
Τιμοκατάλογος 8ήμερη κρουαζιέρα ‘Νορβηγικά Φιόρδ’

23 Ιουλίου & 13 Αυγούστου

Κατ Περιγραφή καμπίνων Τιμή Προσφοράς Τιμή Moνόκλινου

IP Εσωτερική Premium 1.159 € 1.159 €

EP Εξωτερική Premium 1.390 € 1.390 €

BP Μπαλκόνι Premium 1.659 € 1.659 €

* τρίκλινες και τετράκλινες καμπίνες έχουν 100 € επιβάρυνση στο 1ο & 2ο άτομο στις 
 ανωτέρω τιμές

3ος/4ος ενήλικας στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες 880 €
Παιδιά & νέοι κάτω των 18 στην ίδια καμπίνα με δύο 
ενήλικες 570 €

Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 270 €
 

*Χρέωση παροχής υπηρεσιών: 
Ενήλικες: 10 € το άτομο ανά ημέρα, Παιδιά από 4-14: 50% έκπτωση 5€ το άτομο ανά ημέρα, Παιδιά έως 4 ετών: 
ΔΩΡΕΑΝ 
Το ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο 
λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμής τους.
Οι πτήσεις μας με την  Aegean Airlines
Αθήνα – Κοπεγχάγη Α3 750 Αναχώρηση 09:25 – Άφιξη 12:00
Κοπεγχάγη – Αθήνα  Α3 751 Αναχώρηση 12:50 – Άφιξη 17:05

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:

• Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνα της επιλογής 
σας.

• Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις Αθήνα-
Κοπεγχάγη-Αθήνα με την Aegean Airlines.

• Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο), 
καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα Club & Samsara 
εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο)

• Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή 
ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου.

• Όλες οι μεταφορές σας από/προς αεροδρόμιο/
κρουαζιερόπλοιο.

• ‘Έμπειρος συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού και της κρουαζιέρας

• Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται:

• Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 270 €, 33€ Costa 
Covid ασφάλιση, ταξιδιωτική ασφάλεια, οι προαιρετικές 
εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης, η *χρέωση παροχής 
υπηρεσιών, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και 
αναζωογόνησης,  οι αγορές από τα καταστήματα του 
πλοίου, είσοδοι στα μουσεία, επιπλέον φαγητά και ποτά 
εκτός της κρουαζιέρας, προσωπικά έξοδα και ότι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα.


