιρία σε εταιρία κρουαζιέρας και αναφέρεται στους ειδικούς επι-
πρόσθετους όρους της κάθε εταιρίας. Οι τιμές τον οργανωμένων ταξιδιών 
αφορούν ένα άτομο και καλύπτουν μόνο τις αναφερόμενες στα «περιλαμ-
βανόμενα» υπηρεσίες. Η τιμή των ταξιδιών μπορεί και να μειωθεί για την 
προσέλκυση επιπλέον ατόμων. απαραίτητων για την πραγματοποίησή 
τους. Τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωμένων από το τουριστικό 
γραφείο θέσεων σε προσφορά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα 
ταξίδι, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους πελάτες να απαιτήσουν ανάλογη 
έκπτωση ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους νωρίς να καταβάλουν τα 
προβλεπόμενα ακυρωτικά. Το τουριστικό γραφείο έχει επίσης το δικαίω-
μα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων να 
πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών. 
Οι παιδικές χρεώσεις (και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο 
δωμάτιο/ καμπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση, από προσφορά δωρεάν 
διαμονής, χωρίς φαγητό στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκ-
πτωση ή ειδική τιμή. Στα charters (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι 
Επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 
Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα τμήματα του ταξιδιού που διαφημίζει και 
διαθέτει στους πελάτες. Το τουριστικό γραφείο, έχοντας εξαντλήσει κάθε 
δυνατότητα πρόβλεψης, επιμέλειας και φροντίδας, δεν ευθύνεται για 
λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις προερχόμενες από δική σας 

υπαιτιότητα ή υπαιτιότητα οποιουδήποτε αναφερομένου στη δήλωση 
συμμετοχής, από υπαιτιότητα τρίτων προσώπων, ξένων προς την παρο-
χή των υπηρεσιών, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, μη συνήθη ή 
απρόβλεπτα γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, όπως 
ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων με-
ταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.), 
λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών 
ενεργειών, απεργιών και οποιωνδήποτε άλλων αιτίων που κατά τα δι-
δάγματα της κοινής πείρας ερμηνεύονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας και 
δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν. Λόγω της πιθανότητας 
μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή 
άλλους λόγους, οι πελάτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν επισκέψεις ή 
τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κλπ. κατά τις ημέρες των πτήσεων ή, 
γενικά, της μεταφοράς τους από τον έναν προορισμό στον άλλο. Τυχόν 
προγραμματισμένη ξενάγηση, σε περίπτωση καθυστέρησης, μεταφέρεται 
στις επόμενες ημέρες, και αν αυτό είναι αδύνατο επιστρέφεται το κόστος 
της. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων 
των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε 
δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό γραφείο μας είτε διατίθε-
νται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον 
τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές, 
πάντως, (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία 
κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά (διοργανωτή / πελάτη), 
και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός 
συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Το γραφείο 
μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγ-
ματοποιούνται από αυτό. Τονίζεται ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι 
σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη 
σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξι-
διού ή σε ζημιές που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των 
συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, 
οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, 
λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή 
λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυ-
ματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών 
ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, 
επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανά-
γκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο 
δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από 
αυτές, Θα εξαντλήσει πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί 
και να φροντίσει τους πελάτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί 
για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων 
δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες. Σε περίπτωση που, μετά την 
αναχώρηση του πλάτη για το ταξίδι, το γραφείο μας αδυνατεί, για λόγους 
που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή που περιγράφεται παραπά-
νω, να παράσχει σημαντικό τμήμα των προβλεπόμενων στη σύμβαση 
υπηρεσιών, οφείλει να προβεί σους κατάλληλους διακανονισμούς που θα 
επιτρέψουν την απρόσκοπτη συνέχιση του ταξιδιού, Εάν αυτοί οι διακα-
νονισμοί δεν είναι εφικτοί, το γραφεί έχει την ευθύνη να επιστρέψει τον 
πελάτη στον τόπο αναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο επιστροφής 
έχει συμφωνηθεί. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέ-
πει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, 
στο γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγρά-
φως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά με 
το θέμα. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί 
επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλε-
τε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε 
προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγηση του. Μετά την παρέλευ-
ση του 15ημέρου, το τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης 
σε οποιαδήποτε απαίτηση. Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή, από 
πλευράς κόστους, η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, να 
απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, για τον οποίο θα ενη-
μερωθείτε από το ειδικό φυλλάδιο του προγράμματος του κάθε ταξιδιού. 
Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το 
δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώ-
σει εγγράφως, και εντός τουλάχιστον 21 ημερών προ της ενάρξεως του 
ταξιδιού, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και 
να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει μέχρι τη στιγμή της 
ακύρωσης για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ: 
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, 
η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και 
κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγ-
ματοποίησής του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμ-
μόρφωση των πελατών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού, τις υποδείξεις 
των συνοδών ή ξεναγών, η έγκαιρη προσέλευση τους στους τόπους 
συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, 
μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.) και η συμμόρφω-
σή τους με οποιουσδήποτε διοικητικούς ή νομοθετικούς κανονισμούς 
έχουν εφαρμογή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η καθυστέρηση 
και ασυνέπεια του πελάτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, 
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής 
χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης 
θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. 
Το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον 
συνδράμει σ’ αυτό. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε 
δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπε-
ται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες 

Γενικοί  Όροι  Συμμετοχής πελάτη σε οργανωμένο ταξίδι

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού και παρακαλούμε 

να διαβαστούν προσεκτικά πριν εγγραφείτεσε κάποιο 
από τα οργανωμένα ταξίδια μας.
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πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο 
αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας και ποια ώρα. 
Οι πελάτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα, κατά 
προτίμηση την προηγούμενη ημέρα, στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού, 
προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία 
των τοπικών μεσών μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς 
του οργανωμένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την 
απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή 
η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής 
χρημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή 
τους με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ίδιους τους πελάτες, το δε 
τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους 
συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις 
των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε 
όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους. Σε περίπτωση 
που ο πελάτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχω-
ριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται 
καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα 
οποιασδήποτε μετακίνησης του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανω-
μένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον πελάτη από δική του 
αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας του. Πριν την αναχώρηση σας από 
το ξενοδοχείο ή το κατάλυμα σας, να μεριμνάτε έγκαιρα νια την εξόφλη-
ση τυχόν προσωπικών λογαριασμών (από τηλεφωνήματα. ποτά. κλπ.). 
Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή 
και σε οποιονδήποτε παροχέα οποιασδήποτε υπηρεσίας η οποία αποτελεί 
τμήμα των διακοπών ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής του με τους 
παρόντες όρους ή με τους επιμέρους ειδικότερους όρους που διέπουν τις 
συμβάσεις μεταφοράς του. Ο πελάτης ευθύνεται επίσης για κάθε κύρωση, 
πρόστιμο και δαπάνη που εξαιτίας της συμπεριφοράς του αποδίδεται στην 
Εταιρεία ή παροχέα της και έχει την ευθύνη να πληρώσει σε λιμενικές, 
τελωνειακές, υγειονομικές ή άλλες αρχές οποιασδήποτε χώρας. Ο πελά-
της οφείλει να παραδώσει στην Εταιρεία οποιαδήποτε έγγραφα και πλη-
ροφορίες έχει στην κατοχή του/της τα οποία μπορεί να χρειασθούν στην 
Εταιρεία ούτως ώστε να ασκήσει το δικαίωμα αναγωγής της κατά τρίτων 
οι οποίοι μπορεί να ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υπέστη ο πελάτης. 
Ο πελάτης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε διακινδύνευση 
του δικαιώματος αναγωγής της Εταιρείας η οποία θα προκληθεί από τη 
μη συμμόρφωσή του με τον παρόντα όρο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμέ-
νος να παράσχει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε πληροφορίες του ζητηθεί με 
σκοπό να βοηθήσει την Εταιρεία ή οποιουσδήποτε παροχής υπηρεσιών, 
οι οποίες συναπαρτίζουν τις διακοπές, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
τους σχετικώς με την ασφάλεια. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να 
συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί 
να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 15 εργάσιμες 
ημέρες πριν την αναχώρηση εκτός αν ορίζεται διαφορετική περίοδος από 
τους επιπρόσθετους ειδικούς όρους συμμετοχής της κάθε κρουαζιέρας. 
Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόμενων 
πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος 
πελάτης είναι άτομο του άλλου φύλου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευ-
θύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο μας για την καταβολή τους. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων, πρέπει να επι-
σημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του Επιβάτη, αλλά 
μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. 
Το γραφείο μας θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας 
θέσης, δεν θα φέρει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν στα-
θεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα 
γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.

8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη 
των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμ-
ματα των οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα 
νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχεί-
ων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενο-
δοχείων. Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυμάτων γίνεται με κριτή-
ρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την 
καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους όπως αυτή αναφέ-
ρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρα-
τήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το γραφείο μας θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα 
ισχύοντα στη χώρα υποδοχής, Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα 
και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, μηχανές, τηλέφωνα και τα αλλά προ-
σωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και 
λοιπών καταλυμάτων, καθώς και στα μέσα μεταφοράς.). Στα πλοία, γενικά 
οι καμπίνες είναι μικρότερες από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και εκτός 
των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα) , διακρίνονται σε εξω-
τερικές (με παράθυρο ή φινιστρίνι) και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική 
επαφή). Επίσης, μπορεί να είναι τύπου «κουκέτας», με κρεβάτια πάνω και 
κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καμπίνων (lux, superior κλπ) βρίσκεται 
στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών κρουαζιέρας.

9. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: 
Δεν επιτρέπεται γενικά να μεταβάλετε τη συμμετοχή σας αφότου επιβε-
βαιώθηκε εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Τέτοιου είδους μεταβολές πρέ-
πει να γνωστοποιηθούν εγγράφως αμέσως και ενδέχεται να επιβληθεί 
επιπλέον χρέωση για τη μεταβολή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ακυρώσετε 
το ταξίδι σας πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε εγγράφως επί αποδεί-
ξει στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω. Κατόπιν παραλαβής των 
οδηγιών σας θα εκδοθεί ένα ακυρωτικό τιμολόγιο και θα επιβληθούν 
τα ανάλογα ακυρωτικά κατ’ άτομο, σύμφωνα με τη χρονική στιγμή κατά 
την οποία γίνεται η ακύρωση και την πολιτική ακυρωτικών της εκάστοτε 
εταιρίας κρουαζιέρας που ταξιδεύετε. Παρακαλούμε όπως δώσετε ιδιαί-
τερη προσοχή στη πολιτική ακυρωτικών και η οποία σας γνωστοποιείται 
από τους ειδικούς επιπρόσθετους όρους της κάθε εταιρίας κρουαζιέρας 
κατά την δήλωση συμμετοχής και σύμφωνα με τα ισχύοντα στους όρους 

αερομεταφοράς, εφόσον το πακέτο περιλαμβάνει αερομεταφορά. Για ει-
δικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων , αθλη-
τικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων , συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια που 
πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα 
πλοία, οι χρονικές περίοδοι πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσο-
στά παρακρατήσεων υψηλότερα και αναφέρονται ρητά στο έντυπο πρό-
γραμμα του συγκεκριμένου ταξιδιού και στους ειδικούς επιπρόσθετους 
όρους συμμετοχής. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της 
εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους 
πελάτες ή όχι.
Ακυρωτικά για μεμονωμένες κρατήσεις:
Η πολιτική των ακυρωτικών διαφέρει ανά εταιρία και θα αποστέλλε-
ται με την κράτηση για την ενημέρωση και αποδοχή από τον πελάτη. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας 
www.cruiseway.gr.

10. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο, το 
οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι χώρες της ζώνης Schengen 
δέχονται και τις νέες ταυτότητες [που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου 
και με λατινικούς χαρακτήρες]. Το γραφείο μας συνιστά να έχετε στο ταξίδι 
το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την προγραμματισμένη ημε-
ρομηνία επιστροφής σας, για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητας σας 
και για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις σας. Προσοχή: 
Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των πελατών να λήγει τουλάχιστον 
3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές. Η συγκεκριμένη πλη-
ροφορία για κάθε ταξίδι, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται 
στο πρόγραμμα ή άλλο έντυπο του ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο 
μέρος του προγράμματος. Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις απα-
ραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που 
απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και θεώρησή 
τους, αλλά -ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικα-
σία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις 
αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης. Ιδιαίτερη 
προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, 
οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Ειδικά οι υπήκοοι 
άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παρα-
μονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως 
το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές 
της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμέ-
νου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε 
άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξι-
δέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από 
όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης 
των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμ-
μετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών. Ανάλογα με τις χώρες 
που θα επισκεφτείτε μπορεί να απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa) και/ή 
ορισμένες υγειονομικές διατυπώσεις οι οποίες σας έχουν επισημανθεί 
πριν από την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής στο ταξίδι. Με την 
υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής σας στο ταξίδι αποδέχεστε ότι έχετε 
ενημερωθεί για τις απαιτούμενες διαδικασίες και υγειονομικές διατυπώ-
σεις και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν άρνηση των αρμοδίων 
αρχών να εισέλθετε στην χώρα υποδοχής ή, σε περίπτωση κρουαζιέρας, 
να αποβιβαστείτε από το πλοίο. Εάν η Εταιρεία ή ο Μεταφορέας κληθούν 
να πληρώσουν πρόστιμο σχετικώς με τα ανωτέρω είστε υποχρεωμένοι να 
τους επιστρέψετε το ποσόν.

11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ: 
Ο πελάτης βεβαιώνει ότι ο ίδιος και όσοι αναφέρονται στην κράτηση δι-
αθέτουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση για να ταξιδέψουν. Οποιοσ-
δήποτε πελάτης με οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση, η οποία μπορεί να 
επηρεάσει την ικανότητα του να ταξιδέψει πρέπει να προσκομίσει πιστο-
ποιητικό γιατρού πριν από την κράτηση. Η Εταιρεία, οι τοπικές Λιμενικές 
Αρχές, και/ή ο Μεταφορέας διατηρούν το δικαίωμα να διανέμουν εκ 
μέρους τους ερωτηματολόγιο Δημόσιας Υγείας ανά πάσα στιγμή. Ο πε-
λάτης θα παρέχει ακριβείς πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε συ-
μπτώματα ασθένειας συμπεριλαμβανομένης και της γαστρεντερίτιδας. Για 
ταξίδια μέσω θαλάσσης και/ή αέρος, ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί 
την επιβίβαση οποιουδήποτε Επιβάτη που θεωρεί κατά την απόλυτη δια-
κριτική του ευχέρεια ότι έχει συμπτώματα οποιουδήποτε ιού ή μικροβίου 
ασθένειας περιλαμβανομένου και του νοροϊού (norovirus). Άρνηση του 
πελάτη να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τη μη επιβίβασή του. Ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί σε 
οποιοδήποτε πελάτη να ταξιδεύσει, τον οποίο θεωρούν ότι είναι ανίκα-
νος να ταξιδεύσει, ενδέχεται να διακινδυνεύσει την υγεία ή ασφάλεια ή 
ενδέχεται να αρνηθεί εισόδου σε οποιοδήποτε λιμάνι ή θα καθιστούσε 
τον Μεταφορέα υπεύθυνο για τυχόν έξοδα συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων επαναπατρισμού. Αυτά τα θέματα καθορίζονται πλήρως στους 
Όρους Μεταφοράς του Μεταφορέα. Ο θαλάσσιος Μεταφορέας μπορεί να 
ζητήσει από τον πελάτη να παραμείνει στην καμπίνα του/της για λόγους 
υγείας και ασφάλειας.
Επίσης, χωρίς την πλήρη ενημέρωση πριν την κράτηση δεν θα μπορούμε 
να βοηθήσουμε όσους χρειάζονται φροντίδα ή ειδικές διευκολύνσεις. Την 
ώρα της κράτησης κάθε πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την 
Εταιρεία για όλες τις ασθένειες ή σωματικές ή πνευματικές ανικανότητες 
για τις οποίες θα χρειαστεί ειδική περίθαλψη ή φροντίδα ή ειδική θερα-
πεία. Καμία κράτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για πελάτες των οποίων η 
σωματική ή πνευματική κατάσταση θα καθιστούσε την συμμετοχή τους 
στο ταξίδι αδύνατη ή επικίνδυνη για τον ίδιο ή για τους άλλους ή που απαι-
τεί μεθόδους φροντίδας ή θεραπείας οι οποίες είναι αδύνατο ή πρακτικά 
ανέφικτο να παρασχεθούν κατά το ταξίδι. Εάν παραλείψετε να γνωστο-
ποιήσετε στην Εταιρεία οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την άρνηση επιβίβασης σε εσάς ή οποιοδήποτε πρόσωπο 
ταξιδεύει μαζί σας. Η Εταιρεία θα κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν να ικανοποιήσει 
τις ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών, φαρμακευτικές, διαιτητικές ή 
άλλου τύπου αλλά τέτοιες απαιτήσεις δεν αποτελούν στοιχείο της σύμβασης και ως 
εκ τούτου η Εταιρεία δεν ευθύνεται να τις παρέχει.

12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 
Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελ-
ματικής Ευθύνης για κάθε πρόγραμμά του, το οποίο καλύπτει τις περιπτώ-
σεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη 
εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή 
πτώχευσης, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς 
και τον επαναπατρισμό των πελατών. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμ-
βολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή αναγράφονται στη σύμβαση που 
υπογράφεται μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη. Επειδή οι ομαδι-
κές ασφαλιστικές καλύψεις είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες, για 
τις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή 
καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται, υπάρ-
χει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την οποία 
το γραφείο μας προτείνει ανεπιφύλακτα. Αν ενδιαφέρεστε για πρόσθετες 
ασφαλιστικές καλύψεις, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο γραφείο μας για 
να ενημερωθείτε σχετικά. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας σας στη 
διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να 
έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευ-
ρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας».

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 
Πληροφορίες που μας χορηγείτε σχετικώς με τη συμμετοχή σας στο ταξίδι 
θα τηρούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 σχετικώς 
με την προστασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για συμμετοχές, κρατήσεις, έκδο-
ση εισιτηρίου και σύνταξη της λίστας πελατών, για σκοπούς ταξιδιωτικής 
ασφάλισης και μάρκετινγκ. Μπορείτε να παραλάβετε ένα αντίγραφο των 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που τηρείται για εσάς με έγγραφη 
αίτησή σας στην Εταιρεία μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Για να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με 
τις υποχρεώσεις μας βάσει του περί Προστασίας των Προσωπικών Δε-
δομένων Νόμου, απαιτείται να διαβάσετε και να συμφωνήσετε με την 
πολιτική μας αυτή προτού μας παρέχετε οποιεσδήποτε προσωπικές σας 
πληροφορίες. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε σημαίνει ότι παραβιάζετε 
τους όρους αυτούς. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιώνεστε ότι οι πληρο-
φορίες που τηρούνται για σας είναι σωστές και ακριβείς. Σε περίπτωση 
που δεν το πράξετε σημαίνει ότι παραβιάζετε τους όρους αυτούς.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 
Επισημαίνουμε ότι η ευθύνη του Μεταφορέα λόγω θανάτου ή και τραυ-
ματισμού καθώς και απώλειας/ζημίας αποσκευών είναι περιορισμένη 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσο 
και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται 
σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Στο βαθμό που η Εταιρεία μπορεί να θε-
ωρηθεί υπεύθυνη ως νομικό πρόσωπο που δεν ανέλαβε την Μεταφορά 
οι όροι των διεθνών συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
τροποποιήσεων που επακολούθησαν και οποιωνδήποτε νέων συμβά-
σεων) ρητώς ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση. Η ευθύνη της 
Εταιρείας είναι περιορισμένη και κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις 
δεν θα ξεπερνά την ευθύνη του Μεταφορέα κατά τους όρους και προ-
ϋποθέσεις μεταφοράς. Συναινείτε ότι σε αυτό το ταξίδι έχουν εφαρμογή 
οι προϋποθέσεις μεταφοράς της Σύμβασης Μεταφοράς (δηλαδή το εισιτή-
ριο) που εκδίδεται από τον Μεταφορέα και μπορείτε να το προμηθευτείτε 
στα γραφεία της Εταιρείας. Αντίγραφα των προϋποθέσεων μεταφοράς 
οποιουδήποτε Μεταφορέα ή και των συνθηκών που έχουν εφαρμογή στο 
ταξίδι σας είναι διαθέσιμα κατόπιν σχετικού αιτήματος. Με την αποδοχή ή 
και χρήση ή και διενέργεια ταξιδιού σύμφωνα με τους όρους και προϋπο-
θέσεις της Σύμβασης Μεταφοράς ο Επιβάτης αποδέχεται όλους τους όρους 
που αναφέρονται σε αυτή ασχέτως εάν το εισιτήριο του παραδόθηκε σε 
αυτόν ή αυτή ή σε τρίτο. Οι αποσκευές παραδίδονται στον Μεταφορέα και 
παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα 
αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Το 
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. 
Όλες οι εξαιρέσεις και ή οι περιορισμοί ευθύνης, επιχειρήματα ή ενστά-
σεις που μπορεί να τύχουν επίκλησης από το γραφείο μας ως Διοργανωτή 
σύμφωνα με τους γενικούς όρους εκτείνονται σε όλα τα μέρη τα οποία 
είναι ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικό του Διοργανωτή, ή 
προστεθέντες, πράκτορες, υπεργολάβοι, ή σύμβουλοι του Διοργανωτή 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και στους ασφα-
λιστές του Διοργανωτή.

15. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: 
Η Εταιρεία και ο πελάτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε 
διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του 
οργανωμένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί 
δυνατή, οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή δικαστικές ενέργειες εναντίον της 
Εταιρείας ή των υπαλλήλων της θα ασκείται, εκτός εάν η Εταιρεία ρητά 
συμφωνεί εγγράφως για το αντίθετο, στα Δικαστήρια της Αθήνας στην 
Ελλάδα.

16. OΡΙΣΜΟΙ: 
«Αποσκευές» σημαίνει κάθε αντικείμενο που ανήκει ή μεταφέρεται από 
οιοδήποτε Επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών, των συ-
σκευασιών, των βαλιτσών, των μπαούλων, των προσωπικών αντικειμέ-
νων, των ειδών ένδυσης, αποσκευών ενδιαιτημάτων, χειραποσκευών, 
των ειδών ένδυσης που φέρει ή μεταφέρει ο επιβάτης, των οχημάτων 
και οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου. «Επιβάτης» σημαίνει 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των παι-
διών, που αναφέρονται ονομαστικά στη σχετική σύμβαση μεταφοράς 
. «Μεταφορέας» σημαίνει πρόσωπο με το οποίο ή για λογαριασμό του 
οποίου έχει συναφθεί μία σύμβαση μεταφοράς, ανεξάρτητα εάν η μετα-
φορά γίνεται από τον ίδιο ή από πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαρια-
σμό του. «Σύμβαση Μεταφοράς» σημαίνει τη σύμβαση που έχει συναφθεί 
από ή για λογαριασμό ενός μεταφορέα για τη μεταφορά επιβάτη ή επιβάτη 
και των αποσκευών του.
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