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ΤΟ ΝEΟ ΜΑΣ ΠΛΟΙΟ Quantum of the

Seas

SM

Ελάτε να καλωσορίσουμε μαζί τη νεότερη προσθήκη στο στόλο μας, το Quantum
of the SeasSM το πρώτο από τα πλοία της κατηγορίας Quantum. Θα σαλπάρει από
τη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο του 2014 με μια σειρά εκδηλώσεων για το παρθενικό
του ταξίδι. Αυτές οι διακοπές θα σας μείνουν αξέχαστες.

ΤΟ Allure of the

Seas

®

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Allure of the
Seas® έρχεται στην Ευρώπη το 2015. Ένα από τα πιο καινοτόμα πλοία, προικισμένο
με χαρακτηριστικά που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Τραβήξτε φωτογραφίες στο
Zip Line, περπατήστε στο Central Park ή κατεβείτε το Boardwalk και θαυμάστε το
AquaTheatre. Σαλπάρoντας από τη Βαρκελώνη και τη Ρώμη, το Allure of the Seas®
είναι ο πιο καυτός νέος προορισμός της Μεσογείου.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ DREAMWORKS
Έως 2 παιδιά κάτω των 12 ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ† σε επιλεγμένες κρουαζιέρες το
2015/16 όταν μοιράζονται καμπίνα με δύο ενήλικες. Πληρώνετε μόνο λιμενικούς
φόρους και όποια επιπλέον έξοδα. Ακόμα, εν πλω σε πολλά από τα πλοία μας*, τα
παιδιά μπορούν να ζήσουν ιδιαίτερες στιγμές με τους αγαπημένους τους ήρωες
από τις ταινίες Σρεκ, Μαδαγασκάρη, Κουνγκ Φου Πάντα και άλλες. Αναζητήστε τα
παρακάτω εικονίδια σε ολόκληρο το φυλλάδιο.

Διατίθενται μόνο σε επιλεγμένα πλοία. Οι ονομασίες Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon και όλοι οι σχετικοί
ήρωες κινουμένων σχεδίων είναι εμπορικά σήματα TM & © 2014 της DreamWorks Animation L.L.C.
†
Έως και 2 παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν, μόνο με πληρωμή λιμενικών φόρων και επιπλέον εξόδων, όταν μοιράζονται μια καμπίνα με δύο
ενήλικες. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Ισχύει για παιδιά κάτω των 12 ετών σε επιλεγμένες κρουαζιέρες.
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1. RIPCORD BY IFLY®

2. FLOWRIDER®

Μια πρωτιά της Royal
Caribbean: ένας
προσομοιωτής
ελεύθερης πτώσης που
σας επιτρέπει να ζήσετε
τη χαρά του να πετάτε
χωρίς να χρειάζεται να
εγκαταλείψετε το πλοίο
και ένα από τα πιο
απαιτητικά μας
αθλήματα μέχρι στιγμής.

Μάθετε να δαμάζετε τα
κύματα στον πρώτο
προσομοιωτή σέρφινγκ
εν πλω στον κόσμο. Είτε
ως θεατές, είτε ως
έμπειροι ή αρχάριοι
σέρφερ, όλοι μπορούν
να σερφάρουν ή να
παίξουν με τα κύματα.

3. SEAPLEXSM
Ο μεγαλύτερος
εσωτερικός χώρος
δραστηριοτήτων εν πλω.
Ανακαλύψτε τα πρώτα
συγκρουόμενα εν πλω,
συν την πίστα για
πατίνια, το γήπεδο
μπάσκετ, το πινγκ πονγκ
και ακόμα περισσότερα
σε έναν μοντέρνο χώρο
που αλλάζει από τη μέρα
στη νύχτα σαν
χαμαιλέοντας.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ,
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΗ
ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΑΣ.
Anthem of the SeasSM και Quantum of the SeasSM, τα πρώτα πλοία της
κατηγορίας Quantum , θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που βλέπετε την
κρουαζιέρα.

8. ROYAL LOFTS
Το απόγειο της φιλοξενίας
στην κατηγορία Quantum
είναι τα διώροφα Royal
Lofts, όπου έχει δοθεί
σημασία και στην πιο
παραμικρή λεπτομέρεια
και η μεγαλύτερη θέα έχει
γίνει πραγματικότητα.
Αυτός ο χώρος ικανοποιεί
κάθε σας ανάγκη κι ακόμα
περισσότερα.

10. TWO70°SM

13. JAMIE’S ITALIAN
Ανακαλύψτε μια θέα που
σας μεταφέρει
οπουδήποτε στον κόσμο.
Την ημέρα, απολαύστε τη
θέα που προκαλεί δέος
μέσα από τα παράθυρα.
Τη νύχτα, τα παράθυρα
αποκτούν ζωή ως
θαυμάσιο ψηφιακό
σκηνικό και φόντο
καλλιτεχνών.

Η ιταλική κουζίνα έχει
την τιμητική της στη
θάλασσα. Η αγάπη του
Βρετανού Σεφ Jamie
Oliver για την ιταλική
κουζίνα καθορίζει το
μενού στο εστιατόριο
Jamie’s Italian στην
κατηγορία Quantum —
το πρώτο παράρτημα
στη θάλασσα του
εξαιρετικά δημοφιλούς
σεφ.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/ships

4. ROCK WALL

5. H2O ZONESM

7. NORTH STARSM

Θα λατρέψετε το υδάτινο
πάρκο μας, που
περιλαμβάνει
το H20 ZoneSM – με τα
διαδραστικά σιντριβάνια,
τα κανόνια και τους
πίδακες νερού. Υπάρχει
επίσης μια κύρια πισίνα
που υδροδοτείται από
έναν καταρράκτη, καθώς
και δύο θερμόλουτρα.

Θαυμάστε την εκπληκτική
θέα, 60 μέτρα πάνω από
τη στάθμη της θάλασσας
στον τοίχο αναρρίχησης,
μία από τις πιο
δημοφιλείς
δραστηριότητες επί του
πλοίου. Προκαλέστε τους
φίλους σας για να δείτε
ποιος θα φτάσει πρώτος
στην κορυφή.

Το North StarSM βρίσκεται
πάνω από 90 μέτρα πάνω
από τη στάθμη της
θάλασσας χαρίζοντας μια
θέα 360 μοιρών που κόβει
την ανάσα προς τη
θάλασσα, το πλοίο και
τους εκπληκτικούς
προορισμούς που
επισκεπτόμαστε.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ QUANTUM ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ
RipCord by iFly®

Loft Suites

FlowRider®

Two70oSM

The Grande
Michael’s Genuine Pub
oSM

Seaplex

Cafe Two70

Wonderland

Τοίχος αναρρίχησης

Vintages

Coastal Kitchen
Music Hall

Πισίνες

Jamie’s Italian
από τον Jamie Oliver
Chic

North StarSM

American Icon Grill

Royal Loft

Silk

SM

H2O ZoneSM

Καμπίνες Family
ConnectedSM
Σολάριουμ

Αυτή είναι μια ενδεικτική απεικόνιση. Οι ακριβείς θέσεις μπορεί να διαφέρουν.

16. SILK

17. THE GRANDE
Όταν τα μπαχαρικά του
Silk Road συναντούν το
αλάτι νέων ακτών
δημιουργείται το
εστιατόριο Silk. Με
τέτοια ποικιλία ασιατικών
γεύσεων και αποχρώσεων
θα νομίζετε ότι βρίσκετε
στην Άπω Ανατολή.

Κάθε νύχτα είναι επίσημη
νύχτα και κάθε νύχτα
είναι μια ειδική
περίσταση. Από το Beef
Wellington έως το
Chicken a l’Orange τα
παγκοσμίως κλασσικά
πιάτα συνευρίσκονται
στο πιο κομψό εστιατόριο
της κατηγορίας Quantum
.

19. WONDERLAND
Επισκεφτείτε την
Wonderland όπου οι σεφ
μας στρέφουν τα
γαστρονομικά τους
καλειδοσκόπια για να
επινοήσουν μια ονειρική
απόδραση σε πρωτοφανείς
γεύσεις. 

ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΑΛΜΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ
ΜΕ ΤΟ QUANTUM.

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ Quantum of the SeasSM ΚΑΙ ΤΟ Anthem of the SeasSM
Ποια λέξη θα μπορούσε να περιγράψει τα νεότερα πλοία μας; Η λέξη «Καταπληκτικό» τα αδικεί. Το ίδιο και η λέξη «Απίστευτο».
Το νέο Quantum of the SeasSM και το Anthem of the SeasSM ανεβάζουν την κρουαζιέρα σε ένα τελείως νέο επίπεδο. Με τις καμπίνες
που σχεδιάστηκαν από την αρχή, τη σύγχρονη τεχνολογία, τους πρωτοποριακούς χώρους και τα καλύτερα εστιατόρια, δεν θα
αργήσετε να μείνετε με ανοιχτό το στόμα, υπάρχει μόνο μία λέξη που αποτυπώνει με ακρίβεια την πραγματικότητα: WOW!

RIPCORD BY iFLY®

TWO70°

Ακριβώς: Θα πετάξετε! Αυτός ο προσομοιωτής ελεύθερης
πτώσης δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ζήσουν την
απόλυτη συγκίνηση και τη χαρά μιας πτήσης.

Άψογος συνδυασμός τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, αυτή η
μοναδική στο είδος της τεράστια αίθουσα σας υπόσχεται ένα
μεταμορφωτικό ταξίδι από το πρωί ως το βράδυ.

NORTH STAR

SEAPLEX

Απλώς μπείτε στην κάψουλα σε σχήμα διαμαντιού του North Star
και απολαύστε μια ήρεμη πτήση 90 μέτρα πάνω από τη στάθμη
της θάλασσας, για να θαυμάσετε την απαράμιλλη θέα της
θάλασσας, του πλοίου και των προορισμών που επισκεπτόμαστε.

Το SeaPlex είναι ο μεγαλύτερος εσωτερικός χώρος
δραστηριοτήτων εν πλω και περιλαμβάνει τα μοναδικά
συγκρουόμενα εν πλω!

SM

SM

SM

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΝ ΠΛΩ
Καλώς ήρθατε στο Dynamic Dining - ένα νέο κόσμο γαστρονομικής εξερεύνησης εν πλω στην κατηγορία Quantum της Royal
Caribbean . Γεύματα στη θάλασσα υπό τελείως νέα προοπτική - για να σας δώσουν πιο διακριτές επιλογές και την απόλυτη
ευελιξία να διαμορφώνετε το δικό σας απολαυστικό ταξίδι. Δεν υπάρχουν καθορισμένες ώρες εξυπηρέτησης, κράτηση θέσεων,
ούτε απαιτούμενες επισημότητες. Αντίθετα, αφήστε την όρεξή σας να σας καθοδηγήσει, καθώς 18 προκλητικές δυνατότητες
απλώνονται μπροστά σας. Με εστιατόρια όπως το Jamie’s Italian από τον Jamie Oliver, θα σας είναι δύσκολο να επιλέξετε.

Απολαύστε κι εσείς το Quantum. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/QuantumoftheSeas
1. North Star 2. Two70o 3. iFLY 4. Wonderland

ΑΝΥΨΩΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ.

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ.
Όταν το θέμα είναι η πρωτοποριακή καινοτομία στη θάλασσα, υπάρχει μόνο ένας κανόνας: Όλα είναι δυνατά.
Η Royal Caribbean σπρώχνει τα όρια της φαντασίας ώστε να υπερβούν τις προσδοκίες σας κάθε φορά που σαλπάρετε μαζί
μας, μεταφέροντάς σας σε έναν προορισμό που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη - Προορισμός WOW. Είναι αυτά τα
εκπληκτικά βιώματα που κτίζουν αναμνήσεις για μια ζωή και κάνουν τους φιλοξενούμενούς μας να έρχονται ξανά και ξανά.

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΠΛΟΙΟ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

• Η καινοτομία υπήρξε ο οδηγός μας για να κατασκευάσουμε
πλοία που αποτελούν από μόνα τους προορισμούς, όπου θα
κάνετε, θα δείτε και θα γευτείτε περισσότερα

• Το πρόγραμμα εξυπηρέτησης Gold Anchor Service®
προσφέρει απαράμιλλο επίπεδο και ποιότητα εξυπηρέτησης,
εξασφαλίζοντας την απόλυτη εμπειρία διακοπών κάθε μέρα

• Είτε πλέετε με τα νεότερα πλοία μας της κατηγορίας
Quantum είτε με οποιοδήποτε άλλο, θα βιώσετε το
υψηλότερο επίπεδο επιλογών εστιατορίων, οικογενειακών
δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας τύπου West End, ενισχυμένης
τεχνολογίας, νέων και ανακαινισμένων καμπίνων και πολύ
περισσότερα με τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη
διαφορά ανάμεσα στις καλές διακοπές και τις WOW διακοπές

• Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και προσοχή στη
λεπτομέρεια που θα ξεπερνά συνεχώς τις προσδοκίες σας

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
• 23 πλοία πλέουν σε όλες τις μεγάλες θάλασσες της υφηλίου
• 240 απίστευτοι προορισμοί σε 72 χώρες σε 6 ηπείρους
• Σε όποια στεριά κι αν κατεβείτε, έχουμε τη σωστή εκδρομή
για τις ανάγκες σας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ QUANTUM CLASS
Το νεότερό μας πλοίο Quantum Class, το Anthem of the SeasSM, αποπλέει από το Σαουθάμπτον, ΗΒ τον Απρίλιο του 2015.

WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/QuantumoftheSeas

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ
ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ.
Είτε αναζητάτε την απόλυτη έκρηξη αδρεναλίνης είτε προτιμάτε μια όαση γαλήνης μόνο για εσάς, με τόσες επιλογές
εν πλω θα δείτε ότι υπάρχει κάτι για όλους. Ποτέ δύο μέρες δεν είναι ίδιες- σας το υποσχόμαστε!

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΘΕΙΤΕ

ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

• Χαρίστε στον εαυτό σας μια θεραπεία με φύκη θαλάσσης ή
ένα μασάζ με ζεστές πέτρες†

• Δαμάστε τα κύματα στο FlowRider®, τον προσομοιωτή
σέρφινγκ

•Δ
 οκιμάστε ένα μάθημα γιόγκα ή κάντε έναν μανικιούρ
και πεντικιούρ†

• Κάντε μια πτήση στο RipCord by iFly®

• Τρέξτε στον εξωτερικό διάδρομο στίβου

• Αναρριχηθείτε στον βράχο και δείτε την καταπληκτική θέα
• Κάντε πατινάζ στον πάγο καταμεσής της θάλασσας

• Βάλτε τα δυνατά σας στο VitalitySM στο Sea Fitness Centre
• Συναγωνιστείτε με ένα φίλο σε ένα μάθημα flywheel

†

ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΝΑΚ

†

• Πηγαίντε σε circus school στο Sea PlexSM
• Βιώστε μια συναρπαστική βόλτα με το Zip Line πάνω από το
ανοιχτό αίθριο σε ύψος εννέα καταστρωμάτων

• Επιλέξτε μία από τις δεκάδες επιλογές να γευματίσετε,
από ένα χυμώδες μπέργκερ στο Johnny Rockets® έως την
αγαπημένη σας πίτσα στο Sorrento’s ή υγιεινή διατροφή στο
Solarium Bistro

• Παίξτε ένα γύρο μίνι γκολφ

• Πιείτε ένα καπουτσίνο στο πρώτο και μοναδικό Starbucks®

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ†

εν πλω

• Μη χάσετε τη θέα στο North StarSM

• Κάντε μια βόλτα στο πρώτο καρουσέλ εν πλω

• Ψωνίστε στο πρώτο κατάστημα Coach® εν πλω

• Απολαύστε σαλάτες, πανίνι και φρέσκα σάντουιτς στο
καθημερινό γκουρμέ ντελικατέσεν, Park Café

• Περπατήστε στο Royal Promenade, όπου θα βρείτε
καταστήματα, καφετέριες και την παμπ

• Ενδώστε σε αμαρτωλά γλυκά στο Cupcake Cupboard
ή κεράστε τον εαυτό σας παγωτό οποιαδήποτε ώρα
της ημέρας

• Δοκιμάστε την τύχη σας με τον κουλοχέρη στο
Casino RoyaleSM
Οι δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο. †Ενδέχεται να ισχύουν
πρόσθετες χρεώσεις.

Η ΑΥΛΑΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ: WOW!
Εκπληκτικές παραγωγές τύπου West End. Παρελάσεις που τραβάνε την προσοχή. Lounges, μπαρ και νυχτερινά κέντρα.
Για ψυχαγωγία που συναγωνίζεται οτιδήποτε υπάρχει στη στεριά ή τη θάλασσα, υπάρχει μόνο ένα μέρος που θα τα
ανακαλύψετε όλα, η Royal Caribbean®.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ
• Η παράσταση Mamma Mia! έρχεται στη θάλασσα με ένα
ρεπερτόριο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ABBA
• Cats - Ανάμεσα σττις πιο συναρπαστικές και καινοτόμες
βραβευμένες παραστάσεις μούζικαλ που ανέβηκαν ποτέ
• Chicago: The Musical – η διεθνής επιτυχία, βραβευμένη με
Tony®, Olivier και Grammy®
• Saturday Night Fever: The Musical – βάλτε τα παπούτσια χορού
σας και απολαύστε αυτήν την υπέροχη θεατρική παράσταση
• Μουσικές παραστάσεις διάσημων καλλιτεχνών, ζωντανές
κωμικές παραστάσεις και πρωτότυπα σόου
από την Royal Caribbean® Productions

• Απολαύστε τις ζωντανές εμφανίσεις των συγκροτημάτων μας
ή δοκιμάστε τις δικές σας ικανότητες στο καραόκε.
• Χορέψτε στα νάιτ κλαμπ ή δοκιμάστε μερικές κινήσεις σάμπα
στο Boleros

ΒΑΛΤΕ ΠΛΩΡΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Μια Ακόμα αποκλειστικότητα της Royal Caribbean®!
Συναντήστε και φωτογραφηθείτε με τους αγαπημένους σας
ήρωες της DreamWorks Animation όπως τον Άλεξ και του
πιγκουίνους της Μαδαγασκάρης, τον Σρεκ, τη Φιόνα και άλλους.

CHARACTER BREAKFASTS

• Το AquaTheatre παρουσιάζει απίθανες χορογραφίες
κολύμβησης και καταδύσεων από ύψος!

Τι υπέροχος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας όταν ο
αγαπημένος σας ήρωας κάθεται στο τραπέζι μαζί με εσάς και
την οικογένειά σας.

Η ΤΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟ CASINO
ROYALESM†

DREAMWORKS ENTERTAINMENT

• Παίξτε μερικές παρτίδες Blackjack

Οι αγαπημένοι σας ήρωες θα ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΟΥΝ με τα ταλέντα
τους. Έχει την αίσθηση ταινίας; Δείτε τις τελευταίες ταινίες
της DreamWorks εν πλω, την ίδια μέρα που κυκλοφορούν και
στη στεριά στον κινηματογράφο 3D ή στην καμπίνα.

• Δοκιμάστε κουλοχέρηδες

ΝΑΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

Απολαύστε αυτό το δωρεάν® πρόγραμμα όταν ταξιδεύετε με
επιλεγμένα πλοία.

• Παιχνίδια σε στυλ Monte Carlo στα καλύτερά τους
• Περιστρέψτε την ρουλέτα

• Συναντήστε φίλους για ένα ποτό στο R Bar ή απολαύστε το
αγαπημένο σας κρασί στο Vintages
• Μαγευτείτε από τις παραστάσεις εναέριων ακροβατικών στο
Centrum

Αναζητήστε αυτό το σύμβολο για δρομολόγια που
περιλαμβάνουν το DreamWorks Experience.

Οι δυνατότητες και οι παραστάσεις διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο. †Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για αλκοολούχα ποτά. Madagascar,
Kung Fu Panda, Shrek και όλα τα σχετικά δικαιώματα TM και ® 2014. DreamWorks Animation L.L.C. *Χρέωση κάλυψης μπορεί να ισχύει για το πρωινό με ήρωα.

ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ.
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Ξεχάστε ό,τι γνωρίζατε για το φαγητό στις κρουαζιέρες. Κάντε ένα ταξίδι γαστρονομικής εξερεύνησης με την Royal Caribbean.
Οι καινοτόμοι σεφ μας θα σας ταξιδέψουν γευστικά σε ολόκληρο τον κόσμο με δωρεάν και ξεχωριστές επιλογές γευμάτων που
προσφέρουν απαράμιλλη εξυπηρέτηση και φαγητό υψηλότερης ποιότητας σε μοναδικούς και ευχάριστους χώρους.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΑΣ
• Κύρια Τραπεζαρία - Η τραπεζαρία μας προσφέρει
πλουσιοπάροχη κουζίνα για πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο.
- Δειπνήστε νωρίς και αργά ή την ώρα που σας εξυπηρετεί με
το My Time Dining®
• Πέντε ακόμα εστιατόρια ** - Κάθε βράδυ βιώστε κάτι
ξεχωριστά διαφορετικό από την προηγούμενη μέρα στα πλοία
μας της κατηγορίας Quantum στο American Icon Grill, Chic,
The Grande Restaurant, Silk και Costal Kitchen
• Windjammer Marketplace - Ένας καθημερινός χώρος με
θεαματικό μπουφέ και απίστευτη θέα
• Park Café - Απολαύστε σαλάτες, πανίνι και σάντουιτς στο
γκουρμέ ντελικατέσεν
• Υ
 πηρεσία δωματίου - Μείνετε στο κρεββάτι και απολαύστε
γεύματα στην καμπίνα σας με την 24ωρη υπηρεσία δωματίου
μας†
• Sorrento’s Pizza - Απολαύστε πίτσα ιταλικού τύπου
*Οι χώροι που αναφέρονται είναι ένα δείγμα. Τα εστιατόρια διαφέρουν ανάλογα με το
πλοίο. Ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για ιδιαίτερα γεύματα. Τα αλκοολούχα ποτά δεν
περιλαμβάνονται. †Ισχύουν χρεώσεις για αργά τη νύχτα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ*
• Chops GrilleSM - Το πιάτο ημέρας στο σήμα κατατεθέν
steakhouse είναι πάντα οι ζουμερές μπριζόλες και τα φρέσκα
θαλασσινά
• Giovanni’s Table - Απολαύστε μια συνηθισμένη ιταλική τρατορία
με ρουστίκ πιάτα τόσο στο εσωτερικό της όσο και αλ φρέσκο
• Izumi Japanese Cuisine - Ρολά σούσι, σασίμι, ενώ μπορείτε
ακόμα και να μαγειρέψετε το γεύμα σας σε στυλ ισιγιάκι
• 150 Central Park - Πραγματικά εξαιρετική κουζίνα με ένα
απολαυστικό μενού πολλών πιάτων
• Samba Grill Brazilian Steakhouse - Μια αυθεντική churrascaria
όπου το κρέας κόβεται και σερβίρεται μπροστά στα μάτια σας
• Chef’s Table - Ο ιδανικός χώρος για ιδιωτικά
γεύματα με εξαιρετικό κρασί
• Johnny Rockets® - Μίλκσεϊκ, μπέργκερ και τηγανητές πατάτες
• Wonderland - Ανάμεσα σε άμορφο μυστήριο με
αισθητηριακές εκπλήξεις
• Jamie Oliver - Ρουστίκ και αυθεντικά ιταλικά πιάτα που
ικανοποιούν τους πολλούς

**Αποκλειστικά στα πλοία Quantum Class. Μόνο το δείπνο είναι δωρεάν στα Chic,
The Grande Restaurant και Silk.

MY TIME DINING* - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ
Κρατήσεις μπορούν να γίνουν ανάμεσα στις 18:00-21:30 κάθε βράδυ και μπορούν να γίνουν online
έως 4 ημέρες πριν την αναχώρηση στη διεύθυνση WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/vanity/precruiseplanner
1. Κύρια Τραπεζαρία 2. Chops Grille 3. 150 Central Park 4. Steak House

VITALITY.

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.
Ταξιδέψτε ψυχή τε και σώματι σε έναν τόπο ευδαιμονίας και ήρεμου στοχασμού. Είτε θέλετε να επωφεληθείτε
απο τους πεπειραμένους μας γυμναστές ή προτιμάτε να αφεθείτε και να απολαύσετε τη στιγμή, το Vitality Spa και
το γυμναστήριο θα σας κάνουν να νιώθετε ανανεωμένοι, τονωμένοι και έτοιμοι για τη νέα σας περιπέτεια.

ΕΝΑΣ ΩΚΕΑΝΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Θα πάτε για μια περιτύλιξη Aroma Spa Ocean, ένα
καταπραϋντικό μασάζ κεφαλής Shiatsu ή μια αναζωογονητική
περιποίηση προσώπου; Το Spa προσφέρει μια πολυτελή
ποικιλία χαλαρωτικών μασάζ και προγραμμάτων περιποίησης.
Από οξυγονωτικές περιποιήσεις προσώπου, έως μασάζ
αρωματοθεραπείας και εξωτικές επιλογές όπως θεραπεία
Chakra Stone, κάθε περιποίηση έχει σχεδιαστεί για να σας
βοηθήσει να απαλλαγείτε από το στρες, να ανακτήσετε της
δυνάμεις σας και να ανανεωθείτε.

Το Spa προσφέρει επίσης επιδείξεις υγείας, γυμναστικής και
ομορφιάς, συν εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία
παρουσιάζουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες. Αυτές οι
συνεδρίες σάς προσφέρουν σπουδαίες πληροφορίες για την
υγεία και συμβουλές για θέματα όπως οι τοξίνες, ο
μεταβολισμός και η υγιεινή διατροφή. Εάν θέλετε να
δοκιμάσετε μια νέα υγιεινή δίαιτα, τότε αυτό είναι το ιδανικό
μέρος να την ξεκινήσετε.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Με τα προηγμένα μηχανήματα καρδιαγγειακών ασκήσεων,
μηχανήματα βαρών και μαθήματα, τα γυμναστήρια
παγκοσμίου επιπέδου μας κάνουν τη γυμναστική
ακόμα πιο φανταστική. Θα βρείτε όλα τα πιο σύγχρονα
μαθήματα για κάθε επίπεδο, μεταξύ των οποίων πιλάτες,
Spinning και γιόγκα.

Στο Spa μας, έμπειροι σύμβουλοι σας καθοδηγούν σε κάθε
επιλογή για να βρείτε το καλύτερο πρόγραμμα που να
ταιριάζει στην ανάγκες σας. Εξάλλου, αυτή είναι η ιδιαίτερη
ώρα για τον εαυτό σας και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα
λάβετε το πιο κατάλληλο είδος περιποίησης!

ΠΡΟΠΟΝΗΘΕΙΤΕ

ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ.
(ΕΤΣΙ Η ΜΑΜΑ ΚΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ!)

Τα παιδιά σας είναι σε καλά χέρια με το δωρεάν Adventure Ocean® πρόγραμμα νέων και εφήβων. Κάθε μέλος της ομάδας
μας έχει πτυχίο από σχολή τετραετούς φοίτησης στην παιδαγωγική ή συναφές αντικείμενο. Τα μοναδικά δημιουργικά,
εκπαιδευτικά και απόλυτα εκπληκτικά προγράμματα συνδυάζουν την τέχνη, την ιστορία, την κουλτούρα
και τις μπογιές.

ADVENTURE OCEAN® ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
• AQUANAUTS (ΗΛΙΚΙΕΣ 3–5):† Τα παιδιά θα απολαύσουν τη
μαγεία των Φίλτρων με Φυσαλίδες, τα πυτζάμα πάρτι και τα
ταξίδια στην εποχή των παραμυθιών.

ΚΑΙ ΤΑ ΜΩΡΑ ΠΑΝΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ*

• EXPLORERS (ΗΛΙΚΙΕΣ 6–8): Διασκέδαστε με τα προγράμματα
Get Buggy και το Germ Jungle Sciences. Ή γίνετε το αστέρι
της ημέρας στο talent show και στην Αθλητική Βραδιά.

• ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ROYAL BABIES &
TOTS®: Στον πολύχρωμο βρεφονηπιακό σταθμό μας,
οι μικροί ταξιδιώτες (6-36 μηνών) είναι υπό την επίβλεψη
εκπαιδευμένων επαγγελματιών ενώ απολαμβάνουν ειδικά
σχεδιασμένα προγράμματα$. Προσφέρεται φύλαξη την
ημέρα και το βράδυ.null

• VOYAGERS (ΗΛΙΚΙΕΣ 9–11): Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν
από πληθώρα δραστηριοτήτων όπως : τον Περιβαλλοντικό
Σταθμό, το Παιχνίδι του Κρυμμένου θησαυρού και την Βραδιά
Αγοριών εναντίον Κοριτσιών.

Έχουμε δημιουργήσει προγράμματα για να ψυχαγωγήσουμε
ακόμα και τους μικρότερους επιβάτες της κρουαζιέρας μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ
• ΗΛΙΚΙΕΣ 12–14: Ακριβώς αυτό που θέλουν οι έφηβοι.
Προκλήσεις στα ηλεκτρονικά και διαγωνισμοί αναρρίχησης
στο βράχο στη διάρκεια της ημέρας. Ταινίες και πάρτι στην
πισίνα το βράδυ.
• ΗΛΙΚΙΕΣ 15–17: Είτε θέλετε να χαλαρώσετε ή να περάσετε
όλο το βράδυ χορεύοντας με νέους φίλους, περάστε από
τους χώρους μόνο για εφήβους όπου μπορείτε να μείνετε
μέχρι αργά.

Ισχύουν χρεώσεις. †Τα παιδιά πρέπει να έχουν ηλικία τριών ετών, να πηγαίνουν στην τουαλέτα και να μη φοράνε πάνα για να συμμετάσχουν
και να χρησιμοποιήσουν τις πισίνες μας. Ο βρεφονηπιακός σταθμός, οι δραστηριότητες και οι δυνατότητες ποικίλουν ανάλογα με το πλοίο.
*Τα βρέφη πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μηνών την πρώτη ημέρα της κρουαζιέρας. ΟΜΩΣ: Για τις υπερατλαντικές, υπερειρηνικές κρουαζιέρες
και τις κρουαζιέρες στη Χαβάη, τη Νότιο Αμερική και άλλες επίλεκτες κρουαζιέρες, το βρέφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μηνών.

$

Η ROYAL
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΣ.
Κάθε καμπίνα σε ένα πλοίο της Royal Caribbean® έχει σχεδιαστεί να εμπνέει και να χαλαρώνει. Κάθε λεπτομέρεια έχει
ληφθεί σοβαρά υπόψη για να δημιουργηθούν προσωπικοί χώροι που είναι ένα καταφύγιο άνεσης και ιδιωτικού χώρου.
Με τους καμαρότους έτοιμους να αντιμετωπίσουν κάθε σας ανάγκη, θα σας καταλαβαίναμε εάν δεν θέλατε ποτέ να
βγείτε από το δωμάτιό σας.

Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Η καμπίνα σας δεν είναι απλά ένα μέρος για να κοιμάστε, είναι
μια όαση ηρεμίας. Με τόσες πολλές κατηγορίες διαμονής,
από τις άνετες εσωτερικές καμπίνες και τις όμορφες
καμπίνες με βεράντα, μέχρι τις πολυτελείς σουίτες, έχουμε
το τέλειο μέρος για εσάς.

Τα πλοία των κατηγορίων Quantum και Oasis διαθέτουν μερικές
από τις πιο εκλεπτυσμένες και θεαματικές καμπίνες που
υπάρχουν σε κρουαζιερόπλοιο. Όπως σουίτες loft που
προσφέρουν δύο ορόφους πολυτέλειας, με παράθυρα από το
δάπεδο έως την οροφή τα οποία ανοίγουν στο δικό σας ιδιωτικό
μπαλκόνι, προσφέροντας ασυναγώνιστη θέα του ωκεανού ή του
επόμενου προορισμού σας.

ΑΦΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ!
Οποιαδήποτε διαμονή κι εάν επιλέξετε, θα απολαμβάνετε
πάντα εξυπηρέτηση κορυφαίου επιπέδου 24 ώρες την ημέρα,
συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων εντός; της καμπίνας.*
Ιδανικό εάν θέλετε να ξεκινήσετε την ημέρα σας με πρωινό
στο κρεββάτι ή να την ολοκληρώσετε με ένα υπέροχο δείπνο
στο δικό σας ιδιωτικό μπαλκόνι.†
*Μπορεί να ισχύει μια μικρή χρέωση. †Μόνο σε επιλεγμένα πλοία.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΑΣ
Η τηλεόραση κάθε καμπίνας έχει μια διαδραστική δυνατότητα, η
οποία σας επιτρέπει να παραγγέλνετε από το room service*, να
κάνετε κράτηση για θεάματα, για εκδρομές στη στεριά, για
ταινίες και ειδικά γεύματα, καθώς και να ελέγχετε τον εν πλω
λογαριασμό σας.†

1. Royal Loft Suite 2. Εσωτερική με εικονική βεράντα 3. Καμπίνα με βεράντα 4. Royal Loft Suite

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΛΙΜΑΝΙ.

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ

Αφήστε μας να σας ξεναγήσουμε στις απίθανες περιπέτειες
και εξερευνήσεις που σας δείχνουν τα καλύτερα από κάθε
προορισμό στα ταξίδια μας.

Αναζητάτε την περιπέτεια, θέλετε να περάσετε μια χαλαρωτική
ημέρα ή να δείτε οπωσδήποτε όλα τα αξιοθεάτα κάθε
προορισμού; Εχουμε την εκδρομή που χρειάζεστε. Από
επίσκεψη στα αξιοθέατα μέχρι καταδύσεις , ιστιοπλοΐα ,
ποδήλατο, πεζοπορία σε ιστορικά μέρη έχουμε όλες τις
επιλογές.

Με πολυετή εμπειρία και μια ποικιλία προσφερόμενων
ξεναγήσεων και εκδρομών, το καλά ενημερωμένο προσωπικό
μας Εκδρομών στη Στεριά θα σχεδιάσει την τέλεια ημέρα στο
λιμάνι για εσάς.

Σας ενδιαφέρει μια προσωπική ξενάγηση; Οι ειδικοί στο
προσωπικό των Εκδρομών στη Στεριά μας είναι στις
υπηρεσίες σας για να κάνουν όλες τις προετοιμασίες, από το
ιδιωτικό μέσο μεταφοράς έως μια πλήρως εξατομικευμένη
ξενάγηση με τον προσωπικό σας ξεναγό.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ
ΒΓΑΙΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΠΛΟΙΟ

Οι επισκέπτες στις ξεναγήσεις μας

Η αλλαγή σχεδίων δεν δημιουργεί

Εάν οι ξεναγήσεις μας

απολαμβάνουν αναχώρηση κατά

προβλήματα με την ευέλικτη

καθυστερήσουν, το πλοίο θα

προτεραιότητα στο λιμάνι.

πολιτική μας.

σας περιμένει*.

*Στην απίθανη περίπτωση που το πλοίο δεν μπορεί να περιμένει για μια ξενάγηση που έχει καθυστερήσει σημαντικά, θα πληρώσουμε όλα τα έξοδα για να
διασφαλίσουμε την ευεξία των επισκεπτών μας, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης της πτήσης τους για να συναντήσουν το πλοίο στο επόμενο λιμάνι.

Για να προκρατήσετε τις εκδρομές σας στη στεριά επισκεφτείτε τη διεύθυνση, WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/shorex

ΤΙ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΑΣ
• ΔΙΑΜΟΝΗ
• ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ†
• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ
• ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΤΗΣ ROYAL CARIBBEAN®
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ WEST END:
CATS
CHICAGO
MAMMA MIA
SATURDAY NIGHT FEVER
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ AQUATHEATRE
EXTRAVAGANZAS
DREAMWORKS EXPERIENCE
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
• VITALITY ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
SM

ΜΕ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ.

Τα ειδικά εστιατόρια έχουν μια χρέωση κουβέρ. Μπορεί να ισχύουν χρεώσεις για την εξυπηρέτηση δωματίου. Οι επιλογές και οι χώροι εστιατορίων και
ψυχαγωγίας διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο.

†

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ.

Μόλις κάνετε κράτηση της κρουαζιέρας σας, εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις διακοπές σας χρησιμοποιώντας το ειδικό, online
σύνθετο εργαλείο προκρατήσεων «Countdown to Cruise®» στη διεύθυνση WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/
countdowntocruise. Ενενήντα έως τέσσερις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα σαλπάρετε, μπορείτε να κάνετε
προκράτηση όλων των εκπληκτικών επιλογών ακολούθως.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

MY TIME DINING®

Μη βλέπετε απλά τον κόσμο. Εξερευνήστε τον. Αφήστε μας
να σας ξεναγήσουμε για να σας δείξουμε ό,τι καλύτερο
προσφέρει ο κάθε προορισμός. Περιηγηθείτε και κάντε
αγορές για τις εκδρομές σας τώρα στη διεύθυνση
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/shorex

Θέλετε να μείνετε έξω και να απορροφήσετε τις
τελευταίες ηλιαχτίδες της ημέρας; Ανυπομονείτε να φάτε
μετά την εκδρομή στη στεριά; Το My Time Dining® σάς δίνει
την ευελιξία να προγραμματίσετε το γεύμα σας ανάλογα με
το πρόγραμμά σας. Κρατήσεις γίνονται δεκτές
μεταξύ 18:00-21:30 κάθε βράδυ. Καθημερινά κρατήσεις
μπορούν να γίνουν online ξεκινώντας από 3 μήνες έως και
4 ημέρες πριν την αναχώρησή σας στη διεύθυνση

ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΤΩΝ
Ξεδιψάστε με ένα πακέτο ποτών που εξασφαλίζει
την καλύτερη αξία στα αγαπημένα σας αναψυκτικά,
από Coca-Cola® έως καλά κρασιά, κοκτέιλ, χυμούς και
νερό Evian®.

SPECIALITY RESTAURANTS
Κάντε κράτηση για τα αγαπημένα εστιατόρια των
επισκεπτών μας πριν σαλπάρετε. Κερδίστε πόντους
εν πλω όταν κάνετε 3 ή περισσότερες κρατήσεις
για να απολαύσετε και να κάνετε οικονομία!
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/precruiseplanner

VITALITYSM ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ SPA
Σαλπάρετε σε ένα ταξίδι απόλυτης γαλήνης με μια ποικιλία
θεραπειών Spa σχεδιασμένων για να σας βοηθήσουν να
χαλαρώσετε. Περιηγηθείτε στο πλήρες μενού μας σε
υπηρεσίες Spa και κάντε προκράτηση online για μία από τις
αναζωογονητικές υπηρεσίες Spa .

WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/precruiseplanner

DYNAMIC DINING
Ένας νέος κόσμος γαστρονομικής εξερεύνησης
εν πλω στα πλοία της κατηγορίας Quantum. Δεν υπάρχουν
καθορισμένες ώρες για τα γεύματα, δεν υπάρχουν
κρατήσεις θέσεων, δεν απαιτούνται επισημότητες.
Αντίθετα, αφήστε την όρεξή σας να σας καθοδηγήσει,
καθώς 18 δελεαστικές δυνατότητες απλώνονται μπροστά
σας. Μάθετε περισσότερα για το Dynamic Dining στη
διεύθυνση WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/quantum

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Επιλέξτε από μια συναρπαστική ποικιλία δωρεάν
ψυχαγωγίας εν πλω, σχεδιασμένης για επισκέπτες κάθε
ηλικίας. Προκρατήστε την είσοδό σας σε επίλεκτα θεάματα
όταν ταξιδεύετε με το Anthem of the SeasSM, το Quantum of
the SeasSM, το Oasis of the Seas®, το Allure of the Seas®,
το Liberty of the Seas® ή το Freedom of the Seas®.

ΠΑΚΕΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

Εξοικονομήστε και προ-παραγγείλτε online μέσω του
MyCruisePhotos.com. Μπορείτε να προπαραγγείλετε
προϊόντα όπως πακέτα ποιοτικής εκτύπωσης,
εξατομικευμένα βιβλία φωτογραφιών , ψηφιακές
εικόνες «Τράβηξε την εικόνα» σε CD, και το DVD
Ανασκόπηση της Κρουαζιέρας. Όλα μας τα προϊόντα
παράγονται και ολοκληρώνονται εν πλω για να τα
πάρετε στο σπίτι στο τέλος της κρουαζιέρας σας.

Γιορτάζετε γενέθλια, μια επέτειο ή μια πρόταση
γάμου; Μπορείτε να ζητήσετε να σας στολίσουν την
καμπίνα ή να σας φέρουν σαμπάνια και φράουλες
και άλλα απευθείας στην καμπίνα σας. Έχουμε

ROYAL WEDDINGS
Δημιουργήστε τον γάμο των ονείρων σας ή ανανεώστε
τους όρκους σας εν πλω, ενώ είστε σε λιμάνι ή στη
θάλασσα, ή σε έναν από τους εκπληκτικούς
προορισμούς μας. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

ό,τι χρειάζεστε στο online κατάστημά μας, ακόμα και
ενδύματα και εξάρτυση Royal Caribbean Exclusive.
Παραγγείλτε online στη διεύθυνση
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/giftsandgear

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΜΟΚΙΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ
Παραγγείλτε το αγαπημένο σας σμόκιν και κανονίστε να
σας παραδοθεί εν πλω. Επισκεφτείτε μας online στη
διεύθυνση WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/giftsandgear

WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/weddings

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΞΕΝΟΙΑΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ASSIST CARD
Για να διασφαλίσετε διακοπές χωρίς έγνοιες, η Royal Caribbean International®
για να παρέχει κάλυψη σε όλη τη διάρκεια των διακοπών σας. Η Assist Card καλύπτει την παρακολούθηση
αποσκευών, την αντικατάσταση απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων, υπηρεσίες θυρωρού, νομική βοήθεια,
βοήθεια με πτήσεις ή/και κρατήσεις ξενοδοχείων κι όλ αυτά με βοήθεια όλο το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα
σε πολλές γλώσσες. Ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.assist-card.com/
cruiseassist για να μάθετε περισσότερα. συνεργάζεται με την Assist Card

ΟΥΑΟΥ. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΟΜΟΡΦΗ.
ΤΑ ΚΑΛYΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘEΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ
ΜΠΙΛΜΠΑΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ – Μπιλμπάο και Μουσείο Γκούγκενχαϊμ
Ταξιδέψτε στην καρδιά του Μπιλμπάο και εξερευνήστε την παλιά πόλη.
Επισκεφθείτε τη διάσημη περιοχή των "Επτά Δρόμων", κτίρια με ενδιαφέρουσα
αναγεννησιακή και μπαρόκ αρχιτεκτονική και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
Επισκεφθείτε το στολίδι της πόλης, το μουσείο Γκούγκενχαϊμ, όπου θα απολαύσετε
μια ξενάγηση στις μοντέρνες εγκαταστάσεις.
ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ – Γαλάζια λίμνη και περιήγηση στο Ρέικιαβικ
Αυτό το πρόγραμμα ξενάγησης με οδηγό περιλαμβάνει περιήγηση στα καλύτερα
αξιοθέατα της πρωτεύουσας και μια στάση στα ζεστά, γαλάζια ιαματικά νερά της
Γαλάζιας Λίμνης, που αποτελεί ένα από τα γεωθερμικά θαύματα της Ισλανδίας.
Θα δείτε τον εντυπωσιακό γυάλινο θόλο του κτιρίου Pearl, αλλά και άλλα αξιοθέατα,
όπως η εκκλησία Hallgr mskirkja, το αστέρι του Ρέικιαβικ και το υπαίθριο λαογραφικό
μουσείο Αρμπαετζαρσάφν, μια αναπαράσταση της παραδοσιακής ισλανδικής
κοινότητας.
ΤΕΝΕΡΙΦΗ, ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ Κανάδας ντελ Τέιδε
Επισκεφτείτε το Εθνικό Πάρκο του όρους Τέιδε στο κέντρο του νησιού της
Τενερίφης. Μάθετε για την υπερμεσογειακή βλάστηση, καθώς και για ένα από τα
καλύτερα παραδείγματα αλπικών ηφαιστειακών οικοσυστημάτων στα Κανάρια Νησιά,
που θεωρείται από τα εκπληκτικότερα οικοσυστήματα στον κόσμο.
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΡΩΣΙΑ – Η μεγαλοπρεπής Αγία Πετρούπολη με το Ερμιτάζ
Επισκεφθείτε το φημισμένο σε όλο τον κόσμο μουσείο Ερμιτάζ και παρατηρήστε τις
αίθουσες υποδοχής και τα εκθέματά του, καθώς και το τεράστιο και πλούσιο
εσωτερικό του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ισαάκ σε μια ξενάγηση με οδηγό.
Απολαύστε τη θέα του Καθεδρικού Ναού του Σωτήρος και του θωρηκτού Αυγή
(Aurora), και αγοράστε παραδοσιακά ρωσικά αναμνηστικά. Απολαύστε το γεύμα σας
σε κάποιο από τα εστιατόρια της περιοχής.
ΣΠΛΙΤ, ΚΡΟΑΤΙΑ – Τα καλύτερα αξιοθέατα του Σπλιτ και της υπαίθρου του
Απολαύστε τα βασικά αξιοθέατα με μια ξενάγηση με οδηγό στην παλιά πόλη του
Σπλιτ, μια επίσκεψη στο ατελιέ του διάσημου κροάτη γλύπτη Ιβάν Μέστροβικ, μια
πανοραμική οδική διαδρομή στις Δαλματικές ακτές, και μια βόλτα στην
παραθεριστική πόλη Όμις, άλλοτε ορμητήριο των πειρατών στον ποταμό Σετίνα.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Splendour of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 76-77

Κασάμπ

Αμπού Ντάμπι

Ντουμπάϊ

ΗΝΩΜΕΝΑ
Μουσκάτ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΟΜΑΝ

ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΟΛΠΟ
Όλα όσα έχετε ακούσει για το Ντουμπάϊ είναι αλήθεια – είναι πραγματικά τόσο
απίστευτο. Κάντε μια κρουαζιέρα στον Περσικό Κόλπο με το Splendour of the Seas® και
θαυμάστε τη συγκλονιστική ομορφιά, την πλούσια ιστορία και τις μοναδικές απολαύσεις
που σας υπόσχεται αυτός ο ραγδαία αναπτυσσόμενος προορισμός πολυτελών ταξιδιών.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ...
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ -Αραβική τέχνη και πολιτισμός
Αυτή η κρουαζιέρα τονίζει ορισμένες πτυχές της τέχνης και του πολιτισμού για τα
οποία φημίζεται το Ντουμπάϊ. Το Κέντρο Ισλαμικής Τέχνης Μιράζ είναι μουσείο,
γκαλερί τέχνης και εκθεσιακός χώρος, όπου προβάλλεται η δημιουργικότητα και η
αριστοτεχνία. Δείτε εντυπωσιακές συλλογές καλλιγραφίας, γλυπτικής, ξυλουργικής,
κοσμημάτων, υφασμάτων και χαλιών.

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Ντουμπάϊ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα		18:00

2

Κασάμπ, Ομάν

08:00

3

Μουσκάτ, Ομάν

09:00

17:00

4

Μουσκάτ, Ομάν		18:00

5

Εν πλω		

6

Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 08:00

7

Ντουμπάϊ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

8

Ντουμπάϊ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

18:00

08:00
Αποβίβαση

Η σειρά των λιμανιών, οι ημέρες και οι ώρες αναχώρησης ενδέχεται να
διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ
2015 Δεκ. 14 ,21,28
2016 Ιαν. 4, 11, 18, 25 Φεβ. 1, 8, 15, 22, 29 Μάρ. 7, 14,
21, 28
¥

Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΜΟΥΣΚΑΤ, ΟΜΑΝ - 4WD Wadi Bashing
Επιβιβαστείτε σε ένα όχημα 4x4 για μια ξενάγηση γνωριμίας με το Μουσκάτ, μέσα
από μια περιπετειώδη διαδρομή στις wadi, δηλαδή στις ξεραμένες κοίτες των
ποταμών, που ονομάζεται Wadi Bashing. Έπειτα από μια στάση για φωτογραφίες στο
Μεγάλο Τζαμί, συνεχίστε στη Wadi Al Khoud για να απολαύσετε το άγριο τοπίο της
υπαίθρου και μια μοναδική εμπειρία οδήγησης εκτός δρόμου στο Ομάν.
ΝΤΟΥΜΠΑΪ, ΗΑΕ - Dinner Safari
Η μυστηριώδης έρημος σας προσκαλεί να απολαύσετε ένα μαγικό απόγευμα.
Μια ομάδα οδηγών σαφάρι θα σας μεταφέρει σε μια συναρπαστική διαδρομή πάνω
από τους αλλεπάλληλους αμμόλοφους. Θα φτάσετε σε μια σκηνή Βεδουίνων, όπου θα
μπορείτε να ζωγραφίσετε τα χέρια σας με χένα, να ανεβείτε σε καμήλα ή να
απολαύσετε τον αρωματικό "sheesha", τον αραβικό ναργιλέ. Στη συνέχεια, απολαύστε
ένα γεύμα που περιλαμβάνει ψητά κρεατικά και φρέσκες σαλάτες, αραβικά γλυκά και
επιλεγμένα ποτά, και καθώς χαλαρώνετε υπό το φως των αστεριών μια χορεύτρια της
κοιλιάς θα λικνίζεται στους ήχους της μαγευτικής μουσικής.

Για να προκρατήσετε τις εκδρομές σας στη στεριά επισκεφτείτε τη διεύθυνση
ROYALCARIBBEAN.COM/SHOREX
Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και
περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα
φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με
άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81. Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Τενερίφη το χάραμα,
Κανάρια Νησιά· Σουκ,Ντουμπάϊ· Διαδρομή με καμήλα, Ντουμπάϊ· Ξενοδοχείο Burj Al Arab, Ντουμπάι· Palm Island, Ντουμπάϊ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ - ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΜΠΑΪ

ΠΕΡΣΙΚOΣ ΚOΛΠΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €605 έως €1815

Θέα θάλασσα

Τιμές από €805 έως €2415

Βεράντα

Τιμές από €1205 έως €3615

Σουίτες

Τιμές από €1455 έως €14550

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM
επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 3 - 8
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Allure of the Seas

®

ΈΝΑΣ ΝΈΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΜΠΡΙΖ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Anthem of the SeasSM - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 66-67.

Allure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 68-69.

Κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων

Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του
κόσμου έρχεται στην Ευρώπη
αποκλειστικά για το καλοκαίρι του 2015.
Επιβιβαστείτε στη Βαρκελώνη ή τη Ρώμη
για μια κρουαζιέρα στις ακτές της
Μεσογείου ή ανοίξτε πανιά για μια
υπερατλαντική κρουαζιέρα στο Φορτ
Λοντερντέηλ πάνω στο εντυπωσιακό
Allure of the Seas®.
Με 18 καταστρώματα, επτά χώρους που
προσφέρουν διαφορετικές δραστηριότητες
για κάθε τρόπο ζωής και αμέτρητες νέες
ατραξιόν που δεν θα βρείτε σε κανένα
άλλο κρουαζιερόπλοιο, το μεγαλύτερο
πλοίο μας προσφέρει πραγματικά
αξέχαστες εμπειρίες. Το ύψους 25 μέτρων
Zip Line, καθώς και τα Boardwalk, Aqua
Theater και Central Park® αποτελούν μερικά
μόνο παραδείγματα των πρωτοπόρων
εγκαταστάσεων που κάνουν το Allure of the
Seas® να ξεχωρίζει στους ωκεανούς.

Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΙΤΑΛΙΑ
Βαρκελώνη

Σαουθάμπτον

Ρώμη
Νάπολη

Μπριζ

ΒΕΛΓΙΟ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Παρίσι (Χάβρη)

ΓΑΛΛΊΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο		16:30 1

Βαρκελώνη, Ισπανία		19:00

2

Μπριζ, Βέλγιο

08:00

17:00 2

Εν πλω

3

Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία

07:00

21:00 3

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

20:00

4

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

05:30

4

Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία

07:00

20:00

5

Εν πλω

6

Βαρκελώνη, Ισπανία

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

05:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Γιατί να μην παρατείνετε την
εμπειρία σας κάνοντας κράτηση για τη
φανταστική υπερατλαντική κρουαζιέρα 12
διανυκτερεύσεων από την Βαρκελώνη
έως το Φορτ Λοντερντέηλ της Φλόριντα
(βλ. σελίδα 61) - ο ιδανικός τρόπος να
αξιοποιήσετε στο έπακρο την άφιξή σας
στο κατώφλι της Καραϊβικής;

Για να προκρατήσετε τις εκδρομές
σας στη στεριά, επισκεφθείτε τη
διεύθυνσηROYALCARIBBEAN.COM/SHOREX

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Απρ. 30 Μάιος 3, 23* Αύγ. 29 Οκτ. 24

2015 Μάιος 19

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων με το πλοίο
Explorer of the Seas®.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €598 έως €1795

Εσωτερική

Τιμές από €602 έως €1805

Θέα θάλασσα

Τιμές από €618 έως €1855

Θέα θάλασσα

Τιμές από €752 έως €2255

Βεράντα

Τιμές από €718 έως €2155

Βεράντα

Τιμές από €932 έως €2795

Σουίτες

Τιμές από €948 έως €9484

Σουίτες

Τιμές από €1302 έως €13016

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

Allure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 68-69.

Anthem of the SeasSM - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 66-67.

Anthem of the SeasSM - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 66-67.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΓΑΛΛΙΑ

Φλωρεντία

Προβηγκία

Βαρκελώνη

Σαουθάμπτον
Παρίσι (Χάβρη)

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
Ρώμη

Γκιχόν

ΓΑΛΛΙΑ

Μπιλμπάο

Γκιχόν
Βίγκο

Μπιλμπάο

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Νάπολη

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Σαουθάμπτον
Παρίσι (Χάβρη)
Λιμάνι Σεν Πίτερ

Πάλμα ντε Μαγιόρκα

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
1

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Βαρκελώνη, Ισπανία		19:00 1

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο		16:30 1

ΕΥΡΩΠΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 3 - 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΔΥΤΙΚΉ ΜΕΣΌΓΕΙΟΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο		16:30

2

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

08:00

16:00 2

Εν πλω		
2
Εν πλω		

3

Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία

09:00

18:00 3

Γκιχόν, Ισπανία

08:00

17:00 3

Βίγκο, Ισπανία

09:00

17:00

4

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

08:00

20:00 4

Μπιλμπάο, Ισπανία

07:00

17:00 4

Γκιχόν, Ισπανία

10:00

18:00

5

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

20:00 5

Εν πλω		

5

Μπιλμπάο, Ισπανία

07:00

19:00

07:00

20:00 6

21:00

6

Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία

7

Εν πλω

8

Βαρκελώνη, Ισπανία

05:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Λιμάνι Σεν Πίτερ, Νησιά της Μάγχης

08:00

17:00 6

Εν πλω

7

Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία

07:00

21:00 7

Εν πλω

8

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

05:30

8

Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία

07:00

9

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

05:30

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Μάιος 24, 31 Ιούν. 7, 14, 21, 28 Ιούλ. 5, 12, 19,
26 Αύγ. 2, 9, 16, 23, 30 Σεπτ. 6, 13, 20, 27 Οκτ. 4,
11, 18

2015 Ιούν. 13

2015 Απρ. 22

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΡΩΜΗ (ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ), ΙΤΑΛΙΑ
2015 Μάιος 28 Ιούν. 4, 11, 18, 25 Ιούλ. 2, 9, 16, 23,
30 Αύγ. 6, 13, 20, 27 Σεπτ. 3, 10, 17, 24 Οκτ. 1, 8, 15
ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €953 έως €2860

Εσωτερική

Τιμές από €1113 έως €3339

Εσωτερική

Τιμές από €1188 έως €3564

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1133 έως €3400

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1403 έως €4209

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1258 έως €3774

Βεράντα

Τιμές από €1533 έως €4600

Βεράντα

Τιμές από €1513 έως €4539

Βεράντα

Τιμές από €1738 έως €5214

Σουίτες

Τιμές από €2013 έως €20133

Σουίτες

Τιμές από €2573 έως €25371

Σουίτες

Τιμές από €2088 έως €20880

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Ζευγάρι στο κατάστρωμα του Allure of the Seas®· η Αψίδα του Κωνσταντίνου, Ρώμη· Μπριζ,
Βέλγιο· Τραπεζαρία Wonderland, Quantum of the Seas®· Παρίσι, Γαλλία· Καρουσέλ στο κατάστρωμα των πλοίων Oasis Class.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΤΑ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Vision of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 76-77.

Explorer of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 72-73.

Explorer of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 72-73.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Σαουθάμπτον

ΓΑΛΛΙΑ

Σαουθάμπτον

Νίκαια

ΙΤΑΛΙΑ
Βαρκελώνη

Αιάκειο

Βίγκο

Ρώμη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μπιλμπάο
Βίγκο

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Σικελία

Γκραν Κανάρια

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Σεβίλλη
Μάλαγα

Λανθαρότε

Τενερίφη

ΜΑΛΤΑ
ΑΦΙΞΗ

Λισσαβώνα

ΚΑΝΑΡΙΑ
ΝΗΣΙΑ

Βαλέτα

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μαδέϊρα

Γιβραλτάρ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ

1

Βαρκελώνη, Ισπανία		17:00 1

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

2

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία^

09:30

19:00 2

Εν πλω

3

Αιάκειο, Κορσική

08:00

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

17:00 3
19:00 4

Εν πλω

4

Μαδέϊρα (Φουνσάλ), Πορτογαλία

13:00

19:00 4

Εν πλω

5

Σικελία (Μεσίνα), Ιταλία

12:00

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

10:00

19:00 5

6

Βαλέτα, Μάλτα

08:00

20:00 5
17:00 6

Γκραν Κανάρια, Κανάρια Νησιά

07:00

19:00 6

7

Εν πλω 		

7

Λανθαρότε, Κανάρια Νησιά

07:00

13:00 7

8

Βαρκελώνη, Ισπανία

8

Εν πλω		

8

9

Βίγκο, Ισπανία

10

Εν πλω		

10

Βίγκο, Ισπανία

11

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

11

Εν πλω		

12

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

16:30 1

10:00

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

2

Εν πλω

3

Μπιλμπάο, Ισπανία

16:00 9

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16:30

08:00

17:00

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

08:00

18:00

Σεβίλλη (Κάντιθ), Ισπανία

10:00

18:00

Μάλαγα, Ισπανία

08:00

18:00

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

08:00

17:00

Εν πλω		
07:00

16:00

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Απρ. 26

2015 Απρ. 24 Ιούν. 17* Αύγ. 23

2015 Μάιος 4

^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

* Παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων προσεγγίζει τα λιμάνια της
Λα Κορούνια, Ισπανία και Αγκαντίρ, Μαρόκο.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €670 έως €2009

Εσωτερική

Τιμές από €959 έως €2878

Εσωτερική

Τιμές από €1047 έως €3141

Θέα θάλασσα

Τιμές από €810 έως €2430

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1219 έως €3658

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1347 έως €4041

Βεράντα

Τιμές από €1430 έως €4289

Βεράντα

Τιμές από €1429 έως €4288

Βεράντα

Τιμές από €1747 έως €5241

Σουίτες

Τιμές από €1780 έως €17796

Σουίτες

Τιμές από €2079 έως €20792

Σουίτες

Τιμές από €2247 έως €22469

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Vision of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 76-77.

Vision of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 76-77.

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

ΓΑΛΛΙΑ
Νίκαια

Ρώμη

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων

Anthem of the SeasSM - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 66-67.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΓΑΛΛΊΑ

Βενετία
Ραβέννα
Φλωρεντία

Βαρκελώνη

ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ
ΝΗΣΙΑ

Σαουθάμπτον
Φλωρεντία

Κάννες
Ρισάν

Ρώμη

Βαρκελώνη

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ακτή
Αμάλφι

Βίγκο

Ακτή Αμάλφι

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Λισσαβώνα

Έφεσος

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Αθήνα

Σαντορίνη

Μαδέϊρα

ΚΑΝΑΡΙΑ
ΝΗΣΙΑ

Τενερίφη

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Μπιλμπάο

ΙΣΠΑΝΙΑ

Λανθαρότε
Γκραν Κανάρια

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

17:00 1

Βαρκελώνη, Ισπανία		

17:00 1

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο		

10:00

19:00 2

Κάννες, Γαλλία

09:00

18:00 2

Εν πλω		

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

07:00

19:00 3

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

07:00

19:00 3

Βίγκο, Ισπανία

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

19:00 4

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

19:00 4

Εν πλω

Ακτή Αμάλφι (Σαλέρνο), Ιταλία

07:00

18:30 5

Εν πλω

6

Εν πλω

1

Βαρκελώνη, Ισπανία

2

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία^

3
4
5

16:30

10:00

18:00

5

Μαδέϊρα (Φουνσάλ), Πορτογαλία

10:00

17:00

6

6

Εν πλω		

Λανθαρότε, Κανάρια Νησιά

12:00

19:00

7

Βενετία, Ιταλία

15:00 7

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00 7

Γκραν Κανάρια, Κανάρια Νησιά

07:00

18:00

8

Βενετία, Ιταλία		

18:30 8

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

08:00

18:00 8

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

07:00

16:00

9

Ραβέννα, Ιταλία

07:00

17:00 9

Σαντορίνη, Ελλάδα^

07:00

17:00 9

Εν πλω		

10

Ρισάν, Μαυροβούνιο

12:30

20:30 10

Εν πλω

11

Εν πλω		

11

Ακτή Αμάλφι (Σαλέρνο), Ιταλία

07:00

18:30 11

12

Εν πλω		

12

Εν πλω

13

Βαρκελώνη, Ισπανία

13

Βαρκελώνη, Ισπανία

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

10

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

08:00

17:00

08:00

18:00

Εν πλω

12

Μπιλμπάο, Ισπανία

13

Εν πλω		

14

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

05:30

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Μάιος 3*, 28 Ιούν. 21** Ιούλ. 15 Αύγ. 8***
Σεπτ. 1, 25*** Οκτ. 19

2015 Μάιος 16 Ιούν. 9 Ιούλ. 3, 27 Αύγ. 20 Σεπτ. 13
Οκτ. 7

2015 Μάιος 22* Ιούν. 1** Σεπτ. 15, 28 Οκτ. 11

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων.
*** Η κρουαζιέρα θα περιλαμβάνει επίσκεψη στο Ντουμπρόβνικ,
Κροατία αντί στη Ραβέννα, Ιταλία.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

^

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων που θα
επισκεφθεί τη Λα Κορούνια αντί του Μπιλμπάο, Ισπανία.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €1212 έως €3637

Εσωτερική

Τιμές από €1214 έως €3643

Εσωτερική

Τιμές από €1645 έως €4936

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1412 έως €4237

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1414 έως €4243

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1926 έως €5777

Βεράντα

Τιμές από €2462 έως €7387

Βεράντα

Τιμές από €2414 έως €7242

Βεράντα

Τιμές από €1976 έως €5927

Σουίτες

Τιμές από €2712 έως €27123

Σουίτες

Τιμές από €2864 έως €28642

Σουίτες

Τιμές από €2826 έως €28255

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Παραλία, Τενερίφη· Κυρίες που κάνουν τα ψώνια τους στην Κροατία· Βενετία· Μασάζ εν πλω·
Ακτή Αμάλφι, Ιταλία.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΕΥΡΩΠΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις Splendour of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
σελίδες 76-77.
στις σελίδες 76-77.
σελίδες 76-77.

Βενετία
Ρώμη

Ρώμη

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Σαντορίνη

Κότορ

ΙΤΑΛΙΑ

Έφεσος

Κατάκολο

Μπόντρουμ
(Αλικαρνασσός)

Αθήνα

Κέρκυρα

Μύκονος

ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι
Αθήνα
Μύκονος

Σαντορίνη

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
17:00 1

ΑΦΙΞΗ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Βενετία, Ιταλία		

16:30

Κότορ, Μαυροβούνιο^

14:00

20:00

22:00 3

Κέρκυρα, Ελλάδα

09:00

15:00

08:00

18:00 4

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

12:00

20:30

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00 5

Μύκονος, Ελλάδα^

07:00

16:00

Κατάκολο, Ελλάδα

10:00

17:00 6

Αργοστόλι, Ελλάδα^

12:00

19:00

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία		

2

Εν πλω

3

Σαντορίνη, Ελλάδα^

14:00

20:00 3

Σαντορίνη, Ελλάδα^

13:00

4

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

07:00

17:00 4

Μύκονος, Ελλάδα^

5

Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός), Τουρκία

08:00

17:00 5

6

Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Ελλάδα

07:00

15:00 6

7

Εν πλω

8

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

2

05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία		
Εν πλω

17:00 1
2

7

Εν πλω

8

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

05:00

7

Εν πλω		

8

Βενετία, Ιταλία

06:45

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιούλ. 12, 26 Αύγ. 9, 23

2015 Ιούλ. 19 Αύγ. 2, 16, 30

^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

2015 Μάιος 30 Ιούν. 13, 27 Ιούλ. 11*, 25 Αύγ. 8, 22
Σεπτ. 5, 19 Οκτ. 3, 17, 31** Νοε. 14**
* Διατίθεται μια ειδική κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων.
** Η κρουαζιέρα θα περιλαμβάνει επίσκεψη στα Χανιά (Σούδα), Κρήτη,
Ελλάδα αντί της Μυκόνου, Ελλάδα.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €1008 έως €3025

Εσωτερική

Τιμές από €992 έως €2977

Εσωτερική

Τιμές από €801 έως €2403

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1208 έως €3625

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1212 έως €3637

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1020 έως €3060

Βεράντα

Τιμές από €1738 έως €5215

Βεράντα

Τιμές από €1802 έως €5407

Βεράντα

Τιμές από €1458 έως €4374

Σουίτες

Τιμές από €1958 έως €19583

Σουίτες

Τιμές από €2022 έως €20224

Σουίτες

Τιμές από €1677 έως €16770

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Splendour of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 76-77.

Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 76-77.

Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 76-77.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Βενετία
Ρώμη

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Ντουμπρόβνικ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Βαρκελώνη

Μύκονος
Κατάκολο Αθήνα
Έφεσος

ΕΛΛΑΔΑ

Ρώμη

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Κάλιαρι

Αθήνα

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ρόδος

Έφεσος

Κατάκολο

Έφεσος

ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη

Βαλέτα

ΜΆΛΤΑ

Χανιά

Χανιά

Σαντορίνη

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Βενετία, Ιταλία		

16:30 1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία		

17:00 1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία		

2

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

11:30

18:30 2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

3

Εν πλω

Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Ελλάδα

12:00

20:00 3

Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Ελλάδα

12:00

4

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

09:00

19:00 4

Μύκονος, Ελλάδα^

07:00

17:00 4

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

17:00

5

Σαντορίνη, Ελλάδα^

07:00

17:00 5

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

07:00

17:00 5

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

07:00

17:00

10:00

17:00 6

08:00

18:00

3

6

Κατάκολο, Ελλάδα

7

Εν πλω

8

Βενετία, Ιταλία

7
06:45

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Σαντορίνη, Ελλάδα^

07:00

17:00 6

Ρόδος, Ελλάδα

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

17:00 7

Εν πλω		

10:00

17:00 8

Βαλέτα, Μάλτα

8

Κατάκολο, Ελλάδα

9

Εν πλω

10

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

9
05:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

10:00

10

Κάλιαρι, Σαρδηνία, Ιταλία

11

Εν πλω		

12

Βαρκελώνη, Ισπανία

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Μάιος 23 Ιούν. 6, 20 Ιούλ. 4, 17* Αύγ. 1, 15, 29
Σεπτ. 12, 26 Οκτ. 10, 24 Νοε. 7**, 21**

2015 Σεπτ. 6, 15*, 25** Οκτ. 3, 12, 21, 30***

2015 Νοε. 8

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

08:00
06:00

* Διατίθεται μια ειδική κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €892 έως €2676

Εσωτερική

Τιμές από €1012 έως €3036

Εσωτερική

Τιμές από €924 έως €2771

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1122 έως €3366

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1162 έως €3486

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1121 έως €3362

Βεράντα

Τιμές από €1532 έως €4597

Βεράντα

Τιμές από €1822 έως €5466

Βεράντα

Τιμές από €1486 έως €4457

Σουίτες

Τιμές από €2052 έως £20519

Σουίτες

Τιμές από €2112 έως €21120

Σουίτες

Τιμές από €2106 έως €21063

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Ακρόπολη, Αθήνα, Ελλάδα· Μύκονος, Ελλάδα· Οι ανεμόμυλοι της Μυκόνου, Ελλάδα· Πομπηία,
Ιταλία· Έφεσος, Τουρκία.

19:00

22:00

Εν πλω		

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

* Διατίθεται μια ειδική κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων.
** Η κρουαζιέρα θα περιλαμβάνει επίσκεψη στη Ρόδο, Ελλάδα και το
Σπλιτ, Κροατία αντί της Σαντορίνης και του Κατάκολου, Ελλάδα.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

17:00

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

18:00

ΕΥΡΩΠΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 9 - 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Splendour of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 76-77.

Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 76-77.

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 76-77.
®

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

Βενετία
Σπλιτ

Κάννες

Ρώμη
Νάπολη

Θεσσαλονίκη

Κωνσταντινούπολη

ΕΛΛΑΔΑ
Σικελία

Αθήνα

Σεβαστούπολη
Γιάλτα

Νάπολη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κωνσταντινούπολη

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Βαρκελώνη, Ισπανία		

17:00 1

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		

17:00

Κάννες, Γαλλία

08:00

18:00 2

Μπουργκάς, Βουλγαρία

17:00

17:00 3

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

07:00

19:00 3

Εν πλω

09:00

20:00 4

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

19:00 4

Σότσι, Ρωσία

07:00

08:00

17:00 5

Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία

07:00

18:30 5

Σότσι, Ρωσία		

15:00

06:00

17:00 6

Εν πλω		

7

1

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		

2

Εν πλω

3

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

07:00

4

Μύκονος, Ελλάδα^

5

Σαντορίνη, Ελλάδα^

6

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

7
8

Σικελία (Μεσίνα), Ιταλία

08:00

9

Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία

07:00

10

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

05:00

19:00 1
2

ΑΦΙΞΗ

Σότσι

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Σαντορίνη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΡΩΣΙΑ

Μπουργκάς

ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος

ΑΦΙΞΗ

ΚΡΟΑΤΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Σαντορίνη

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Οδησσός

Φλωρεντία
Ρώμη

Βαρκελώνη

ΤΟΥΡΚΙΑ

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Σεβαστούπολη, Ρωσία^

10:00

20:00

Σαντορίνη, Ελλάδα^

08:00

17:00 7

Γιάλτα, Ρωσία

07:00

18:00

17:00 8

Εν πλω

07:00

18:00 8

Οδησσός, Ουκρανία

09:00

18:30 9

Σπλιτ, Κροατία

08:00

16:00 9

Οδησσός, Ουκρανία

Βενετία, Ιταλία

06:45

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Εν πλω		

10

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

6

08:00

17:00

10

Εν πλω		

11

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

12

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		

08:00
Αποβίβαση

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιούλ. 3

2015 Μάιος 4

2015 Ιούν. 1, 12*, 22

^

Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

^

Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €1232 έως €3696

Εσωτερική

Τιμές από €1158 έως €3475

Εσωτερική

Τιμές από €1346 έως €4038

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1422 έως €4266

Θέα θάλασσα

Τιμές από €2144 έως €6431

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1556 έως €4669

Βεράντα

Τιμές από €2112 έως €6336

Βεράντα

Τιμές από €2217 έως €6650

Βεράντα

Τιμές από €2286 έως €6859

Σουίτες

Τιμές από €2912 έως €29119

Σουίτες

Τιμές από €2655 έως €26548

Σουίτες

Τιμές από €3016 έως €30162

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

Anthem of the SeasSM - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 66-67.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Anthem of the SeasSM - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 66-67.

Anthem of the SeasSM - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 66-67.

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Σαουθάμπτον

Βίγκο

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Λισσαβώνα ΙΣΠΑΝΙΑ

Σαουθάμπτον

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Νίκαια

Προβηγκία Νίκαια Φλωρεντία

Φλωρεντία

ΤΑΛΙΑ

Βαρκελώνη

ΙΤΑΛΙΑ
Ρώμη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Καρταχένα

Μάλαγα

Σεβίλλη Γιβραλτάρ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Σαουθάμπτον

ΓΑΛΛΙΑ
Προβηγκία

Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων

Σεβίλλη

Πάλμα ντε Μαγιόρκα
Ίμπιζα

Μάλαγα

Σεβίλλη Γιβραλτάρ

Γιβραλτάρ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ρώμη

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Λισσαβώνα
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο		

16:30 1

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο		

16:30 1

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

3

Εν πλω

3

Εν πλω

3

Εν πλω		

4

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

11:00

16:30 4

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

13:00

20:00 4

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

5

Καρταχένα, Ισπανία

08:00

17:00 5

Μάλαγα, Ισπανία

07:00

16:00 5

Εν πλω

6

Εν πλω

7

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

19:00 7

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία^

08:00

17:00 7

8

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

07:00

19:00 8

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

9

Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία

08:00

17:00 9

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

10

Εν πλω		

11

Σεβίλλη (Κάντιθ), Ισπανία

6

10:00

12:00

18:00

Βαρκελώνη, Ισπανία

07:00

17:00

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία^

09:00

18:00

14:00 8

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

19:00

20:00 9

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

07:00

19:00

20:00 10

Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία

10:00

19:00

Εν πλω

10
17:00 11

6

Ίμπιζα, Ισπανία

07:00

Εν πλω

11

12

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

08:00

16:30 12

Σεβίλλη (Κάντιθ), Ισπανία

Μάλαγα, Ισπανία

10:00

18:00

Βίγκο, Ισπανία

09:30

15:00 13

Εν πλω

13

Σεβίλλη (Κάντιθ), Ισπανία

09:00

17:00

14

Εν πλω

14

Εν πλω

14

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

08:00

18:00

15

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

15

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

15

Εν πλω

16

Εν πλω

17

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

17:00 12

Εν πλω

13

05:30

08:00

16:30

05:30

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

05:30

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιούν. 20 Ιούλ. 12*, 18 Αύγ. 9*, 15 Σεπτ. 1

2015 Ιούλ. 4, 26* Αύγ. 1

2015 Μάιος 6 Σεπτ. 2*

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με το πλοίο
Explorer of the Seas®.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με το πλοίο
Explorer of the Seas® με στάσεις στο Αιάκειο, Κορσική και το Κάλιαρι,
Σαρδηνία αντί της Ίμπιζα, Ισπανία.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων με το πλοίο
Explorer of the Seas® με στάσεις στο Κάλιαρι, Σαρδηνία αντί στη
Μασσαλία και τις Κάννες, Γαλλία.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €2079 έως €6237

Εσωτερική

Τιμές από €2146 έως €6438

Εσωτερική

Τιμές από €1952 έως €5856

Θέα θάλασσα

Τιμές από €2439 έως €7317

Θέα θάλασσα

Τιμές από €2516 έως €7548

Θέα θάλασσα

Τιμές από €2312 έως €6937

Βεράντα

Τιμές από €2729 έως €8187

Βεράντα

Τιμές από €2516 έως €7548

Βεράντα

Τιμές από €2542 έως €7626

Σουίτες

Τιμές από €4479 έως €44792

Σουίτες

Τιμές από €4046 έως €40459

Σουίτες

Τιμές από €4072 έως €40721

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Σαντορίνη, Ελλάδα· Πάρκο Γκουέλ, Βαρκελώνη· Φλωρεντία, Ιταλία· Πάλμα ντε Μαγιόρκα,
Ισπανία· Βιλλφράνς, Γαλλία.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΕΥΡΩΠΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 9 - 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 12
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ

Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 74-75.

Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 74-75.

Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 74-75.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΡΩΣΙΑ

Ελσίνκι

Αγ. Πετρούπολη

ΣΟΥΗΔΙΑ

Στοκχόλμη

Άλεσουντ

ΡΩΣΙΑ

Γκεϊράνγκερ
Μπέργκεν

Αγ. Πετρούπολη

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Στοκχόλμη

Στάβανγκερ

Ταλίν

Ταλίν

Κοπεγχάγη

Ελσίνκι

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

Ρίγα

Κοπεγχάγη

ΛΕΤΟΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Στοκχόλμη, Σουηδία		

17:00 1

Κοπεγχάγη, Δανία		

17:00

Ελσίνκι, Φινλανδία

11:00

18:00 2

Εν πλω

17:00 3

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

08:00

3

Στάβανγκερ, Νορβηγία

08:00

18:00

17:30 4

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία		

18:00 4

Μπέργκεν, Νορβηγία

08:00

18:00

07:00

19:30 5

Ταλίν, Εσθονία

08:00

17:00 5

Άλεσουντ, Νορβηγία

08:00

20:00

07:00

14:00 6

Ρίγα, Λετονία

Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία^

07:00

17:00

1

Κοπεγχάγη, Δανία		

2

Εν πλω

3

Στοκχόλμη, Σουηδία

09:00

4

Ταλίν, Εσθονία

09:30

5

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

6

Ελσίνκι, Φινλανδία

7

Εν πλω

8

Κοπεγχάγη, Δανία

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
17:00 1
2

07:00

ΑΦΙΞΗ

ΔΑΝΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

11:00

19:00 6

7

Εν πλω		

7

Εν πλω

8

Στοκχόλμη, Σουηδία

8

Κοπεγχάγη, Δανία

07:00

07:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Μάιος 16, 23, 30 Αύγ. 15

2015 Ιούν. 17*, 28 Ιούλ. 5, 12, 19, 26**

2015 Μάιος 9 Αύγ. 8, 22*

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων από την
Κοπεγχάγη, Δανία στη Στοκχόλμη, Σουηδία.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων από τη
Στοκχόλμη, Σουηδία στην Κοπεγχάγη, Δανία.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων.
^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €799 έως €2397

Εσωτερική

Τιμές από €1396 έως €4189

Εσωτερική

Τιμές από €682 έως €2045

Θέα θάλασσα

Τιμές από €959 έως €2877

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1607 έως €4820

Θέα θάλασσα

Τιμές από €862 έως €2585

Βεράντα

Τιμές από €1359 έως €4077

Βεράντα

Τιμές από €2126 έως €6379

Βεράντα

Τιμές από €1242 έως €3725

Σουίτες

Τιμές από €1899 έως €18989

Σουίτες

Τιμές από €2996 έως €29964

Σουίτες

Τιμές από €1742 έως €17416

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

ΦΙΟΡΔ ΚΑΙ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Brilliance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Brilliance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Χόνινγκσβαγκ

Ρέικιαβικ

Τρόμσο

ΣΟΥΗΔΙΑ
Άλεσουντ

Κοπεγχάγη

ΔΑΝΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Γκεϊράνγκερ
Όλντεν
Μπέργκεν

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΡΩΣΙΑ

Ελσίνκι
Στοκχόλμη
Βίσμπι

Κλάκσβικ

Αγ. Πετρούπολη

ΝΗΣΙΆ ΦΕΡΟΕΣ

Ταλίν

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Χάργουιτς

Χάργουιτς

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κοπεγχάγη

Γκεϊράνγκερ
Άλεσουντ
Μπέργκεν

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΔΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Κοπεγχάγη, Δανία		

17:00 1

Χάργουιτς, Ηνωμένο Βασίλειο		

17:00 1

Χάργουιτς, Ηνωμένο Βασίλειο		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

Κοπεγχάγη, Δανία

07:00

Άλεσουντ, Νορβηγία
Αρκτικός Κύκλος (Εν πλω)

5

Χόνινγκσβαγκ, Νορβηγία

11:00

19:00 5

Ταλίν, Εσθονία

09:00

08:00

17:00 6

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

6

Τρόμσο, Νορβηγία

7

Εν πλω

8

Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία^

07:00

16:00 3

3
4

4

11:00

16:00 3

Μπέργκεν, Νορβηγία

09:00

4

Άλεσουντ, Νορβηγία

08:00

23:00

Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία^

07:00

16:00

08:00

17:00

Εν πλω

7
19:00 8

17:00 5

07:00

6

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία		

18:00 7

Κλάκσβικ, Νησιά Φερόες

Ελσίνκι, Φινλανδία

08:00

17:00 8

Εν πλω

9

Όλντεν, Νορβηγία

08:00

18:00 9

Στοκχόλμη, Σουηδία

08:00

17:00 9

Ρέικιαβικ, Ισλανδία

Μπέργκεν, Νορβηγία

08:00

18:00 10

Βίσμπι, Σουηδία^

07:00

16:00 10

Ρέικιαβικ, Ισλανδία		

11

Εν πλω

12

Κοπεγχάγη, Δανία

07:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Εν πλω

12
13

11

Εν πλω

Εν πλω		

12

Εν πλω

Χάργουιτς, Ηνωμένο Βασίλειο

13

Χάργουιτς, Ηνωμένο Βασίλειο

04:00

19:00

Εν πλω

10

11

17:00

07:00
13:00

04:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιούν. 6

2015 Μάιος 18, 30 Ιούν. 11, 23 Ιούλ. 5, 17 Αύγ. 10,
22

^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

2015 Ιούλ. 29

^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €1437 έως €4310

Εσωτερική

Τιμές από €1384 έως €4153

Εσωτερική

Τιμές από €1533 έως €4600

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1737 έως €5210

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1534 έως €4603

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1753 έως €5259

Βεράντα

Τιμές από €2437 έως €7310

Βεράντα

Τιμές από €2014 έως €6043

Βεράντα

Τιμές από €2123 έως €6369

Σουίτες

Τιμές από €3157 έως €31567

Σουίτες

Τιμές από €2884 έως €28844

Σουίτες

Τιμές από €3373 έως €33730

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Κοπεγχάγη, Δανία· Ταλίν, Εσθονία· Παράσταση στο Κέντρο· Τρένο ξενάγησης στα αξιοθέατα,
Νορβηγία· Αγία Πετρούπολη, Ρωσία.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΕΥΡΩΠΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
COCOCAY®, ΜΠΑΧΑΜΕΣ - Βόλτα με parasailing
Ανεβάστε την αδρεναλίνη στα ύψη και διασχίστε 122 μέτρα κρυστάλλινων νερών και
λευκών παραλιών κάνοντας parasailing πάνω από το όμορφο CocoCay®, Μπαχάμες.
ΦΑΛΜΑΟΥΘ, ΤΖΑΜΑΪΚΑ - Σπηλιές Γκριν Γκρότο και Καταρράκτες του ποταμού Ντουν
Ανακαλύψτε ένα εντυπωσιακό κομμάτι της ιστορίας της Τζαμάϊκας εξερευνώντας
σπηλιές και μονοπάτια και επισκεφθείτε τους διάσημους καταρράκτες του ποταμού
Ντουν, όπου μπορείτε να σκαρφαλώσετε στα βράχια, να απολαύσετε τον ήλιο στην
παραλία ή απλώς να θαυμάσετε τους καταρράκτες πριν επιστρέψετε στο πλοίο.
ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ, ΚΑΣΤΡΙΣ - Το μεγαλείο των Πιτόν
Επισκεφθείτε το μεγαλειώδες ηφαιστειακό σύμπλεγμα των Πιτόν κοντά στην πόλη
Σουφριέρ, περπατήστε στους βοτανικούς κήπους Ντάιαμοντ και απολαύστε έναν
μπουφέ με τοπικά πιάτα σε μια έπαυλη της περιοχής, πριν ξεκινήσετε την κρουαζιέρα
σας στον ξακουστό κόλπο Μαριγκό.
ΦΟΡ-ΝΤΕ-ΦΡΑΝΣ, ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ - Παραδοσιακοί χοροί και το αποστακτήριο ρούμι
Επισκεφτείτε το Bele House για να απολαύσετε μοναδική μουσική και παραδοσιακούς
χορούς και, κατόπιν, γευθείτε το ρούμι στο αποστακτήριο Saint James Rum Distillery
and Museum.
ΚΙΝΓΚΣ ΓΟΥΑΡΦ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ - Νυχτερινή κρουαζιέρα στο Τρίγωνο των Βερμούδων
σε πλοίο με γυάλινο πυθμένα
Αν θέλετε να απολαύσετε κάτι πραγματικά διαφορετικό, μη χάσετε αυτήν τη
νυχτερινή κρουαζιέρα πλήρους ξενάγησης στο περίφημο Τρίγωνο των Βερμούδων
όπου θα μπορείτε να θαυμάσετε από κοντά τη θαλάσσια ζωή και ένα ναυάγιο.
ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ, ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ - Εκδρομή στη νήσο Σεν Μάαρτεν
Εξερευνήστε τόσο τη γαλλική πρωτεύουσα Μαριγκό όσο και την ολλανδική
Φίλιπσμπουργκ σε μια περιήγηση σε αυτό το μοναδικό νησί.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ - ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

Μπαχάμες

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
3 - 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αν είναι η πρώτη σας κρουαζιέρα ή αν δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, κάντε
κράτηση για μία από τις σύντομες κρουαζιέρες για να εξερευνήσετε τις συναρπαστικές
ομορφιές της Καραϊβικής. Απολαύστε τη συγκλονιστική θέα των βουνών της Αϊτής,
χαλαρώστε σε αμμουδερές παραλίες ή βουτήξτε στα ήρεμα τιρκουάζ νερά. Οι λάτρεις
της περιπέτειας μπορούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα America’s Cup για γιοτ
στις ηλιόλουστες Μπαχάμες, να εξερευνήσουν τα εντυπωσιακά ερείπια της αρχαίας
Ατλαντίδας στο Νασσάου ή να απολαύσουν την πανοραμική θέα κάνοντας parasailing
πάνω από την πανέμορφη CocoCay® στις Μπαχάμες. Ακολουθούν ορισμένες από τις
εμπειρίες που θα μπορείτε να ζήσετε σε αυτές τις σύντομες κρουαζιέρες. Η Καραϊβική
αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία από μόνη της.

ΚΟZΟΥΜΕΛ, ΜΕΞΙΚΟ - Τουλούμ
Ερείπια των Μάγια
Εξερευνήστε τα εντυπωσιακά ερείπεια στην
πόλη Τουλούμ. Ο οδηγός σας θα μοιραστεί
μαζί σας μυστικά, πραγματικά γεγονότα,
μύθους και λαϊκές παραδόσεις αυτού του
λησμονημένου πολιτισμού. Θαυμάστε τα
αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά επιτεύγματα
στους 60 ναούς.
ΝΑΣΣΑΟΥ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ - Ημέρα στην
παραλία Ατλάντις
Στη διάσημο θέρετρο Ατλάντις στο νησί
Πάρανταϊζ, περιηγηθείτε στα ερείπια της
αρχαίας Ατλαντίδας στο The Dig και
απολαύστε μια προστατευόμενη έκταση
της παραλίας.

ΛΑΜΠΑΝΤΗ, ΑΪΤΗ - Snorkel Safari
Θαυμάστε τη μαγευτική θέα των
πανέμορφων βουνών της Αϊτής με μια
κρουαζιέρα κατά μήκος των βόρειων ακτών.
Απολαύστε τον ήλιο, κολυμπήστε, κάντε
καταδύσεις ή χαλαρώστε υπό τους ήχους
των νησιών.
ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΤΕΗΛ, ΦΛΟΡΙΝΤΑ - Βόλτα με
σκάφος στο πάρκο Έβεργκλεϊντς
Εξερευνήστε το πάρκο Έβεργκλεϊντς στη
Φλόριντα με σκάφος και θαυμάστε την άγρια
φύση. Αυτό το ενδιαφέρον οικοσύστημα
αποτελεί το «σπίτι» πολλών πουλιών,
θηλαστικών και ερπετών.

ΜΠΕΛΙΖΕ - Ράφτινγκ στις σπηλιές και
Ariel Trek
ΚΙ ΓΟΥΕΣΤ, ΦΛΟΡΙΝΤΑ - Κάντε μια βόλτα με Σε αυτήν την περιπέτεια θα βιώσετε τη
το τρενάκι περιήγησης
συναρπαστική εμπειρία να γλιστράτε πάνω σε
Παρακολουθήστε 400 χρόνια από τη
ένα zip line μέσα στα δάση και να κάνετε
συγκλονιστική ιστορία του Κι Γουέστ και
ράφτινγκ σε ένα υπόγειο
χαρακτήρες να ζωντανεύουν από το διάσημο σύμπλεγμα από σπηλιές.
τρενάκι περιήγησης της πόλης. Μπορείτε να
ανεβείτε και να κατεβείτε όποτε θέλετε,
καθώς θα περνάτε από όλα τα σημαντικά
αξιοθέατα του Κι Γουέστ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ B

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΙΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ...
ΣΤΟ ΘΕΡΕΤΡΟ UNIVERSAL
ORLANDO®
Τι καλύτερο από το να τελειώσετε μια
μοναδική κρουαζιέρα ξεκινώντας μια νέα
περιπέτεια; Στο παγκοσμίως γνωστό
θέρετρο Universal Orlando® μπορείτε να
απολαύσετε την καλύτερη ζωντανή
μουσική, τα καλύτερα εστιατόριο,
ασταμάτητη νυχτερινή ζωή και πολλά
άλλα. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε
ένα από τρία θεματικά, ΑΑΑ ξενοδοχεία
τεσσάρων διαμαντιών - όλα σε κοντινή
απόσταση με τα πόδια και από τα δύο
συγκροτήματα ψυχαγωγίας Universal
Studios® και Universal CityWalk®.

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
ROYALCARIBBEAN.COM/universal

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Majesty of the Seas®- σχέδιο καταστρώματος
στο διαδίκτυο

Enchantment of the Seas®- σχέδιο καταστρώματος Independence of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 76-77.
στις σελίδες 70-71.

Κρουαζιέρες 3 και 4 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρες 3 και 4 διανυκτερεύσεων

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρες 5 διανυκτερεύσεων

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Πορτ Κανάβεραλ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Κοκοκέι

Φορτ Λοντερντέηλ

Κοκοκέι

ΑΪΤΗ

Μαϊάμι

Νασσάου

Νασσάου

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Κι Γουέστ

Λαμπαντή

Κοζουμέλ

ΜΕΞΙΚΟ

Ότσο Ρίος

Μπελίζε Σίτι

ΜΠΕΛΙΖΕ

Κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων (Δρομολογιο Α)
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
1
2
3
4

Κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων (Δρομολογιο Α)

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Μαϊάμι, Φλόριντα		16:30
Κοκοκέι, Μπαχάμες^
08:00
17:00
Νασσάου, Μπαχάμες
08:00
17:00
Μαϊάμι, Φλόριντα
07:00

1
2
3
4

Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων (Δρομολογιο Α)

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα		16:30
Νασσάου, Μπαχάμες
12:00
23:59
Κοκοκέι, Μπαχάμες^
08:00
17:00
Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα
07:00

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

1
2
3
4
5
6

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ - ΚΡΟΥΑΖΙEΡΕΣ 3 - 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕYΣΕΩΝ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		16:30
Εν πλω		
Μπελίζε Σίτι, Μπελίζε^
09:00
18:00
Κοζουμέλ, Μεξικό
08:00
18:30
Εν πλω
Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα
00:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ

2015 Ιαν. 2, 9, 16, 23, 30 Φεβ. 6, 13, 20, 27 Μάρ. 6, 13, 20, 27 Απρ. 3, 10,
17, 24 Μάιος 1, 8, 15, 22, 29 Ιούν. 5, 12, 19, 26 Ιούλ. 3, 10, 17, 24, 31
Αύγ. 7, 14, 21, 28 Σεπτ. 4, 11, 18, 25 Οκτ. 2, 9, 16, 23, 30 Νοε. 6, 13, 20,
27 Δεκ. 4, 11, 18, 21**, 28**
2016 Ιάν. 8, 15, 22, 29 Φεβ. 5, 12, 19, 26 Μάρ. 4, 11, 18, 25 Απρ. 1, 8, 15,
22, 29

2015 Ιάν. 2, 9, 16, 23, 30 Φεβ. 6, 13, 20, 27 Μάρ. 6, 13, 20, 27 Απρ. 3, 10,
17, 24 Μάιος 1, 8, 15, 22, 29 Ιούν. 5, 12, 19, 26 Ιούλ. 3, 10, 17, 24, 31
Αύγ. 7, 14, 21, 28 Σεπτ. 4, 11, 18, 25 Οκτ. 2, 9, 16, 23, 30 Νοε. 6, 13, 20,
27 Δεκ. 4, 11, 18, 21, 28*
2016 Ιαν. 1, 8, 15**, 22, 29 Φεβ. 5, 12, 19, 26 Μάρ. 4, 11, 18, 25
Απρ. 1, 8, 15, 22, 29

2015 Ιαν. 3†, 8*, 17†, 22*, 31† Φεβ. 5*, 14†, 19*, 28† Μάρ. 5*, 14†, 19*, 28†
Απρ. 2*, 11†, 16, 25†,30* Νοε. 7, 12**, 21, 26** Δεκ. 5, 10**, 19
2016 Ιαν. 2, 7**, 16, 21**, 30*** Φεβ. 4**, 13, 18**, 27 Μάρ. 3**, 12***, 17**,
26, 31** Απρ. 9, 14**, 23, 28**

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.διαφέρουν.

* Η κρουαζιέρα δεν περιλαμβάνει επίσκεψη στο Κι Γουέστ, Φλόριντα.** Κρουαζιέρα τις
ημέρες των εορτών.^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €292 έως €876

Εσωτερική

Τιμές από €349 έως €1,047

Εσωτερική

Τιμές από €437 έως €1,310

Θέα θάλασσα

Τιμές από €322 έως €966

Θέα θάλασσα

Τιμές από €399 έως €1,197

Θέα θάλασσα

Τιμές από €510 έως €1,529

Βεράντα

Τιμές από €599 έως €1,797

Βεράντα

Τιμές από €656 έως €1,967

Σουίτες

Τιμές από €699 έως €6,990

Σουίτες

Τιμές από €838 έως €8,382

Σουίτες

Τιμές από €592 έως €5920

Κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων (Δρομολογιο Β)
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
1
2
3
4
5

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών. ** Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

†
Κρουαζιέρα με το Liberty of the Seas®. * Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα
4 διανυκτερεύσεων με το πλοίο Liberty of the Seas®. ** Διατίθεται μια παρόμοια
κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων. *** Το Μπελίζε Σίτι, Μπελίζε αντικαθίσταται από
την Κόστα Μάγια, Μεξικό. ^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο
στο λιμάνι.

Κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων (Δρομολογιο Β)

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Μαϊάμι, Φλόριντα		16:30
Νασσάου, Μπαχάμες
08:00
23:59
Κοκοκέι, Μπαχάμες^
08:00
17:00
Κι Γουέστ, Φλόριντα
10:00
18:00
Μαϊάμι, Φλόριντα
07:00

1
2
3
4
5

Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων (Δρομολογιο Β)

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα		16:30
Κοκοκέι, Μπαχάμες^
08:00
17:00
Νασσάου, Μπαχάμες
07:00
23:59
Εν πλω
Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα
07:00

1
2
3
4
5
6

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα
16:30
Εν πλω		
Λαμπαντή, Αϊτή
07:30
15:30
Ότσο Ρίος, Τζαμάικα
08:30
16:30
Εν πλω
Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα
07:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.διαφέρουν.

2015 Ιάν. 5, 12, 26 Φεβ. 2, 9, 16, 23 Μάρ. 2, 9, 16, 23, 30 Απρ. 6, 13, 20,
27 Μάιος 4, 11, 18, 25 Ιούν. 1, 8, 15, 22, 29 Ιούλ. 6, 13, 20, 27 Αύγ. 3, 10,
17, 24, 31 Σεπ. 7, 14, 21, 28 Οκτ. 5, 12, 19, 26 Νοε. 2, 9, 16, 23*, 30 Δεκ.
7, 14*, 24**, 31**
2016 Ιάν. 4, 11, 18*, 25 Φεβ. 1, 8*, 15, 22, 29 Μάρ. 7, 14, 21, 28 Απρ. 4,
11, 18, 25

2015 Ιαν. 5, 12, 19, 26 Φεβ. 2, 9, 16, 23 Μάρ. 2, 9, 16, 23, 30 Απρ. 6, 13,
20, 27 Μάιος 4, 11, 18, 25 Ιούν. 1, 8, 15, 22, 29 Ιούλ. 6, 13, 20, 27 Αυγ. 3,
10, 17, 24, 31 Σεπ. 7, 14, 21, 28 Οκτ. 5, 12, 19, 26 Νοε. 2, 9, 16, 23, 30
Δεκ. 7, 14, 24*, 31*
2016 Ιαν. 4, 11, 18, 25 Φεβ. 1, 8, 15, 22, 29 Μάρ. 7, 14, 21, 28 Απρ. 4, 11,
18, 25

2015 Ιαν. 12†, 26† Φεβ. 9†, 23† Μάρ. 9†, 23† Απρ. 6†, 20† Νοε. 16, 30*
Δεκ. 14*, 24**, 28**
2016 Ιαν. 11*, 25* Φεβ. 8*, 22* Μάρ. 7*, 21* Απρ. 4*, 18*

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

* Η κρουαζιέρα δεν περιλαμβάνει επίσκεψη στο Κι Γουέστ, Φλόριντα.
** Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Εσωτερική
Θέα θάλασσα

Σουίτες

Τιμές από €262 έως €786
Τιμές από €342 έως €1026

Τιμές από €562 έως €5620

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ

†
Κρουαζιέρα με το Liberty of the Seas®.
* Το Ότσο Ρίος, Τζαμάικα αντικαθίσταται από το Φάλμαουθ, Τζαμάικα.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών 4 διανυκτερεύσεων.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Τιμές από €349 έως €1,047

Εσωτερική

Τιμές από €358 έως €1073

Θέα θάλασσα

Τιμές από €399 έως €1197

Θέα θάλασσα

Τιμές από €431 έως €1292

Βεράντα

Τιμές από €599 έως €1797

Βεράντα

Τιμές από €577 έως €1730

Σουίτες

Τιμές από €699 έως €6990

Σουίτες

Τιμές από €759 έως €7592

Εσωτερική

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες
78-81.Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Ζευγάρι στο μπαλκόνι· Πολύχρωμο σπίτι, Καραϊβική· Υδάτινο πάρκο, Λαμπαντή· Μαϊάμι,
ΗΠΑ· Liberty of the Seas®, Universal Orlando Resort®.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 6 - 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Navigator of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 72-73.

Liberty of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στη
σελίδα 70-71.

Independence of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 70-71.

Κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΤΕΞΑΣ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Γκάλβεστον

Φορτ Λοντερντέηλ

Φορτ Λοντερντέηλ

ΜΕΞΙΚΟ
Τζορτζτάουν

ΓΚΡΑΝΤ ΚΕΗΜΑΝ

Φάλμαουθ

ΜΕΞΙΚΟ

ΑΪΤΗ

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Κοζουμέλ

Κοζουμέλ

Λαμπαντή

Μπελίζε Σίτι

ΜΠΕΛΙΖΕ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		

17:30

2

Εν πλω 		

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Λαμπαντή

Τζορτζτάουν

ΓΚΡΑΝΤ ΚΕΗΜΑΝ
Ροατάν

Φάλμαουθ

ΑΪΤΗ

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΟΝΔΟΥΡΑ
ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		

16:30

1

Γκάλβεστον, Τέξας		

16:30 1

2

Εν πλω		

2

Εν πλω

3

3

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν^

08:00

17:00

3

Εν πλω		

Λαμπαντή, Αϊτή

08:00

17:00

4

Φάλμαουθ, Τζαμάϊκα

07:00

16:00

4

Ροατάν, Ονδούρα

08:00

17:00 4

Φάλμαουθ, Τζαμάϊκα

10:30

19:00

5

Λαμπαντή, Αϊτή

10:00

18:00

5

Μπελίζε Σίτι, Μπελίζε^

08:00

17:00 5

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν^

08:00

16:00

6

Εν πλω

6

Κοζουμέλ, Μεξικό

07:00

17:00 6

Κοζουμέλ, Μεξικό

10:00

19:00

7

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

7

Εν πλω		

7

Εν πλω

8

Γκάλβεστον, Τέξας

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

05:30

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

07:00

07:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Νοε. 22¥ Δεκ. 6, 20*
2016 Ιαν. 3, 17, 31 Φεβ. 14, 28 Μάρ. 13, 27 Απρ. 10,
24

2015 Νοε. 22, 29* Δεκ. 6, 13*, 20¥
2016 Ιαν. 3, 10*, 17, 24*,31 Φεβ. 7*, 14, 28
Μάρ. 6*, 13, 20*, 27 Απρ. 3*, 10, 17*, 24

* Διατίθεται μια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων.

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.
¥
Το Φάλμαουθ, Τζαμάϊκα αντικαθίσταται από το Κοζουμέλ, Μεξικό.
Το Λαμπαντή, Αϊτή αντικαθίσταται από το Κοκοκέι^, Μπαχάμες.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

* Το Ροατάν, Ονδούρα αντικαθίσταται από το Φάλμαουθ, Τζαμάϊκα το
Μπελίζε Σίτι, Μπελίζε αντικαθίσταται από το Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν.
¥
Διατίθεται μια κρουαζιέρα την ημέρα των εορτών· το Μπελίζε Σίτι,
Μπελίζε αντικαθίσταται από την Κόστα Μάγια, Μεξικό.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

2015 Μάιος 3, 17, 31 Ιούν. 14, 28 Ιούλ. 12, 26 Αυγ. 9,
23 Σεπ. 6, 20 Οκτ. 4, 18 Νοε. 1*

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €634 έως €1902

Εσωτερική

Τιμές από €608 έως €1824

Εσωτερική

Τιμές από €598 έως €1794

Θέα θάλασσα

Τιμές από €734 έως €2202

Θέα θάλασσα

Τιμές από €681 έως €2043

Θέα θάλασσα

Τιμές από €848 έως €2544

Βεράντα

Τιμές από €884 έως €2652

Βεράντα

Τιμές από €937 έως €2810

Βεράντα

Τιμές από €948 έως €2844

Σουίτες

Τιμές από €1184 έως €11840

Σουίτες

Τιμές από €1338 έως €13381

Σουίτες

Τιμές από €1348 έως €13480

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Oasis of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 68-69.

Allure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 68-69.

Freedom of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 70-71.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Κοζουμέλ

ΜΕΞΙΚΟ

ΑΪΤΗ

Φάλμαουθ

Φάλμαουθ

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		

2

Εν πλω

ΑΪΤΗ

Λαμπαντή
Τζορτζτάουν

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1

Κοζουμέλ

ΜΕΞΙΚΟ

Λαμπαντή

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Πορτ Κανάβεραλ

Φορτ Λοντερντέηλ

Λαμπαντή

ΜΕΞΙΚΟ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Φορτ Λοντερντέηλ

Κοζουμέλ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΓΚΡΑΝΤ ΚΕΗΜΑΝ

ΑΪΤΗ

Φάλμαουθ

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

17:00 1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		

17:00 1

Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα		

2

Εν πλω 		

2

Εν πλω		

16:30

3

Λαμπαντή, Αϊτή

08:00

17:00 3

Λαμπαντή, Αϊτή

08:00

17:00 3

Λαμπαντή, Αϊτή

08:00

4

Φάλμαουθ, Τζαμάϊκα

10:30

19:00 4

Φάλμαουθ, Τζαμάϊκα

10:30

19:00 4

Φάλμαουθ, Τζαμάϊκα

10:00

19:00

5

Εν πλω

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν^

08:00

16:00

Κοζουμέλ, Μεξικό

10:00

19:00

5

5

Εν πλω

6

Κοζουμέλ, Μεξικό

08:00

19:00 6

7

Εν πλω		

7

Εν πλω

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

06:15

Κοζουμέλ, Μεξικό

08:00

19:00 6

07:00

7

Εν πλω

8

Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα

16:00

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιαν. 3, 17, 31 Φεβ. 14, 28 Μάρ. 14, 28 Απρ. 11,
25 Μάιος 9, 23 Ιούν. 6, 20 Ιούλ. 4, 18 Αυγ. 1, 15, 29
Σεπ. 12, 26 Οκτ. 10, 24 Νοε. 7, 21 Δεκ. 5, 19*
2016 Ιαν. 2, 16, 30 Φεβ. 13, 27 Μάρ. 12, 26 Απρ. 9,
23

2015 Νοε. 15, 29 Δεκ. 13, 27*
2016 Ιαν. 10, 24 Φεβ. 7, 21 Μάρ. 6, 20 Απρ. 3, 17

2015 Ιαν. 4, 18 Φεβ. 1, 15 Μάρ. 1, 15, 29 Απρ. 12, 26
Μάιος 10, 24 Ιούν. 7, 21 Ιούλ. 5, 19 Αυγ. 2, 16, 30
Σεπ. 13, 27 Οκτ. 11, 25 Νοε. 8, 22 Δεκ. 6, 20*
2016 Ιαν. 3, 17, 31 Φεβ. 14, 28 Μάρ. 13, 27 Απρ. 10,
24

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €781 έως €2342

Εσωτερική

Τιμές από €737 έως €2211

Εσωτερική

Τιμές από €686 έως €2058

Θέα θάλασσα

Τιμές από €876 έως €2627

Θέα θάλασσα

Τιμές από €837 έως €2511

Θέα θάλασσα

Τιμές από €886 έως €2658

Βεράντα

Τιμές από €1036 έως €3108

Βεράντα

Τιμές από €937 έως €2811

Βεράντα

Τιμές από €1036 έως €3108

Σουίτες

Τιμές από €1438 έως €14376

Σουίτες

Τιμές από €1287 έως €12870

Σουίτες

Τιμές από €1586 έως €15860

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Τζετ σκι, Λαμπαντή· Central Park, Oasis of the Seas®· Τρενάκι του λούνα πάρκ, Λαμπαντή·
Ράφτινγκ στο ποτάμι, Τζαμάϊκα.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ - ΚΡΟΥΑΖΙEΡΕΣ 6 - 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕYΣΕΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Oasis of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 68-69.

Allure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 68-69.

Freedom of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 70-71.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Φορτ Λοντερντέηλ
Νασσάου

Πορτ Κανάβεραλ

Φορτ Λοντερντέηλ
Νασσάου

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Κοκοκέι

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΣΕΝ ΤΟΜΑΣ

ΣΕΝ ΤΟΜΑΣ

Σαρλότ Αμαλί

Σαρλότ Αμαλί

ΣΕΝ ΤΟΜΑΣ
Σαρλότ Αμαλί

Φίλιπσμπουργκ

Φίλιπσμπουργκ

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ

Φίλιπσμπουργκ

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		

ΑΦΙΞΗ

17:00 1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		

17:00 1

Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα 		

16:30

2

Νασσάου, Μπαχάμες

14:00 2

Νασσάου, Μπαχάμες

14:00 2

Κοκοκέι, Μπαχάμες^

07:00

16:00

3

Εν πλω

4

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

10:00

19:00 4

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

10:00

19:00 4

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

12:00

19:00

5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

17:00 5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

17:00 5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

17:00

6

Εν πλω

6

Εν πλω

6

Εν πλω

7

Εν πλω

7

Εν πλω

7

Εν πλω

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

8

Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα

07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

3

06:15

ΑΦΙΞΗ
07:00

Εν πλω

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

3

06:15

Εν πλω

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιαν. 10, 24 Φεβ. 7, 21 Μάρ. 7, 21 Απρ. 4, 18
Μάιος 2, 16, 30 Ιούν. 13, 27 Ιούλ. 11, 25 Αυγ. 8, 22
Σεπ. 5, 19 Οκτ. 3, 31 Νοε. 14, 28 Δεκ. 12, 26*
2016 Ιαν. 9, 23 Φεβ. 6, 20 Μάρ. 5, 19 Απρ. 2, 16, 30
Μάιος 14, 28

2015 Νοε. 8, 22 Δεκ. 6, 20*
2016 Ιαν. 3, 17, 31 Φεβ. 14, 28 Μάρ. 13, 27
Απρ. 10, 24 Μάιος 8, 22

2015 Ιαν. 11, 25 Φεβ. 8, 22 Μάρ. 8, 22 Απρ. 5, 19
Μάιος 17, 31 Ιούν. 14, 28 Ιούλ. 12, 26 Αυγ. 9, 23
Σεπ. 6, 20 Οκτ. 4, 18 Νοε. 1, 15, 29 Δεκ. 13, 27*
2016 Ιαν. 10, 24 Φεβ. 7, 21 Μάρ. 6, 20 Απρ. 3, 18

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.
^ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €811 έως €2434

Εσωτερική

Τιμές από €732 έως €2196

Εσωτερική

Τιμές από €505 έως €1516

Θέα θάλασσα

Τιμές από €921 έως €2763

Θέα θάλασσα

Τιμές από €832 έως €2496

Θέα θάλασσα

Τιμές από €578 έως €1735

Βεράντα

Τιμές από €1103 έως €3310

Βεράντα

Τιμές από €982 έως €2946

Βεράντα

Τιμές από €783 έως €2348

Σουίτες

Τιμές από €1395 έως €13954

Σουίτες

Τιμές από €1382 έως €13820

Σουίτες

Τιμές από €1235 έως €12353

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

Independence of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
στις σελίδες 70-71.
σελίδες 66-67.

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

Navigator of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 72-73.

Κέηπ Λίμπερτυ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

Λαμπαντή

ΑΪΤΗ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ

Φορτ Λοντερντέηλ

Φορτ Λοντερντέηλ

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ

Λαμπαντή

Φίλιπσμπουργκ

Σαν Χουάν

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

ΑΪΤΗ

Πορτ Κανάβεραλ

Μπασστέρ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΣΕΝ ΚΙΤΣ

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ
Φίλιπσμπουργκ
Σαν Χουάν

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
Κοκοκέι

Μπασστέρ

ΣΕΝ ΚΙΤΣ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Νασσάου

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		

17:30 1

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ		

16:00 1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

3

Εν πλω

3

Λαμπαντή, Αϊτή

07:00

15:00

4

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

18:00 4

Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα

06:30

21:00 4

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

14:00

21:00

5

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

07:00

17:00 5

Νασσάου, Μπαχάμες

13:00

23:59 5

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

10:00

18:00

6

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

07:00

14:00 6

Κοκοκέι, Μπαχάμες^

08:00

17:00 6

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

17:00

7

Λαμπαντή, Αϊτή

10:00

18:00 7

Εν πλω		

7

Εν πλω

8

Εν πλω

8

Εν πλω		

8

Εν πλω

9

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

9

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ

9

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

3

05:30

Εν πλω		

07:00

05:30

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιαν. 3, 17, 31 Φεβ. 14, 28 Μάρ. 14, 28 Απρ. 11,
25 Μάιος 10*, 24* Ιούν. 7*, 21* Ιούλ. 5*, 19* Αυγ. 2*,
16*, 30* Σεπ. 13*, 27* Οκτ. 11*, 25*
2016 Ιαν. 9*, 23* Φεβ. 6,* 20* Μάρ. 5*, 19*

2015 Νοε. 22 Δεκ. 12*, 19†, 27*†
2016 Φεβ. 6*, 13 Μάρ. 19

2015 Νοε. 14, 28 Δεκ. 12, 26*
2016 Ιαν. 9, 23 Φεβ. 6, 20 Μάρ. 5, 19 Απρ. 2, 16
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων.
†
Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €627 έως €1881

Εσωτερική

Τιμές από €978 έως €2934

Εσωτερική

Τιμές από €587 έως €1761

Θέα θάλασσα

Τιμές από €827 έως €2481

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1124 έως €3372

Θέα θάλασσα

Τιμές από €687 έως €2061

Βεράντα

Τιμές από €1077 έως €3231

Βεράντα

Τιμές από €1160 έως €3481

Βεράντα

Τιμές από €937 έως €2811

Σουίτες

Τιμές από €1577 έως €15770

Σουίτες

Τιμές από €1781 έως €17810

Σουίτες

Τιμές από €1387 έως €13870

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Αποβάθρα στο Νασσάου, Μπαχάμες· Πολύχρωμα σπίτια, Πουέρτο Ρίκο· Scuba Diving στην
Καραϊβική· North Star®, Quantum of the Seas®· Ψώνια στο Λαμπαντή.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

17:30

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ - ΚΡΟΥΑΖΙEΡΕΣ 7 - 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕYΣΕΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Adventure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 72-73.

Adventure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 72-73.

Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 74-75.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΣΕΝ ΤΟΜΑΣ

Σαν Χουάν

Σεν Κρουά

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

Σαρλότ Αμαλί

Σαν Χουάν

Φίλιπσμπουργκ
Σεν Τζονς

Σαρλότ
Αμαλί

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΣΕΝ ΚΙΤΣ
ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ

ΣΕΝ ΚΙΤΣ

Μπασστέρ
Σεν Τζονς

Οράντζεστατ

ΚΙΟΥΡΑΣΑΟ

Βίλλεμστατ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΑΦΙΞΗ

Φορ ντε Φρανς

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ
Μπασστέρ

ΣΕΝ ΚΙΤΣ ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ
Κάστρις

ΑΡΟΥΜΠΑ

Μπρίτζταουν Οράντζεστατ

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΑΦΙΞΗ

Σεν Τζονς

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ

Μπρίτζταουν

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ

Σεν Κρουά

Κάστρις

ΑΡΟΥΜΠΑ

Σαρλότ Αμαλί
Φίλιπσμπουργκ

Σαν Χουάν

Φίλιπσμπουργκ

ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ

Κάστρις

ΣΕΝ ΤΟΜΑΣ

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ

Σεν Κρουά

Μπασστέρ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΚΙΟΥΡΑΣΑΟ

Βίλλεμστατ

Μπρίτζταουν

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο		

20:30 1

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο		

20:30 1

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 		

20:30

2

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

08:00

17:30 2

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

09:00

19:00 2

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

08:00

17:30

3

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

08:00

18:00 3

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

08:00

19:00 3

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

08:00

17:00

4

Εν πλω

Σεν Τζονς, Αντίγκουα

07:00

18:00 4

Εν πλω

5

Οράντζεστατ, Αρούμπα

08:00

23:00 5

Κάστρις, Σάντα Λουτσία

08:00

17:00 5

Οράντζεστατ, Αρούμπα

08:00

17:00

6

Βίλλεμστατ, Κιουρασάο

08:00

18:00 6

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

07:00

17:00 6

Βίλλεμστατ, Κιουρασάο

08:00

17:00

7

Εν πλω		

7

Εν πλω		

7

Εν πλω

8

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

8

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

8

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

4

06:00

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α: 2015 Ιαν. 4, 18 Φεβ. 1, 15
Μάρ. 1, 15, 29 Απρ. 12, 26 Μάιος 16 Ιούν. 6, 27 Ιούλ.
18 Αυγ. 8, 29 Σεπ. 19 Οκτ. 10
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ B: 2015 Ιαν. 11, 25 Φεβ. 8, 22
Μάρ. 8, 22 Απρ. 5, 19 Μάιος 23 Ιούν. 13 Ιούλ. 4, 25
Αυγ. 15 Σεπ. 5, 26 Οκτ. 17

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α: 2015 Μάιος 9, 30 Ιούν. 20 Ιούλ. 11
Αυγ. 1, 22 Σεπ. 12 Οκτ. 3, 24
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ B: 2015 Οκτ. 31

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Η κρουαζιέρα του δρομολογίου Β περιλαμβάνει επισκέψεις σε Σαρλότ
Αμαλί, Σεν Τόμας, Σεν Κρουά, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι και Φορ ντε
Φρανς, Μαρτινίκα.

Η κρουαζιέρα του δρομολογίου Β περιλαμβάνει επισκέψεις σε Σεν Κρουά,
Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν, Σεν Τζόνς,
Αντίγκουα, Κάστρις, Σάντα Λουτσία και Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α: 2015 Οκτ. 25 Νοε. 8, 22 Δεκ. 6, 20*
2016 Ιαν. 3, 17, 31 Φεβ. 14, 28 Μάρ. 13, 27 Απρ. 10,
24
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ B: 2015 Νοε. 1, 15, 29 Δεκ. 13, 27*
2016 Ιαν. 10, 24 Φεβ. 7, 21 Μάρ. 6, 20 Απρ. 3, 17
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.
Η κρουαζιέρα του δρομολογίου Β περιλαμβάνει επισκέψεις σε
Μρίτζταουν, Μαρμπέιντος, Κάστρις, Σάντα Λουτσία, Σεν Τζονς,
Αντίγκουα, Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν και Σεν Κρουά, Αμερικανικές
Παρθένοι Νήσοι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €591 έως €1773

Εσωτερική

Τιμές από €600 έως €1800

Εσωτερική

Τιμές από €496 έως €1488

Θέα θάλασσα

Τιμές από €741 έως €2223

Θέα θάλασσα

Τιμές από €750 έως €2250

Θέα θάλασσα

Τιμές από €546 έως €1638

Βεράντα

Τιμές από €841 έως €2523

Βεράντα

Τιμές από €900 έως €2700

Βεράντα

Τιμές από €746 έως €2238

Σουίτες

Τιμές από €1341 έως €13410

Σουίτες

Τιμές από €1150 έως €11500

Σουίτες

Τιμές από €1146 έως €11460

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ B

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Liberty of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 70-71.

Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Από/Προς το Κέηπ Λίμπερτυ

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

Φορτ Λοντερντέηλ

Κινγκς
Γουάρφ

Φορτ Λοντερντέηλ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ
Τορτόλα

Λαμπαντή

ΑΪΤΗ

Σαν Χουάν

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ

Φίλιπσμπουργκ
Σεν Τζονς

Σεν Τζονς

ΒΡΕΤΑΝΙΚEΣ ΠΑΡΘEΝΕΣ
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ
ΝHΣΟΙ
Μπασστέρ
Ρόσο
ΣΕΝ ΚΙΤΣ ΔΟΜIΝΙΚΑ

Φίλιπσμπουργκ

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ
Οράντζεστατ

Κάστρις
Μπρίτζταουν

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ

ΑΡΟΥΜΠΑ Κράλεντικ Σεν Τζορτζ
ΜΠΟΝΑΙΡ ΓΡΕΝΑΔΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ		

16:00 1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα		

16:30 1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

3

Εν πλω

3

Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες

4

Εν πλω

5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

16:00 3

Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

08:00

17:00 4

Οράντζεστατ, Αρούμπα

10:00

20:00

20:00 5

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

08:00

17:00 5

Κράλεντικ, Μποναίρ

07:00

14:00

4
13:00

Εν πλω

16:30

6

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

07:00

13:00 6

Ρόσο, Δομίνικα

08:00

17:00 6

Σεν Τζορτζ, Γρενάδα

13:00

20:00

7

Λαμπαντή, Αϊτή

08:00

16:00 7

Σεν Τζονς, Αντίγκουα

08:00

18:00 7

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

07:00

17:00

8

Εν πλω

8

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

07:00

16:00 8

Κάστρις, Σάντα Λουτσία

07:00

16:00

9

Εν πλω		

9

Εν πλω

9

Σεν Τζονς, Αντίγκουα

07:00

16:00

10

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ

10

Εν πλω

10

Εν πλω

11

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

11

Εν πλω

12

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

07:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

07:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

07:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Μάιος 21 Ιούν. 4, 18 Ιούλ. 2, 16, 30 Αυγ. 13

2015 Νοε. 13 Δεκ. 4*, 23**
2016 Φεβ. 5, 26* Μάρ. 18 Απρ. 8

2015 Νοε. 2, 23
2016 Ιαν. 4*, 25* Φεβ. 15 Μάρ. 7, 28 Απρ. 18

* Η κρουαζιέρα θα περιλαμβάνει επίσκεψη στο Φορ ντε Φρανς,
Μαρτινίκα αντί για το Ρόσο, Ντομίνικα.
** Διατίθεται μια ειδική κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων τις ημέρες
των εορτών.

* Η σειρά των λιμανιών Κάστρις, Σάντα Λουτσία και Μπρίτζταουν,
Μπαρμπέιντος είναι αντίστροφη.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €999 έως €2998

Εσωτερική

Τιμές από €794 έως €2382

Εσωτερική

Τιμές από €933 έως €2799

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1255 έως €3764

Θέα θάλασσα

Τιμές από €844 έως €2532

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1033 έως €3099

Βεράντα

Τιμές από €1620 έως €4859

Βεράντα

Τιμές από €1094 έως €3282

Βεράντα

Τιμές από €1283 έως €3849

Σουίτες

Τιμές από €2058 έως €20577

Σουίτες

Τιμές από €1794 έως €17940

Σουίτες

Τιμές από €2383 έως €23830

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Παραλία Λαμπαντή, Πισίνα σολάριουμ, Radiance of the Seas®· Λιμάνι της Γρενάδας, Γρενάδα·
Χάμιλτον, Rock water, Βερμούδες·

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ - ΚΡΟΥΑΖΙEΡΕΣ 7 - 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕYΣΕΩΝ

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ ΜΕ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.

ΤΑ ΚΑΛYΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘEΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ
ΣΚΑΓΚΓΟΥΕΪ, ΑΛΑΣΚΑ – Μαγευτική σιδηροδρομική διαδρομή στο Λευκό Πέρασμα–Ανακαλύψτε
την αξέχαστη σιδηροδρομική διαδρομή «Scenic Railway of the World» της Αλάσκας και ταξιδέψτε
από τους παγετώνες έως την κορυφή του Λευκού Περάσματος. Απολαύστε τη σιδηροδρομική
διαδρομή που εδώ και 133 χρόνια διασχίζει αυτά τα αφιλόξενα εδάφη του Βορρά. Επιβιβαστείτε
σε ένα άνετο βαγόνι-αντίκα σε ένα μαγευτικό ταξίδι που περνά από δύο σήραγγες, πανύψηλες
γέφυρες και απόμερες κοιλάδες. Απολαύστε ιστορίες για τον «Κίτρινο Πυρετό» του Κλοντάικ σε
μια μαγευτική διαδρομή με ξεναγό μέσα στην ιστορία.
ΑΪΣΙ ΣΤΡΕΙΤ ΠΟΪΝΤ, ΑΛΑΣΚΑ–Εκδρομή για παρατήρηση φαλαινών και θαλάσσιων θηλαστικών –
Σίγουρα θα δείτε φάλαινες σε αυτήν την περιήγηση μεγάλης ταχύτητας στο Πόιντ Αντόλφους –
έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της Αλάσκας όπου μπορεί κανείς να δει
μεγαπτεροφάλαινες. Ένας φυσιοδίφης θα σας παρουσιάσει την ποικιλία της θαλάσσιας ζωής που
συγκεντρώνεται εδώ κάθε καλοκαίρι για να απολαύσει τα πλούσια σε τροφή νερά.
ΚΕΤΣΙΚΑΝ, ΑΛΑΣΚΑ–Τα καλύτερα αξιοθέατα του Κέτσικαν – Το Κέτσικαν, γνωστό και ως η
"Πρώτη Πόλη" της Αλάσκας, είναι δημοφιλής προορισμός για ψάρεμα, αλλά φημίζεται επίσης και
για τα αναρίθμητα τοτέμ που υψώνονται σε ολόκληρη την περιοχή. Τα ιερά αυτά τοτέμ
εξυπηρετούσαν πολλούς σκοπούς στις αυτόχθονες κοινωνίες των Τλίνγκιτ και Χάιντα, όπως η
καταγραφή των μύθων, των οικογενειακών γεγονότων και της τοπικής ιστορίας. Περιπλανηθείτε
στους αναστηλωμένους δρόμους Κέτσικαν και Κρικ της εποχής της χρυσοθηρίας, για να
ανακαλύψετε το περιβόητο σπίτι της Ντόλυ. Το σπίτι της θα σας προσφέρει μια μοναδική και
συναρπαστική εικόνα της ακριτικής ζωής.

Μέντενχολ, Αλάσκα

ΑΛΑΣΚΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΑΛΑΣΚΑ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ

ΑΛΑΣΚΑ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑ

Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Radiance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Radiance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

ΑΛΑΣΚΑ

ΑΛΑΣΚΑ

ΑΛΑΣΚΑ

Παγετώνας
Χούμπαρτ

Σιούαρντ

Σκάγκγουεϊ
Τζούνο
Φιόρδ Τρέισι Αρμ
(Παγετώνας Σόγιερ)

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Παγετώνας
Χούμπαρτ

Σιούαρντ

Σκάγκγουεϊ

Σκάγκγουεϊ
Άισι Στρέιτ Πόιντ

Τζούνο

Τζούνο

Εσωτερικό
Πέρασμα

Άισι Στρέιτ
Πόιντ
Κέτσικαν

Κέτσικαν
Εσωτερικό
Πέρασμα

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ

Εσωτερικό
Πέρασμα

Βικτώρια

Σιάτλ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Βανκούβερ

Βανκούβερ

ΟΥΆΣΙΝΓΚΤΟΝ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1

Σιάτλ, Ουάσινγκτον		

2

Εν πλω

16:00 1

3

Εσωτερικό πέρασμα (Διάπλους)

3

Τζούνο, Αλάσκα

12:00

21:00 4

4

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

07:00

5

Φιόρδ Τρέισι Αρμ
(Παγετώνας Σόγιερ), Αλάσκα

07:00

6

Εν πλω

7

Βικτώρια, Βρετανική Κολούμπια

09:00

8

Σιάτλ, Ουάσινγκτον

07:00

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σιούαρντ, Αλάσκα		

20:00 1

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια		

2

Παγετώνας Χούμπαρτ (Περίπλους)

14:00

18:00 2

Εσωτερικό πέρασμα (Διάπλους)		

3

Τζούνο, Αλάσκα

09:00

21:00 3

Κέτσικαν, Αλάσκα

06:00

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

07:00

20:30 4

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα^

09:00

18:00

20:30 5

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα^

07:00

16:00 5

Τζούνο, Αλάσκα

07:00

20:30

12:00 6

Κέτσικαν, Αλάσκα

09:00

18:00 6

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

09:00

16:30

7

Παγετώνας Χούμπαρτ (Περίπλους)

07:00

11:00

8

Σιούαρντ, Αλάσκα

05:00

7
18:00 8

Εσωτερικό πέρασμα (Διάπλους)
Αναχώρηση
Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

07:00

16:30
16:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ

2015 Μάιος 22*, 29 Ιούν. 5, 12, 19, 26 Ιούλ. 3, 10,
17, 24, 31 Αυγ. 7, 14, 21, 28 Σεπ. 4**, 11***

2015 Μάιος 22 Ιούν. 5, 19 Ιούλ. 3, 17, 31 Αυγ. 14, 28 2015 Μάιος 15, 29 Ιούν. 12, 26 Ιούλ. 10, 24 Αυγ. 7,
^
21
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ

* Διατίθεται μια ειδική κρουαζιέρα από το Βανκούβερ, Βρετανική
Κολούμπια στο Σιάτλ, Ουάσινγκτον.
** Διατίθεται επίσης μια παρόμοια κρουαζιέρα με το Radiance of the
Seas®, με αναχώρηση από το Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια.
*** Διατίθεται μια ειδική κρουαζιέρα από το Σιάτλ, Ουάσινγκτον στο
Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

^

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €866 έως €2598

Εσωτερική

Τιμές από €731 έως €2193

Εσωτερική

Τιμές από €794 έως €2382

Θέα θάλασσα

Τιμές από €986 έως €2958

Θέα θάλασσα

Τιμές από €881 έως €2643

Θέα θάλασσα

Τιμές από €894 έως €2682

Βεράντα

Τιμές από €1406 έως €4218

Βεράντα

Τιμές από €1331 έως €3993

Βεράντα

Τιμές από €1444 έως €4332

Σουίτες

Τιμές από €1936 έως €19360

Σουίτες

Τιμές από €2131 έως €21310

Σουίτες

Τιμές από €2244 έως €22440

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες
78-81.Εικόνες: Έλκηθρο με σκύλους, Αλάσκα· Παρακολούθηση φαλαινών· Καγιάκ.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ - ΑΛΑΣΚΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΣΟΓΙΕΡ, ΑΛΑΣΚΑ

ΝΕΑ ΒΑΘΗ, ΝΕΕΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ.

ΤΑ ΚΑΛYΤΕΡΑ ΑΞΙΟΘEΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Διαδρομή στον παραλιακό δρόμο Great Ocean Road
Ένας από τους διασημότερους παραλιακούς δρόμους του κόσμου, ο Great Ocean Road,
είναι συναρπαστικός και προσφέρει ασύγκριτη θέα. Περάστε από χαριτωμένες
παραθαλάσσιες πόλεις και σταματήστε για να χαζέψετε τη θέα στους γραφικούς Δώδεκα
Αποστόλους.
ΟΚΛΑΝΤ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ - Τρενάκι των βροχοδασών του Όκλαντ και Αποικία
θαλασσοπουλιών γκάνετ
Το τρενάκι Rain Forest Express θα σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της φύσης, στην
καρδιά της οροσειράς Γουαϊτακέρε Ρέιντζες. Συνεχίστε το ταξίδι σας για να δείτε την άγρια
ζωή της περιοχής και επισκεφθείτε την αποικία των θαλασσοπουλιών γκάνετ για να
απολαύσετε την υπέροχη παράκτια θέα.
ΣΟΥΒΑ, ΦΙΤΖΙ - Διαδρομή στην ύπαιθρο και εντυπωσιακό θέαμα πυροβασίας
Παρακολουθήστε τους διάσημους πυροβάτες των Φίτζι να επιδεικνύουν τη μυστηριώδη
δύναμή τους περπατώντας πάνω σε καυτές πέτρες. Μυηθείτε στους χορούς τους, που
αφηγούνται την ιστορία και τους μύθους τους.
ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ, ΒΡΑΖΙΛΊΑ - Τα καλύτερα του Ρίο
Ανεβείτε με το τελεφερίκ στην κορυφή του λόφου Σούγκαρ Λοφ, για να απολαύσετε την
αξέχαστη θέα του Ρίο. Δείτε τα βουνά, τις παραλίες και απολαύστε μια βόλτα με τρένο στο
Όρος Κορκοβάντο, όπου βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή.
ΚΑΡΤΑΧΕΝΑ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ - Τα καλύτερα της Καρταχένα
Σε αυτήν την ενημερωτική ξενάγηση θα δείτε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Καρταχένα.
Ο οδηγός σας θα σας ξεναγήσει στο Οχυρό του Σαν Φελίπε ντε Μπαράχας, μία από τις
σημαντικότερες μηχανικές κατασκευές του ισπανικού στρατού στη Νότια Αμερική· Παλάτι
της Ιεράς Εξέτασης· Λας Μποβέδας (Τα μπουντρούμια), όπου μπορείτε να αγοράσετε
χειροποίητα αναμνηστικά· και η εκκλησία του Σαν Πέδρο Κλαβέρ.
ΞΙΑΜΕΝ, ΚΙΝΑ - Τα άδυτα της Ξιαμέν
Αυτή η ξενάγηση θα σας μυήσει στα άδυτα της πανέμορφης πόλης Ξιαμέν. Ταξιδέψτε
με άμαξα στον ναό Νανπουτούο, η οποίος είναι διάσημος για τη συλλογή του με βουδιστικά
γλυπτά, κείμενα και κειμήλια. Άλλα αξιοθέατα είναι τα αγάλματα του Μαιτρέγια Βούδα, της
θεάς της συμπόνιας Γκουανίν και των 18 Αρχάτ.

Γκρέιτ Μπάριερ Ριφ, Αυστραλία

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ - ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΑΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
7 - 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΤΟ QUANTUM OF THE SEAS

SM

ΚΑΝΕΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

ΞΙΑΜΕΝ, ΤΖΕΤΖΟΥ ΚΑΙ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΠΡΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Voyager of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 72-73.

Voyager of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 72-73.

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

ΚΙΝΑ
Χονγκ Κονγκ

Από το 2015, το πιο καινοτόμο πλοίο της
Royal Caribbean, το Quantum of the
SeasSM θα πλέει μαζί με τα Mariner of the
Seas® και Voyager of the Seas® στην Ασία.
Με κρουαζιέρες από τη Σαγκάη, το Πεκίνο
και το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα, προς όλη
την Ασία με το Quantum of the SeasSM
έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μια
μοναδική εμπειρία διακοπών στο νεότερο
κρουαζιερόπλοιο του κόσμου.
Το Quantum διαθέτει καμπίνες που
σχεδιάστηκαν από την αρχή, σύγχρονη
τεχνολογία, συναρπαστικούς χώρους και
18 δελεαστικές επιλογές εστίασης που
περιλαμβάνουν speciality restaurants
δημιουργημένα από τους συνεργάτες σεφ
μας, Jamie Oliver, Devin Alexander και
Michael Schwartz.
Ζήστε μια πρωτόγνωρη εμπειρία στη
θάλασσα με το Ripcord από την iFLY®, μια
εμπειρία ελεύθερης πτώσης που κόβει
την ανάσα· τη North StarSM, μια
συγκλονιστική περιπέτεια που μεταφέρει
τους επισκέπτες 90 μέτρα πάνω από το
έδαφος· και μετασχηματιζόμενους
χώρους τελευταίας τεχνολογίας, όπως το
SeaPlexSM, το μεγαλύτερο υπαίθριο
συγκρότημα αθλημάτων και ψυχαγωγίας
στη θάλασσα, που διαθέτει πίστες με
συγκρουόμενα αυτοκινητάκια, πίστες
πατινάζ και πολλά άλλα.
Κάντε κράτηση για μια περιπέτεια στο
Quantum of the SeasSM στην Ασία για να
εξερευνήσετε μερικούς από τους πιο
συναρπαστικούς προορισμούς στον
κόσμο.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Νησί Τζέτζου ΙΑΠΩΝΙΑ

Σάνυα

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Ναγκασάκι

ΚΙΝΑ

Μπανγκόκ
Χο Τσι Μινχ

ΒΙΕΤΝΑΜ

Ξιαμέν

Χονγκ Κονγκ
Σιγκαπούρη

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Χονγκ Κονγκ, Κίνα		

ΑΦΙΞΗ

17:00 1

Χονγκ Κονγκ, Κίνα		

17:00

2

Ξιαμέν, Κίνα

18:00 2

Σάνυα, Κίνα

22:00

3

Εν πλω

4

Ναγκασάκι, Ιαπωνία

14:00

22:00 4

Χο Τσι Μινχ (Φου Μι), Βιετνάμ

5

Νησί Τζέτζου, Νότια Κορέα

11:00

20:00 5

Εν πλω

6

Εν πλω

6

Μπανγκόκ (Λαεμτσαμπάνγκ), Ταϊλάνδη

08:00

7

Εν πλω

7

Μπανγκόκ (Λαεμτσαμπάνγκ), Ταϊλάνδη

15:00

8

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

8

Εν πλω

9

Σιγκαπούρη

11:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

3

07:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

14:00

Εν πλω		
07:00

20:00

10:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιούλ. 15 Αύγ. 19

2015 Οκτ. 14

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
royalcaribbean.com για περισσότερες
πληροφορίες, ημερομηνίες απόπλου και
τιμές δρομολογίων.

Για να προκρατήσετε τις εκδρομές σας
στη στεριά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
ROYALCARIBBEAN.COM/SHOREX

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Εσωτερική

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Εσωτερική

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Θέα θάλασσα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Θέα θάλασσα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Βεράντα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Βεράντα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Σουίτες

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Σουίτες

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

DreamWorks Experience.
Δείτε τις σελίδες 12-13 για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες.
Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες πληροφορίες.

ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΕΑ

Mariner of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 72-73.

Voyager of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις Mariner of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 72-73.
σελίδες 72-73.

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

ΙΝΤΣΕΟΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Σαπόρο
Σαπόρο

Πεκίνο

ΝΟΤΙΑ
ΚΟΡΕΑ ΙΑΠΩΝΙΑ

Πεκίνο
Πεκίνο

Νησί Τζέτζου Μπέπου Κόμπε

Σεούλ

Ναγκασάκι

ΚΙΝΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΚΟΡΕΑ

ΚΙΝΑ

Σεούλ

ΙΑΠΩΝΙΑ

Κιότο ΙΑΠΩΝΙΑ
Τόκιο

ΚΙΝΑ

Τογιάμα
Τόκιο
Σακαϊμινάτο

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΚΟΡΕΑ

Ναγκασάκι

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Πεκίνο (Τιαντζίν), Κίνα		

17:00 1

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία 		

17:00 1

Πεκίνο (Τιαντζίν), Κίνα		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

3

Εν πλω

4

Κόμπε, Ιαπωνία

06:00

16:30 4

Εν πλω

5

Μπέπου, Ιαπωνία

11:30

18:00 5

Τογιάμα, Ιαπωνία

06:00

17:00 5

11:00

18:00 6

3

Σαπόρο (Μουροράν), Ιαπωνία

6

Ναγκασάκι, Ιαπωνία

15:00

22:00 6

Σακαϊμινάτο, Ιαπωνία

Νησί Τζέτζου, Νότια Κορέα

10:00

18:00 7

Εν πλω

8

Εν πλω

9

Πεκίνο (Τιαντζίν), Κίνα

07:00

19:00 3

Σεούλ (Ιντσεόν), Κορέα

4

7

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

07:00

Σεούλ (Ιντσεόν), Κορέα

9

Εν πλω

10

Πεκίνο (Τιαντζίν), Κίνα

09:30
07:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

07:00

17:00

10:00

20:00

07:00

17:00

06:00

17:00

08:00

16:00

Εν πλω
Κιότο (Μαϊζούρου), Ιαπωνία
Εν πλω

7

8

Σαπόρο (Μουροράν), Ιαπωνία

20:00 8

Εν πλω

9

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

10

Εν πλω

11

Ναγκασάκι, Ιαπωνία

12

Εν πλω

13

Πεκίνο (Τιαντζίν), Κίνα

08:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Αύγ. 15

2015 Μάιος. 14

2015 Σεπτ. 6

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Εσωτερική

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Εσωτερική

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Θέα θάλασσα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Θέα θάλασσα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Θέα θάλασσα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Βεράντα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Βεράντα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Βεράντα

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Σουίτες

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Σουίτες

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Σουίτες

Βλ. ιστοσελίδα για τιμές

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και
περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα
φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με
άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Ζευγάρι σε μπαλκόνι· Σιγκαπούρη· Σαγκάη, Κίνα· Βόλτα με ελέφαντα στην Ταϊλάνδη· Χονγκ Κονγκ, Κίνα.

17:00

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΑΣΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΖΕΤΖΟΥ

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΒΑΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΧΑΒΑΗ

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις Brilliance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις
σελίδες 76-77.
σελίδες 74-75.

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

Radiance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ
ΜΕΪΝ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Σαιντ Τζον
Μπαρ Χάρμπορ
Πόρτλαντ

Σάο Πάολο

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Πούντα ντελ Έστε
Μοντεβίδεο
Μπουένος Άιρες

1

Χονολουλού

Χάλιφαξ

ΧΑΒΑΗ

ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία 		
Αναχώρησ

16:00 1

Καϊλούα

ΑΦΙΞΗ

17:00 1

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

Χίλο

ΑΦΙΞΗ

Πόρτλαντ, Μέιν

07:00

18:00 2

Εν πλω		

3

Μπαρ Χάρμπορ, Μέιν^

07:00

17:00 3

Εν πλω		

4

Σαιντ Τζον, Νιου Μπρούνσγουικ
(Μπέι οφ Φούντι)

07:00

17:30 4

Εν πλω		

5

Εν πλω		

Εν πλω		
Πούντα ντελ Έστε, Ουρουγουάη^

12:00

19:30

4

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

09:30

23:30

5

Μοντεβίδεο, Ουρουγουάη

12:30

20:00 5

6

Εν πλω

6

Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία

7

Εν πλω		

7

Εν πλω		

8

Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία

8

Βοστόνη, Μασαχουσέτη

Εν πλω
09:00
06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

18:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
17:00

2

2

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Βοστόνη, Μασαχουσέτη

3

07:00

Βανκούβερ

Λαχάϊνα

Βοστόνη

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Καουάι

ΝΕΑ ΣΚΩΤΙΑ

6

Εν πλω		

7

Χίλο, Χαβάη

06:00

17:00

8

Καϊλούα, Κόνα, Χαβάη

08:00

17:00

9

Λαχάϊνα (Μάουϊ), Χαβάη

08:00

17:00

10

Καουάι, (Ναβιλιβίλι), Χαβάη

08:00

17:00

11

Χονολουλού, Οάχου, Χαβάη

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιάν. 4*, 11*, 18*, 25* Φεβ. 1*, 8*, 15*, 22* Μάρ.
13*, 27*
2016 Ιάν. 3, 10, 17, 24, 31 Φεβ. 7

2015 Σεπτ. 18*, 27 Οκτ. 4, 11, 18

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα με το πλοίο Splendour of the
Seas®.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

2015 Μάιος 6* Σεπ. 11
2016 Απρ. 20**
* Διατίθεται μια ειδική κρουαζιέρα από τη Χονολουλού, Οάχου,
Χαβάη στο Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια.
** Η κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων διεξάγεται αντίστροφα.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €1125 έως €3374

Εσωτερική

Τιμές από €698 έως €2094

Εσωτερική

Τιμές από €1080 έως €3240

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1275 έως €3824

Θέα θάλασσα

Τιμές από €768 έως €2304

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1189 έως €3568

Βεράντα

Τιμές από €1565 έως €4694

Βεράντα

Τιμές από €1098 έως €3294

Βεράντα

Τιμές από €2138 έως €6415

Σουίτες

Τιμές από €1795 έως €17947

Σουίτες

Τιμές από €1648 έως €16475

Σουίτες

Τιμές από €2724 έως €27241

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ

Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 76-77.

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ

Σάο Πάολο

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Λος Αντζελες

Σαρλοττάουν

ΚΕΜΠΕΚ

Βαλπαραΐσο

Πόλη του Κεμπέκ

ΧΙΛΗ Μπουένος Άιρες
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΜΕΪΝ

Μπαρ Χάρμπορ
Ρόκλαντ
Πόρτλαντ

Χάλιφαξ

Κάμπο Σαν Λούκας
Πουέρτο Βαγιάρτα

Χιλιανά φιόρδ

ΝΕΑ ΣΚΩΤΙΑ

Βοστόνη

Πούντα Αρένας
Ουσουάια

Κέηπ Λίμπερτυ

Πουνταρένας

ΚΟΣΤΑ
ΡΙΚΑ

Κέιπ Χορν

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Σαν Χουάν

Πουέρτο Γκουετζάλ

Στενά του
Μαγγελάνου

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ

ΠΟΥΕΡΤΟ
ΡΙΚΟ

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
ΠΑΝΑΜΑΣ

Πουερτο Μαντρυν

ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΜΕΞΙΚΟ

Μοντεβίδεο

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Κολόν
Καρταχένα

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Διώρυγα Παναμά Εν
πλω

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ		

16:30 1

Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία		

17:00 1

Λος Άντζελες, Καλιφόρνια		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

3

Βοστόνη, Μασαχουσέτη

07:00

19:00 3

Εν πλω		

Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό^

12:30

19:30

4

Πόρτλαντ, Μέιν

07:00

19:00 4

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

07:00

19:00 4

Πουέρτο Βαγιάρτα, Μεξικό

13:00

20:00

5

Ρόκλαντ, Μέιν^

07:00

19:00 5

Μοντεβίδεο, Ουρουγουάη

08:00

17:00 5

Εν πλω		

6

Μπαρ Χάρμπορ, Μέιν^

07:00

19:00 6

Εν πλω		

6

Εν πλω		

7

Εν πλω		

7

8

Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία

07:00

9

Εν πλω		

10

Σαρλοττάουν, Νήσος του
Πρίγκιπα Εδουάρδου

11

Εν πλω		

12

Πόλη του Κεμπέκ, Κεμπέκ

13

Πόλη του Κεμπέκ, Κεμπέκ

Πουέρτο Μαντρύν, Αργεντινή

19:00 8
9

07:00

08:00

17:00 7

Εν πλω		

8

Πουέρτο Γκουετζάλ, Γουατεμάλα

07:00

Κέιπ Χορν, Χιλή

17:00

18:00 9

Πουνταρένας, Κόστα Ρίκα

Ουσουάια, Αργεντινή^

07:00

16:00 10

Εν πλω		

11

Πούντα Αρένας, Χιλή^

09:00

20:00 11

Διώρυγα Παναμά , Εν πλω

Αποβίβαση

18:00

Εν πλω		

19:00 10

12:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

3

16:00

07:00

19:00

06:00

18:00

12

Στενά του Μαγγελάνου		

12

Κολόν, Παναμάς

06:00

16:00

13

Χιλιανά φιόρδ		

13

Καρταχένα, Κολομβία

09:00

17:00

14

Εν πλω		

14

Εν πλω		

15

Βαλπαραΐσο, Χιλή

15

Εν πλω		

16

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

05:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Σεπτ. 15*, 25 Οκτ. 7

2016 Φεβ. 14, 28* Μάρ. 13*, 27*

2015 Οκτ. 10

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

^

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Εσωτερική

Τιμές από €878 έως €2770

Εσωτερική

Τιμές από €1681 έως €5043

Εσωτερική

Τιμές από €1230 έως €3690

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1140 έως €3550

Θέα θάλασσα

Τιμές από €2201 έως €6602

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1450 έως €4350

Βεράντα

Τιμές από €1460 έως €4510

Βεράντα

Τιμές από €2641 έως €7922

Βεράντα

Τιμές από €2180 έως €6540

Σουίτες

Τιμές από €2010 έως €20220

Σουίτες

Τιμές από €4901 έως €49008

Σουίτες

Τιμές από €3560 έως €35601

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Τοπίο της Χαβάης· Σπίτια στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή· Ζευγάρι στο κατάστρωμα· Χαβανέζοι
χορευτές.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΑΜΕΡΙΚΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΠΙΟ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 10 - 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΤΖΙ

Voyager of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 72-73.

Radiance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Legend of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 76-77.

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

Σαμπέιν Μπέι

ΛΟΓΙΑΛΤΙ ΆΙΛΑΝΤΣ
ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

Λιφού

Νουμέα
Πάιν Άιλαντ

Πορτ Βίλα

Πορτ Βίλα

ΛΟΓΙΑΛΤΙ ΆΙΛΑΝΤΣ

Μίστερι Άιλαντ

Λιφού
Νουμέα

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

ΝΕΑ
ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

Λαουτόκα

ΦΙΤΖΙ
Σούβα

Μίστερι
Άιλαντ
Μαρέ
Νουμέα

ΝΕΑ
ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
Μπρίσμπεϊν

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Σίδνεϋ

Σίδνεϋ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Σίδνεϋ, Αυστραλία		

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
18:30 1

Σίδνεϋ, Αυστραλία		

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
18:30 1

Μπρισμπέιν, Αυστραλία		

16:30

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

2

Εν πλω		

3

Εν πλω		

3

Εν πλω		

3

Εν πλω		

4

Πάιν Άιλαντ, Νέα Καληδονία^

10:00

18:00 4

Νουμέα, Νέα Καληδονία

08:00

17:00 4

Νουμέα, Νέα Καληδονία

5

Νουμέα, Νέα Καληδονία

08:00

18:00 5

Λιφού, Λόγιαλτι Άιλαντς^

08:00

17:00 5

Εν πλω		

6

Λιφού, Λόγιαλτι Άιλαντς^

08:00

16:00 6

Πορτ Βίλα, Βανουάτου

08:00

17:00 6

Λαουτόκα, Νησιά Φίτζι

09:00

18:00

7

Μίστερι Άιλαντ, Βανουάτου^

09:00

18:00 7

Σαμπέιν Μπέι, Βανουάτου^

08:00

17:00 7

Σούβα, Φίτζι

08:00

17:00

8

Εν πλω		

8

Εν πλω

08:00

17:00 8

Εν πλω		

08:00

9

Εν πλω		

9

Μίστερι Άιλαντ, Βανουάτου

08:00

17:00 9

Πορτ Βίλα, Βανουάτου

10

Εν πλω		

10

Μαρέ, Νέα Καληδονία^

08:00

17:00 10

Εν πλω		

11

Σίδνεϋ, Αυστραλία

11

Εν πλω		

11

Εν πλω		

12

Εν πλω		

12

Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία

13

Σίδνεϋ, Αυστραλία

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

06:30

08:00

16:00

17:00

18:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2015 Ιάν. 12 Νοέ. 18 Δεκ. 5*, 14*
2016 Ιάν. 2, 13**, 21*, 30 Φεβ. 9, 14***, 19** Μάρ.
21****

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2015 Δεκ. 30

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων.
*** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων με το πλοίο
Explorer of the Seas®.
**** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων με το πλοίο
Explorer of the Seas®.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

2015 Ιάν. 4*, 31* Δεκ. 3*, 15*, 26
2016 Ιάν. 7, 19, 31*
* Διατίθενται συντομότερες κρουαζιέρες.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €976 έως €2928

Εσωτερική

Τιμές από €1359 έως €4077

Εσωτερική

Τιμές από €1501 έως €4504

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1266 έως €3798

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1569 έως €4707

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1731 έως €5194

Βεράντα

Τιμές από €1456 έως €4368

Βεράντα

Τιμές από €1899 έως €5697

Βεράντα

Τιμές από €2011 έως €6034

Σουίτες

Τιμές από €1996 έως €19960

Σουίτες

Τιμές από €2669 έως €26693

Σουίτες

Τιμές από €2891 έως €28915

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ROYALCARIBBEAN.COM

επικοινωνηστε με τον ταξιδιωτικο σας πρακτορα

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

DreamWorks Experience. Δείτε τις σελίδες 12-13
για περισσότερες πληροφορίες.
Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες
ημερομηνίες. Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Explorer of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 72-73.

Radiance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Explorer of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 72-73.

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Μπενόα

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ντάργουιν

Σίδνεϋ

Μπέι οφ
Άιλαντς

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Πορτ Χέντλαντ

Όκλαντ
Ταουράνγκα
Νάπιερ
Γουέλινγκτον

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Τζέραλντον

Περθ

Πίκτον
Μίλφορντ Σάουντ
Ντάουτφουλ Σάουντ
Ντάσκυ Σάουντ

Καίρνς

Περθ

Μπρίσμπεϊν

Σίδνεϋ
Αδελαΐδα
Μελβούρνη

Γουέλινγκτον
Πίκτον
Μίλφορντ Σάουντ
Ντάουτφουλ Σάουντ
Ντούνεντιν
Ντάσκυ Σάουντ

Σίδνεϋ

Ντούνεντιν

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1

Σίδνεϋ, Αυστραλία		

19:00 1

2

Εν πλω		

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Περθ (Φρήμαντλ), Αυστραλία		

18:30 1

Περθ (Φρήμαντλ), Αυστραλία		

2

Τζέραλντον, Αυστραλία^

16:00 2

Εν πλω		

3

Εν πλω		

07:00

3

Εν πλω		

3

Εν πλω		

4

Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

08:00

09:00 4

Πορτ Χέντλαντ, Αυστραλία

10:00

16:00 4

Εν πλω		

4

Ντάουτφουλ Σάουντ

13:00

14:00 5

Εν πλω		

5

Αδελαΐδα, Αυστραλία

08:00

4

Ντάσκυ Σάουντ

16:00

17:30 6

Μπενόα, Μπαλί, Ινδονησία^

08:00

19:00 6

5

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

08:00

18:00 7

Εν πλω		

7

Μελβούρνη, Αυστραλία

6

Εν πλω		

8

Εν πλω		

8

Εν πλω		

08:00

17:00

17:00

Εν πλω		

16:00 9

08:00

17:00

7

Πίκτον, Νέα Ζηλανδία

12:00

18:00 9

Ντάργουιν, Αυστραλία

8

Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία

08:00

18:00 10

Εν πλω		

10

Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

08:00

09:00

9

Νάπιερ, Νέα Ζηλανδία

08:00

15:00 11

Εν πλω		

10

Ντάουτφουλ Σάουντ

12:30

13:30
17:00

Εν πλω		

10

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

09:00

18:00 12

Καίρνς, Αυστραλία^

09:00

18:00 10

Ντάσκυ Σάουντ

16:00

11

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

08:00

18:00 13

Εν πλω		

11

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

07:30

17:30

12

Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα Ζηλανδία^

08:00

17:00 14

Εν πλω		

12

Πίκτον, Νέα Ζηλανδία

13:30

20:00

Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία

08:00

17:00

13

Εν πλω		

15

Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία

08:00

17:00 13

14

Εν πλω		

16

Εν πλω		

14

Εν πλω		

15

Σίδνεϋ, Αυστραλία

17

Σίδνεϋ, Αυστραλία

15

Εν πλω		

16

Σίδνεϋ, Αυστραλία

17

Σίδνεϋ, Αυστραλία		

06:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

06:30

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

19:00
Αποβίβαση

Τα λιμάνια πρσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Ιάν. 25* Φεβ. 22* Δεκ. 2, 26**
2016 Ιάν. 6**, 17**, 28 Φεβ. 24** Μάρ. 6**

2015 Φεβ. 26* Νοέ. 17
2016 Μάρ. 12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων με το πλοίο
Voyager of the Seas®.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων.
^
Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα με την αντίστροφη σειρά λιμανιών.

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων με το πλοίο
Radiance of the Seas®.

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

2015 Νοέ. 1*, 13

Εσωτερική

Τιμές από €1263 έως €3788

Εσωτερική

Τιμές από €1883 έως €5500

Εσωτερική

Τιμές από €1522 έως €4565

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1523 έως €4568

Θέα θάλασσα

Τιμές από €2043 έως €6130

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1960 έως €5879

Βεράντα

Τιμές από €1883 έως €5648

Βεράντα

Τιμές από €2553 έως €7660

Βεράντα

Τιμές από €2325 έως €6974

Σουίτες

Τιμές από €2583 έως €25827

Σουίτες

Τιμές από €4013 έως €40132

Σουίτες

Τιμές από €3205 έως €32200

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις
υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές
ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα
λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Γουάιν Γκλας Μπέι, Αυστραλία· Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία· Καταδύσεις στο Γκρέιτ Μπάριερ Ριφ,
Αυστραλία· Βανουάτου.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 10 - 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ
Τα ταξίδια στον ωκεανό είναι ειδικές κρουαζιέρες που σας προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες και εξασφαλίζουν ότι κάθε
ημέρα σας θα είναι ξεχωριστή. Ξεκινώντας και ολοκληρώνοντας τις διακοπές σας σε διαφορετικά λιμάνια, αυξάνετε τη
συναρπαστική εμπειρία του ταξιδιού και διευρύνετε τις επιλογές για εκδρομές πριν και μετά την κρουαζιέρα.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 76-77.

Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος
στις σελίδες 74-75.

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Ελσίνκι
ΣΟΥΗΔΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Βαρκελώνη

Ρώμη

Κάλιαρι

Στοκχόλμη

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Αθήνα

Χανιά
Βαλέτα

Έφεσος

Κοπεγχάγη

Στοκχόλμη

Αγ. Πετρούπολη

ΕΣΘΟΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ
Φρεντερίκα

Βερολίνο (Ρόστοκ)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
17:00 1

Βερολίνο (Βαρνεμούντε)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
16:00

Βερολίνο (Ρόστοκ), Γερμανία

21:30 3

18:00

Εν πλω
Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Ελλάδα

12:00

19:00 3

Εν πλω

4

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

17:00 4

Κλαϊπέντα, Λιθουανία

5

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

07:00

17:00 5

Βίσμπι, Σουηδία

6

Ρόδος, Ελλάδα

08:00

18:00 6

7

Εν πλω

8

Βαλέτα, Μάλτα

9

Εν πλω

10

Κάλιαρι, Σαρδηνία, Ιταλία

11

Εν πλω

12

Βαρκελώνη, Ισπανία

ΑΦΙΞΗ

Ελσίνκι, Φινλανδία

10:00

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

07:00

08:00

17:00 5

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

07:00

16:00 6

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία		

18:00

Ελσίνκι, Φινλανδία

10:00

18:00 7

Ταλίν, Εσθονία

07:00

17:00

7

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

07:00

8

Ρίγα, Λετονία

10:00

18:00

22:00 8

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

9

Κλαϊπέντα, Λιθουανία

10:00

20:00

18:00 10

07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

4

9

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΗ

3

06:00

Ρίγα

ΛΕΤΟΝΙΑ

Στοκχόλμη, Σουηδία		

2

08:00

Ταλίν

17:00 1 - 2

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία		

10:00

ΡΩΣΙΑ

Αγ. Πετρούπολη

Κοπεγχάγη, Δανία		

1

2

Ελσίνκι

Κλαϊπέντα

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΗ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΕΣΘΟΝΙΑ

Κοπεγχάγη

Κλαϊπέντα

ΔΑΝΙΑ

Ρόδος

ΜΑΛΤΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ταλίν

Βίσμπι

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΡΩΣΙΑ

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία		

18:00 10

Εν πλω

Ταλίν, Εσθονία

17:00 11

Βερολίνο (Βαρνεμούντε), Γερμανία

07:00

21:30

11

Στοκχόλμη, Σουηδία

08:00

10:00 12

Φρεντερίκα, Δανία

08:00

18:00

12

Στοκχόλμη, Σουηδία

Αποβίβαση 13 - 14

Κοπεγχάγη, Δανία

09:00

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένες ημερομηνίες.
Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2015 Νοε. 8

2015 Ιούν. 17

2015 Ιούλ. 26

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Εσωτερική

Τιμές από €882 έως €2646

Εσωτερική

Τιμές από €1366 έως €4099

Εσωτερική

Τιμές από €1688 έως €5064

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1052 έως €3156

Θέα θάλασσα

Τιμές από €1606 έως €4819

Θέα θάλασσα

Τιμές από €2128 έως €6384

Βεράντα

Τιμές από €1452 έως €4356

Βεράντα

Τιμές από €2126 έως €6379

Βεράντα

Τιμές από €2418 έως €7254

Σουίτες

Τιμές από €2042 έως €20420

Σουίτες

Τιμές από €2996 έως €29964

Σουίτες

Τιμές από €3728 έως €37279

ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
αποβάλετε το στρες της ζωής στην ξηρά και να απολαύσετε τον απέραντο ωκεανό, τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και
τον ορίζοντα που εκτείνεται στο άπειρο;

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κοπεγχάγη

ΔΑΝΙΑ

Σαουθάμπτον

Βενετία

Βοστόνη
Κέηπ Λίμπερτυ

Βαρκελώνη

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΗΠΑ

Κωνσταντινούπολη

ΤΟΥΡΚΙΑ

Φορτ Λοντερντέηλ

Ντουμπάϊ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΗΑΕ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Σάο Πάολο

ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ
ΠΛΟΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Allure of the Seas®

Oasis

12

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα – Βαρκελώνη, Ισπανία

2015 Απρ. 19

Splendour of the Seas®

Vision

14

Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία - Βαρκελώνη, Ισπανία

2015 Απρ. 20

Serenade of the Seas®

Radiance

15

Βοστόνη, Μασαχουσέτη - Κοπεγχάγη, Δανία

2015 Απρ. 24

ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ
ΠΛΟΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Allure of the Seas®

Oasis

12

Βαρκελώνη, Ισπανία - Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2015 Οκτ. 25

Anthem of the Seas®

Quantum

14

Σαουθάμπτον, Αγγλία - Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2015 Οκτ. 31

Rhapsody of the Seas®

Vision

16

Βαρκελώνη, Ισπανία - Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία

2015 Νοε. 18

Serenade of the Seas®

Radiance

16

Κοπεγχάγη, Δανία - Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ

2015 Αυγ. 30

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ 2015
ΠΛΟΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Splendour of the Seas®

Vision

16

Βενετία, Ιταλία - Ντουμπάϊ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

2015 Νοε. 28

Explorer of the Seas

Voyager

15

Βαρκελώνη, Ισπανία -Ντουμπάϊ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

2015 Απρ. 23

Rhapsody of the Seas®

Vision

15

Ντουμπάϊ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

®

2015 Μαΐου 17

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
περιλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 24-25
φιλοδωρήματα). Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
• Παροχές ανά Κατηγορία πλοίου - σελίδες 62-63
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης απαιτείται προσέγγιση με άκατο. • Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 78-81
Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 78-81.
Εικόνες από αριστερά προς δεξιά: Riddarfjarden, Στοκχόλμη· Ψώνια στη Σαντορίνη, Ελλάδα· Αγία Πετρούπολη, Ρωσία· Φορτ Λοντερντέηλ,
Φλόριντα· Βαρκελώνη, Ισπανία.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 11 - 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Σε μια υπερατλαντική κρουαζιέρα θα έχετε άφθονο χρόνο να εκμεταλλευτείτε τη ζωή εν πλω. Τι καλύτερο από το να

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΛΟIΑ ΜΑΣ
Τα πλοία μας αποτελούν από μόνα τους προορισμούς, όπου θα κάνετε, θα δείτε και θα γευτείτε περισσότερα από όσα
είχατε φανταστεί. Γνωρίστε τα 23 πλοία μας και τις μοναδικές τους προσφορές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ QUANTUM
Τα νέα μας πλοία Quantum Class ανυψώνουν την κρουαζιέρα σε ένα τελείως νέο επίπεδο. Για συγκεκριμένες
λεπτομέρειες επισκεφτείτε τη διεύθυνση:WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/QuantumoftheSeas

Anthem of the SeasSM
Quantum of the SeasSM

ΝΕΟ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ • ΒΕΡΜΟYΔΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚH • ΕΥΡΩΠΗ • ΑΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OASIS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER

Allure of the Seas®
Oasis of the Seas®
ΚΑΡΑΪΒΙΚH • ΕΥΡΩΠΗ

Freedom of the Seas®
Independence of the Seas®
Liberty of the Seas®

ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ • ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

Adventure of the Seas®
Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas®
Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ • ΑΣΙΑ • ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΒΕΡΜΟΥΔΑ • ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ • ΕΥΡΩΠΗ • ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SOVEREIGN

Brilliance of the Seas®
Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas®
Serenade of the Seas®

Majesty of the Seas®

ΚΑΝΑΔΑΣ/ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ • ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ

Enchantment of the Seas®
Grandeur of the Seas®
Legend of the Seas®
Rhapsody of the Seas®
Splendour of the Seas®
Vision of the Seas®

ΕΥΡΩΠΗ • ΧΑΒΑΗ • ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

ΑΛΑΣΚΑ • ΜΠΑΧΑΜΕΣ • ΒΕΡΜΟΥΔΑ

ΑΛΑΣΚΑ • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ/ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ • ΕΥΡΩΠΗ • ΧΑΒΑΗ
ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

Για να δείτε νέες δυνατότητες και πλάνο ανανεώσεων για καθένα από αυτά τα πλοία επισκεφτείτε τη διεύθυνση: WWW.ROYALCARIBBEAN.COM

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Quantum

Oasis

Freedom

Voyager

Radiance

Vision

Sovereign

Ταινίες 3D
Πρόγραμμα νέων Adventure Ocean®
AquaTheatre
Γήπεδο μπάσκετ
Ρινγκ πυγμαχίας
Υδρομασάζ
Καρουζέλ
Casino RoyaleSM
Παρεκκλήσι
Σινεμά/Αίθουσα προβολών
DreamWorks Experience
FlowRider®
Προσομοιωτής γκολφ
H2O ZoneSM, υδάτινο πάρκο
Παγοδρόμιο
Βιβλιοθήκη
Γήπεδο μίνι γκολφ
North StarSM
Εξωτερική οθόνη προβολής ταινιών δίπλα στην πισίνα
Royal Babies & Tots® βρεφονηπιακός σταθμός
Μπιλιάρδα (με αυτόματο αλφάδιασμα)
RipCord by iFly®
Τοίχος αναρρίχησης
Royal Promenade
Διάδρομος για τρέξιμο/τζόκινγκ
Σολάριουμ μόνο για ενήλικες
Sea PlexSM
Γήπεδο αθλημάτων
Χώροι μόνο για εφήβους
Two70oSM
VitalitySM στο Sea Spa και γυμναστήριο
Zip Line

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ*
150 Central Park
Boleros
Boardwalk Dog House
Café Promenade
Champagne Bar
Chops GrilleSM
Cupcake Cupboard
Giovanni’s Table
Izumi
Johnny Rockets®
Park Café
Portofino Restaurant
R Bar
Rita’s Cantina
Samba Grill
Seafood Shack
Solarium Bistro
Sorrento’s Pizza
Vintages Wine Bar
Windjammer Marketplace

Προσφέρεται μόνο σε επιλεγμένα πλοία της κατηγορίας.

*Για να δείτε και τους 18 χώρους εστίασης στην κατηγορία Quantum επισκεφτείτε τη διεύθυνση: WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/dining

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΚΑΜΠΙΝΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
ΣΟΥΙΤΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΟΥΙΤΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ:
Presidential Royal Suite
Owner’s Suite
Royal Family Suite
Grand Suite (Shown)
Junior Suite
Loft Suite
• Ιδιωτική βεράντα
• πολυτελή κλινοσκεπάσματα
• τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ και
χρηματοκιβώτιο
• Ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα,
χώρο καλλωπισμού και σεσουάρ
• Εξυπηρέτηση δωματίου για πλήρες
πρόγευμα, γεύμα και δείπνο*†
• Δωρεάν υπηρεσία Concierge*
• Check-in κατά προτεραιότητα*
• Αναχώρηση κατά προτεραιότητα*
• Δωρεάν υπηρεσία αχθοφόρου*

Βεράντα
Μπάνιο
Ντουλάπα
Χώρος καλλωπισμού

*Αποκλείονται οι Junior Suites
†
Διαθέσιμα μενού για γεύμα εντός του δωματίου.
Μπορεί να ισχύει μια ελάχιστη χρέωση για την
εξυπηρέτηση δωματίου.
Ισχύει χρέωση για εξυπηρέτηση αργά τη νύχτα.

Καθιστικό

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ
Superior με θέα στη θάλασσα (Στην εικόνα)
Deluxeμε θέα στη θάλασσα
• Ιδιωτική βεράντα
• Καθιστικό με πολυθρόνα κρεβάτι*
• Δύο μονά κρεβάτια ή ένα
κρεβάτι Royal King**
• Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
• τηλεόραση, τηλέφωνο και
χρηματοκιβώτιο
• Ιδιωτικό μπάνιο με ντουζιέρα,
χώρο καλλωπισμού και σεσουάρ
• Προσφέρεται υπηρεσία δωματίου
24 ώρες την ημέρα†
*Οι καμπίνες με βεράντα ενδέχεται να μην
έχουν πολυθρόνες κρεβάτια σε όλα τα
πλοία. Επισκεφτείτε την σελίδα μας ή
επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα για περισσότερες πληροφορίες
για τη φιλοξενία στην καμπίνα.
**Ένα κρεββάτι Royal King έχει διαστάσεις
184,2 cm πλάτος επί 208,3 cm μήκος.
†
Διαθέσιμα μενού για γεύμα εντός του
δωματίου. Μπορεί να ισχύει μια ελάχιστη
χρέωση για την εξυπηρέτηση δωματίου.
Ισχύει χρέωση για εξυπηρέτηση αργά
τη νύχτα.

Βεράντα
Μπάνιο
Ντουλάπα
Χώρος καλλωπισμού
Καθιστικό

'Εχετε αρκετές επιλογές με τις τέσσερις βασικές κατηγορίες καμπινών που διαθέτουμε. Ταξιδεύετε με την
οικογένεια; Οι οικογενειακές μας σουίτες και οι καμπίνες που επικοινωνοούν είναι ένας τέλειος τρόπος για να
είστε όλοι μαζί. Κι εάν ταξιδεύετε με φίλους ή μια παρέα, σας καλύπτουμε και πάλι. Όλα μας τα πλοία
προσφέρουν επιλογές καμπίνας που κοιμούνται 3 ή 4 επισκέπτες. Για να μάθετε περισσότερα για συγκεκριμένη
καμπίνα και ανέσεις, επισκεφτείτε τον σελίδα μας. Δείτε τις πιο καινούριες, πιο έξυπνες καμπίνες μας στη
διεύθυνση WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/Quantum

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Superior με θέα στη θάλασσα (Στην εικόνα)
Family με θέα στη θάλασσα
Μεγάλη με θέα στη θάλασσα
Με θέα στη θάλασσα
• Θέα στη θάλασσα
• Καθιστικό
• Δύο μονά κρεβάτια ή ένα
κρεββάτι Royal King*
• Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
• τηλεόραση, τηλέφωνο και
χρηματοκιβώτιο
• Ιδιωτικό μπάνιο με ντουζιέρα,
χώρο καλλωπισμού και σεσουάρ
• Προσφέρεται υπηρεσία δωματίου
24 ώρες την ημέρα†
*Ένα Royal King έχει διαστάσεις 184,2 cm
πλάτος επί 208,3 cm μήκος.
†
Διαθέσιμα μενού για γεύμα εντός του
δωματίου. Μια ελάχιστη χρέωση μπορεί
να ισχύει για την εξυπηρέτηση στο
δωμάτιο. Ισχύει χρέωση για εξυπηρέτηση
αργά το βράδυ.

Παράθυρο
Μπάνιο
Ντουλάπα
Χώρος καλλωπισμού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ
Superior Interior (Στην εικόνα)
Μεγάλη εσωτερική
Εσωτερική
• Καθιστικό
• Δύο μονά κρεβάτια ή ένα
κρεββάτι Royal King*
• Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
• τηλεόραση, τηλέφωνο και
χρηματοκιβώτιο
• Ιδιωτικό μπάνιο με ντουζιέρα,
χώρο καλλωπισμού και σεσουάρ
• Προσφέρεται υπηρεσία δωματίου
24 ώρες την ημέρα†
*Ένα Royal King έχει διαστάσεις
184,2 cm πλάτος επί 208,3 cm μήκος.
†
Διαθέσιμα μενού για γεύμα εντός του
δωματίου. Μπορεί να ισχύει μια ελάχιστη
χρέωση για την εξυπηρέτηση δωματίου.
Ισχύει χρέωση για εξυπηρέτηση αργά τη
νύχτα.

Μπάνιο
Ντουλάπα
Χώρος καλλωπισμού

Προσβάσιμες καμπίνες διατίθενται σε όλα μας τα
πλοία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/
accessibleseas

CLOSED CIRCUIT

Η RCTV καμπίνας προσφέρει δωρεάν δορυφορικό πρόγραμμα όπως
τα κανάλια: ESPN, CNN, BBC World News και DreamWorks ανάλογα
με τη διαθεσιμότητα σε επιλεγμένα πλοία και δρομολόγια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ QUANTUM
Quantum of the SeasSM|Anthem of the SeasSM
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
• Μήκος: 348 m
• Πλάτος: 41 m
• Βύθισμα: 8,5 m
• Χωρητικότητα επιβατών: 4.180

• Μικτή χωρητικότητα: 167.800 τόνοι
• Ταχύτητα: 22 κόμβοι
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

ROYAL LOFT

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 16

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 13

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10

Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρώματος, επισκεφτείτε την σελίδα: ROYALCARIBBEAN.COM/ships

ΣΟΥΙΤΑ / DELUXE

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

Royal Loft Suite με Βεράντα

Sky Loft Suite με βεράντα

Μεγάλη σουίτα με βεράντα

153 τ.μ. βεράντα στο κύριο επίπεδο 39 τ.μ.,
πλαϊνή βεράντα στο κύριο επίπεδο 10 τ.μ.,
πλαϊνή βεράντα στο πάνω επίπεδο 8 τ.μ.

63-69 τ.μ., Βεράντα 17 τ.μ.

33 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

Owner’s Suite με βεράντα

Μικρή οικογενειακή
σουίτα με βεράντα

50 τ.μ., βεράντα 24 τ.μ.

Owner’s Loft Suite με βεράντα

19 τ.μ., βεράντα 5-11 τ.μ.

28 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.

91 τ.μ., βεράντα στο κύριο επίπεδο 28 τ.μ.,
πλαϊνή βεράντα στο κύριο επίπεδο 10 τ.μ.,
πλαϊνή βεράντα στο πάνω επίπεδο 8 τ.μ.

Royal Family Suite με
βεράντα

Junior Suite με
βεράντα

50 τ.μ., βεράντα 24 τ.μ.

28 τ.μ., βεράντα 15 τ.μ.

Grand Loft Suite με βεράντα

Superior Grand Suite με
βεράντα

Spa Junior Suite με
βεράντα

65-78 τ.μ., βεράντα 5-22 τ.μ.

Καμπίνα Superior με θέα
στη θάλασσα και με
βεράντα

33 τ.μ., βεράντα 24 τ.μ.

25 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.

Καμπίνα Deluxe με θέα στη
θάλασσα που παρεμποδίζεται
και με βεράντα
19 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Καμπίνα Super Studio με
θέα στη θάλασσα με
βεράντα
Καμπίνα Deluxe με θέα στη
θάλασσα με βεράντα
17 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.

11 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚH ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΒΕΡΑΝΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

Αυτό το σχέδιο καταστρώματος προέρχεται από το πλοίο Anthem of the SeasSM

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Καμπίνα Superior με
θέα στη θάλασσα

Καμπίνα με θέα
στη θάλασσα

Μεγάλη Εσωτερική Καμπίνα
με εικονική βεράντα

28 τ.μ.

17 τ.μ.

17 τ.μ.

Μεγάλη καμπίνα με
θέα στη θάλασσα
20 τ.μ
Δ Καμπίνα με
καναπέ-κρεβάτι.
* Η καμπίνα διαθέτει τρίτο
αναδιπλούμενο κρεβάτι.

Η καμπίνα διαθέτει τρίτο και
τέταρτο αναδιπλούμενο
κρεβάτι.
 Καμπίνες που επικοινωνούν.

†

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΎΝ

Εσωτερική Καμπίνα με
εικονική βεράντα

Εσωτερική
Καμπίνα Στούντιο
με Εικονική Θέα

ΟικογενειακήSM Junior
Suite που επικοινωνεί με
βεράντα

10 τ.μ.

54 τ.μ., βεράντα 20 τ.μ.

Καμπίνα που επικοινωνεί
με θέα στη θάλασσα με
βεράντα

16 τ.μ.
♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες
καμπίνες.
 Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

Η θέα στην καμπίνα
παρεμποδίζεται.
Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα
επιπλέον αναδιπλούμενα κρεβάτια.
Δεν εμφανίζεται: Ιατρικό κέντρο.

‡

Καμπίνα που
επικοινωνεί με
Θέα στη θάλασσα
Εσωτερική Καμπίνα
που επικοινωνεί με
εικονική βεράντα

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean διαθέτουν
ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού, σεσουάρ, κλειστό
κύκλωμα τηλεόρασης και τηλέφωνο.
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ QUANTUM

JUNIOR SUITE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OASIS
Allure of the Seas®|Oasis of the Seas®
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
• Μήκος: 362 m
• Πλάτος: 47 m
• Βύθισμα: 9,15 m
• Χωρητικότητα επιβατών: 5.402

• Σύνολο πληρώματος: 2.115
• Μικτή χωρητικότητα: 220.000 τόνοι
• Ταχύτητα: 23 κόμβοι
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

LOFT ΚΑΙ ΣΟΥΙΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 18

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 17

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 16

Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρώματος, επισκεφτείτε την σελίδα: ROYALCARIBBEAN.COM/ships

LOFT ΚΑΙ ΣΟΥΙΤΕΣ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

Royal Suite

AquaTheater Suite-Κατάστρωμα 10

160 τ.μ., βεράντα 32 τ.μ.

61 τ.μ., βεράντα 60 τ.μ.

Οικογενειακή καμπίνα με θέα
στη θάλασσα με βεράντα

Καμπίνα Superior με θέα στη
θάλασσα και με βεράντα

Royal Loft Suite

Sky Loft Suite

25 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.

17 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

67 τ.μ., βεράντα 35 τ.μ.

Καμπίνα με θέα στο
Boardwalk και με βεράντα

142 τ.μ., βεράντα 78 τ.μ.

Presidential Family Suite
106 τ.μ., βεράντα 44 τ.μ.

Crown Loft Suite
51 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

Owner’s Suite
53 τ.μ., βεράντα 23 τ.μ.

Royal Family Suite

AquaTheater Suite-Κατάστρωμα 8

54 τ.μ., βεράντα 23 τ.μ.

76 τ.μ., βεράντα 75 τ.μ.

Grand Suite

AquaTheater Suite-Κατάστρωμα 9

34 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

67 τ.μ., βεράντα 67 τ.μ.

Junior Suite
27 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.

17 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.

Καμπίνα με θέα στο Central
Park με βεράντα
17 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ BOARDWALK

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4.5

Αυτό το σχέδιο καταστρώματος προέρχεται από το πλοίο Allure of the Seas®

ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ/ΣΤΟ BOARDWALK/ΣΤΟ CENTRAL PARK
Οικογενειακή καμπίνα
με θέα στη θάλασσα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Καμπίνα με θέα στη θάλασσα

Οικογενειακή εσωτερική καμπίνα

Μεγάλη εσωτερική καμπίνα

14 τ.μ.

25 τ.μ.

16 τ.μ.

25 τ.μ.

Καμπίνα Promenade

Καμπίνα με θέα στο
Central Park

18 τ.μ.

Εσωτερική καμπίνα
14 τ.μ.

18 τ.μ.

Καμπίνα με θέα στο Boardwalk
17 τ.μ.
∆Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι.
* Η καμπίνα διαθέτει τρίτο
αναδιπλούμενο κρεβάτι.

†

Η καμπίνα διαθέτει τρίτο και
τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες
καμπίνες.

‡

 Καμπίνες που επικοινωνούν.

 Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

Δεν εμφανίζεται: Ιατρικό κέντρο.

Η θέα στην καμπίνα παρεμποδίζεται.

Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα
επιπλέον αναδιπλούμενα κρεβάτια.

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean
διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού, σεσουάρ,
κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και τηλέφωνο. Για
διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OASIS

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM
Freedom of the Seas®|Liberty of the Seas®
Independence of the Seas®
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
• Μήκος: 339 m
• Πλάτος: 38.6 m
• Βύθισμα: 8,5 m
• Χωρητικότητα επιβατών: 3.634

• Σύνολο πληρώματος: 1.365
• Μικτή χωρητικότητα: 154.407 τόνοι
• Ταχύτητα: 21,6 κόμβοι
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

ΣΟΥΙΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14

ΚΑΤΆΣΤΡΩΜΑ 13

Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρώματος, επισκεφτείτε την σελίδα: ROYALCARIBBEAN.COM/ships

ΣΟΥΙΤΕΣ		

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

Grand Suite

Owner’s Suite

Καμπίνα Superior με θέα στη θάλασσα

37 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

53 τ.μ., βεράντα 19 τ.μ.

19 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.

Junior Suite

Presidential Family Suite

Καμπίνα Deluxe με θέα στη θάλασσα

28 τ.μ., βεράντα 9 τ.π.

112 τ.μ., βεράντα 75 τ.μ.

17 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.

Royal Family Suite

Royal Suite

55 τ.μ., βεράντα 25 τ.μ.

131 τ.μ., βεράντα 35 τ.μ.

Οι καμπίνες 8410 και 8710 έχουν μονή
πόρτα με παράθυρο και περιορισμένη
θέα στη θάλασσα.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2

Αυτό το σχέδιο καταστρώματος προέρχεται από το πλοίο Independence of the Seas®

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Οικογενειακή καμπίνα με θέα στη θάλασσα

Οικογενειακή καμπίνα Promenade

Οικογενειακή εσωτερική καμπίνα

25 τ.μ.

30 τ.μ.

30 τ.μ.

Μεγάλη καμπίνα με θέα στη θάλασσα
16 τ.μ.

Καμπίνα Promenade

Εσωτερική καμπίνα

15 τ.μ.

14 τ.μ.

Καμπίνα με θέα στη θάλασσα
15 τ.μ.
∆ Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι.
* Η καμπίνα διαθέτει τρίτο
αναδιπλούμενο κρεβάτι.

†

Η καμπίνα διαθέτει τρίτο και
τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες
καμπίνες.

 Καμπίνες που επικοινωνούν.

 Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον
αναδιπλούμενα κρεβάτια.

‡

Η θέα στην καμπίνα παρεμποδίζεται.

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean
διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού,
σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και
τηλέφωνο.
Δεν εμφανίζεται: Ιατρικό κέντρο.
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε
μαζί μας.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER
Adventure of the Seas®|Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas®|Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
• Μήκος: 311 m
• Πλάτος: 38.6 m
• Βύθισμα: 9 m
• Χωρητικότητα επιβατών: 3.114

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11

• Σύνολο πληρώματος: 1.185
• Μικτή χωρητικότητα: 137.276 τόνοι
• Ταχύτητα: 22 κόμβοι
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10

ΣΟΥΙΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 13

Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρώματος, επισκεφτείτε την σελίδα: ROYALCARIBBEAN.COM/ships

ΣΟΥΙΤΕΣ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

Grand Suite

Owner’s Suite

Καμπίνα Superior με θέα στη θάλασσα

33 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

52 τ.μ., βεράντα 9 τ.μ.

17 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Junior Suite

Royal Suite

25 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.

101 τ.μ., βεράντα 20 τ.μ.

Royal Family Suite
53 τ.μ., βεράντα 23 τ.μ.

Καμπίνα Deluxe με θέα στη θάλασσα
15 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2

Αυτό το σχέδιο καταστρώματος προέρχεται από το πλοίο Explorer of the Seas®

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Οικογενειακή καμπίνα με θέα στη θάλασσα

Καμπίνα Promenade

Εσωτερική καμπίνα

25 τ.μ.

15 τ.μ.

15 τ.μ.

Μεγάλη καμπίνα με θέα στη θάλασσα
16 τ.μ.

Καμπίνα με θέα στη θάλασσα
15 τ.μ.
∆ Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι.
* Η καμπίνα διαθέτει τρίτο
αναδιπλούμενο κρεβάτι.

†

Η καμπίνα διαθέτει τρίτο και
τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες
καμπίνες.

 Καμπίνες που επικοινωνούν.

 Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον
αναδιπλούμενα κρεβάτια.

‡

Η θέα στην καμπίνα παρεμποδίζεται.

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean
διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού,
σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και
τηλέφωνο.
Δεν εμφανίζεται: Ιατρικό κέντρο.
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε
μαζί μας.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE
Brilliance of the Seas®|Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas®|Serenade of the Seas®
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
• Μήκος: 293 m
• Πλάτος: 32 m
• Βύθισμα: 8,5 m
• Χωρητικότητα επιβατών: 2.139

• Σύνολο πληρώματος: 869
• Μικτή χωρητικότητα: 90.090 τόνοι
• Ταχύτητα: 25 κόμβοι
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

ΣΟΥΙΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 13

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8

Οι καμπίνες 9032 και 9532
έχουν μικρότερη βεράντα.

Οι καμπίνες 8042, 8542 και
8590 έχουν μικρότερη
βεράντα.

Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρώματος, επισκεφτείτε την σελίδα: ROYALCARIBBEAN.COM/ships

ΣΟΥΙΤΕΣ
Grand Suite
35 τ.μ., βεράντα8 τ.μ.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ
Owner’s Suite
48 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.

Καμπίνα Superior με θέα στη θάλασσα
18 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Junior Suite

Royal Suite

Καμπίνα Deluxe με θέα στη θάλασσα

28 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.

89 τ.μ., βεράντα27 τ.μ.

15 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Οικογενειακή σουίτα

Σουίτα δύο υπνοδωματίων

48 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.

54 τ.μ., βεράντα 18 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2

Οι καμπίνες με θέα στη θάλασσα
στο κατάστρωμα 2 έχουν
φινιστρίνι αντί για παράθυρο.

Οι καμπίνες 7048, 7548,
7606 και 7596 έχουν
μικρότερη βεράντα.

Αυτό το σχέδιο καταστρώματος προέρχεται από το πλοίο Brilliance of the Seas®

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Οικογενειακή καμπίνα με θέα στη θάλασσα

Εσωτερική καμπίνα

25 τ.μ.

16 τ.μ.

Μεγάλη καμπίνα με θέα στη θάλασσα
16 τ.μ.

Εσωτερική καμπίνα στούντιο
10 τ.μ.

∆ Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι.
* Η καμπίνα διαθέτει τρίτο
αναδιπλούμενο κρεβάτι.

†

Η καμπίνα διαθέτει τρίτο και
τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες
καμπίνες.

 Καμπίνες που επικοινωνούν.

 Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον
αναδιπλούμενα κρεβάτια.

‡

Η θέα στην καμπίνα παρεμποδίζεται.
Η καμπίνα ανοίγει μόνο στη δεξιά
πλευρά του πλοίου.

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal
Caribbean διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο
καλλωπισμού, σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης και τηλέφωνο.
Δεν εμφανίζεται: Ιατρικό κέντρο.
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι,
επικοινωνήστε μαζί μας.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION

Enchantment of the Seas®|Grandeur of the Seas®
Legend of the Seas®|Rhapsody of the Seas®
Splendour of the Seas®|Vision of the Seas®

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ
• Μήκος: 264 m
• Πλάτος: 32 m
• Βύθισμα: 7,3 m
• Χωρητικότητα επιβατών: 2.076

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10

• Σύνολο πληρώματος: 765
• Μικτή χωρητικότητα: 70.000 τόνοι
• Ταχύτητα: 22 κόμβοι
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8

Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρώματος, επισκεφτείτε την σελίδα: ROYALCARIBBEAN.COM/ships

ΣΟΥΙΤΕΣ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

Grand Suite

Owner’s Suite

Καμπίνα Superior με θέα στη θάλασσα

33 τ.μ., βεράντα 11 τ.μ.

48 τ.μ., βεράντα 11 τ.μ.

17 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.

Junior Suite

Royal Suite

Καμπίνα Deluxe με θέα στη θάλασσα

22 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.

93 τ.μ., βεράντα 13 τ.μ.

14 τ.μ., βεράντα 3 τ.μ.

Royal Family Suite

Family Junior Suite

48 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.

42 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

ΣΟΥΙΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2

Αυτό το σχέδιο καταστρώματος προέρχεται από το πλοίο Splendour of the Seas®

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Καμπίνα με πανοραμική θέα στη θάλασσα

Μεγάλη εσωτερική καμπίνα

21 τ.μ.

13 τ.μ.

Μεγάλη καμπίνα με θέα στη θάλασσα

Εσωτερική καμπίνα Superior

14 τ.μ.

15 τ.μ.

Εσωτερική καμπίνα
12 τ.μ.
∆ Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι.
* Η καμπίνα διαθέτει τρίτο
αναδιπλούμενο κρεβάτι.

†

Η καμπίνα διαθέτει τρίτο και
τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες
καμπίνες.

 Καμπίνες που επικοινωνούν.

 Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι.

Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον
αναδιπλούμενα κρεβάτια.

‡

Η θέα στην καμπίνα παρεμποδίζεται.

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean
διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού,
σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και
τηλέφωνο.
Δεν εμφανίζεται: Ιατρικό κέντρο.
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε
μαζί μας.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
ΚΑΙ OΡΟΙ ΚΡΑΤHΣΕΩΝ
Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις κράτησης αποτελούν τη βάση της σύμβασής σας.
Όλες οι κρατήσεις υπόκεινται σε αυτές τις συνθήκες κράτησης. Τα μέρη της συμβάσεως είστε εσείς και η Royal
Caribbean Cruises Ltd, RCL Cruises Ltd ή RCL (UK) Limited, ο οποίος αποδέχεται νομική ευθύνη για την ορθή εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης όπως ορίζεται κατωτέρω. Θα ενημερωθείτε από το σχετικό συμβαλλόμενο μέρος κατά τη
στιγμή της κράτησης ή / και σε κάθε τιμολόγιο επιβεβαίωση. Υπό αυτές τις συνθήκες κράτησης, «εσείς»και
«σας»σημαίνει όλα τα πρόσωπα που κατονομάζονται σε μια κράτηση και “εμείς”, “εμάς”και “τους εαυτούς μας”, είτε
Royal Caribbean International εννοώντας είτε Royal Caribbean Cruises Ltd., RCL Cruises Ltd ή RCL (UK) Ltd.
Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν κάνετε μία κράτηση με την Royal Caribbean International σε συνδυασμό με άλλες
υπηρεσίες (όπως πτήσεις, διαμονή στη στεριά και/ή χερσαίες μεταφορές) οι οποίες διακανονίζονται ή παρέχονται από
έναν ταξιδιωτικό πράκτορα ή tour operator (‘φορέας οργάνωσης ταξιδιών’) με τον οποίο προβαίνετε στην κράτηση (και
όχι με εμάς), η σύμβαση για ολόκληρη την κρουαζιέρα σας συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας και λοιπών
παρόμοιων υπηρεσιών και διακανονισμών θα συσταθεί με τον φορέα οργάνωσης του ταξιδιού και όχι με εμάς.
Επομένως, στη σύμβασή σας θα συντρέχουν οι διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις (και όχι αυτοί που παρουσιάζονται
στη συνέχεια) του φορέα οργάνωσης του ταξιδιού σας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι διαθέτετε ένα αντίγραφο
αυτών από τον φορέα οργάνωσης του ταξιδιού σας πριν ή κατά την κράτηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν
φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας. Ωστόσο, στην περίπτωση που φέρουμε οποιουδήποτε είδους ευθύνη
απέναντί σας, η ευθύνη και/ή οι υποχρεώσεις απέναντι σε εσάς ή στον φορέα οργάνωσης του ταξιδιού δεν θα είναι
μεγαλύτερες ή διαφορετικές από την ευθύνη και τις υποχρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται υπό τις παρούσες
προϋποθέσεις αναφορικά με τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν συνάψει μία σύμβαση με εμάς. Σε μία τέτοια
περίπτωση, θα διατηρούμε πλήρως το δικαίωμα να βασιζόμαστε στις απαντήσεις, εξαιρέσεις και περιορισμούς όπως
περιέχονται στις προϋποθέσεις κρατήσεων οι οποίες ορίζονται κατωτέρω. Κάθε σύμβαση μεταξύ εσάς και
του ταξιδιωτικού σας πράκτορα θεωρείται ότι ενσωματώνει αυτούς τους όρους καθώς και οποιοσδήποτε άλλος όρος
προστεθεί από την Royal Caribbean International.
1. ΌΤΑΝ ΚΛΕIΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠEΣ ΣΑΣ
1.1 ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ;
Για να κλείσετε την κρουαζιέρα που επιλέξατε, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή κάντε ηλεκτρονική
κράτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.royalcaribbean.com.. Το πρώτο πρόσωπο (το οποίο πρέπει να είναι 21ετών
και άνω) που αναφέρεται στο συμφωνητικό οφείλει να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο κράτησης. Κατόπιν
το επιστρέφει στον ταξιδιωτικό πράκτορα. Το ονοματεπώνυμό σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, καθώς και
την ημερομηνία γέννησής σας πρέπει να δοθούν κατά τη στιγμή της κράτησης. Για όλες τις κρατήσεις θα πρέπει να
πληρώσετε προκαταβολή (ή την πλήρη εξόφληση, εφόσον η κράτηση γίνει εντός 60 ημερών από την αναχώρηση) ανά
άτομο σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
1 – 5 νύχτες

€80.00

6 – 8 νύχτες

€200.00

10 νύχτες ή περισσότερο

€360.00

Είστε επίσης σε θέση να κλείσετε μια κρουαζιέρα, ενώ είστε εν πλω μαζί μας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τους Future
Cruise Consultants στο πλοίο που θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν. Να σημειωθεί ότι τυχόν κρατήσεις που
πραγματοποιούνται επί του πλοίου, θα υπόκειται σε αυτές τις συνθήκες κράτησης.
1.2 ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΥ;
Με την προϋπόθεση πως το πακέτο διακοπών που επιλέξατε είναι διαθέσιμο, η επιβεβαίωση της κράτησης σας θα γίνει
τηλεφωνικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Θα στείλουμε τότε στον πράκτορά σας ένα Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης
(Confirmation Invoice). Το μεταξύ μας συμβόλαιο γίνεται οριστικό και δεσμευτικό όταν στείλουμε το Τιμολόγιο
Επιβεβαίωσης (Confirmation Invoice) στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
Το συμβόλαιο μας θα έχει ισχύ από τη στιγμή αυτή. Το Τιμολόγιο αυτό θα δείχνει το ποσό που θα πρέπει να
πληρώσετε. Μόλις λάβετε το Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης (Confirmation Invoice), τα εισιτήρια και οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο από το ταξιδιωτικό σας πρακτορείο ή από εμάς, παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες.
Εάν κάποιες πληροφορίες είναι λανθασμένες θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα,
επειδή μπορεί αργότερα να μην είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να αναλάβουμε
οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα σχετικά με λάθη στα
έγγραφα (περιλαμβανομένου και του Τιμολογίου Επιβεβαίωσης) εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που το
στείλαμε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, για όλα τα έγγραφα, και εντός 5 ημερών για τα εισιτήρια.
1.3 ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ ΚΑΙ ΓΙΑΤΊ;
Βάση του νόμου θα χρειαστεί να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα προς τις μεταναστευτικές
αρχές ή προς άλλες εξουσιοδοτημένες αρχές. Με στόχο την προετοιμασία σε σχέση με αυτόν τον νέο νόμο, θα πρέπει
να δώσετε τις σχετικές πληροφορίες κατά το χρονικό διάστημα που κάνετε την κράτηση για την κρουαζιέρα σας, ή το
αργότερο μέχρι 70 μέρες πριν από την αναχώρηση σας, όποιο τυχαίνει να είναι το αργότερο. Οι πληροφορίες αυτές
είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία, για το διαβατήριο σας, για πρόσωπα με τα οποία θα γίνει
επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης και στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλισή σας. Θα σας ενημερώσουμε κατά την
κράτησή σας, ή μόλις μάθουμε τις ακριβείς πληροφορίες που χρειάζονται. Συνιστούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο www.royalcaribbean.com και να δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (θα χρειαστεί να έχετε πρόχειρο τον
αριθμό κράτησης και την ημερομηνία αναχώρησης) ή, εάν τα έχουμε ήδη συγκεντρώσει από σας κατά την διαδικασία
κράτησης, επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πλήρη και ακριβή. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τουριστικό σας πράκτορα ο οποίος θα σας ενημερώσει για το πως μπορείτε να
δώσετε ή να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες αυτές. Οι διαδικασίες μας μπορεί να αλλάξουν και τότε θα σας
ενημερώσουμε σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές κατά την κράτηση ή το συντομότερο δυνατό Εάν δεν δώσετε όλες
τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα σας ζητηθούν με ακρίβεια και πληρότητα μπορεί να μην σας επιτραπεί η
επιβίβαση. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη και δεν θα σας επιστρέψουμε χρήματα ούτε θα παρέχουμε
κάποια αποζημίωση. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για την διευθέτηση των ταξιδιωτικών σας διακανονισμών. Εάν η μη
παροχή αυτών των πληροφοριών οδηγήσει σε πρόστιμα, προσαυξήσεις ή άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις μας, θα
είστε υπεύθυνοι και θα κληθείτε να μας αποζημιώσετε. Παρακαλούμε δείτε επίσης την Δήλωση Προστασίας
Δεδομένων. (σελιδα 81).
Δίνοντας μας τα στοιχεία που ζητούνται βάσει των παρόντων όρων κράτησης και τις συνθήκες, συναινείτε στην
κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι απαραίτητο τη
μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Αν δεν μπορέσετε να παρέχετε πλήρη και ακριβή στοιχεία εντός των χρονικών ορίων που καθορίζουν, έχουμε το
δικαίωμα να αρνηθούμε την κράτηση ή να θεωρήσουμε τέτοια παράλειψη να δώθουν τις πληροφορίες εντός των
προθεσμιών που ορίζονται ως ακύρωση των διακοπών σας. Περαιτέρω, εφόσον δεν ασκήσουμε το δικαίωμά μας να
ακυρώσουμε την κράτησή σας σε αυτές τις περιπτώσεις, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για όλα τα πρόστιμα,
προσαυξήσεις ή άλλες χρηματικές ποινές που θα υποστουμε ως συνέπεια της αθέτησης από εσάς να παρέχετε πλήρη
και ακριβή στοιχεία εντός των προθεσμιών τα όρια που καθορίζονται σε σας.
1.4 ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ;
Πρέπει να λάβουμε το υπόλοιπο της πληρωμής για την κράτηση σας (μετά την αφαίρεση της προκαταβολής που ήδη
πληρώσατε) τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός αν κλείσετε 60 ημέρες ή λιγότερο πριν από την
αναχώρηση. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσετε το σύνολον κατά την κράτησή σας. Αν δεν λάβουμε όλο
το οφειλόμενο ποσό έγκαιρα και εξολοκλήρου, έχουμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι θέλετε να ακυρώσετε την
κράτηση σας. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσετε τα ακυρωτικά όπως καθορίζεται παρακάτω (βλέπε
παραγρ. 1.10).
Αν χρησιμοποιείτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για να πληρώσετε απευθείας στο www.royalcaribbean.com. για την
κρουαζιέρα σας, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή μέσω τράπεζας στις ΗΠΑ
και εκδότης της κάρτας σας μπορεί να επιλέξει να σας χρεώσει μια ξένη αμοιβή επεξεργασίας.
Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω πράξεων με τον εκδότη της κάρτας
σας πριν από την πραγματοποίηση μιας πληρωμής σε μας.
1.5 ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ;
Εάν αγοράσετε την κρουαζιέρα σας μέσω Τουριστικού Γραφείου, το γραφείο οφείλει να καταβάλει σ’ εμάς τα χρήματα
που έχετε πληρώσει για την κρουαζιέρα σας, σύμφωνα με τους αναγραφόμενους όρους. Εάν δεν μπορείτε να
ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική διαδικασία τσεκ-ιν και να τυπώσετε το Set Sail Pass με το barcode, αυτό ίσως να
οφείλεται σε ανεξόφλητο ποσό της κράτησής σας. Εάν έχετε κάνει κράτηση μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί του προκειμένου να μεταφερθεί το ζητούμενο ποσό σε εμάς και να ολοκληρωθεί το
ηλεκτρονικό σας τσεκ-ιν.
1.6 ΤΊ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΤΙΜΗ;
Όλες οι τιμές που αναφέρονται σ’ αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο είναι ανά άτομο σε ΕΥΡΩ και επί τη βάσει δύο
ατόμων που μοιράζονται τη συγκεκριμένη καμπίνα. Η τιμή της κρουαζιέρας περιλαμβάνει πλήρη διατροφή(εξαιρούνται
τα θεματικά εστιατόρια), εγκατάσταση και διασκέδαση* ,χρήση του γυμναστηρίου και σάουνα επάνω στο πλοίο και
φόρους στα λιμάνια.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία της κρουαζιέρας σας που αναφέρονται στο συγκεκριμένο ενημερωτικό
φυλλάδιο υπόκεινται στη διαθεσιμότητά τους κατά την ώρα της κράτησης. * Μπορεί να προστεθεί μια χρέωση για
ορισμένα είδη διασκέδασης. Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια,μεταφορές από και προς το πλοίο ή
άλλου είδους μεταφορές, εκδρομές στην ξηρά και προσωπικά έξοδα (όπως ποτά στο πλοίο, έξοδα πλυντηρίου,
θεραπείες υγείας και αισθητικής, τηλέφωνα, κλπ), φαγητά σε ξενοδοχείο στην ξηρά (εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά), μεταφορές, ασφάλιστρα των διακοπών σας, φιλοδωρήματα στο πλοίο και στην ξηρά και οτιδήποτε άλλο
δεν αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται στην τιμή. Επιπλέον υπάρχει χρέωση $25 το άτομο σε όλα τα specialty
Restaurant του στόλου της Royal Caribbean International. Εάν επωφελείσθε από διαδοχική κρουαζιέρα, ενδεχομένως
να υπάρχει αναπαραγωγή όσον αφορά τα προγράμματα στο πλοίο, τα γεύματα και η διασκέδαση.
1.7 ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΩ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ ΤΙΜΗ;
Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο καλύπτουν το πρόγραμμα της Ευέλικτης Τιμολόγησης.
Οι σελίδες των τιμών δείχνουν τις χαμηλότερες («Τιμές από») και τις υψηλότερες («Τιμές Ενημερωτικού Φυλλαδίου»)

τιμές. Οι υψηλότερες τιμές δείχνουν την ανώτερη τιμή που ενδέχεται να πληρώσετε και οι κατώτερες τιμές τη
χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή για μια συγκεκριμένη αναχώρηση. Για να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή
εξοικονόμηση για τη συγκεκριμένη ημέρα αναχώρησης και κατηγορία καμπίνας, θα πρέπει να κάνετε την κράτηση το
νωρίτερο δυνατό, καθώς οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα για να βρείτε την τιμή για την καθορισμένη ημερομηνία αναχώρησης και κατηγορία καμπίνας.εκτός από τις
αναχωρήσεις Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Πάσχα που αναφέρονται ως “αναχωρήσεις σε περίοδο εορτών’’ στο
εν λόγω φυλλάδιο.
1.8 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ GTY ΚΑΜΠΙΝΑ;
Κατά διαστήματα προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνετε GTY κράτηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κλείσετε
καμπίνα στη χαμηλότερη κατηγορία GTY και η ακριβής θέση της θα δοθεί από εμάς οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι και πριν
την επιβίβασή σας. Όταν δοθεί νούμερο καμπίνας καμιά αλλαγή δεν είναι δυνατή. Το όφελος GTY καμπίνας είναι ότι
μετά την επιβεβαίωση εξασφαλίζετε χαμηλότερη κατηγορία και τιμή του τύπου καμπινών που επιλέξατε με προοπτική
αναβάθμισης σε υψηλότερη κατηγορία. Εαν έχετε μια συγκεκριμένη απαίτηση σχετικά με την καμπίνα σας, ή
επιθυμείτε καμπίνα που να βρίσκεται κοντά με τις καμπίνες των συγγενών ή φίλων σας τότε σας συμβουλεύουμε να
μην κλείσετε κατηγορία GTY.
Οι GTY κατηγορίες είναι:
Χ – Μπαλκόνι

Υ – με θέα στην θάλασσα

Ζ – Εσωτερική

W – Σουίτα

1.9 YΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΤΙΜΗ;
Σας εγγυώμεθα ότι δεν θα τροποποιήσουμε την τιμή της επικυρωμένης κρουαζιέρας σας από τη στιγμή που έχουμε
λάβει το συνολικό ποσό για την τιμή της κρουαζιέρας σας. Έχουμε όμως το δικαίωμα να αυξήσουμε ή να μειώσουμε
οποιαδήποτε στιγμή την τιμή των διαθέσιμων κρουαζιερών. Η τιμή της επιλεχθείσας κρουαζιέρας θα επικυρωθεί την
ημέρα που θα την κλείσετε. Μετά την επικύρωση της κράτησής σας αλλά πριν από την παραλαβή ολόκληρου του
ποσού, θα αυξήσουμε την τιμή μόνο αν υπάρξει αύξηση εξόδων συμπεριλαμβανομένου και την άυξηση των καυσίμων,
δασμών και φόρων ή αμοιβών για ορισμένες υπηρεσίες (όπως φόροι λιμένα ή οποιοιδήποτε άλλοι δασμοί), ή αν
επέλθουν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της τιμής της
κρουαζιέρας σας ώστε να προκαλέσουν αύξηση της τιμής ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται στην κρουαζιέρα
σας. Επιπλέον, θα καταβάλουμε εμείς το πρώτο μέρος οποιασδήποτε παρόμοιας αύξησης μέχρι το αντίστοιχο ποσό
του 2% του κόστους της επικυρωμένης κρουαζιέρας σας (εκτός από ασφάλιστρα και έξοδα μετατροπής). Μόνο αν
κάποια αύξηση υπερβεί αυτό το 2% θα σας ζητήσουμε να πληρώσετε περισσότερα χρήματα. Αν η πρόσθετη αύξηση
που θα σας ζητήσουμε υπερβαίνει το 10% του κόστους της κρουαζιέρας σας (εκτός από τα ασφάλιστρα και τα έξοδα
μετατροπής), θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κρουαζιέρα σας. Θα σας επιστραφούν όλα τα χρήματα που
πληρώσατε για την κρουαζιέρα, εκτός από τα έξοδα μετατροπής. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε αύξηση του
κόστους της κρουαζιέρας σας αποστέλλοντας στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ένα τιμολόγιο προσαύξησης. Θα έχετε
14 ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αυτό για να ειδοποιήσετε γραπτώς τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα ότι θέλετε να ακυρώσετε την κρουαζιέρα σας εάν η αιτούμενη προσαύξηση υπερβαίνει το 10% του κόστους
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Αν δεν ειδοποιήσετε γραπτώς τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα εντός 14 ημερών ότι
θέλετε να ακυρώσετε την κρουαζιέρα σας, έχουμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο και ότι
είστε έτοιμοι να πληρώσετε το πρόσθετο ποσό. Κάθε πρόσθετο ποσό πρέπει να καταβληθεί μαζί με το υπόλοιπο του
κόστους της κρουαζιέρας σας ή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο προσαύξησης,
οποιοδήποτε έρχεται πρώτο. Σας εγγυώμεθα ότι οι περιπτώσεις αυτές θα είναι οι μοναδικές όπου οι τιμέςθα
προσαυξηθούν μετά την επικύρωση και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσουμε να πληρώσετε περισσότερα
εντός 30 ημερών από την αναχώρηση. Καθώς σας υποσχόμεθα να σας ζητήσουμε περισσότερα χρήματα μόνο στις
παραπάνω περιπτώσεις, δεν μπορούμε να σας επιστρέψουμε χρήματα ή να μειώσουμε την τιμή της κρουαζιέρας σας
αν τα έξοδά μας μειωθούν, για οποιονδήποτε λόγο.Θα προβούμε στις εν λόγω διορθώσεις μόλις λάβουμε γνώση των
λαθών. Παρακαλούμε σημειώστε σημειώνονται αλλαγές και λάθη κατά διαστήματα. Πρέπει να ελέγξετε την τιμή των
επιλεγμένων σας διακοπών κατά την κράτηση.
1.10 ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ(Η) ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΩ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΟΥ, ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;
Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος που ταξιδεύει μαζί σας θελήσει να ακυρώσει την κρουαζιέρα, θα πρέπει να
ειδοποιήσετε εγγράφως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ο οποίος θα επικοινωνήσει μαζί μας. Θα ακυρώσουμε την
κρουαζιέρα σας μόνο από τη χρονική στιγμή που θα λάβουμε τη γραπτή σας ακύρωση από τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα. Θα πρέπει κατόπιν να πληρώσετε τα επόμενα ακυρωτικά. Τα ασφάλιστρα και τα έξοδα μετατροπής δεν
μπορούν να επιστραφούν σε περίπτωση ακύρωσης. Ποσά των ακυρωτικών κατ’ άτομο (εκτός από ασφάλιστρα ή έξοδα
μετατροπής)
3 – 5 νύχτες
89 – 60 ημέρες πριν την αναχώρηση €25 το άτομο
59 – 30 ημέρες πριν την αναχώρηση €80 το άτομο
29 – 8 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% της συνολικής τιμής (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
7 – 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% της αξίας της κρουαζιέρας (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
6+ νύχτες
89 – 60 ημέρες πριν την αναχώρηση €50 το άτομο
59 – 45 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% της προκαταβολής
44 – 30 ημέρες πριν την αναχώρηση 25% της συνολικής τιμής (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
29 – 8 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% της συνολικής τιμής (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
7 – 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% της αξίας της κρουαζιέρας (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
Για την περίοδο των γιορτών ακυρωτικά ξεκινάνε 89 ήμερες πριν την αvαναχώρηση της κρουαζιέρας, επειδή όμως
ενδέχεται η περίοδος να διαφοροποιηθεί , επικοινωνήστε με τον τουριστικό σας πράκτορα για λεπτομέρειες.
Ανάλογα με τον λόγο ακύρωσης, μπορείτε να επανακτήσετε τα εν λόγω ακυρωτικά (λιγότερο από τυχόν ισχύοντα
ασφάλιστρα) σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής ασφάλισής σας. Οι αξιώσεις πρέπει να εγείρονται απευθείας στην
εταιρεία ασφάλισής σας. Στην περίπτωση όπου μια τυχόν ακύρωση μειώσει τον αριθμό των συμβαλλόμενων μερών
που έχουν εξ ολοκλήρου πληρώσει κάτω από τον αριθμό στον οποίο βασίστηκε η τιμή, ο αριθμός των διαθέσιμων
θέσεων και/ή οι συμφωνημένες παραχωρήσεις, θα υπολογίσουμε εκ νέου τα εν λόγω στοιχεία και θα τα
τιμολογήσουμε εκ νέου στην ισχύουσα υψηλότερη τιμή.
1.11 ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΩ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΉΣ ΜΟΥ;
Αν υπάρχει διαθεσιμότητα, ναι, μπορείτε. Δεν θα σας επιβληθεί χρέωση για την αλλαγή λεπτομερειών άν ειδοποιήσετε
τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για την αλλαγή πριν από την ημερομηνία που αναγράφεται στο έντυπο Αποδοχής που
χορηγήσαμε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
Μετά την ημερομηνία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε αλλαγές μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα μέχρι 89 ημέρες πριν
από την αναχώρηση. Θα πράξουμε το δυνατόν για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Δεν μπορούμε όμως να σας
υποσχεθούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές. Μέχρι 89 ημέρες πριν από την
αναχώρηση, θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον και ένα έξοδο διαχείρισης, του ύψους των €45 ανά κράτηση. Αν
ζητήσετε μια αλλαγή εντός των 89 ημερών από την αναχώρηση, αυτό θα θεωρηθεί ώς ακύρωση της αρχικής σας
κράτησης και θα πρέπει να πληρώσετε ακυρωτικά όπως αναφέρεται στους Όρους και Συνθήκες. Οι νέες αλλαγές θα
θεωρηθούν ως νέα κράτηση. Αν εσείς ή κάποιο πρόσωπο που ταξιδεύει μαζί σας δεν μπορέι να συμμετάσχει στην
κρουαζιέρα για λόγους υγείας, μπορείτε να δώσετε τη θέση σας/του σε κάποιο άλλο πρόσωπο (που θα μας
υποδείξετε). Στην περίπτωση αυτή, αρκεί να μας ειδοποιήσετε γραπτώς τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα για την
πρόθεσή σας να κάνετε αυτή την αλλαγή και θα επιτρέψουμε την αλλαγή του ονόματος με ένα έξοδο διαχείρισης των
€45 ανά κράτηση. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για το λόγο της μεταφοράς μαζί με την αίτηση (για
παράδειγμα, επιστολή ιατρού). Και τα δύο πρόσωπα, τόσο ο αρχικός κάτοχος της θέσης και το πρόσωπο που παίρνει
τώρα αυτή τη θέση, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι πλήρωσαν τα έξοδα διαχείρισης και οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή
υπόλοιπο οφείλονται ακόμη για την κρουαζιέρα.
1.12 ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΩ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;
Ναι. Ολοι οι επιβάτες οφείλουν να έχουν την κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλιση πριν από την αναχώρηση που να
καλύπτει το ελάχιστο κόστος ακύρωσης που προέρχεται από εσάς, καθώς και έξοδα επαναπατρισμού και ιατρικής
βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Θα πρέπει να προσκομίσετε, σε μας ή στον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα, το όνομα και τη διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρίας και τον αριθμό συμβολαίου της ασφάλισης που
προτίθεστε να πάρετε για την κρουαζιέρα σας. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε το ασφάλιστρο συμβόλαιο που επιλέξατε
πριν αναχωρήσετε και πάρτε το μαζί σας στην κρουαζιέρα σας.
1.13 ΠOΤΕ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΣΩ ΤΗΝ ΠΤΉΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΥ΄;
Βεβαιωθείτε οτι έχετε αρκετές ώρες απο την αποβίβαση σαςαπο το πλοιο μέχρι την πτήση σας. Αχθοφόροι υπάρχουν
για την διευκολυνση σας.
2. ΠΡΟΤΟΥ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
2.1 ΤI ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ;
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι μεταφέρετε μαζί σας όλα τα πολύτιμα και απαραίτητα αντικείμενά σας (φάρμακα,
χρυσαφικά, εύθραυστα, σημαντικά ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα, βίντεο/κάμερα /φορητό υπολογιστή, κινητό
τηλέφωνο κλπ) στις χειραποσκευές και όχι στις αποσκευές σας ή ότι δεν βρίσκονται αφημένα αφύλακτα στην καμπίνα
σας ή οπουδήποτε αλλού στο πλοίο. Θα πρέπει να προσέχετε πολύ τα αντικείμενά σας αυτά. Για την προστασία σας,
όταν επιβιβασθείτε στο πλοίο, θα πρέπει να εναποθέσετε τα πολύτιμα και σημαντικά σας αντικείμενα στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης Επιβατών ή στο χρηματοκιβώτιο στην καμπίνα σας εφόσον υπάρχει. Σας συνιστούμε επίσης να
επιλέξετε την κατάλληλη και αρμόδια ασφάλιση για την προφύλαξη των αντικειμένων αυτών. Δεν αναλαμβάνουμε
καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πολύτιμα ή σημαντικά αντικείμενα τα οποία δεν παραδόθηκαν για φύλαξη στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης Επιβατών. Για αντικείμενα που παραδόθηκαν για φύλαξη, το μέγιστο ποσό που οφείλουμε να σας

καταβάλουμε, αν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα χαθεί ή φθαρεί, (για οποιονδήποτε λόγο), ενώ βρισκόταν υπό την
επιτήρησή μας, αντιστοιχεί στο μέγιστο που οφείλουμε να πληρώσουμε σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών
ανακαλύψετε την απώλεια, καθυστέρηση ή φθορά ενώ βρίσκεστε στο πλοίο, θα πρέπει να το αναφέρετε α Θα
πρέπει να ενημερώσετε εμάς και τον υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (εάν δεν είμαστε εμείς) σχετικά με την
κάθε εμφανή φθορά ή καθυστέρηση πριν, ή το αργότερο κατά την αναχώρησή σας από το πλοίο, ή για άλλες
υπηρεσίες, κατά την περίοδο χρήσης ή μετά την χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Κάθε απώλεια, φθορά ή
καθυστέρηση που δεν είναι εμφανής πρέπει να ανακοινώνεται σε εμάς και στο υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών
(εάν δεν είμαστε εμείς) εντός 15 ημερών από την αποχώρησή σας από το πλοίο ή από το τέλος χρήσης των εν
λόγω υπηρεσιώνμέσως στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών. Σε περίπτωση που δεν μας ενημερώσετε εντός των
προθεσμιών αυτών, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να ερευνήσει την απώλεια, ή ζημιά και μπορεί να
επηρεάσουν τον τρόπο που η καταγγελία εξετάζεται
Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να δώσουμε πίστωση για τις πληρωμές που λαμβάνονται από κάθε αεροπορική
εταιρεία και / ή άλλου προμηθευτή στο πλαίσιο του αιτήματός σας. Θα πρέπει επίσης να μας δώσετε λεπτομέρειες
σχετικά με τυχόν σχετική ασφαλιστική κάλυψη που κρατάτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε το δικαίωμα να σας
ζητήσουμε να μειώσετε την αξίωσή σας κατά το ποσό που λάβατε από κάθε άλλη από τις ασφαλιστικές εταιρείες
2.2 ΤΊ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΜΑΖΙ ΜΟΥ;
Δεν πρέπει να συσκευάσετε ούτε να φέρετε στο πλοίο οποιοδήποτε αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο ή
παράνομο (όπως όπλα, μαχαίρια, τελετουργικά ή άλλα εκρηκτικά, ναρκωτικά, ζώα, εύφλεκτα υλικά, κλπ). Επιπλέον,
είναι πιθανό να καθορίσουμε ορισμένα άλλα αντικείμενα που δεν μπορείτε να φέρετε μαζί σας, ή επίσης να
απαγορεύσουμε την επιβίβαση στο πλοίο ορισμένων αντικειμένων που εμείς θεωρούμε ως ακατάλληλα. Εάν εμείς
ή ο καπετάνιος του πλοίου έχουν λόγο να πιστεύουν ότι μπορεί σε κάποια καμπίνα ναυπάρχει κάποιο αντικείμενο ή
ουσία που δεν έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο πλοίο, ο καπετάνιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, έχει
το δικαίωμα να εισέλθει και να ελέγξει τη συγκεκριμένη καμπίνα και να κατάσχει το αντικείμενο αυτό. Σημαντική
σημείωση: Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι τα αιχμηρά αντικείμενα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά
ψαλίδια, λεπίδες, νυχοκόπτες, τσιμπιδάκια, χτένες με μεταλλικά στελέχη και βελόνες κεντήματος, είναι
πακεταρισμένα στις αποσκευές τσεκ-ιν και όχι στις χειραποσκευές σύμφωνα με τα νέα μέτρα ασφαλείας που
ισχύουν .
2.3 ΤΊ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ, ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΑΝ 'Η ΦΘΑΡΗΚΑΝ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΆ
ΜΟΥ;
Ανατρέξτε στο 2.1 για πολύτιμα ή σημαντικά αντικείμενα.) Για να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
θα πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για το πρόβλημά σας κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας
σας ή κατά την αποβίβαση από το πλοίο ή κατά τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχουμε (πέραν των
αεροπορικών πτήσεων-ανατρέξτε στο 2.4.) Είναι ευθύνη των φιλοξενουμένων μας να πάρουν όλα τα προσωπικά
τους είδη από την καμπίνα τους κατά την αναχώρησή τους. Αν κάποιο αντικείμενο αφεθεί στο πλοίο, ενώ θα σας
βοηθήσουμε στην προσπάθειά σας να το βρείτε, αν δεν μπορέσουμε να το βρούμε, τότε δεν μπορούμε να
καταστούμε υπεύθυνοι και θα σας παραπέμψουμε στην ταξιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία σας για να υποβάλετε
απαίτηση αποζημίωσης για το αντικείμενο αυτό. Παράκληση σημειώστε ότι τα αντικείμενα που εγκαταλείπονται
μπορεί να καταστραφούν. Για να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε
το ταχύτερο για το πρόβλημά σας. Αν ανακαλύψετε την απώλεια, καθυστέρηση ή φθορά ενώ βρίσκεστε στο πλοίο,
θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών. Θα πρέπει να ενημερώσετε, εμάς και
τον υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (αν δεν είμαστε εμείς), σχετικά με κάθε εμφανή φθορά ή καθυστέρηση
πριν, ή το αργότερο, κατά την αναχώρησή σας από το πλοίο, ή, για άλλες υπηρεσίες, κατά την περίοδο χρήσης ή
μετά την χρήση αυτών των υπηρεσιών. Κάθε απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση που δεν είναι εμφανής πρέπει να
ανακοινώνεται σε μας και στον υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (αν δεν είμαστε εμείς) εντός των 15 ημερών
από την αποχώρησή σας από το πλοίο ή από το τέλος χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών. Αν μπορείτε να
επιβεβαιώσετε ότι η φθορά, η καθυστέρηση ή η απώλεια έγινε από δικό μας λάθος ή από λάθος του υπεύθυνου
των υπηρεσιών που συμφωνήσαμε ως μέρος της κρουαζιέρας σας και ότι δεν ήταν δικό σας λάθος, θα σας
αποζημιώσουμε για την απώλεια ή τη φθορά που μπορέσετε να αποδείξετε ότι υποστήκατε, υπό τους όρους και
σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών. Εντούτοις, το μέγιστο ποσό που οφείλουμε να σας καταβάλουμε για κάθε
φθορά, καθυστέρηση ή απώλεια σ’ αυτές τις περιστάσεις αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό που χρεώνεται σχετικά με
αποσκευές σε καμπίνα σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών. Το ίδιο θα ισχύει και για τα υπάρχοντα που φθάρηκαν,
καθυστέρησαν ή χάθηκαν ενώ δεν βρισκόσαστε πάνω στο πλοίο ή κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση, ή ενώ
χρησιμοποιούσατε άλλες υπηρεσίες που αποτελούν τμήμα της κρουαζιέρας που συμφωνήσαμε να σας
παράσχουμε σύμφωνα με το συμβόλαιο. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσκομίσετε αποδείξεις για
πληρωμές που καταβάλατε σε οποιονδήποτε παροχέα υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στη διεκδίκηση της
αποζημίωσής σας. Θα πρέπει επίσης να μας δώσετε λεπτομέρειες για κάθε σχετική ασφαλιστική κάλυψη που έχετε.
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να μειώσετε το αιτούμενο ποσό με το ποσό που
ελάβατε από μία ασφαλιστική εταιρεία.
2.4 ΤΊ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ, ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΑΝ Ή ΦΘΑΡΗΚΑΝ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΆ
ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ;
Οιαδήποτε ζημία, καθυστέρηση ή απώλεια που συνέβη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αεροπορικού ταξιδιού
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του από και προς το αεροσκάφος) πρέπει να κοινοποιείται στην εταιρεία
κατά τη στιγμή της ανακάλυψής ή, εν πάση περιπτώσει, γραπτώς, εντός 7 ημερών από το τέλος της πτήσης, ή για
απώλεια εντός 21 ημερών σε περίπτωση καθυστέρησης. Η μέγιστη αποζημίωση που εμείς ή η αεροπορική εταιρεία
θα πρέπει να σας καταβαλουμε σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, καταστροφή, καθυστέρησης ή απώλειας
αποσκευών ή την περιουσία είναι σύμφωνα με τη σχετική διεθνή σύμβαση ή κανονισμό. Για τις περισσότερες
διεθνείς πτήσεις, αυτό θα είναι η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999. Σε περίπτωση που η Σύμβαση του Μόντρεαλ
1999 εφαρμόζεται, μέγιστη αποζημίωση που εμείς ή ή η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να σας πληρώσει σήμερα
για την απώλεια, καταστροφή, βλάβη, καθυστέρηση των αποσκευών είναι το μέγιστο που καταβάλλονται στο
πλαίσιο της Σύμβασης, εάν ισχύουν ειδικοί όροι.
Η αεροπορική εταιρεία δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, εάν ο αερομεταφορέας
μπορεί να αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η ζημία, καθυστέρηση ή απώλεια ή ότι
ήταν αδύνατο για την αεροπορική εταιρεία ή τους υπαλλήλους της να λάβει τέτοια μέτρα.
Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να δώσουμε πίστωση για τις πληρωμές που λαμβάνονται από οποιαδήποτε
εταιρεία ή άλλο προμηθευτή στο πλαίσιο του αιτήματός σας. Θα πρέπει επίσης να μας δώσει λεπτομέρειες σχετικά
με τυχόν σχετική ασφαλιστική κάλυψη που κρατάτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε το δικαίωμα να σας
ζητήσουμε να μειώσει την αξίωσή σας κατά το ποσό που έλαβε από κάθε ασφαλιστική εταιρεία.
2.5 ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;
Αν και δεν τίθεται όριο για τις αποσκευές που μπορείτε να πάρετε στο πλοίο της κρουαζιέρας σας, υπάρχουν
εντούτοις πάντοτε περιορισμοί στην ποσότητα, το μέγεθος και το βάρος των αποσκευών που μπορείτε να πάρετε
στην αεροπορική σας πτήση. Παρακαλούμε ελέγξτε το αεροπορικό σας εισιτήριο για το όριο βάρους που ισχύει για
την πτήση σας. Το ανώτερο επιτρεπτό βάρος ανά επισκέπτη στα πλοία μας είναι 90 κιλά.
2.6 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΖΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ;
Παρακαλούμε ελέγξτε τις ισχύουσες απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζα συμβουλευόμενοι τις πρεσβείες των χωρών
τις οποίες θα επισκεφτείτε κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας ή συμβουλευτείτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
πολύ πριν από την αναχώρησή σας. Για την προστασία σας, σας συνιστούμε η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου
σας να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης του ταξιδιού σας.
Επειδή η διαδικασία απόκτησης της βιζας μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο σας συνιστούμε να ξεκινάτε την διαδικασία
νωρίς για τις θεωρήσεις. Κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου οι αιτήσεις για τη χορήγηση θεωρήσεων μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο για την επεξεργασία από τις αρμόδιες κυβερνητικές οργανώσεις.
Εάν ταξιδεύετε στις Η.Π.Α σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP), θα
πρέπει εσείς καθώς και όλα τα μέλη της ομάδας σας (συμπεριλαμβανομένων των τέκνων) να σιγουρευτείτε ότι το
διαβατήριό σας είναι μηχανικώς αναγνώσιμο. Ένα διαβατήριο είναι μηχανικώς αναγνώσιμο όταν υπάρχουν δύο
γραμμές με γράμματα, αριθμούς και σύμβολα “>>>>” κατά μήκος της σελίδας των προσωπικών στοιχείων (τη
σελίδα με τη φωτογραφία και τα προσωπικά στοιχεία). Το μηχανικώς αναγνώσιμο κείμενο θα εμφανίζεται σε μία
λευκή λωρίδα στα παλαιότερα διαβατήρια και απευθείας στη ροζ σελίδα στα νεότερα διαβατήρια. Εάν δεν
υπάρχουν τέτοιες γραμμές κειμένου στη σελίδα των προσωπικών στοιχείων, το διαβατήριο δεν είναι μηχανικώς
αναγνώσιμο. Αυτό ενδέχεται να ποικίλει ανά χώρα και εάν δεν είστε σίγουρος για τον τύπο του διαβατηρίου σας,
παρακαλούμε ελέγξτε με το γραφείο διαβατηρίων της χώρας σας. Από τις 26 Οκτωβρίου 2004, οποιοσδήποτε
ταξιδεύει στις Η.Π.Α. σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP) χωρίς να
διαθέτει ένα μηχανικώς αναγνώσιμο διαβατήριο θα χρειαστεί βίζα για να ταξιδέψει στις Η.Π.Α. Εάν ταξιδεύετε στις
Η.Π.Α σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP) και έχετε ένα διαβατήριο που
έχει εκδοθεί μετά από την εν λόγω ημερομηνία, θα χρειαστεί να έχετε ένα βιομετρικό διαβατήριο. Οι ταξιδιώτες με
ισχύοντα διαβατήρια μηχανικώς αναγνώσιμα τα οποία εκδόθηκαν πριν από τον Οκτώβριο 2006 που ταξιδεύουν
προς τις Η.Π.Α. σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP) μπορούν να
ταξιδέψουν με τα υπάρχοντα διαβατήριά τους. Εάν το διαβατήριο εκδόθηκε μετά από τις 26 Οκτωβρίου 2006 και
δεν είναι βιομετρικό, δεν θα σας χορηγηθεί ταξιδιωτική βίζα χωρίς χρέωση αλλά θα χρειαστεί να αποκτήσετε βίζα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα διαβατήρια, παρακαλούμε ενημερωθείτε κατά την κράτησή σας ή
επικοινωνήστε με το γραφείο διαβατηρίων της χώρας σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες
υπόκεινται σε αλλαγή και ότι πρέπει να ελέγχετε τις ενημερωμένες απαιτήσεις αρκετό χρονικό διάστημα πριν από
την αναχώρηση.
Παρακαλούμε σημειώστε: Σε ορισμένα άτομα ενδέχεται να μην επιτραπεί η είσοδος στις Η.Π.Α. σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP). Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται, αλλά όχι
αποκλειστικά, για παράδειγμα άτομα που έχουν συλληφθεί, ακόμη κι αν η σύλληψη δεν επέφερε ποινική καταδίκη
και εκείνα τα άτομα με ποινικό μητρώο. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με τη δυνατότητά σας να
ταξιδέψετε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP), σας συνιστούμε να
επικοινωνήσετε με την προξενική αρχή πληροφόρησης της Πρεσβείας των Η.Π.Α. προτού κάνετε κράτηση σε εμάς.
Εάν δεν είστε πολίτης χώρας η οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης
(VWP), πρέπει να ελέγξετε τις ισχύουσες απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζας συμβουλευόμενοι τις Πρεσβείες των
χωρών που θα επισκεφτείτε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Συμπεριλαμβάνονται τυχόν τεχνικές στάσεις
όπως για παράδειγμα στο Πρινς Ρούπερτ.
Λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη εάν σας αρνηθούν την είσοδο σε πτήση ή σε
οποιαδήποτε χώρα ή εάν υποστείτε άλλες δυσκολίες ή επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα επειδή δεν κατέχετε ένα
αποδεκτό διαβατήριο και/ή την απαιτούμενη βίζα.
Οι περισσότεροι κάτοχοι διαβατηρίων θα χρειαστούν βίζα προκειμένου να ταξιδέψουν στη Ρωσία, η απόκτηση της
οποίας πραγματοποιείται εντός αρκετών εβδομάδων ή και περισσότερο. Σε γενικό πλαίσιο, δεν παρέχονται
υπηρεσίες έκδοσης βίζας από την Royal Caribbean International. Ωστόσο, εάν επισκεφτείτε τη Ρωσία με μία από τις
διαθέσιμες εκδρομές οι οποίες οργανώνονται από τη Royal Caribbean International, δεν θα χρειαστείτε βία για την
εν λόγω εκδρομή. Εντούτοις, εάν επιθυμείτε να επισκεφτείτε μόνοι σας αξιοθέατα, πρέπει να αποκτήσετε μία βίζα
απευθείας από την Πρεσβεία της Ρωσίας.
Βεβαιωθείτε ότι αναφέρεται ακριβώς το ίδιο όνομα (και αρχικά) στο εισιτήριό σας όπως και στο διαβατήριό σας.
Εάν υπάρχει κάποια διαφορά μπορεί να σας αρνηθούν την είσοδο στην πτήση σας ή στην κρουαζιέρα σας.
Λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη εάν σας αρνηθούν την είσοδο σε πτήση ή σε
οποιαδήποτε χώρα ή εάν υποστείτε άλλες δυσκολίες ή επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα επειδή δεν κατέχετε ένα

αποδεκτό διαβατήριο ή την απαραίτητη βίζα.
Οι απαιτήσεις για διαβατήριο και θεώρηση ενδέχεται να αλλάξουν και ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχθούμε οιαδήποτε ευθύνη αν σας αρνηθούν την είσοδο σε οιαδήποτε πτήση ή σε
οιαδήποτε χώρα, ή με άλλον τρόπο υποστείτε οιεσδήποτε δυσκολίες ή οιαδήποτε έξοδα επειδή δεν έχετε το
σωστό διαβατήριο και/ή οιαδήποτε(οιεσδήποτε θεώρηση(σεις).
Είναι αποκλειστική ευθύνη του φιλοξενούμενου να αναζητήσει και να λάβει όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα και να τα
έχει διαθέσιμα όταν χρειαστεί. Αυτά τα κατάλληλα και σε ισχύ ταξιδιωτικά έγγραφα όπως διαβατήρια, θεωρήσεις,
πιστοποιητικό εμβολιασμού και νόμιμα έγγραφα για τα μέλη της οικογένειας απαιτούνται για την επιβίβαση και την
εκ νέου είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Στους φιλοξενούμενους οι οποίοι δεν έχουν τα
κατάλληλα έγγραφα ενδέχεται να τους απαγορευθεί η επιβίβαση στο αεροσκάφος της πτήσης τους ή στο πλοίο ή
να εισέλθουν σε μια χώρα και ενδέχεται να τους επιβληθεί πρόστιμο. Δεν επιστρέφονται χρήματα σε άτομα τα
οποία παραλείπουν να φέρουν τα κατάλληλα έγγραφα.Ορισμένες λιμενικές αρχές ενδέχεται κατά καιρούς να
ζητούν τα στοιχεία συνοδευόμενα από φωτογραφία σας κατά την αναχώρηση της κρουαζιέρας σας. Σας
συνιστούμε να έχετε πάντοτε μαζί σας κατά την αναχώρηση με πλοίο, εκτός του διαβατηρίου σας, ένα
φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου με τη φωτογραφία σας, για να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρία ή εμπόδιο που
ενδεχομένως προκληθεί.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ESTA)
Να ενημερώσουμε ότι τα παραπάνω έγγραφά είναι υποχρεωτικα για να επιτραπεί η επιβίβαση σε πτήση ή
κρουαζιέρα που αναχωρούν ή καταλήγουν σε λιμένα εισόδου των ΗΠΑ, Πουέρτο Ρίκο ή στις Βρετανικές
Παρθένους Νήσους, όλα τα άτομα που σκοπεύουν να ταξιδέψουν πρέπει να έχουν έγκυρη θεώρηση, μόνιμος
κάτοικος (πράσινη κάρτα) ή ένα έγκυρο ηλεκτρονικό σύστημα άδειας ταξιδίου (ESTA).
Το ESTA είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για να ορίσει την επιλεξιμότητα των
επισκεπτών με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης
(VWP) και για να ορίσει εάν ένα τέτοιο ταξίδι συνεπάγεται τυχόν επιβολής νόμου ή κινδύνου ασφαλείας. Για να
κάνετε αίτηση χορήγησης άδειας ταξιδιού με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό το VWP, πρέπει να
συνδεθείτε στο διαδικτυακό σύστημα ESTA και να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική αίτηση παρέχοντας τα
βιογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία επιλεξιμότητας που απαιτούνται στο έντυπο αίτησης I-94W. Για να ξεκινήσετε
τη διαδικασία χορήγησης άδειας μέσω του ESTA, παρακαλούμε συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του ESTA στο
https://esta.cbp.dhs.gov
Οι πληροφορίες μέσω ESTA θα διασφαλιστεί από τις αεροπορικές εταιρείες ότι ολοκληρώθηκαν στο τσεκ-ιν. Για το
τσεκ-ιν στην κρουαζιέρα, οι επισκέπτες μας θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους ένα αντίγραφο του αποδεικτικού
ESTA και να το προσκομίσουν κατά το τσεκ-ιν σε κρουαζιέρα στην οποία το λιμάνι προσέγγισης/τερματισμού είναι
οποιοδήποτε λιμάνι των Η.Π.Α.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη για την απόρριψη των αιτήσεων ESTA από το
Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αιτήσεις ESTA οι οποίες απορρίφθηκαν θα
χρειαστεί να αναφερθούν στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να πραγματοποιηθεί αίτηση για
έκδοση βίζας ταξιδιού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σημαντικό: Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ενεργούν μόνο ως οδηγός και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή
(Συχνά υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τη διάρκεια ισχύος διαβατήριο, ακόμη και όταν δεν απαιτείται θεώρηση
εισόδου). Για περισσοτερες πήροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2.7 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ;
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ιατρό σας για συμβουλές και συμβουλευτείτε τις πλέον ενημερωμένες
υγειονομικές απαιτήσεις για όλους τους προορισμούς που παρουσιάζονται στο εν λόγω φυλλάδιο.
Η Royal Caribbean International καλωσορίζει τις γυναίκες σε εγκυμονούσα κατάσταση αλλά δεν θα δεχτεί εκείνες
οι οποίες θα μπουν στην 24η εβδομάδα της κύησης από την αρχή ή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρας. Οι εγκυμονούσες πρέπει να προσκομίζουν επιστολή του ιατρού τους που να αναφέρει την εβδομάδα
της εγκυμοσύνης κατα την αναχώρηση, να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επιβάτης μπορεί να ταξιδέψει και ότι η
εγκυμοσύνη δεν είναι υψηλού ρίσκου. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε ενημερωθείτε από την
ιστοσελίδα μας.Για να διασφαλιστεί ένα υγιές δρομολόγιο , ζητάμε απο τους επισκέπτες να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο στο λιμάνι για να επιβεβαιώσούν εάν πάσχουν ή αν παρουσιάζουν γαστρεντερικά συμπτώματα ή
άλλες ασθένειες που μεταδίδονται εύκολα από άτομο σε άτομο.
2.8 CHECK-IN
Αν έχετε κάνει check-in online, να φέρετε το υπογεγραμμένο SetSail Pass και τα έγγραφα ταυτότητας μαζί σας
στον σταθμό επιβίβασης στο κρουαζιερόπλοιο. Προχωρήστε στον χώρο SetSail όπου ένας από τους υπαλλήλους
εξυπηρέτησης φιλοξενουυμένων της εταιρείας μας θα ελέγξει τα έγγραφα ταυτότητάς σας και θα σας εκδώσει τη
δική σας κάρτα SeaPassSM για να επιβιβαστείτε στο πλοίο. Αν δεν έχετε κάνει check-in online, να φέρετε τα
συμπληρωμένα έντυπα Στοιχείων Φιλοξενουμένων, Λογαριασμό Χρέωσης & Έντυπο Εισιτηρίου Κρουαζιέρας
(Guest Information Forms, Charge Account & Cruise Ticket Form) και τα έγγραφα ταυτότητάς σας στον σταθμό
επιβίβασης κρουαζιέρας όπου ένας από τους πράκτορες εξυπηρέτησης φιλοξενουμένων θα διεκπεραιώσει τα
υμέτερα έγγραφα της κρουαζιέρας, θα ελέγξει τα έγγραφα ταυτότητας, θα σας εκδώσει κάρτα επιβίβασης και θα
σας οδηγήσει στο πλοίο.
Για να κάνετε check-in online, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.royalcaribbean.com, κάντε κλικ στο “Before You
Board,”(Πριν επιβιβαστείτε), έπειτα κάντε κλικ στο πεδίο “Online Check-in”.
3. ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
3.1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από αρκετούς χώρους για τα γεύματα στο κύριο εστιατόριο. Παράκληση να
ζητήσετε τη θέση καθίσματος που προτιμάτε και το μέγεθος του τραπεζιού την ώρα που κάνετε κράτηση. Δεν
μπορούμε να δεχθούμε οιεσδήποτε κρατήσεις οι οποίες είναι υπό αίρεση σχετικά με την προτιμώμενη θέση
καθίσματος που είναι ή καθίστανται διαθέσιμη πριν από την αναχώρηση. Αν ακυρώσετε διότι η θέση καθίσματος
που προτιμάτε για το γεύμα δεν είναι διαθέσιμη (είτε αυτό είχε επιβεβαιωθεί είτε όχι κατά τον χρόνο κράτησης), θα
ισχύουν οι ημέτερες συνήθεις χρεώσεις. Τα αιτήματα για επιλογή θέσης καθίσματος για τα γεύματα δεν μπορούν
να είναι εγγυημένα. Ο αριθμός τραπεζιού σας θα επιβεβαιώνεται στην καμπίνα σας κατά την έναρξη της
κρουαζιέρας σας. Οι ώρες σερβιρίσματος των γευμάτων ενδέχεται να ποικίλουν ελαφρά τις ημέρες προσέγγισης
σε λιμάνι λόγω των αναχωρήσεων για εκδρομές στην ξηρά. Το My Time Dining (ανοικτή θέση καθίσματος)
προσφέρεται τώρα σε όλα τα πλοία του στόλου προσφέροντας ευελιξία στους φιλοξενούμενους όσον αφορά το
βραδινό γεύμα. Μπορείτε να αποφασίσετε όταν θα θέλετε να δειπνήσετε μεταξύ των ωρών 18:00 και 21:30 κάθε
βράδυ· παρόμοια με ένα σύνηθες εστιατόριο εντούτοις ενθαρρύνουμε κρατήσεις για να αποφύγετε τυχόν
αναμονές . Μπορείτε να κάνετε κράτηση για το δείπνο σας πριν την αναχώρηση μέσω της ιστοσελίδας μας στη
σελίδας ‘already booked’. H Η κράτηση για το My Time Dining είναι βάση διαθεσιμότητας και τα φιλοδωρήματα /
χρεώσεις σερβιρίσματος προπληρώνονται υποχρεωτικά για αυτή την επιλογή. Επιπλέον, διατίθεται η επιλογή My
Family Time Dining για επιλεγμένες διαδρομές μόνο για τον ενωρίτερο χρόνο γεύματος (ποικίλει ανάλογα με το
πλοίο και τη διαδρομή). Αυτό προσφέρει στα παιδιά ένα γρήγορο σερβίρισμα κατά τη διάρκεια του πρώτου dining
seating και στη συνέχεια μεταφέρονται στο Adventure Ocean. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για
φιλοξενούμενους ηλικίας μεταξύ 3-11 ετών κατά την ημερομηνία του απόπλου. Οι χρεώσεις σερβιρίσματος/
φιλοδωρήματα δεν είναι υποχρεωτικά για την επιλογή My Family Time Dining. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να
κρατήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον ταξιδιωτικό πράκτορά
σας. Να ενημερώσουμε ότι τα νέα πλοία που τίθονται σε λειτουργία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία έκδοσης
του παρόντος φυλλαδίου μπορεί να έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις εστίασης. Αν σκοπεύετε να κλείσετε μια
κρουαζιέρα, για πρώτη φορά μετά την έκδοση αυτού του φυλλαδίου, παρακαλούμε δείτε
www.royalcaribbean.com πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης σας για ενημέρωμένες ρυθμίσεις εστίασης.
3.2 ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ;
Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τους επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, κάνοντας εύλογες
προσπάθειες να ληφθεί μέριμνα για τα άτομα με ειδικές υπηρεσίες / απαιτήσεις βοήθειας. Για τα άτομα με
αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα θα επιδιώξουμε να εξασφαλίσουμε άνετο ταξίδι μέσα από προβλήτες
αεροδρόμια, καθώς και επί του σκάφους κατά τις επαφές με τις αεροπορικές εταιρείες, λιμενικούς πράκτορες,
εταιρείες ξενοδοχεία, μεταφορές και φυσικά τα πλοία μας για να κάνουμε κάθε εύλογη και αναγκαία προσπάθεια
για την παροχή βοήθειας σε πραγματικούς ιατρικούς λόγους. Στην Royal Caribbean International ® μπορούμε να
φιλοξενήσουμε τις ακόλουθες ειδικές δίαιτες εν πλω: χορτοφάγοι, διαβητικοί, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά,
χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, δίαιτες χαμηλών χοληστερόλης. Άλλες ειδικές δίαιτες, όπως kosher γεύματα και
χωρίς λακτόζη μπορεί να είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
Σημείωση: τα kosher γεύματα μας είναι παρόμοια με τις αεροπορικες εταιρείες τροφίμων και είναι
προσυσκευασμένα.
Παρακαλώ σημειώστε: ότι kosher τρόφιμα και άλλα ειδικά αιτήματα γευμάτων δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρότυπο
και να προσφέρουν το ίδιο εύρος με τα τρόφιμα που προβλέπονται στο πλαίσιο του γενικού μενού και θα πρέπει να
ζητηθεί εκ των προτέρων για την συγκεκριμένη αναχωρηση οπως αναφέρετε παρακάτω στο 4.3. Παρακαλώ
σημειώστε: ότι οι αιτήσεις για φαγητό για ειδικές διατροφικές ανάγκες ή δυσανεξίες τροφίμων δεν μπορούν να
γίνει αποδεκτές για οποιαδήποτε επί του σκάφους εστιατόριο, εκτός από το κεντρικό εστιατόριο. Παρακαλούμε
υποβάλλετε διατροφικές αίτημά σας γραπτώς δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας οπως αναφέρετε παρακάτω στο 4.3. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε εύλογα
αιτήματα, αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Παρακαλώ
ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περισσότερες πληροφορίες.
Παρακαλώ σημειώστε: ότι, ενώ είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε τις αιτήσεις για ειδικές διατροφικές ανάγκες και να
λάβουμε γνώση των τροφικων δυσανεξίων, αυτό περιορίζεται στο κεντρικό εστιατόριο για κάθε πλοίο. Είμαστε σε
θέση να εγγυηθούμε ή να αποδεχθούμε την ευθύνη ότι το φαγητό που σερβίρεται σε οποιαδήποτε άλλη
εγκατάσταση τροφίμων σε πλοίο θα είναι σε θέση να ληφθεί μέριμνα για συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις
και τροφικές δυσανεξίες. Royal Caribbean International ® δεν παρέχει παιδικές τροφές, αλλά μπορούν να
αγοραστούν εκ των προτέρων μέσω της ιστοσελίδας μας News & Offers/Shop Gifts section και στη συνέχεια
παραδίδονται σε σας εν πλω.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να έχετε κατά τη στιγμή της
κράτησης, π.χ. η λογιστική αξία των ειδικού ιατρικού εξοπλισμού, τα ζώα βοήθειας, αναπηρικά αμαξίδια, βοήθεια
στο αεροδρόμιο / λιμάνι / επί του σκάφους ή συνδέονται με τη στέγαση του πλοίου ή το ξενοδοχείο κατά τη στιγμή
της λήψης της κράτησης. Θα παρέχει επίσης με την πρώτη Τιμολόγιο Επιβεβαίωση σας μια “Guest Ειδικές
Ανάγκες” μορφή (επίσης διαθέσιμο από την ιστοσελίδα μας), το οποίο σας ζητάμε να συμπληρώσετε και να μας
επιστρέψετε το αργότερο 90 ημέρες πριν από το ταξίδι, όπως αυτό σας δίνει την ευκαιρία να μας ενημερώσετε με
κάθε λεπτομέρεια για τυχόν ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να έχετε γραπτώς.
Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να παρέχουμε την κατάλληλη στήριξη ή τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε, εμείς
θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.
3.3 ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟIΗΣΗ ΟΡΙΣΜEΝΩΝ ΙΔΙΑIΤΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ;
Δυστυχώς, όχι. Αν έχετε μια κάποια ιδιαίτερη απαίτηση, παρακαλούμε δώστε γραπτές λεπτομέρειες στον
ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στον ειδικό επί των κρουαζιερών κατά την κράτηση. Ενώ εμείς και οι προμηθευτές μας
θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, λυπούμεθα αλλά δεν μπορούμε να

εγγυηθούμε ότι εμείς ή οι προμηθευτές μας θα το πράξουμε. Η μη ικανοποίηση κάποιας ιδιαίτερης απαίτησης για
οποιονδήποτε λόγο δεν αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας μας. Αν μία ιδιαίτερη απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί
μόνο με μια πρόσθετη επιβάρυνση, η επιβάρυνση αυτή θα σας αποσταλεί πριν από την αναχώρηση ή θα πληρωθεί επί
τόπου. Εκτός αν προηγήθηκε ειδική γραπτή συμφωνία κατά την κράτηση, δεν μπορούμε να δεχθούμε μία κράτηση
υπό τον όρο να ικανοποιηθεί μία ιδαίτερη απαίτηση. Οι κρατήσεις αυτές θα θεωρηθούν σαν «κανονικές» κρατήσεις,
ανάλογα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις επί ειδικών απαιτήσεων.
3.4 KΑΤΑΝAΛΩΣΗ ΑΛΚΟOΛ ΣΤΟ ΠΛΟIΟ;
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε όλα τα πλοία της Royal Caribbean International
εξαρτάται απο την γεωγραφική θέση που βρίσκεται το πλοίο. Για τα πλοία που αναχωρούν από Ευρώπη, Ασία,
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αμερική, το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι δεκαοκτώ (18). Για τα πλοία που
αναχωρούν από Β. Αμερική και Καναδά το ελάχιστο όριο ηλικίας για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών είναι είκοσι
ένα (21) Στις ιδιωτικές παραλίες όπως Labadee & Coco Cay και όταν τα πλοία βρίσκονται σε λιμάνια των Ηνωμένων
Πολιτειών το ελάχιστο όριο ηλικίας κατανάλωσης οινοπνευματωδών είναι είκοσι ένα (21). Διατηρούμε το δικαίωμα να
αλλάξουμε το ελάχιστο όριο ηλικίας κατανάλωσης οινοπνευματωδών όπου οι νόμοι το απαιτούν χωρίς προειδοποίηση
όπου κρίνουμε αυτό απαραίτητο.
Αν ένας φιλοξενούμενος έχει γενέθλια τα οποία θα αλλάξουν την κατάταξή του όσον αφορά την πολιτική της
εταιρείας μας όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, μπορεί να επισκεφθεί το Γραφείο Σχέσεων με
τους Φιλοξενουμένους (Guest Relations Desk) και να επιδείξει το διαβατήριό του ως απόδειξη της ηλικίας του, τα
στοιχεία του τότε θα ενημερωθούν για να του επιτρέπεται να αγοράζει και να καταναλώνει οινοπνευματώδη εφόσον
πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της ημέτερης πολιτικής για τα οινοπνευματώδη.
Παρακαλώ σημειώστε ότι εντός των χωρικών υδάτων ορισμένων χωρών για την περιήγησή σας ή με βάση το λιμάνι
επιβίβασης σας, οι εν πλω καταστήματα ενδέχεται να κλείσουν ή εναλλακτικά μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί σε
ορισμένα στοιχεία διαθέσιμα για αγορά ή επιπλέον ΦΠΑ προστίθεται εξαρτάται από τους κανόνες ΦΠΑ της χώρας.
Περιορισμοί ισχύουν και αυτή η πολιτική μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες έχουν τη
δυνατότητα να φέρει στο πλοίο, την ημέρα της επιβίβασης μόνο, 2 μπουκάλια (75cl) κρασί ή σαμπάνια για κατανάλωση
εντός καμπίνα τους. Για την χρήση των υπηρεσιών αυτών σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο θα εφαρμόσει ένα τέλος
corkage. Τα οινοπνευματώδη ποτά που αγοράζονται σε ενδιάμεσα λιμάνια ή από καταστήματα που βρίσκονται επί του
πλοίου θα αποθηκεύονται από το πλοίο και θα παραδίδονται στις καμπίνες των επιβατών την τελευταία ημέρα της
κρουαζιέρας. Η ασφάλεια μπορεί να επιθεωρήσει τα δοχεία (φιάλες ύδατος, φιάλες σόδας, φιάλες στοματικού
διαλύματος, αποσκευές κλπ.) και θα πετά τα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα.
Η Συμπεριφορά πολιτικής Royal Caribbean International ® Guest μπορεί να επιβληθεί, μέχρι και την αποβίβαση, αν
παραβιάζει επισκέπτης οποιαδήποτε πολιτική για το οινόπνευμα. Οι επισκέπτες κάτω των παραπάνω ορίων ηλικίας δεν
θα τους επιστραφεί το αλκοόλ.
Οι επισκέπτες που παραβιάζουν την πολιτίκή για το αλκοολ (υπερβολική κατανάλωση, να προσφέρουν αλκοολ σε
άτομα μικρότερα απο την ηλικία που επιτρέπεται η κατανάλωση, που καταδεικνύουν ανεύθυνη συμπεριφορά, ή
προσπαθούν να κρύψουν την κατοχή αλκολουχων στα σημεία ελέγχου αποσκευών ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή),
μπορεί να αποβιβάστούν ή να μην τους επιτραπεί η επιβίβαση στο σκάφος με δικά τους έξοδα, σύμφωνα με το Guest
Vacation Polices.
Royal Caribbean International ® διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να περιορίσει τα προνόμια κατανάλωση
οποιουδήποτε επισκέπτη, ανεξάρτητα από την ηλικία. Επιπλέον πολιτικές για τις ομάδες βρίσκονται στο παραρτήμα
του Travel Agent Guide και εφαρμόζονται χωρίς καμία εξαίρεση. Οι ισχύοντες κανονιστικοί περιορισμοί όσον αφορά
την ηλικία ισχύουν ενόσω το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι και έως ότου αυτό εισέλθει σε διεθνή ύδατα.
3.5 ΦΙΛΟΔΩΡHΜΑΤΑ
Σε όλα τα πλοία μας, είθισται να προσφέρονται φιλοδωρήματα στα μέλη του προσωπικού τα οποία αισθάνεστε ότι σας
παρείχαν καλή εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ένα ημερήσιο κατά προσέγγιση συνολικό ποσό €9.50 ανά
φιλοξενούμενο (€11,00 για φιλοξενούμενους σε σουίτες), ανά ημέρα κρουαζιέρας, θα καλύπτει την εξυπηρέτηση στην
καμπίνα και την τραπεζαρία για ενηλίκους και παιδιά. Προσφέρουμε την επιλογή να προπληρώνετε τα επί του πλοίου
φιλοδωρήματά τας πριν από τις διακοπές σας. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε την υπηρεσία αυτή, η Royal Caribbean θα
προσθέσει αυτόματα ένα φιλοδώρημα €9,50 (€11,00 για Suite επισκέπτες) της εν πλω χρέωση (SeaPass) το λογαριασμό
σας σε καθημερινή .Επιπλέον, χρέωση εξυπηρέτησης 15% για όλους τους λογαριασμούς κατανάλωσης
οινοπνευματωδών ποτών προστίθεται αυτόματα στον ημέτερο λογαριασμό SeaPass.
Παρακαλούμε σημειώστε: τα φιλοδωρήματα είναι στην διακριτική σας ευχέρεια και, συνεπώς, τα ποσά μπορούν να
προσαρμοστούν προς τα επάνω ή προς τα κάτω ή να αφαιρεθούν από εσάς μέσω των Υπηρεσιών πελατών.
Προπληρωμένα φιλοδωρήματα θα πρέπει να υπολογίζονται κατά τη στιγμή της κράτησης. Παρακαλούμε σημειώστε:
ότι σε ορισμένες κρουαζιέρες μας που προσεγγίζουν αποκλειστικά σε λιμένες της ΕΕ και για τις εν λόγω κρουαζιέρες
είμαστε υποχρεωμένοι να χρεώνουμε.
ΦΠΑ (φόρος προστιθεμένης αξίας) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες επί του πλοίου, ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τον
ΦΠΑ της χώρας που βρίσκεται το λιμάνι. Οι εν λόγω ΦΠΑ επιβάλλεται σε αγαθά και υπηρεσίες στο σημείο πώλησης και
στη συνέχεια καταβάλλεται στη χώρα που βρίσκεται το λιμάνι. Μη κατοίκοι της ΕΕ μπορεί να είναι σε θέση να
ανακτήσουν ΦΠΑ που καταβάλλεται για τα φυσικά αγαθά, όταν αυτοί αποχωρούν από την ΕΕ, συνήθως στο
αεροδρόμιο αναχώρησης.
3.6 ΤΙ ΧΡΕΙAΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚAΝΩ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑIΑ ΝYΧΤΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙEΡΑΣ;
Φτιάχνετε τις βαλίτσες σας και τις τοποθετείτε έξω από την πόρτα της καμπίνας σας έως τα μεσάνυκτα. Ο
θαλαμηπόλος της καμπίνας σας θα σας δώσει χρωματιστές ετικέτες για κάθε τεμάχιο αποσκευής. Παράκληση να
αναγράψετε το όνομά σας και τη διεύθυνση κατοικίας σας σε κάθε ετικέτα και να αφαιρέσετε όλες τις λωρίδες που
κρέμονται από τις βαλίτσες σας. Τα εύθραυστα και πολύτιμα αντικείμενα (όπως κοσμήματα, φωτογραφικές μηχανές,
φάρμακα, κλπ.) να τα πάρετε μαζί σας.
Είναι ευθύνη των φιλοξενουμένων μας να πάρουν όλα τα προσωπικά τους είδη από την καμπίνα τους κατά την
αναχώρησή τους.
Αν κάποιο αντικείμενο αφεθεί στο πλοίο, ενώ θα σας βοηθήσουμε στην προσπάθειά σας να το βρείτε, αν δεν
μπορέσουμε να το βρούμε, τότε δεν μπορούμε να καταστούμε υπεύθυνοι και θα σας παραπέμψουμε στην ταξιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία σας για να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για το αντικείμενο αυτό. Παράκληση σημειώστε ότι
τα αντικείμενα που εγκαταλείπονται μπορεί να καταστραφούν.
3.7 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚH ΓΙΑ ΤΟ ΚAΠΝΙΣΜΑ;
Tο κάπνισμα δεν επιτρέπεται στις καμπίνες σε όλο τον στόλο ακόμα και στις καμπίνες με βεράντα. Για την άνεση των
φιλοξενουμένων μας, το κάπνισμα απαγορεύεται επί του πλοίου στους περισσότερους χώρους των πλοίων μας και
στις καμπίνες. Ωστόσο, για την εξασφάλιση επί του πλοίου περιβάλλοντος που να ικανοποιεί και τους καπνιστές,
έχουμε ορίσει χώρους καπνίσματος σε πολλά από τα σαλόνια μας σε προσδιορισμένα υπαίθρια ανοικτά καταστρώματα.
Πολιτική για το κάπνισμα στα πλοία της κατηγορίας Oasis: Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους χώρους
και έξω στην starboard side του πλοίου (παράκληση να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Φιλοξενουμένων (Guest
Services) για περισσότερες λεπτομέρειες). Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε οιοδήποτε χώρο τραπεζαρίας, θεάτρου,
χωλ, ή διαδρόμων· το κάπνισμα δεν επιτρέπεται επίσης μέσα σε οιαδήποτε καμπίνα ή σε χώρο περιπάτου κατηγορίας
Oasis (Oasis Class Boardwalk) ή σε ιδιωτικά μπαλκόνια του Central Park.
4. ΠΡOΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
4.1 ΤΙ ΙΣΧYΕΙ OΤΑΝ ΤΑΞΙΔΕYΩ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ;
Παράκληση να συμβουλευθείτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για πληροφορίες σχετικά με την προκαταβολή, την
πληρωμή, την ακύρωση και λοιπές πληροφορίες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις γι’ αυτούς που ταξιδεύουν με γκρουπ
διαφέρουν από αυτές που ισχύουν για ατομικές κρατήσεις.
4.2 ΤΊ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒAΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚEΣ ΑΝAΓΚΕΣ;
Θα πρέπει να μας βεβαιώσετε ότι είστε ιατρικά και σωματικά ικανοί να ταξιδέψετε και ότι ένα τέτοιο ταξίδι δεν θα
θέσει σε κίνδυνο τη δική σας ζωή ή τη ζωή των άλλων. Κατά την κράτηση (ή το ταχύτερο δυνατό αν το γεγονός επήλθε
αργότερα) θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα γραπτώς σχετικά με κάθε ιατρική σας ή φυσική
κατάσταση που θα απαιτήσει ιατρική θεραπεία ή ειδική προσοχή κατά την κρουαζιέρα σας ή που θα επηρεάσει την
κρουαζιέρα σας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (όπως τη χρήση ειδικών υπηρεσιών ή καμπινών). Παρακαλούμε δώστε μας
όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες. Εκτός απο αυτών που αναφέρονται παρακάτω τα πλοία μας διαθέτουν
περιορισμένο αριθμό καμπινών για επιβάτες με κινητικές αναπηρίες ή άλλες αναπηρίες. Οι επιβάτες που κάνουν
κράτηση μιας τέτοιας καμπίνας πρέπει να υπογράψουν και να επιστρέψουν την δήλωση που τους παρέχουμε, έτσι
διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε επιβάτες που έχουν πραγματική ανάγκη. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε
επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση σε καμπίνα σχεδιασμένη να εξυπηρετεί επιβάτες με ειδικές ανάγκες σε κανονική
καμπίνα εαν δεν υπάρχει πραγματική ιατρική ανάγκην ακόμη και να ακυρώσουμε την συγκεκριμένη κράτηση Οι
επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι θα πρέπει να φέρουν το δικό τους πτυσσόμενο καροτσάκι αν και
θα υπάρξουν ορισμένα τμήματα του πλοίου απρόσιτα στο καροτσάκι τους. Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε μαζί σας
αυτόματο αναπηρικό καροτσάκι ή ένα μηχανάκι στο πλοίο πρέπεινα συμπληρώσετε το Guest Special Needs form που
παρέχουμε και στη συνέχεια να το στείλετε στο τμήμα Guest Special Needs Form μέσω e-mail για να αναφέρετε τις
διαστάσεις καθώς μπορεί υπάρξει περιορισμός μεγέθους και μπορεί αν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά
σας. Ορισμένες περιστάσεις (όπως η χρήση λεμβών) ίσως εμποδίσουν τους επιβάτες με καροτσάκι να αποβιβαστούν
σε ορισμένα λιμάνια. Οι επιβάτες που υποφέρουν από σωματική αναπηρία ή από κάποια ιατρική κατάσταση πρέπει να
είναι αυτόνομοι ή να ταξιδεύουν με κάποιον που μπορεί να τους χορηγήσει κάθε απαραίτητη βοήθεια. Λυπούμεθα,
αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε το δικαίωμα να μη δεχθούμε ένα πρόσωπο το οποίο, κατά τη λογική μας
άποψη, αδυνατεί σωματικά ή πνευματικά να ταξιδέψει ή μπορεί να χρειασθεί ιδιαίτερη φροντίδα πέρα από αυτήν που ο
ταξιδιωτικός του σύντροφος ή εμείς μπορούμε να του παράσχουμε. Σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ 1177/2010. Σε
περίπτωση που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές ή του εθνικού
δικαίου ή τις αρμόδιες αρχές, ή όταν το σχεδιασμό της υποδομής πλοίου ή το λιμάνι (συμπεριλαμβάνονται οι
τερματικοί σταθμοί) και του εξοπλισμού καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των επιβίβαση, αποβίβαση ή μεταφορά ενός
επισκέπτη σε μια ασφαλή και λειτουργικά
εφικτό τρόπο
4.3 ΥΦIΣΤΑΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟI ΗΛΙΚΙΑΣ;
Στα πλοία μας, τα οποία αναχωρούν από τους λιμένες στην Ευρώπη, την Ασία, τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία ή τη
Νέα Ζηλανδία κανένα άτομο κάτω των δεκαοκτώ (18) («ανήλικος(η)») δεν μπορεί να ταξιδέψει σε οποιοδήποτε
αναχώρηση κρουαζιέρας ή να έχουν δική τους καμπίνα, εκτός αν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα ή του
εξουσιοδοτημένου προσώπου που είναι πάνω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18). Παρακαλώ σημειώστε, ότι για
οποιαδήποτε από τα πλοία μας, που αναχωρούν από λιμάνι στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, η ελάχιστη ηλικία για τα παραπάνω
θα είναι είκοσι ένα (21)
Για ανηλίκους ηλικίας 18 ετών ή νεότερους κατά την έναρξη της κρουαζιέρας, πρέπει να παρέχεται γραπτή άδεια από
γονέα/νόμιμο κηδεμόνα. Για ανηλίκους ηλικίας 18, 19 ή 20 ετών κατά την έναρξη της κρουαζιέρας δεν χρειάζεται άδεια
Οι ενήλικες οι οποίοι δεν είναι οι γονείς ή νόμιμος κηδεμόνας οιουδήποτε ανήλικου που ταξιδεύει μαζί τους οφείλουν
να προσκομίσουν το διαβατήριο του ανηλίκου που θα είναι σε ισχύ και την ισχύουσα θεώρηση (βίζα) (ή επικυρωμένο
αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του ανηλίκου) και πρωτότυπο επιστολής νομικά επικυρωμένης ή
συνταχθείσας ενώπιον συμβολαιογράφου υπογεγραμμένης από τουλάχιστον ένα από τους γονείς/νομίμους
κηδεμόνες του ανηλίκου. Η επιστολή πρέπει να εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να πάρει μαζί του τον(τους)
ανήλικο(ους) στην προσδιοριζόμενη κρουαζιέρα και πρέπει να εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να επιβλέπει το
ανήλικο, να υπογράφει τις ισχύουσες παραιτήσεις από δικαιωματική απαίτηση για αθλητικές δραστηριότητες (sports
waiver) και να επιτρέπει ιατρική θεραπεία που πρέπει να χορηγείται στο ανήλικο, η οποία κατά τη γνώμη του

θεράποντα ιατρού χρειάζεται να χορηγηθεί χωρίς καθυστέρηση. Μια επιστολή μπορεί να επικυρωθεί νομικά ή
να συνταχθεί και να επικυρωθεί ενώπιον συμβολαιογράφου από εν ενεργεία δικηγόρο, συμβολαιογράφο ή επίτροπο
ορκοδοσίας έναντι καταβολής αμοιβής.
Αν δεν προσκομίζονται τέτοια στοιχεία, στον(ους) ενδιαφερόμενο(ους) ανήλικο(ους) δεν θα επιτρέπεται να η
επιβίβαση στο πλοίο ή να αρχίσουν την κρουαζιέρα. Δεν θα φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη για έξοδα ή ζημίες που
προκληθούν ως αποτέλεσμα τέτοιας περίπτωσης είτε από τον ενδιαφερόμενο ανήλικο, το(τα) άτομο(α) που
πληρώνουν για την κρουαζιέρα τους (αν όχι ο(η) ίδιος(α) ο(η) ανήλικος(η)), ή οιαδήποτε άτομα που ταξιδεύουν μαζί με
τον ανήλικο ο οποίος αποφασίζει να μη συνεχίσει την κρουαζιέρα ως αποτέλεσμα της παράλειψης να προσκομίσει
επιστολή εξουσιοδότησης όπως ορίζεται ανωτέρω. Δε θα καταβάλλουμε οιαδήποτε αποζημίωση ούτε θα
επιστρέψουμε οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε οιονδήποτε ανήλικο στον οποίο δεν επιτρέψαμε να επιβιβαστεί στο
πλοίο, οιαδήποτε άτομα που πληρώνουν για τις διακοπές του ανηλίκου (αν δεν είναι ο (η) ίδιος(α) ο(η) ανήλικος(η)),
ή οιαδήποτε άτομα ταξιδεύοντα με τον ανήλικο που αποφασίζουν να μη συνεχίσουν οι ίδιοι την κρουαζιέρα ως
αποτέλεσμα της παράλειψης να προσκομίσουν επιστολή εξουσιοδότησης. Παράκληση να σημειώσετε ότι ο (οι)
γονέας(είς) /νόμιμος κηδεμόνας που ταξιδεύει με ανήλικο, που έχει διαφορετικό επίθετο από το επίθετο του(των)
γονέα(ων)/νόμιμου κηδεμόνα, θα πρέπει να προσκομίζει επίσημο αποδεικτικό στοιχείο όπως πλήρες πιστοποιητικό
γέννησης/έγγραφα διαζυγίου, κλπ., προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι ο γονέας(είς)/νόμιμος κηδεμόνας του
ενδιαφερόμενου ανήλικου.
Ατομικές καμπίνες μπορούν να κρατηθούν από παντρεμένα ζευγάρια των οποίων η ελάχιστη ηλικία είναι δεκαέξι
(απαιτείται η απόδειξη γάμου τη στιγμή της κράτησης). Επί του πλοίου υπάρχουν ορισμένες εγκαταστάσεις όπου
εκάστη είσοδος περιορίζεται ανάλογα με την ηλικία. Τα άτομα που χρησιμοποιούν τα σπα Elemis® AquaSpa® πρέπει να
είναι άνω των 18 ετών. Πλήρεις πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις που προσφέρονται επί του πλοίου με
περιορισμούς ανάλογα με την ηλικία περιέχονται στο Ημερήσιο Πρόγραμμα (Daily Programme), το οποίο διατίθεται
από το Γραφείο Σχέσεων με τους Φιλοξενούμενους (Guest Relations Desk).
Η ελάχιστη ηλικία για βρέφη να ταξιδεύσουν είναι οι έξι (6) μήνες, την ημερομηνία απόπλου και δώδεκα μήνες, την
ημερομηνία απόπλου για Διατλαντικές, Διειρηνικές, Χαβάη, Αυστραλία, επιλεγμένες νοτιομερικανικές κρουαζιέρες και
λοιπές επιλεγμένες κρουαζιέρες.
Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, κάθε κρουαζιέρα που έχει 3 ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες στη
θάλασσα, απαιτέι τα βρέφη να είναι 12 μηνών κατά την πρώτη ημέρα της κρουαζιέρας / cruisetour.
Η υγεία και η ασφάλεια των φιλοξενουμένων μας είναι η πρώτιστη προτεραιότητά μας. Ως τέτοια, λαμβανομένων
υπόψη των περιορισμών των επί του πλοίου ιατρικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προσωπικού, η εταιρεία δεν
μπορεί να αποδεχθεί παραιτήσεις από απαιτήσεις, απαλλαγές ή αιτήματα για εξαιρέσεις από αυτή την πολίτική.
4.4 ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΜEΝΕΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜEΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΈΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΟΥ;
Δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα πλοία μας θα προσεγγίσουν σε όλα τα λιμάνια που διαφημίζουμε ή ότι
θα ακολουθήσουν κάθε τμήμα του διαφημιζόμενου δρομολογίου. Εμείς και ο κυβερνήτης του πλοίου έχουμε το
δικαίωμα να παραλείψουμε κάποιο λιμάνι, ή να προσεγγίσουμε σε ένα πρόσθετο λιμάνι, να παρεκκλίνουμε κατά κάποιο
τρόπο από το δημοσιευμένο δρομολόγιο ή να αντικαταστήσουμε ένα πλοίο ή τη στάση σε ένα λιμάνι. Επιπλέον δεν
φέρουμε ευθύνη για την αδυναμία μας να ανταποκριθούμε στους χρόνους άφιξης ή αναχώρησης που αναφέρονται
στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο για κάθε λιμάνι. Οι αλλαγές στο δρομολόγιο γίνονται κυρίως για να διασφαλιστεί η
προστασία των επιβατών μας. (δείτε 4.5)
Μετά την αναχώρησή σας μπορεί να προκύψουν αλλαγές στην προγραμματισμένη διαδρομή για πολλούς λόγους
όπως το απαγορευτικό για τον καιρό και οι θαλάσσιες συνθήκες , επείγοντα περιστατικά επισκεπτών, παροχή βοήθειας
σε άλλα πλοία και η αδυναμία του πλοίου να αναπτύξει κανονική ταχύτητα εξαιτίας κάποιου απρόσμενου μηχανικού ή
τεχνικού προβλήματος .Φυσικά θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να αποφύγουμε οποιαδήποτε αλλαγή της
προγραμματισμένης σας διαδρομής η οποία θα έχει πολύ επιζήμια επίπτωση για σας. Παρόλα αυτά δεν θα δεχτούμε
καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή η οποία προέρχεται από γεγονότα που δεν είναι υπό τον έλεγχο μας ή
που δεν έχουν κάποια πολύ επιζήμια επίπτωση σε σας. (δείτε 4.12)
4.5 ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΉ Ή ΑΚYΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙEΡΑΣ ΜΟΥ;
Κάποιες φορές . πρέπει αν γίνουν αλλαγές και να διορθώσουμε λάθη στο ενημερωτικό φυλλάδιο και πριν και μετά την
επιβεβαίωση των κρατήσεων και σπανιότερα να ακυρώσουμε της ήδη επιβεβαιωμένες κρατήσεις. Παρόλα αυτά πάντα
επιδιώκουμε να αποφεύγουμε τις αλλαγές και πρέπει
να διατηρούμε το δικαίωμα αν το κάνουμε. Εάν πρέπει να γίνει κάποια σημαντική αλλαγή θα σας ειδοποιήσουμε το
γρηγορότερο δυνατόν.
Εάν υπάρχει χρόνος να γίνει αυτό πριν την αναχώρηση θα σας προτείνουμε μία από τις παρακάτω επιλογές:
(Α) (για σημαντικές αλλαγές) να αποδεχτείτε τις νέες αλλαγές ή
(Β) να αγοράσετε ένα εναλλακτικό πακέτο διακοπών από μας , με παρόμοιους όρους με αυτό που είχατε κάνει
κράτηση εάν είναι διαθέσιμο. Θα σας προσφέρουμε τουλάχιστον ένα εναλλακτικό πακέτο διακοπών ή ένα παρόμοιο ή
υψηλότερων προδιαγραφών για το οποίο δε θα επιβαρυνθείτε περισσότερο από αυτό που είχατε ήδη πληρώσει. Εάν
αυτό τα πακέτο διακοπών είναι πιο φθηνό από αυτό που είχατε ήδη πληρώσει θα σας επιστρέψουμε τη χρηματική
διαφορά. Εάν δε δεχθείτε το πακέτο διακοπών που σας προσφέρουμε μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο από
τα πακέτο διακοπών μας που θα πραγματοποιηθούν στο εξής. Πρέπει να πληρώσετε την εφαρμόσιμη τιμή για
οποιοδήποτε τέτοιο πακέτο διακοπών. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσετε περισσότερο εάν είναι πιο ακριβό ή να σας
επιστραφεί η διαφορά εάν είναι πιο φθηνό. Γ) σε κάθε περίπτωση ακύρωσης ή αποδοχής της ακύρωσης, θα λάβετε
γρήγορα ολόκληρη τη χρηματική διαφορά των χρημάτων που πληρώσατε σε μας. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι τα
παραπάνω ισχύουν μόνο σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής
4.6 ΤΙ ΕIΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚH ΑΛΛΑΓΉ;
Μία σημαντική αλλαγή είναι μία αλλαγή η οποία σημειώνεται στην επιβεβαιωμένη κρουαζιέρα σας η οποία αναμένεται
εύλογα να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Παραδείγματα σημαντικής αλλαγής και αλλαγής ήσσονος σημασίας (ορίζεται
παρακάτω) αναφέρονται ως εξής: Σημαντική αλλαγή: Αλλαγή από λιμάνια προσέγγισης δύο ημερών αντί για δύο
ημέρες εν πλω Αλλαγή ήσσονος σημασίας: Αλλαγή από ένα λιμάνι προσέγγισης σε άλλο, Αλλαγή από λιμάνι
προσέγγισης μίας ημέρας σε μία ημέρα εν πλω, Αλλαγή στην ώρα προσέγγισης σε λιμάνια με το πλοίο να προσεγγίζει
ωστόσο όλα τα επικυρωμένα λιμάνια, Αλλαγή στη σειρά επίσκεψης των λιμανιών. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις,
ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές ή τερματισμό της κρουαζιέρας σας μετά από την αναχώρηση και πριν από την
προγραμματισμένη λήξη της εν λόγω κρουαζιέρας λόγω “ανωτέρας βίας” (ανατρέξτε στο 4.12). Στην ασυνήθιστη αυτή
περίπτωση, λυπόμαστε αλλά δεν μπορούμε να παρέχουμε οποιοδήποτε είδος επιστροφής χρημάτων (εκτός εάν
λάβουμε κάποιο ποσό από τους προμηθευτές μας) ή αποζημίωσης ή καταβολής χρημάτων για δαπάνες και έξοδα στα
οποία υποβληθήκατε ως άμεση συνέπεια.
4.7 ΜΠΟΡΕIΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΡΝΗΘΕIΤΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔEΨΩ;
Ναι, εάν κατά την εύλογη κρίση μας ή την εύλογη κρίση του καπετάνιου του πλοίου ή του ιατρού, δεν είστε ή δεν
φαίνεστε να είστε σε θέση να ταξιδέψετε για οποιονδήποτε λόγο, ή ένα αποτελείτε κίνδυνο για τον εαυτό σας ή
κίνδυνο ή ενόχληση για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή κίνδυνο για την περιουσία, έχουμε το δικαίωμα να σας
αρνηθούμε να ταξιδέψετε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πλοίο κι εάν βρίσκεστε ή να τερματίσουμε
την κρουαζιέρα σας ανά πάσα στιγμή. Μπορεί κατόπιν να σας αφήσουμε σε οποιοδήποτε λιμάνι ή χώρο όπου το πλοίο
προσεγγίζει δίχως να φέρουμε ουδεμία ευθύνη. Θα πρέπει να πληρώσετε όλες τις δαπάνες, όλα τα έξοδα ή την
απώλεια που προέκυψε και δεν θα προβούμε σε κανενός είδους αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων. Όταν η
κρουαζιέρα σας λάβει τέτοιο τέλος, δεν θα φέρουμε ουδεμία περαιτέρω ευθύνη απέναντί σας. Για να διασφαλιστεί μια
υγιής κρουαζιέρα, μπορεί επίσης να ζητηθεί απο οι πελάτες, οι οποίοι φθάνουν στο check in και παρουσιάζουν
συμπτώματα γαστρεντερικής νόσου τύπου ή άλλες ασθένειες που μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο,
μπορεί να κληθεί μετά από διαβούλευση με το ιατρικό προσωπικό μας για την αναδιάρθρωση των κρουαζιέρα τους.
Το αυτό δικαίωμα άρνησης συμμετοχής σας στο ταξίδι ή χρήσης των υπηρεσιών ισχύει και στην περίπτωση όπου δεν
είστε ή φαίνεστε ότι δεν είστε ικανός να ταξιδέψετε ή συμπεριφέρεστε με άσχημο τρόπο όπως αυτός καθορίζεται
παραπάνω, σε οποιοδήποτε σημείο της κρουαζιέρας σας. Εάν αρνηθούμε να σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε την
κρουαζιέρα σας επειδή δεν μας ειδοποιήσατε σχετικά με τις σωματικές ή νοητικές ειδικές ανάγκες σας οι οποίες
τυγχάνουν ειδικής φροντίδας, θα σας επιστραφεί μόνο η τιμή του εισιτηρίου της κρουαζιέρας που πληρώσατε.
Σε κάθε κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean International, μέλημά μας είναι να προσφέρουμε σε όλους τους
επισκέπτες μας μια εξαίρετη κρουαζιέρα. Προκειμένου να λάβετε εσείς και οι συνεπιβάτες σας ακριβώς αυτή την
εξαίρετη κρουαζιέρα, έχουμε υιοθετήσει κανόνες Καλής Συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους
επιβάτες εν πλω. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραβιάσεις των κανόνων Καλής Συμπεριφοράς των επιβατών της Royal Caribbean
Internationa συνιστούν αιτία για τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης
των ακατάλληλων υλικών ή αντικειμένων και της απομάκρυνσης του επισκέπτη από το πλοίο. Οι εν λόγω πολιτικές
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς η Royal Caribbean Internationa. να φέρει ουδεμία
ευθύνη. Η Royal Caribbean International είναι ελεύθερη να υιοθετήσει πρόσθετους κανόνες οι οποίοι δεν
περιλαμβάνονται στις εν λόγω πολιτικές.
4.8 ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ;
Στην απίθανη περίπτωση που έχετε λόγο να παραπονεθείτε ενώ είστε μακριά (whilst away), πρέπει να ενημερώσετε
αμέσως το Γραφείο Σχέσεων με τους Φιλοξενούμενους (Guest Relations Desk) που είναι επί του πλοίου και τον εν
λόγω πάροχο της (ων) υπηρεσίας (ών) (αν δεν είμαστε εμείς). Αυτό πρέπει να γίνεται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι
μας έχει δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθούμε με το θέμα και να επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οιοδήποτε θέμα εγείρετε.
Οιοδήποτε προφορικό παράπονο πρέπει να συντάσσεται γραπτώς και να δίδεται στον πάροχο και σε εμάς το
συντομότερο δυνατόν. Αν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με τρόπο που να σας ικανοποιεί και επιθυμείτε να
δώσετε συνέχεια πρέπει να μας γράψετε με την επιστροφή σας από την κρουαζιέρα στη διεύθυνση που δίδεται
κατωτέρω Πρέπει να αναγράφετε τον κωδικό αναφοράς της κράτησής σας και πλήρη στοιχεία αναφορικά με την
καταγγελία σας εντός 28 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής σας από την κρουαζιέρα εκτός αν ισχύει
διαφορετικό χρονικό όριο για τη δική σας απαίτηση βλέπε όρους 2.1, 2.3, 2.4 και 4.9. Θα δεχόμαστε καταγγελίες μόνο
από το επικεφαλής όνομα μιας κράτησης. Αν η καταγγελία σας είναι γραπτή εξ ονόματος άλλων μελών της
ταξιδεύουσας συντροφιάς σας, πρέπει στην αλληλογραφία να αναγράφονται καθαρά το πλήρες ονοματεπώνυμο και ο
κωδικός αναφοράς εκάστου μαζί με την εξουσιοδότησή τους προς εσάς να προβείτε στην καταγγελία εξ ονόματός
τους. Αν παραλείψετε να ακολουθήσετε αυτή την απλή διαδικασία υποβολής καταγγελίας, ενδέχεται εξ αυτού το
δικαίωμά σας σε απαίτηση αποζημίωσης που ενδέχεται διαφορετικά να έχετε μπορεί να πληγεί ή ακόμη και να χαθεί.
Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ μας η οποία δεν είναι δυνατόν να διακανονιστεί με συμφωνία μπορεί να επιλυθεί με ειδική
συμφωνία διαιτησίας.
Μια τέτοια διαδικασία διαιτησίας είναι απλή και μη δαπανηρή. Βασίζεται μόνο σε έγγραφα και υπάρχει μέγιστο ποσό
εξόδων το οποίο θα καταβάλετε ή ενδέχεται να οφείλετε να καταβάλετε.
Ωστόσο, αυτή η συμφωνία διαιτησίας δεν είναι διαθέσιμη, αν επιθυμείτε να διεκδικήσετε ποσό μεγαλύτερο του
€1.800,00 κατ’ άτομο ή €8.400,00 ανά έντυπο κράτησης ή αν η απαίτησή σας αφορά αποκλειστικά ή κυρίως σωματική
βλάβη ή ασθένεια ή τις συνέπειες ενός τέτοιου τραυματισμού ή ασθένειας. Αν δεν επιθυμείτε να προσφύγετε στη
διαιτησίας, μπορείτε να προσφύγετε στα Δικαστήρια. Αμφότεροι συμφωνούμε ότι οιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση θα
παραπέμπεται σε δικαστήριο που βρίσκεται στο Μαϊάμι, Φλώριδα, ΗΠΑ, με αποκλεισμό των δικαστηρίων οιασδήποτε
άλλης πολιτείας., επικράτειας ή χώρας.
Μπορούμε να σας καταβάλουμε αποζημίωση μόνο αν πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
• Αν μας ζητηθεί κάτι τέτοιο, το(τα) άτομο(α) που θίγεται(νται) πρέπει να μας μεταβιβάσει(ουν) οιαδήποτε δικαιώματα

που έχει(ουν) κατά του παρόχου ή οιουδήποτε άλλου είναι υπεύθυνος για την υμέτερη απαίτηση και καταγγελία.
• Το άτομο(α) που θίγεται(νται) πρέπει να συμφωνήσει(ουν) να συνεργαστούν πλήρως μαζί μας και τους
ασφαλιστές μας αν εμείς ή οι ασφαλιστές μας θέλουν(με) να εφαρμόσουν(με) οιαδήποτε δικαιώματα έχουν
μεταβιβαστεί σε εμάς.
4.9 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ;
(1) Βάσει του 4.10 παρακάτω, υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το παν για να σας παράσχουμε ολόκληρο το πακέτο της
κρουαζιέρας όπως συμφωνήσαμε να πραγματοποιήσουμε ως μέρος τους συμβολαίου μας. Αυτό σημαίνει ότι,
σύμφωνα με τις εν λόγω προϋποθέσεις κράτησης, θα αποδεχτούμε την ευθύνη εάν, για παράδειγμα, υποστείτε
θάνατο ή ατομικό τραυματισμό ή εάν το πακέτο των συμφωνημένων με συμβόλαιο διακοπών σας δεν σας
παρασχέθηκε όπως σας είχαμε υποσχεθεί ή αποδείχτηκε ελαττωματικό οφειλόμενο σε αδυναμία εκπλήρωσης των
συμφωνημένων διακοπών σας από εμάς, τους υπαλλήλους μας, τους πράκτορές μας ή τους προμηθευτές μας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγείρετε αξίωση εναντίον μας, είναι δική σας ευθύνη
να αποδείξετε ότι δεν υιοθετήθηκαν εύλογες δεξιότητες και μέριμνα εκ μέρους μας. Επιπλέον, θα φέρουμε
ευθύνη μόνο για τις ενέργειες ή παραλείψεις των εργαζομένων μας, των πρακτόρων μας και των προμηθευτών
μας κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους (για τους εργαζομένους) ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
καθηκόντων που τους ζητήθηκαν από εμάς (για τους πράκτορες και τους προμηθευτές).
(2) Δεν θα αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό, θάνατο, απώλεια (απώλεια απόλαυσης για
παράδειγμα), ζημία, δαπάνη, έξοδα ή λοιπά ποσά ή αξιώσεις που καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουν από:
• τις ενέργειες και/ή τις παραλείψεις του παθόντος ή μελών αυτού ή
• τις ενέργειες και/ή τις παραλείψεις τρίτου ο οποίος δεν σχετίζεται με την παροχή των διακοπών σας και οι
οποίες ήταν απρόβλεπτες ή αναπόφευκτες ή
• λόγο “ανωτέρας βίας” όπως ορίζεται στο άρθρο 4.12 παρακάτω
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, δαπάνη
ή άλλα τυχόν ποσά οποιουδήποτε είδους (1) τα οποία, με βάση τις πληροφορίες που μας παρείχατε σχετικά με την
κράτησή σας πριν από την αποδοχή εκ μέρους μας, δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί ως επιφερόμενες
συνέπειες εάν παραβιάζαμε τη σύμβασή μας μαζί σας ή (2) τα οποία δεν αποτελούν συνέπεια ουδεμίας αθέτησης
της σύμβασης ή τυχόν άλλης αδυναμίας προερχόμενης από εμάς ή τους υπαλλήλους μας ή από
τους προμηθευτές μας, όπου εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς. Επιπλέον, δεν μπορούμε να φέρουμε ουδεμία
ευθύνη για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για τυχόν υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν
μέρος της μεταξύ μας συμφωνίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες ή
εγκαταστάσεις τις οποίες το ξενοδοχείο ή άλλος προμηθευτής συμφωνεί να σας παρέχει όπου αυτές δεν
δημοσιεύονται στο φυλλάδιό μας και τον διακανονισμό των οποίων δεν είχαμε συμφωνήσει. Επιπλέον, ανεξάρτητα
από τα κείμενα που παρατίθενται στον ιστοχώρο μας ή στο φυλλάδιό μας ή κάπου αλλού, υποσχόμαστε να
προσφέρουμε τις εύλογες δεξιότητες και μέριμνα όπως ορίζεται παραπάνω και δεν φέρουμε μεγαλύτερη ή
διαφορετική ευθύνη απέναντί σας.
Οι υποσχέσεις στις οποίες προβήκαμε σχετικά με τις υπηρεσίες που αφορούν την κρουαζιέρας σας ως τμήμα του
συμβολαίου μας μαζί σας και οι νόμοι και οι κανονισμοί της χώρας στην οποία έλαβε χώρα η αξίωση ή το παράπονο
θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για να αποφασιστεί εάν οι εν λόγω υπηρεσίες μας σάς παρασχέθηκαν ορθά. Εάν οι
ειδικές υπηρεσίες οι οποίες προξένησαν την αξίωση ή το παράπονο ήταν σύμφωνες με τους τοπικούς νόμους και
κανονισμούς που ισχύουν για τις εν λόγω υπηρεσίες κατά τη δεδομένη στιγμή, οι υπηρεσίες αυτές θα θεωρηθούν
ότι έχουν παρασχεθεί ορθά. Εξαίρεση αυτού αποτελεί η αξίωση ή το παράπονο σχετικά με την απουσία μέτρων
ασφαλείας η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ως εύλογη συνέπεια την απόσυρση του ενδιαφέροντος των
εν λόγω διακοπών εκ μέρους του επισκέπτη.
4.10 ΜEΧΡΙ ΠΟY ΕΚΤΕIΝΕΤΑΙ Η ΕΥΘYΝΗ ΣΑΣ;
Παρακαλούμε σημειώστε: Οι προβλέψεις της Συνθήκης του 1974 όπως συμπληρώθηκε και / ή τροποποιείται από
κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία κατά καιρούς σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή το Πρωτόκολλο των Αθηνών 2002 περί Μεταφοράς
Επιβατών και των αποσκευών αυτών δια θαλάσσης (“Συνθήκη των Αθηνών”) ισχύει για την κρουαζιέρα σας καθώς
και για τις διαδικασίες επιβίβασης και αποβίβασης. Για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με θάνατο ή ατομικό
τραυματισμό ή καθυστέρηση ή απώλεια ή φθορά αποσκευών, η μόνο ευθύνη που φέρουμε απέναντί σας είναι
σύμφωνα με την Συνθήκη των Αθηνών. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε το δικαίωμα να εγείρετε αξίωση απέναντί μας
παρά μόνο για τις περιπτώσεις όπως ρητά ορίζεται στη Συνθήκη των Αθηνών ή όπως παρέχονται καθ’ υπέρβαση
των ορίων όπως ορίζεται από τη Σύμβαση των Αθηνών. Όλες οι αξιώσεις σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών
πρέπει να εγείρονται εντός του χρονικού πλαισίου όπως ορίζεται σε αυτήν.
Με τη Συνθήκη των Αθηνών περιορίζεται το μέγιστο ποσό που εμείς, ως μεταφορέας θα πρέπει να πληρώσουμε σε
περίπτωση θανάτου ή ατομικού τραυματισμού καθώς και απώλειας ή φθοράς αποσκευών. Επίσης, υφίσταται ειδική
διάταξη για τα τιμαλφή. Για απαιτήσεις που αφορούν αποσκευές και τιμαλφή, παρακαλούμε ανατρέξτε σε άλλα
άρθρα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
Στις περιπτώσεις όπου μία αξίωση ή μέρος της αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με
θάνατο ή ατομικό τραυματισμό) αφορά ή βασίζεται σε οποιουσδήποτε ταξιδιωτικούς διακανονισμούς
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιβίβασης και/ή αποβίβασης του σχετικού μέσου μεταφοράς) οι οποίοι
παρέχονται από μεταφορείς αέρος, τρένου ή οδών ή οποιαδήποτε διαμονή σε ξενοδοχείο, το μέγιστο ποσό
αποζημίωσης που θα σας καταβάλλουμε είναι περιορισμένο. Το μέγιστο ποσό που θα πρέπει να σας καταβάλλουμε
για την εν λόγω αξίωση ή μέρος αυτής, εάν φέρουμε οποιουδήποτε είδους ευθύνη απέναντί σας, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στις Προϋποθέσεις κρατήσεων, είναι το μέγιστο ποσό το οποίο θα έπρεπε να πληρώσει ο εν
λόγω μεταφορέας ή κάτοχος ξενοδοχείου σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση ή τον κανονισμό που ισχύει σχετικά με
τους εν λόγω ταξιδιωτικούς διακανονισμούς ή την εν λόγω διαμονή σε ξενοδοχείο (για παράδειγμα, η Σύμβαση της
Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε ή όχι και η Σύμβαση του Μόντρεαλ για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές και/ή
αερογραμμές με άδεια λειτουργίας χορηγούμενη από χώρα της Ε.Ε., ο υπ’ αριθμόν 889/2002 κανονισμός ΕΚ για
εθνικές και διεθνείς αεροπορικές μεταφορές). Παρακαλούμε σημειώστε: Στις περιπτώσεις όπου ένας μεταφορέας
ή ένα ξενοδοχείο δεν είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει ουδεμία πληρωμή σε εσάς σύμφωνα με τη Διεθνή
Σύμβαση ή τον κανονισμό που ισχύει αναφορικά με μία αξίωση ή μέρος αυτής, παρομοίως δεν είμαστε
υποχρεωμένοι να σας καταβάλλουμε πληρωμή για την εν λόγω αξίωση ή μέρος αυτής. Κατά την καταβολή
πληρωμής, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν χρήματα που λάβατε ή είχατε δικαίωμα να λάβετε από τον
μεταφορέα ή τον ξενοδόχο για την εν λόγω αξίωση ή το εν λόγω παράπονο. Αντίγραφα των ισχυουσών Διεθνών
Συμβάσεων και ισχυόντων Κανονισμών διατίθενται από εμάς κατόπιν αίτησης.
Για τους επισκέπτες που κάνουν κρατήσεις που αφορούν δρομολόγια κρουαζιέρας, όπου ο τόπος αναχώρησης ή
προορισμού είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιορίζουν την ευθύνη μας απέναντί σας για
θάνατο και σωματικές βλάβες ή απώλεια ή φθορά αποσκευών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών. Εν ολίγοις, τα
σημερινά ανώτατα όρια που ισχύουν δυνάμει της Σύμβασης των Αθηνών σε περίπτωση που η ευθύνη μας για
θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από ναυτικό συμβάν είναι 250.000 special drawing rights (SDRs ), εκτός
εάν αυτό προκαλείται από μια πράξη πολέμου, φυσικό φαινόμενο, εμφυλίου πολέμου, τρομοκρατίας ή
οποιαδήποτε άλλη εξαίρεση που προβλέπεται στη Σύμβαση Αθήνα. Όταν βρισκόμαστε με αμέλεια το όριο αυτό
αυξάνεται σε 400.000 (SDRs). Το όριο της ευθύνης μας για θάνατο και σωματικές βλάβες μη - ναυτικά συμβάντα
περιορίζεται σε 400.000 (SDRs). Στην περίπτωση της ευθύνης μας για την φθορά και απώλεια των αποσκευών, όταν
οι αποσκευές κατατεθεί με το πλοίο, αυτό περιορίζεται σε 3.375 (SDRs) και για την φθορά και απώλεια αποσκευών
καμπίνας αυτό περιορίζεται 2.250 (SDRs). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
4.11 ΠΟΙΟ ΕIΝΑΙ ΤΟ OΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΘYΝΗΣ ΣΑΣ
Πρέπει να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείται ενημερωμένο κατάλογο όταν κλείνεται την κρουαζιέρα επίσης είστε
υπεύθυνοι να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά , διαβατήρια και βίζα όπου χρειάζεται σε ισχύ.
4.12 ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΆΣΕΙΣ ΕΚΕIΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕIΤΕ ΝΑ ΕΛEΓΞΕΤΕ ΚΑΘOΛΟΥ;
Εκτός από τα σημεία εκείνα στα οποία ρητώς αναφέρουμε κάτι το διαφορετικό σ’ αυτούς τους όρους και
συνθήκες, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ευθύνη ή να πληρώσουμε κάποια αποζημίωση όταν η κρουαζιέρα σας ή
κάποιες άλλες υπηρεσίες που υποσχεθήκαμε να σας παράσχουμε δεν μπόρεσαν να σας παρασχεθούν καθόλου, ή
όπως υποσχεθήκαμε, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούμε καθόλου να ελέγξουμε («ανωτέρα βία»). Όταν μιλάμε
για περιστάσεις που δεν μπορούμε καθόλου να ελέγξουμε, εννοούμε κάθε γεγονός που εμείς ή ο παροχέας των
υπηρεσιών αυτών δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποφύγει έστω και με την καλύτερη θέλησή του. Τα γεγονότα
αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν πόλεμο, απειλή πολέμου, πράξεις τρομοκρατίας ή απειλή παρόμοιων πράξεων,
διαδηλώσεις ή πολιτικές αναταραχές, βιομηχανική πράξη, φυσική ή ατομική καταστροφή, φωτιά, άσκημες καιρικές
συνθήκες, κινδύνους υγείας, επιδημίες και όλες τις άλλες παρόμοιες περιστάσεις που δεν μπορούμε καθόλου να
ελέγξουμε.
4.13 ΠΟΙΟI AΛΛΟΙ OΡΟΙ ΙΣΧYΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙEΡΑ ΜΟΥ;
Οι αεροπορικές εταιρίες και οι άλλοι παροχείς μας έχουν τους δικούς τους όρους που ισχύουν για την κρουαζιέρα
σας. Ορισμένοι από αυτούς τους όρους μπορούν να περιορίζουν ή να αναιρούν κάθε ευθύνη των αεροπορικών
εταιριών ή των άλλων παροχέων υπηρεσιών προς εσάς, συχνά σύμφωνα με τις διεθνείς συνελεύσεις.
4.14 ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
Ενημερωτικού Φυλλαδίου Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες και οι τιμές που δίνονται σ’ αυτό το
ενημερωτικό φυλλάδιο ενδεχομένως να έχουν αλλάξει τη στιγμή που σκοπεύετε να κλείσετε την κρουαζιέρα σας.
Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν για τη διασφάλιση της ορθότητας του ενημερωτικού φυλλαδίου και των
τιμών κατά την εκτύπωση του φυλλαδίου, δυστυχώς μπορούν να υπεισέλθουν ορισμένα λάθη. Βεβαιωθείτε λοιπόν
ότι ελέγξατε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα κατά την κράτησηόλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην
κρουαζιέρα που επιλέξατε.
4.15 SHORE EXCURSION AND ACTIVITIES
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο μας ήταν σωστές κατά την διάρκεια της εκτύπωσης. Περιγραφές
στο φυλλάδιο μας μπορεί να αναφέρονται σε δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες στα λιμάνια που επισκέπτεστε.
Δεν έχουμε καμία ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές, που δεν διοργανώνονται, εποπτεύονται ή ελέγχονται, με
οποιονδήποτε τρόπο από εμάς. Οι δραστηριότητες αυτές παρέχονται από τους τοπικούς φορείς οι οποίοι είναι
εντελώς ανεξάρτητοι από εμάς και θα ενεργούμε ως αντιπρόσωποι για τους εν λόγω φορείς. Δεν αποτελούν μέρος
της σύμβασής σας μαζί μας ακόμη και όταν προτείνουμε τους φορείς / κέντρα ή / και να σας βοηθήσουμε να κάνετε
κράτηση για τις δραστηριότητες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία
ευθύνη σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές και η αποδοχή της ευθύνης που προβλέπεται στο τμήμα 5.7 των
συνθηκών κράτησης και δεν θα ισχύουν γι 'αυτά.
Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια ανά πάσα στιγμή από πληροφορίες που παρέχονται σε σχέση με
αυτές τις δραστηριότητες ή για την θέρετρων / περιοχή που επισκέπτεστε γενικά (εκτός εάν αυτό αφορά τις
υπηρεσίες που θα αποτελούν μέρος της σύμβασης) ή ότι κάποια συγκεκριμένη εκδρομή ή δραστηριότητα που δεν
αποτελούν μέρος του συμβολαίου μας θα λάβει χώρα καθώς οι υπηρεσίες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Εάν
θεωρείτε ότι κάποια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο φυλλάδιο, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της
σύμβασης μας, είναι ζωτικής σημασίας για την απόλαυση των διακοπών σας, γράψτε μας αμέσως και θα σας
ενημερώσουμε για την τελευταία γνωστή κατάσταση. Αν αντιληφθείτε τυχόν αλλαγές στο υλικό θέρετρα /
πληροφορίες για την περιοχή ή έξω από τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρεάσουν την απόφασή σας να κλείσετε τις διακοπές μαζί μας, θα περάσουμε αυτές τις πληροφορίες κατά τη
στιγμή της κράτησης.

Παρακαλώ σημειώστε: Ειδικό καθεστώς για τους επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία μπορεί να είναι
διαθέσιμο σε ορισμένες εκδρομές που έχουν κίνδυνο και αξιολογήθηκαν ως κατάλληλες.
Για λεπτομέρειες που συμπεριλαμβάνουν και το κοστος για την κατασκευή των ειδικών αυτών καθεστώτων,
στείλτε email shorexaccess@rccl.com με λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ειδικές απαιτήσεις. Ενδεχομένως να
χρειασετεί να αναφέρετε τις διαστάσεις της αναπηρικής καρέκλας / σκούτερ, το βάρος και τον τύπο της μπαταρίας.
Εκδρομές που αφορούν πτήσεις, ειδικές εκδηλώσεις, χερσαίες και διαμονή σε ξενοδοχείο μπορεί να έχουν κόστος
για μας και μπορεί να υπόκεινται σε ακυρωτικά.
4.16 Ασφαλεια επιβατών
Η υψηλότερη προτεραιότητα της Royal Caribbean International είναι η διασφάλιση των κανόνων ασφαλείας για
όλους τους επιβάτες. Προκειμένου να διατηρήσουμε ένα αποτελεματικά ουσιαστικό περιβάλλον ασφάλειας για
όλους τους επιβάτες και για να συμμορφωθούμε με τους διεθνείς και εθνικούς νόμους, κανονισμούς και
κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας,, η Royal Caribbean έχει καθιερώσει τις ίδιες αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας
στους τερματικούς σταθμούς που ισχύουν και πάνω στα πλοία της εταιρίας μας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τον
έλεγχο όλων των επιβατών και της προσωπικής τους περιουσίας πριν την επιβίβαση.
4.17 UNIVERSAL ORLANDO RESORT
Εαν έχετε αγοράσει αυτή την επιλογή ως μέρος του πακέτου διακοπών σας , αυτή περιλαμβάνει δωρεάν Universal
Express πρόσβαση και προνόμια στους χώρους του ξενοδοχείου που θα ισχύουν για όλη την διάρκεια της
παραμονής σας στο ξενοδοχείο όπως αναφέρεται στην κάρτα κλειδί του δωματίου. Ισχύουν δε μόνο για τον αριθμό
των επισκεπτών που διαμένουν στο δωμάτιο. Απαιτείται να έχει πληρωθεί η είσοδος στο θεματικό πάρκο. Express
βόλτα διαθέσιμη κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας του θεματικού πάρκου. Μερικά αξιοθέατα αποκλείονται. Δεν
ισχύει για ειδικές εκδηλώσεις που έχει εκδωθεί ξεχωριστό εισητήριο. Επιπλέον περιορισμοί μπορεί να ισχύουν και
οφέλη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η πρόσβαση μπορεί να περιοριορίζεται κατά την διάρκεια
ορισμένων περιόδων σε περιορισμένα αξιοθέατα. €55/άτομο την ημέ ρα όφελος. Το απεριόριστης χρήσης πάσο
( Unlimited Express pass) πωλείται αποκλειστικά στην μπροστινή είσοδο του Θεματικού πάρκου Universal Orlando.
H τιμολόγηση υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεν ισχύει για ειδικές εκδηλώσεις που έχει εκδωθεί
ξεχωριστό εισητήριο. Επιπλέον περιορισμοί μπορεί να ισχύουν τα δε προνόμια μπορούν να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Η είσοδος μπορεί να είναι περιορισμένη σε κάποιες παρουσιάσεις. Δεν δίδεται έκπτωση σε φαγητό
ή εμπορεύματα. Απαιτείται ταυτότητα με φωτογραφία.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Για τους σκοπούς των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων (όπως κατά διαστήματα τροποποιούνται), εμείς, η
Royal Caribbean Cruise Line A/S είμαστε ελεγκτές δεδομένων. Προκειμένου να επεξεργαστούμε την κράτησή σας,
χρειάζεται να συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία. Στα εν λόγω στοιχεία θα συμπεριλαμβάνονται, όπου
ισχύει, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του γκρουπ, η πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή άλλα στοιχεία
πληρωμής και ειδικές απαιτήσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με τυχόν ειδικές ανάγκες ή ιατρική κατάσταση οι
οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις των διακοπών σας και τυχόν διατροφικούς
περιορισμούς οι οποίοι ενδέχεται να αποκαλύψουν τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. Είναι επίσης απαραίτητο να
συλλέγουμε επιπρόσθετα λοιπά προσωπικά στοιχεία όπως η εθνικότητά σας, η υπηκοότητά σας, το φύλο και τα
στοιχεία διαβατηρίου σας, εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που χρειαστούμε λοιπά
προσωπικά στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.
Χρειάζεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις εταιρείες και τους οργανισμούς στους οποίους πρέπει
να είναι γνωστά για την παροχή των διακοπών σας (για παράδειγμα η αεροπορική σας εταιρεία, το ξενοδοχείο, οι
λοιποί προμηθευτές, η εταιρεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή η τράπεζα). Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί, είτε
από το νόμο είτε από ισχύοντες τρίτους (όπως οι Μεταναστευτικές Αρχές) να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία σας
για διάφορους λόγους, για παράδειγμα προς όφελος προστασίας της εθνικής ασφάλειας.
Ωστόσο, οι εν λόγω δημοσιεύσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εάν επιτρέπεται από τους Νόμους περί Προστασίας
Δεδομένων. Αυτές οι εταιρείες, οργανισμοί και τρίτοι ενδέχεται να είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Νορβηγίας, Ισλανδίας ή Λιχτενστάιν εάν οι διακοπές σας πρόκειται να πραγματοποιηθούν ή συνεπάγονται
προμηθευτές εκτός των χωρών αυτών. Θα θέλαμε επίσης να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα
προσωπικά σας στοιχεία για μελλοντικούς διαφημιστικούς σκοπούς (για παράδειγμα να σας αποστείλουμε
ενημερωτικό ή διαφημιστικό φυλλάδιο) αλλά μπορείτε να δηλώσετε να μην λαμβάνετε τέτοια υλικά, ανά πάσα
στιγμή, συμβουλεύοντάς τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε κάνει κράτηση
άμεσα μαζί μας. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αναφορικά με την κράτησή σας (συμπεριλαμβανομένων
αυτών που σχετίζονται με τυχόν ειδικές ανάγκες ή ιατρική κατάσταση ή θρησκευτικές πεποιθήσεις) θα είναι
εμπιστευτικές. Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας για διαφημιστικούς
σκοπούς. Εάν δεν θέλετε να προβούμε σε οποιαδήποτε και/ή όλες τις εν λόγω ενέργειες, παρακαλούμε
ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό.
Υποθέτουμε ότι δεν έχετε αντίρρηση απέναντι σε κάποια από τις προαναφερόμενες ενέργειες αυτής της δήλωσης
εκτός αν μας δηλώσετε διαφορετικά γραπτώς.
Με εξαίρεση όπου ρητά επιτρέπεται από τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων, θα επεξεργαστούμε μόνο τα
προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε όπως ορίζεται παραπάνω εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Για την
προστασία αυτών των πληροφοριών εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
‘Εχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε διευκρινήσεις (μέσω επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
σχετικά με το είδος των προσωπικών στοιχείων που διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε, για ποιόν σκοπό και σε ποιόν
ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή έχουν ήδη κοινοποιηθεί. Θα υπάρξει μία χρέωση για να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο
αίτημα. Υποσχόμαστε να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός
40 ημερών από την ημέρα λήψης του γραπτού αιτήματός σας καθώς και της αμοιβής αν προβλέπεται απο τον
εκάστοτε νόμο. Σε εξαιρετικά μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας αν
προβλέπεται απο τον εκάστοτε νόμο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία που
επεξεργαζόμαστε είναι ανακριβή ή εσφαλμένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως.
ΤΗΛΕOΡΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟY ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV)
Χρησιμοποιούμε επίσης Τηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος (CCTV) για την παρακολούθηση σε όλα τα πλοία της
Royal Caribbean International για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ασφάλεια των επιβατών μας και
αποθηκεύουμε τις εικόνες αυτές συνήθως για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Για περαιτέρω
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Royal Caribbean International.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΌΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των συναλλαγών / και σήματα υπηρεσιών της Royal Caribbean Cruises Ltd
περιλαμβάνει
Royal Caribbean International, Royal Caribbean, Adventure of the Seas, Allure of the Seas, Anthem of the Seas,
Brilliance of the Seas, Enchantment of the Seas, Explorer of the Seas, Freedom of the Seas, Grandeur of the Seas,
Independence of the Seas, Jewel of the Seas, Legend of the Seas, Liberty of the Seas, Majesty of the Seas, Mariner of
the Seas, Navigator of the Seas, Oasis of the Seas,Quantum of the Seas, Radiance of the Seas, Rhapsody of the Seas,
Serenade of the Seas, Splendour of the Seas, Vision of the Seas, Voyager of the Seas, Viking Crown Lounge,
Adventure Ocean, Crown & Anchor, CruiseCare, Golf Ahoy!, Latté-tudes, royalcaribbean online, Royal Connections,
Royal Romance, SeaPassSM, VitalitySM.
Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο και τα περιεχόμενά του αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μολονότι
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζεται η ακρίβεια του ενημερωτικού φυλλαδίου κατά τον χρόνο
εκτύπωσής του, δυστυχώς ενίοτε γίνονται λάθη και οι πληροφορίες ενδέχεται να έχουν αλλάξει από την
ημερομηνία εκτύπωσης.
Τα πλόια έιναι νηολογημένα στις Μπαχάμες
Royal Caribbean Cruises Ltd doing business as Royal Caribbean International is a Liberian company with place of
business at 1050 Caribbean Way, Miami, Florida 33132, USA.
Both RCL Cruises Ltd and RCL (UK) Ltd are UK subsidiary businesses of Royal Caribbean Cruises Ltd and operators
of certain Royal Caribbean International vessels with registered office details as follows:
RCL Cruises Ltd and RCL (UK) Ltd are both UK subsidiary businesses of Royal Caribbean Cruises Ltd and operators
of certain Royal Caribbean International vessels with registered office details as follows:
RCL Cruises Ltd (company number 07366612), registered in England at Companies House with registered office
address at Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY, United Kingdom.
RCL (UK) Ltd (company number 04458603), registered in England at Companies House with registered office address
at Building 2, Aviator Park, Station Road, Addlestone, Surrey KT15 2PG, United Kingdom.
Στο Royal Caribbean International, είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα του προσωπικού μας. Είμαστε
δεσμευμένοι για την συνεχή εκπαίδευση, ένα μέρος της οποίας συνεπάγεται ενίοτε την καταγραφή των
τηλεφωνικών κλήσεων.
© 2014 Royal Caribbean International All Rights Reserved.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 2015-2016
ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ

ΔΙΆΡΚΕΙΑ

ΠΛΟΊΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

ΣΕΛΊΔΑ

Splendour of the Seas®

Δεκ. 14 2015 έως Μάρ. 28 2016

29

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΝΤΟΥΜΠΑΪ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 3 - 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΜΠΡΙΖ

Κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων

Anthem of the SeasSM

Απρ. 30 2015 έως Οκτ. 27 2015

30

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων

Allure of the Seas®

2015 Μαΐου 19

30

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Allure of the Seas

2015 Μαΐου 24 έως 2015 Οκτ. 18

31

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Anthem of the SeasSM

2015 Ιούν. 13

31

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

Anthem of the SeasSM

2015 Απρ. 22

31

®

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΤΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Vision of the Seas®

2015 Απρ. 26

32

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

Explorer of the Seas®

2015 Απρ. 24 έως 2015 Αυγ. 23

32

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Explorer of the Seas®

2015 Μαΐου 4

32

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Vision of the Seas®

2015 Μαΐου 3 έως 2015 Οκτ. 19

33

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Vision of the Seas

2015 Μαΐου 16 έως 2015 Οκτ. 7

33

ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων

Anthem of the SeasSM

2015 Μαΐου 22 έως 2015 Οκτ. 11

33

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

Explorer of the Seas®

2015 Ιουν. 3 έως 2015 Ιουλ. 26 Βλ.ιστοσελίδα

®

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas®

2015 Ιουλ. 12 έως 2015 Αυγ. 23

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas®

2015 Ιουλ. 19 έως 2015 Αυγ. 30

34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Splendour of the Seas®

2015 Μαΐου 30 έως 2015 Νοε. 14

34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Splendour of the Seas®

2015 Μαΐου 23 έως 2015 Νοε. 21

35

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas

2015 Σεπτ. 6 έως 2015 Οκτ. 30

35

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas®

2015 Νοε. 8

35

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas®

2015 Ιουλ. 3

36
36

®

34

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ Κρουαζιέρα 9-16 διανυκτερεύσεων
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ- ΒΕΝΕΤΙΑ

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Splendour of the Seas

2015 Μαΐου 4

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas®

2015 Ιουν. 1 έως 2015 Ιουλ. 22

36

ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

Anthem of the SeasSM

2015 Ιουν. 20 έως 2015 Σεπ. 1

37

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

Anthem of the SeasSM

2015 Ιουλ. 4 έως 2015 Αυγ. 1

37

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων

Anthem of the Seas

2015 Μαΐου 6 έως 2015 Σεπ. 2

37

®

SM

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Serenade of the Seas®

2015 Μαΐου 16 έως 2015 Αυγ. 15

38

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Serenade of the Seas®

2015 Ιουν. 17 έως 2015 Ιουλ. 26

38

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Serenade of the Seas

2015 Μαΐου 9 έως 2015 Αυγ. 22

38

ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Serenade of the Seas®

2015 Ιούν. 6

39

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Brilliance of the Seas®

2015 Μαΐου 18 έως 2015 Αυγ. 22

39

ΦΙΟΡΔ ΚΑΙ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Brilliance of the Seas®

2015 Ιουλ. 29

39
43

®

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 3 - 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων

Majesty of the Seas®

2015 Ιαν. 2 έως 2016 Απρ. 29

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων

Majesty of the Seas®

2015 Ιαν. 5 έως 2016 Απρ. 25

43

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων

Enchantment of the Seas®

2015 Ιαν. 2 έως 2016 Απρ. 29

43

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων

Enchantment of the Seas®

2015 Ιαν. 5 έως 2016 Απρ. 25

43

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων

Independence of the Seas®

2015 Ιαν. 3 έως 2016 Απρ. 28

43

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων

Independence of the Seas®

2015 Ιαν. 12 έως 2016 Απρ. 18

43
44

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 6 - 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων

Navigator of the Seas®

2015 Νοε. 22 έως 2016 Απρ. 24

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Liberty of the Seas®

2015 Νοε. 22 έως 2016 Απρ. 24

44

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Independence of the Seas®

2015 Μαΐου 3 έως 2015 Νοε. 1

44

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Oasis of the Seas®

2015 Ιαν. 3 έως 2016 Απρ. 23

45

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Allure of the Seas

2015 Νοε. 15 έως 2016 Απρ. 17

45

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Freedom of the Seas®

2015 Ιαν. 4 έως 2016 Απρ. 24

45

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Navigator of the Seas®

2015 Μαΐου 10 έως 2015 Νοε. 8 Βλ. ιστοσελίδα

®

ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ

ΔΙΆΡΚΕΙΑ

ΠΛΟΊΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

ΣΕΛΊΔΑ

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Oasis of the Seas®

2015 Ιαν. 10 έως 2016 Μαΐου 28

46

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Allure of the Seas®

2015 Νοε. 8 έως 2016 Μαΐου 22

46

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Freedom of the Seas®

2015 Ιαν. 11 έως 2016 Απρ. 18

46
47

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

Independence of the Seas

2015 Ιαν. 3 έως 2016 Μαρ. 19

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

Anthem of the Seas®

2015 Νοε. 22 έως 2016 Μαρ. 19

47

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

Navigator of the Seas®

2015 Νοε. 14 έως 2016 Απρ. 16

47

®

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Adventure of the Seas®

2015 Ιαν. 4 έως 2015 Οκτ. 17

48

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Adventure of the Seas®

2015 Μαΐου 9 έως 2015 Οκτ. 31

48

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Jewel of the Seas®

2015 Οκτ. 25 έως 2016 Απρ. 24

48

Βερμούδες και Καραϊβική

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Liberty of the Seas®

2015 Μαΐου 21 έως 2015 Αυγ. 13

49

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

Serenade of the Seas®

2015 Νοε. 2 έως 2016 Απρ. 18

49

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Serenade of the Seas®

2015 Νοε. 13 έως 2016 Απρ. 8

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Liberty of the Seas®

2015 Νοε. 1

49
Βλ. ιστοσελίδα

ΑΛΑΣΚΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΣΟΓΙΕΡ, ΑΛΑΣΚΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Jewel of the Seas®

2015 Μαΐου 22 έως 2015 Σεπ. 11

51

ΑΛΑΣΚΑ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Radiance of the Seas®

2015 Μαΐου 22 έως 2015 Αυγ. 28

51

ΑΛΑΣΚΑ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Radiance of the Seas®

2015 Μαΐου 15 έως 2015 Αυγ. 21

51
54

ΑΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΞΙΑΜΕΝ, ΤΖΕΤΖΟΥ ΚΑΙ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Voyager of the Seas®

2015 Ιούλ 15 έως Αύγ. 19

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΠΡΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

Voyager of the Seas®

2015 Οκτ. 14

54

ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΖΕΤΖΟΥ

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

Mariner of the Seas®

2015 Αύγ. 15

55

ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΕΑ

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

Voyager of the Seas®

2015 Μάιος 14

55

ΙΝΤΣΕΟΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Mariner of the Seas

2015 Σεπτ. 6

55

®

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΉ ΚΑΙ ΧΑΒΑΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7-15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas®

2015 Ιαν. 4 έως 2016 Φεβρ. 7

56

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

Brilliance of the Seas®

2015 Σεπτ. 18 έως 2015 Οκτ. 18

56

ΧΑΒΑΗ

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

Radiance of the Seas

2015 Μαΐου 6 έως 2016 Απρ. 20

56

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΠΙΟ

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Serenade of the Seas®

2015 Σεπτ. 15 έως 2015 Οκτ. 7

57

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΟΡΝ

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas®

2016 Φεβρ. 14 έως 2016 Μαρτ. 27

57

ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΑΝΑΜΑ

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

Jewel of the Seas®

2015 Οκτ. 10

57

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas

2015 Δεκ. 14

Βλ. ιστοσελίδα

®

®

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 10 - 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

Voyager of the Seas®

2015 Ιαν. 12 έως 2016 Μαρ. 21

58

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Radiance of the Seas®

2015 Ιαν. 4 έως 2016 Ιαν. 31

58

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

Legend of the Seas

2015 Δεκ. 30

58

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

Explorer of the Seas®

2015 Ιαν. 25 έως 2016 Μαρ. 6

59

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων

Radiance of the Seas®

2015 Φεβρ. 26 έως 2016 Μαρτ. 12

59

ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων

Explorer of the Seasv

2015 Νοε. 1 έως 2015 Νοε. 13

59

®

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 11 - 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Rhapsody of the Seas®

2015 Νοε. 8

60

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

Serenade of the Seas®

2015 Ιούν. 17

60

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων

Serenade of the Seas®

2015 Ιουλ. 26

60

ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 12 - 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 61 ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ | ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΣΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
ΑΛΑΣΚΑ • ΑΣΙΑ • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ • ΜΠΑΧΑΜΕΣ • ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
ΚΑΝΑΔΑΣ • ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ • ΝΤΟΥΜΠΑΪ • ΧΑΒΑΗ • ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ • ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ • ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ • ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ • ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της Royal Caribbean
Save The Waves® εστιάζει στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση
και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Η πολιτική της
εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των καθημερινών
εργασιών κάθε μέλους του πληρώματος και μέσω της χρήσης
καινοτόμων
τεχνολογιών,
προσπαθούμε
συνεχώς
να
ανταποκρινόμαστε στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα σχετικά με
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι μετοχές της Royal Caribbean Cruises Ltd. εμπορεύονται στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και στο Χρηματιστήριο
του Όσλο (OSE) με το σύμβολο "RCL". Η RCCL χειρίζεται με
υπευθυνότητα τις προμήθειες χαρτιού, επιλέγοντας πρώτες ύλες
που παράγονται σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και
παρακολουθώντας την προέλευση του χαρτοπολτού. Κατά
συνέπεια, αυτό το φυλλάδιο έχει εκτυπωθεί χρησιμοποιώντας
πρώτη ύλη η οποία προέρχεται από καλά διαχειριζόμενα δάση και
για την παραγωγή αυτού του χαρτιού έχουν χρησιμοποιηθεί
μόνον εγκεκριμένες πρώτες ύλες. Πλοία νηολογίου Μπαχαμών.
Σχεδιάστηκε και παράχθηκε από την Positive Thinking – London
GREECE/Σεπτ 14.

Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
+1 305-341-0204 (Μόνο στα αγγλικά και ισχύουν χρεώσεις διεθνούς κλήσης)

RoyalCaribbean.com

