
ΔΩΡΕΑΝ ΝΑΥΛΑ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ
Πληρώνουν μόνο φόρους 

& άλλες υπηρεσίες

1959-2019

60 Χρόνια Ζωής - 60 Χρόνια Ταξίδι

1959-2019

Κρουαζιέρες 2019Κρουαζιέρες 2019
Ελλάδα - Ιταλία - Μαυροβούνιο - Αίγυπτος - Ισραήλ - ΛίβανοςΕλλάδα - Ιταλία - Μαυροβούνιο - Αίγυπτος - Ισραήλ - Λίβανος



- Τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές ή ακυρώσεις με ή χωρίς προειδοποίηση
- Όταν το c/s Salamis Filoxenia προσεγγίζει στη Σύρο, οι επιβάτες θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν 
   προαιρετική επίσκεψη στην Τήνο για προσκύνημα

Παρασκευή με Κυριακή
Παρασκευή με Δευτέρα
Δευτέρα με Παρασκευή
Παρασκευή με Δευτέρα
Δευτέρα με Σάββατο
Σάββατο με Παρασκευή

Παρασκευή με Παρασκευή

Παρασκευή με Τετάρτη
Τετάρτη με Παρασκευή
Παρασκευή με Δευτέρα
Δευτέρα με Παρασκευή
Παρασκευή με Τετάρτη

Τετάρτη με Τετάρτη

Τετάρτη με Δευτέρα

Δευτέρα με Σάββατο
Σάββατο με Πέμπτη
Πέμπτη με Τρίτη
Τρίτη με Δευτέρα

Δευτέρα με Σάββατο
Σάββατο με Τετάρτη
Τετάρτη με Παρασκευή
Παρασκευή με Δευτέρα
Δευτέρα με Σάββατο
Σάββατο με Δευτέρα
Δευτέρα με Τετάρτη
Τετάρτη με Παρασκευή

Παρασκευή με Δευτέρα
Δευτέρα με Σάββατο
Σάββατο με Τετάρτη
Τετάρτη με Παρασκευή
Παρασκευή με Δευτέρα

2ήμερη Βηρυτός - Λίβανος με διανυκτέρευση
3ήμερη Ρόδος με διανυκτέρευση & Καστελόριζο
4ήμερη Πάτμος, Μυτιλήνη, Χίος & Καστελόριζο
3ήμερη Ρόδος με διανυκτέρευση & Καστελόριζο
5ήμερη Πάτμος, Καλαμάτα, Χανιά & Ρόδος
6ήμερη Πάτμος, Βόλος, Πάρος, Πειραιάς & Καστελόριζο

7ήμερη Ρόδος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Πάτρα, Ιθάκη
Μήλος & Καστελόριζο 
5ήμερη  Σύμη, Σπέτσες, Σύρος (Τήνος) & Ρόδος
2ήμερη Ισραήλ - Αγίοι Τόποι
3ήμερη Μύκονος με διανυκτέρευση
4ήμερη Ρόδος, Μυτιλήνη, Χίος & Σύμη
5ήμερη Ρόδος, Σκόπελος, Μύκονος & Καστελόριζο 
7ήμερη Πάτμος, Λήμνος, Θεσσαλονίκη, Βόλος, 
Σύρος (Τήνος) & Σύμη 

5ήμερη Σύμη, Νάξος, Μύκονος με διανυκτέρευση, 
Σίφνος & Καστελόριζο 
5ήμερη Πάτμος, Σκιάθος, Αστυπάλαια & Ρόδος 
5ήμερη Σύμη, Ναύπλιο, Μήλος & Ρόδος
5ήμερη Ρόδος, Καλαμάτα, Σπέτσες & Καστελόριζο 
6ήμερη Σύμη, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Μήλος & Καστελόριζο 

5ήμερη Ρόδος, Πειραιάς, Αίγινα, Χίος & Καστελόριζο 
4ήμερη Σύμη, Άνδρος, Μύκονος & Καστελόριζο 
2ήμερη Ισραήλ - Αγίοι Τόποι 
3ήμερη Ρόδος με διανυκτέρευση 
5ήμερη Ρόδος, Σύρος (Τήνος), Ηράκλειο & Σύμη
2ήμερη Βηρυτός - Λίβανος
2ήμερη Ισραήλ - Αγίοι Τόποι
9ήμερη Σύμη, Χανιά, Κεφαλονιά, Κοτόρ (Μαυροβούνιο), 
Μπάρι (Ιταλία), Ηγουμενίτσα, Γύθειο & Ρόδος 

3ήμερη Ρόδος με διανυκτέρευση 
5ήμερη Πάτμος, Βόλος, Σάμος & Ρόδος
4ήμερη Ρόδος, Μυτιλήνη, Χίος & Σύμη
2ήμερη Ισραήλ - Αγίοι Τόποι
3ήμερη Αλεξάνδρεια - Αίγυπτος με διανυκτέρευση

Ιούνιος
07 - 09 Ιουνίου
14 - 17 Ιουνίου
17 - 21 Ιουνίου
21 - 24 Ιουνίου
24 - 29 Ιουνίου
29 Ιουνίου - 05 Ιουλίου

Ιούλιος
05 - 12 Ιουλίου

12 - 17 Ιουλίου
17 - 19 Ιουλίου
19 - 22 Ιουλίου
22 - 26 Ιουλίου
26 - 31 Ιουλίου
31 Ιουλίου - 07 Αυγούστου

Αύγουστος
07 - 12 Αυγούστου

12 - 17 Αυγούστου
17 - 22 Αυγούστου
22 - 27 Αυγούστου
27 Αυγ. - 02 Σεπτεμβρίου

Σεπτέμβριος
02 - 07 Σεπτεμβρίου
07 - 11 Σεπτεμβρίου
11 - 13 Σεπτεμβρίου
13 - 16 Σεπτεμβρίου
16 - 21 Σεπτεμβρίου
21 - 23 Σεπτεμβρίου
23 - 25 Σεπτεμβρίου
25 Σεπτ. - 04 Οκτωβρίου

Οκτώβριος
04 - 07 Οκτωβρίου
07 - 12 Οκτωβρίου
12 - 16 Οκτωβρίου
16 - 18 Οκτωβρίου
18 - 21 Οκτωβρίου

Χώροι/Δραστηριότητες

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
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c/s Salamis Filoxenia Ημερολόγιο Κρουαζιέρων 
2019



ΔΙΑΜΟΝΗ
Η διαμονή  σας  σε  όποια καμπίνα επιλέξετε είμαστε σίγουροι ότι θα σας 

ικανοποιήσει στο μέγιστο βαθμό. Όλες οι καμπίνες κλιματίζονται για να 
είναι το ταξίδι σας όσο πιο ευχάριστο γίνεται και διαθέτουν ανέσεις που 

περιλαμβάνουν  μπάνιο/ντους καθώς επίσης τηλέφωνο, τηλεόραση LCD, 
safe box και άνετα ερμάρια. Προσθέστε  πολυτέλεια  στο ταξίδι σας...

επιλέξτε  μια από τις ευρύχωρες  σουίτες μας, με  περισσότερες ανέσεις 
όπως διπλό κρεβάτι, καθιστικό ή  μικρή τραπεζαρία.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ SYMPOSIUM 
Οι έμπειροι σεφ μας, δημιουργούν καθημερινά πλούσιες γαστρονομικές 

επιλογές φροντίζοντας κάθε γεύμα με μεράκι, όρεξη και ολόφρεσκα υλικά. 
Καθ’όλη την διάρκεια της διαμονής σας θα απολαύσετε φρεσκοψημένα 

ψωμιά, πλούσιο πρωϊνό, υπέροχα θεματικά δείπνα που θα ικανοποιήσουν 
και τον πιο απαιτητικό επιβάτη.

SALAMINIA CLUB LIVE
Κάθε βράδυ η καλλιτεχνική μας ομάδα παρουσιάζει εντυπωσιακές 

παραγωγές, θεματικές παραστάσεις γεμάτες μουσική και χορό, που θα σας 
ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. 

Ο χορός και η διασκέδαση συνεχίζονται κάθε βράδυ με ζωντανή μουσική 
και αγαπημένα τραγούδια για να ξεφαντώσετε μέχρι το πρωί.

CAPTAIN’S CLUB
Σας υποδέχεται από νωρίς το πρωί για καφέ, γλυκό ή παγωτό, ενώ τα 

απογεύματα ο ταλαντούχος πιανίστας μας θα σας ταξιδέψει με τις μουσικές 
του επιλογές ενώ εσείς απολαμβάνετε το ποτό ή το κοκτέιλ σας.

SKY BAR
Κατά την διάρκεια της μέρας, εδώ θα απολαύσετε τον καφέ σας με την 

μοναδική αίσθηση της απόλυτης χαλάρωσης και επαφής με τη θάλασσα 
αγναντεύοντας το υπέροχο γαλάζιο της Μεσογείου. 

Το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται κάτω από τα αστέρια με live ή  DJ βραδιές, 
για μια ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης.

ΚΑΖΙΝΟ
Για τους λάτρεις των τυχερών παιχνιδιών και όχι μόνο, το κρουαζιερόπλοιο 

μας διαθέτει καζίνο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου μπορείτε να 
δοκιμάσετε την τύχη σας σε ένα παιχνίδι Black Jack, να ψυχαγωγηθείτε στη 

Ρουλέτα ή τους Κουλοχέρηδες μας. 
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Χώροι/Δραστηριότητες



ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
Με το κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia, δεν χρειάζεται να αφήσετε 
τα παιδιά στο σπίτι. Παρέχουμε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε 

όλα μας τα ταξίδια, με χώρους αφιερωμένους αποκλειστικά στα παιδιά, 
τα οποία επιβλέπονται κατά τις δραστηριότητες τους από το έμπειρο 

προσωπικό μας.

ΣΙΝΕΜΑ
Ταινίες που μπορούν να απολαύσουν παιδιά 

όλων των ηλικιών και όχι μόνο.

BABYSITTING 
Επιθυμείτε μια βραδιά χωρίς την παρουσία των παιδιών; 

Το κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia προσφέρει υπηρεσίες
 babysitting για να απολαύσετε ακόμα περισσότερο το ταξίδι σας. 

(Ισχύουν όροι και χρεώσεις.)
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Ψυχαγωγία για Παιδιά

ΔΩΡΕΑΝ ΝΑΥΛΑ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ
Πληρώνουν μόνο φόρους 

& άλλες υπηρεσίες.



ΝΕΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
Κεφαλονιά, Ηγουμενίτσα, Κοτόρ (Μαυροβούνιο), Μπάρι (Ιταλία), Σίφνος, 

Νάξος, Σκόπελος, Άνδρος & Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος)

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
Ρόδος, Καστελόριζο, Μύκονος, Κέρκυρα, Μήλος, Ζάκυνθος, Ιθάκη, 

Πάτρα,  Καλαμάτα, Γύθειο, Ναύπλιο, Σπέτσες, Πειραιάς, Αίγινα, Σύρος, 
Πάρος,  Αστυπάλαια, Λήμνος, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Σκιάθος, Χανιά, 

Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Πάτμος, Σύμη, 
Αγίοι Τόποι & Λίβανος
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Προορισμοί 2019



2ήμερες κρουαζιέρες

Εκδρομικό Γεύμα Πακέτο Γεύμα σε εστιατόριο

ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

2ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
07/06/19

Προαιρετική Εκδρομή:
Βηρυτός – Γύρος της πόλης, Σταλακτίτες & Σταλαγμίτες 
στην Τζέιντα, Παναγία Χαρίσσα 
Τιμή Ενήλικες: €50   Παιδιά 2-12 ετών: €40   
Διάρκεια: 5 ώρες

18:00

---

05:00

---

---

06:00

---

16:00

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή 

Κυριακή

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ
Λεμεσός

Βηρυτός

Βηρυτός

Λεμεσός

ΛΙΜΑΝΙ
18:00

24:00

---

---

06:00

10:00

2ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
21/09/19

Προαιρετική Εκδρομή:
Βηρυτός – Γύρος της πόλης, Σταλακτίτες & Σταλαγμίτες 
στην Τζέιντα, Παναγία Χαρίσσα 
Τιμή Ενήλικες: €50   Παιδιά 2-12 ετών: €40   
Διάρκεια: 5 ώρες

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΛΙΜΑΝΙ

Προαιρετικές Εκδρομές:
(1) Ιεροσόλυμα και Βηθλεέμ - επισκέψεις στα 
Ιεροσόλυμα στο Ναό της Αναστάσεως, Γολγοθά, 
Δρόμο του Μαρτυρίου και στη Βηθλεέμ στο Ναό της 
Γεννήσεως. 
Τιμή Ενήλικες: €80   Παιδιά 2-12 ετών: €40   
Διάρκεια: 12 ώρες

(2) Ιεριχώς - Μονή Αγίου Γερασίμου - Ιεροσόλυμα 
Επίσκεψη και προσκύνημα στη Μονή Αγίου Γερασίμου 
στην Ιεριχώ και στα Ιεροσόλυμα στο Ναό της 
Αναστάσεως, Γολγοθά και Δρόμο του Μαρτυρίου. 
Τιμή Ενήλικες: €85   Παιδιά 2-12 ετών: €45   
Διάρκεια: 11 ώρες

Προαιρετικές Εκδρομές:
(1) Ιεροσόλυμα και Βηθλεέμ - επισκέψεις στα 
Ιεροσόλυμα στο Ναό της Αναστάσεως, Γολγοθά, 
Δρόμο του Μαρτυρίου και στη Βηθλεέμ στο Ναό της 
Γεννήσεως. 
Τιμή Ενήλικες: €80   Παιδιά 2-12 ετών: €40   
Διάρκεια: 12 ώρες

(2) Ιεριχώς - Μονή Αγίου Γερασίμου - Ιεροσόλυμα
Επίσκεψη και προσκύνημα στη Μονή Αγίου Γερασίμου 
στην Ιεριχώ και στα Ιεροσόλυμα στο Ναό της 
Αναστάσεως, Γολγοθά και Δρόμο του Μαρτυρίου. 
Τιμή Ενήλικες: €85   Παιδιά 2-12 ετών: €45   
Διάρκεια: 11 ώρες

18:00

20:00

---

---

06:00

07:00

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Λεμεσός

Χάιφα

Λεμεσός

2ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 
17/07/19, 11/09/19 & 16/10/19

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΛΙΜΑΝΙ
18:00

20:00

---

---

06:00

07:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Λεμεσός

Χάιφα

Λεμεσός

2ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 
23/09/19

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΛΙΜΑΝΙ
Λεμεσός

Βηρυτός

Λεμεσός

ΛΙΒΑΝΟΣ

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

ΛΙΒΑΝΟΣ
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2ήμερες κρουαζιέρες



17:00

---

06:00

16:00

----

---

12:00

---

12:00

07:00

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Κυριακή

Δευτέρα

Λεμεσός

Ρόδος

Ρόδος

Καστελόριζο

Λεμεσός

3ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΡΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
21/06/19 

Προαιρετική Εκδρομή:
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας .
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες

13:00

---

04:00

---

---

19:00

---

10:00

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Λεμεσός

Μύκονος

Μύκονος

Λεμεσός

3ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
19/07/19

17:00

---

13:00

---

---

12:00

---

08:00

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Λεμεσός

Ρόδος

Ρόδος

Λεμεσός

3ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΡΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
13/09/19 & 04/10/19

Προαιρετική Εκδρομή:
Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες πηγές και 
προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. Περιλαμβάνεται 
η είσοδος στο μνημείο Πηγές της Καλλιθέας.
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες

Προαιρετικές Εκδρομές:
(1) Ολοήμερη εκδρομή στο Κάιρο, Πυραμίδες στην 
Γκίζα, Εθνικό Μουσείο Καΐρου και Παλιά Πόλη - 
Σάββατο 19/10/19
Τιμή Ενήλικες: €85    Παιδιά 2-12 ετών: €55   
Διάρκεια: 12 ώρες

(2) Επισκέψεις στο Πατριαρχείο, στο σπίτι του Καβάφη, 
την Βιβλιοθήκη και τους κήπους του παλατιού Μοντάζα - 
Κυριακή 20/10/19
Τιμή Ενήλικες: €40    Παιδιά 2-12 ετών: €30   
Διάρκεια: 6 ώρες

13:00

---

17:00

---

---

08:00

---

12:00

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Λεμεσός

Αλεξάνδρεια

Αλεξάνδρεια

Λεμεσός

3ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
18/10/19

17:00

---

06:00

17:00

----

---

12:00

---

12:00

09:00

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Κυριακή

Δευτέρα

Λεμεσός

Ρόδος

Ρόδος

Καστελόριζο

Λεμεσός

3ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΡΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
14/06/19 

Προαιρετική Εκδρομή:
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας .
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΡΟΔΟΣ

Γεύμα σε εστιατόριο

12-13

3ήμερες κρουαζιέρες

ΚΑΪΡΟ



Επιβίβαση / Αποβίβαση με βάρκες Επιβίβαση / Αποβίβαση με βάρκες

15:00

15:00

14:00

23:30

15:00

---

---

10:00

07:00

18:30

10:30

12:00

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Λεμεσός

Ρόδος

Μυτιλήνη

Χίος

Σύμη

Λεμεσός

4ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΡΟΔΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟΣ & ΣΥΜΗ
12/10/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18  
Διάρκεια: 31/2 ώρες
Μυτιλήνη: Επίσκεψη και προσκύνημα στη Μονή 
του Θαυματουργού Αγίου Ραφαήλ, στον Ταξιάρχη 
Μανταμάδο και στην Παναγία Αγιάσου.
Τιμή Ενήλικες: €25   Παιδιά 2-12 ετών: €12   
Διάρκεια: 6 ώρες
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για 
προσκύνημα στο Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8   
Διάρκεια: 2 ώρες

15:00

18:00

15:30

24:00

20:00

---

---

12:00

07:30

19:00

17:00

11:00

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Λεμεσός

Σύμη

Άνδρος

Μύκονος

Καστελόριζο

Λέμεσός

4ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΥΜΗ, ΑΝΔΡΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 
07/09/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για 
προσκύνημα στο Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8  
Διάρκεια: 2 ώρες

Άνδρος: Προσκύνημα στην Αγία Μαρίνα, επίσκεψη στο 
χωριό Μένητες και ελεύθερος χρόνος στη Χώρα
Τιμή Ενήλικες: €35   Παιδιά 2-12 ετών: €20   
Διάρκεια: 6 ώρες

15:00

15:00

14:00

23:30

15:00

---

---

10:00

07:00

18:30

10:30

12:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Λεμεσός

Ρόδος

Μυτιλήνη

Χίος

Σύμη

Λεμεσός

4ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΡΟΔΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟΣ & ΣΥΜΗ
22/07/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες
Μυτιλήνη: Επίσκεψη και προσκύνημα στη Μονή 
του Θαυματουργού Αγίου Ραφαήλ, στον Ταξιάρχη 
Μανταμάδο και στην Παναγία Αγιάσου.
Τιμή Ενήλικες: €25   Παιδιά 2-12 ετών: €12   
Διάρκεια: 6 ώρες
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για 
προσκύνημα στο Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8  
Διάρκεια: 2 ώρες

Λεμεσός

Πάτμος

Μυτιλήνη

Χίος

Καστελόριζο

Λεμεσός

14:00

21:00

14:00

23:30

20:30

---

---

16:30

07:00

18:30

17:30

11:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

4ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΠΑΤΜΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟΣ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
17/06/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Πάτμος: Επίσκεψη στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης 
και προσκύνημα στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. 
Περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο της 
Μονής Αγίου Ιωάννη.
Τιμή Ενήλικες: €19   Παιδιά 2-12 ετών: €13   
Διάρκεια: 3 ώρες

Μυτιλήνη: Επίσκεψη και προσκύνημα στη Μονή 
του Θαυματουργού Αγίου Ραφαήλ, στον Ταξιάρχη 
Μανταμάδο και στην Παναγία Αγιάσου.
Τιμή Ενήλικες: €25   Παιδιά 2-12 ετών: €12   
Διάρκεια: 6 ώρες

ΣΥΜΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ

14-15

4ήμερες κρουαζιέρες



Επιβίβαση / Αποβίβαση με βάρκες

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

17:00

22:00

16:00

---

05:30

20:00

17:00

---

---

14:00

09:00

18:30

---

10:00

14:00

08:00

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Παρασκευή

Σάββατο

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Λεμεσός

Σύμη

Νάξος

Μύκονος

Μύκονος

Σίφνος

Καστελόριζο

Λεμεσός

5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΥΜΗ, ΝΑΞΟ, ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΣΙΦΝΟΣ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 
07/08/19

Προαιρετική Εκδρομή:
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για 
προσκύνημα στο Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8   
Διάρκεια: 2 ώρες

18:00

20:00

---

01:00

23:00

19:00

---

---

13:00

16:00

---

10:30

16:00

10:00

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Λεμεσός

Ρόδος

Σκόπελος

Σκόπελος

Μύκονος

Καστελόριζο

Λεμεσός

5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΟΔΟΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ, 
ΜΥΚΟΝΟΣ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
26/07/19

Προαιρετική Εκδρομή:
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες

17:00

22:00

24:00

22:00

16:00

---

---

14:00

15:00

08:00

11:00

11:00

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Λεμεσός

Σύμη

Σπέτσες

Σύρος (Τήνος)

Ρόδος

Λεμεσός

5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΥΜΗ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΣΥΡΟΣ (ΤΗΝΟΣ) & ΡΟΔΟΣ 
12/07/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για 
προσκύνημα στο Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8   
Διάρκεια: 2 ώρες
Σύρος: Οργανωμένη επίσκεψη - μεταφορά με πλοία της 
γραμμής στην Τήνο για προσκύνημα.
Τιμή Ενήλικες: €21   Παιδιά 2-12 ετών: €13   
Διάρκεια: 41/2 ώρες
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ

Λεμεσός

Πάτμος

Καλαμάτα

Χανιά (Σούδα)

Ρόδος

Λεμεσός

13:00

20:30

22:00

17:00

13:30

---

---

15:30

15:00

10:00

09:00

08:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 
ΧΑΝΙΑ & ΡΟΔΟΣ
24/06/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Πάτμος: Επίσκεψη στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης 
και προσκύνημα στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. 
Περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο της 
Μονής Αγίου Ιωάννη.
Τιμή Ενήλικες: €19   Παιδιά 2-12 ετών: €13   
Διάρκεια: 3 ώρες
Καλαμάτα: Προσκυνήματα στην ξακουστή εκκλησία 
της Αγίας Θεοδώρας της Βάστας και στο Μητροπολιτικό 
Ναό της Υπαπαντής του Χριστού στην Καλαμάτα.
Τιμή Ενήλικες: €30   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 5 ώρες
Χανιά: Προσκυνήματα σε δύο από τα σημαντικότερα 
Μοναστήρια της Κρήτης τη Χρυσοπηγή ή Ζωοδόχου 
Πηγή και τη Μονή Αγίας Τριάδας. Eπίσκεψη στους 
Τάφους των Βενιζέλων με την πανοραμική θέα των 
Χανίων.
Τιμή Ενήλικες: €35   Παιδιά 2-12 ετών: €25   
Διάρκεια: 4 ώρες
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΝΑΞΟΣ

16-17

5ήμερες κρουαζιέρες

Επιβίβαση / Αποβίβαση με βάρκες Εκδρομικό Γεύμα Πακέτο



Λεμεσός

Πάτμος

Σκιάθος

Αστυπάλαια

Ρόδος

Λεμεσός

14:00

21:30

24:00

24:00

15:00

---

---

16:30

12:00

16:00

08:00

10:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΑΤΜΟΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ, 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ & ΡΟΔΟΣ
12/08/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Πάτμος: Επίσκεψη στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης 
και προσκύνημα στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. 
Περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο της 
Μονής Αγίου Ιωάννη.
Τιμή Ενήλικες: €19   Παιδιά 2-12 ετών: €13   
Διάρκεια: 3 ώρες
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες

Λεμεσός

Σύμη

Ναύπλιο

Ναύπλιο

Μήλος

Ρόδος

Λεμεσός

17:00

20:00

---

01:00

18:00

14:00

---

---

14:00

15:00

---

09:00

09:00

09:00

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΥΜΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, 
ΜΗΛΟΣ & ΡΟΔΟΣ
17/08/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για 
προσκύνημα στο Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8   
Διάρκεια: 2 ώρες
Ναύπλιο: Επίσκεψη στη Μονή Παναγίας Μαλεβής 
Ανεβαίνοντας σε υψόμετρο 950 μ. μέσα από το 
πανέμορφο δάσος θα προσκυνήσουμε την θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας Μαλεβής και στην εκκλησία του 
Αγίου Νείλου. 
Τιμή Ενήλικες: €32   Παιδιά 2-12 ετών: €17   
Διάρκεια: 51/2 ώρες
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   Διάρκεια: 31/2 ώρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ
14:00

14:00

22:00

15:00

17:00

---

---

09:00

13:00

08:00

14:00

08:00

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

Δευτέρα

Τρίτη

Λεμεσός

Ρόδος

Καλαμάτα

Σπέτσες

Καστελόριζο

Λεμεσός

5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΟΔΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 
ΣΠΕΤΣΕΣ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 
22/08/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες

Καλαμάτα: Προσκυνήματα στην ξακουστή εκκλησία 
της Αγίας Θεοδώρας της Βάστας και στο Μητροπολιτικό 
Ναό της Υπαπαντής του Χριστού στην Καλαμάτα.
Τιμή Ενήλικες: €30   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 5 ώρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ
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5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΟΔΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 
ΑΙΓΙΝΑ, ΧΙΟΣ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
02/09/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες
Πειραιάς (1): Προσκύνημα στην Ιερά Μονή του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου με τα λείψανα του 
θαυματουργού Αγίου Εφραίμ και στη Μονή της 
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου με τη θαυματουργή 
εικόνα.
Τιμή Ενήλικες: €27     Παιδιά 2-12 ετών: €17 
Διάρκεια: 5 ώρες
Πειραιάς (2): Ξενάγηση στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης 
με τα ανεκτίμητα μνημεία και ελεύθερος χρόνος στην πιο 
παλιά συνοικία της Αθήνας, την Πλάκα. Περιλαμβάνεται 
το εισιτήριο εισόδου στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης. 
Τιμή Ενήλικες: €36     Παιδιά 2-12 ετών: €19 
Διάρκεια: 5 ώρες
Αίγινα: Μεταφορά για ξενάγηση και προσκύνημα στη 
Μονή Αγίας Τριάδας και το Ναό του Αγίου Νεκταρίου 
όπου μόνασε ο Άγιος Νεκτάριος.
Τιμή Ενήλικες: €10     Παιδιά 2-12 ετών: €10 
Χίος: Άγιος Μηνάς - Μαστιχοχώρια – Πυργί – Μεστά   
Τιμή Ενήλικες: €35     Παιδιά 2-12 ετών: €20
Διάρκεια:  4 ώρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ

Επιβίβαση / Αποβίβαση με βάρκες

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

Επιβίβαση / Αποβίβαση με βάρκες
18-19

5ήμερες κρουαζιέρες
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6ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΠΑΤΜΟΣ, ΒΟΛΟΣ 
ΠΑΡΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ    
29/06/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Πάτμος: Επίσκεψη στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης και 
προσκύνημα στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. Περιλαμβάνεται το 
εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο της Μονής Αγίου Ιωάννη.
Τιμή Ενήλικες: €19   Παιδιά 2-12 ετών: €13   Διάρκεια: 3 ώρες
Βόλος (1): Επίσκεψη στα Μετέωρα: Ευλαβικό προσκύνημα σε 
δύο Μονές στα Μετέωρα, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 
Ορθοδοξίας και προστατευόμενο μνημείο της Unesco και επίσκεψη 
στην Καλαμπάκα.
Τιμή Ενήλικες: €55   Παιδιά 2-12 ετών: €30   Διάρκεια: 8 ώρες
Βόλος (2): Πήλιο - Περιήγηση στο πανέμορφο Πήλιο και επισκέψεις 
στα χωριά Μακρυνίτσα και Πορταριά.
Τιμή Ενήλικες: €32   Παιδιά 2-12 ετών: €20   Διάρκεια: 31/2  ώρες
Πειραιάς (1): Προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου με τα λείψανα του θαυματουργού Αγίου Εφραίμ και 
στη Μονή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου με τη θαυματουργή 
εικόνα. 
Τιμή Ενήλικες: €27       Παιδιά 2-12 ετών: €17   Διάρκεια: 5 ώρες
Πειραιάς (2): Ξενάγηση στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης με τα 
ανεκτίμητα μνημεία και ελεύθερος χρόνος στην πιο παλιά συνοικία 
της Αθήνας, την Πλάκα. Περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου στο 
Νέο Μουσείο Ακρόπολης. 
Τιμή Ενήλικες: €36     Παιδιά 2-12 ετών: €19  Διάρκεια: 5 ώρες
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6ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΣΥΜΗ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΗΛΟΣ & ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
27/08/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για 
προσκύνημα στο Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8   
Διάρκεια: 2 ώρες

Κέρκυρα: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αχίλλειο, το 
παλάτι της Αυτοκράτειρας Σίσσυ, επίσκεψη στο Κανόνι 
με τη μαγευτική θέα, προσκύνημα στον Άγιο Σπυρίδωνα 
στο κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνεται το εισιτήριο 
εισόδου στο Αχίλλειο. 
Τιμή Ενήλικες: €35   Παιδιά 2-12 ετών: €20   
Διάρκεια: 5 ώρες

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΗΝΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ
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5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΟΔΟΣ, ΣΥΡΟΣ (ΤΗΝΟΣ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ & ΣΥΜΗ
 16/09/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες
Σύρος: Οργανωμένη επίσκεψη - μεταφορά με πλοία της 
γραμμής στην Τήνο για προσκύνημα.
Τιμή Ενήλικες: €21   Παιδιά 2-12 ετών: €13   
Διάρκεια: 41/2 ώρες
Ηράκλειο: Ξενάγηση στο Παλάτι της Κνωσού 
το παγκοσμίως φημισμένο κέντρο του Μινωικού 
πολιτισμού, γύρος της πόλης, προσκυνήματα στο Ναό 
του Αγίου Τίτου και στο Ναό του Αγίου Μηνά, προστάτη 
του Ηρακλείου. Περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου 
στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
Τιμή Ενήλικες: €47   Παιδιά 2-12 ετών: €32   
Διάρκεια: 41/2 ώρες
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για 
προσκύνημα στο Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του 
Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8   
Διάρκεια: 2 ώρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ
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5ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΠΑΤΜΟΣ, ΒΟΛΟΣ, 
ΣΑΜΟΣ & ΡΟΔΟΣ
07/10/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Πάτμος: Επίσκεψη στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης 
και προσκύνημα στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. 
Περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο της 
Μονής Αγίου Ιωάννη.
Τιμή Ενήλικες: €19   Παιδιά 2-12 ετών: €13   
Διάρκεια: 3 ώρες
Βόλος (1): Ευλαβικό προσκύνημα σε δύο Μονές στα 
Μετέωρα, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 
Ορθοδοξίας και προστατευόμενο μνημείο της Unesco 
και επίσκεψη στην Καλαμπάκα.
Τιμή Ενήλικες: €55   Παιδιά 2-12 ετών: €30   
Διάρκεια: 8 ώρες
Βόλος (2): Περιήγηση στο πανέμορφο Πήλιο και 
επισκέψεις στα χωριά Μακρυνίτσα και Πορταριά.
Τιμή Ενήλικες: €32   Παιδιά 2-12 ετών: €20   
Διάρκεια: 31/2 ώρες
Σάμος: Προσκύνημα στη Μονή της Κοίμησης της 
Θεοτόκου ή Μεγάλη Παναγιά με την υπέροχη θέα και 
επίσκεψη στο γραφικό Πυθαγόρειο
Τιμή Ενήλικες: €30   Παιδιά 2-12 ετών: €15   
Διάρκεια: 31/2 ώρες
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ

Επιβίβαση / Αποβίβαση με βάρκες Εκδρομικό Γεύμα ΠακέτοΕπιβίβαση / Αποβίβαση με βάρκες Εκδρομικό Γεύμα Πακέτο

20-21
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9ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΣΥΜΗ, ΧΑΝΙΑ, 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΚΟΤΟΡ (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ), ΜΠΑΡΙ 
(ΙΤΑΛΙΑ), ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΓΥΘΕΙΟ & ΡΟΔΟ    
25/09/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για προσκύνημα 
στο Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8   Διάρκεια: 2 ώρες
Χανιά: Προσκυνήματα σε δύο από τα σημαντικότερα 
Μοναστήρια της Κρήτης τη Χρυσοπηγή ή Ζωοδόχου Πηγή 
και τη Μονή Αγίας Τριάδας. Eπίσκεψη στους Τάφους των 
Βενιζέλων με την πανοραμική θέα των Χανίων.
Τιμή Ενήλικες: €35   Παιδιά 2-12 ετών: €25   Διάρκεια: 4 ώρες
Κεφαλονιά: Προσκύνημα στον Άγιο Γεράσιμο και βαρκάδα 
στο λιμνοσπήλαιο Μελισάνης.
Τιμή Ενήλικες: €32   Παιδιά 2-12 ετών: €20   Διάρκεια: 4 ώρες

Κοτόρ: Περιήγηση στη Μεσαιωνική πόλη του Κοτόρ – βαρκάδα στο 
νησάκι της Παναγίας των Βράχων και ξενάγηση στην υπέροχη πόλη 
Περάστ.
Τιμή Ενήλικες: €45  Παιδιά 2-12 ετών: €25    Διάρκεια: 4 ώρες
Μπάρι (1): Εκδρομή στα Ελληνόφωνα χωριά της χερσονήσου του Λέτσε.
Τιμή Ενήλικες: € 90    Παιδιά 2-12 ετών: €60     
Διάρκεια:  8 ώρες
Μπάρι (2): Εκδρομή στο υπέροχο χωριό  Αλμπερομπέλλο.
Τιμή Ενήλικες: € 70    Παιδιά 2-12 ετών: €40     
Διάρκεια: 8 ώρες 
Ηγουμενίτσα (1): Περιήγηση στα Ιωάννινα και επίσκεψη στο Μέτσοβο.
Τιμή Ενήλικες: €38  Παιδιά 2-12 ετών: €20   
Διάρκεια: 7 ώρες
Ηγουμενίτσα (2): Περιήγηση στην Πρέβεζα, προσκύνημα στον 
Προφήτη Ηλία και επίσκεψη στην Πάργα.
Τιμή Ενήλικες: €38  Παιδιά 2-12 ετών: €20   
Διάρκεια: 7 ώρες
Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες πηγές και 
προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. Περιλαμβάνεται η είσοδος στο 
μνημείο Πηγές της Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρεςΠροαιρετικές Εκδρομές:

Ρόδος: Ξενάγηση στην Καλλιθέα με τις περίφημες 
πηγές και προσκύνημα στην Παναγία Τσαμπίκα. 
Περιλαμβάνεται η είσοδος στο μνημείο Πηγές της 
Καλλιθέας. 
Τιμή Ενήλικες: €29   Παιδιά 2-12 ετών: €18   
Διάρκεια: 31/2 ώρες 
Κέρκυρα: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αχίλλειο, το 
παλάτι της Αυτοκράτειρας Σίσσυ, επίσκεψη στο Κανόνι 
με τη μαγευτική θέα, προσκύνημα στον Άγιο Σπυρίδωνα 
στο κέντρο της πόλης. Περιλαμβάνεται το εισιτήριο 
εισόδου στο Αχίλλειο. 
Τιμή Ενήλικες: €35   Παιδιά 2-12 ετών: €20   
Διάρκεια: 5 ώρες
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7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΡΟΔΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΑΤΡΑ, ΙΘΑΚΗ, ΜΗΛΟΣ & 
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ   
05/07/19

ΚΟΤΟΡ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ
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7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΠΑΤΜΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟΣ, ΣΥΡΟΣ (ΤΗΝΟΣ) & 
ΣΥΜΗ    
31/07/19

Προαιρετικές Εκδρομές:
Πάτμος: Επίσκεψη στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης και 
προσκύνημα στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη. Περιλαμβάνεται το 
εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο της Μονής Αγίου Ιωάννη.
Τιμή Ενήλικες: €19   Παιδιά 2-12 ετών: €13   Διάρκεια: 3 ώρες
Λήμνος: Μια ξεχωριστή περιήγηση στην πρωτεύουσα Μύρινα 
και επισκέψεις στο χωριό Νέα Κούταλη και στο μουσείο Ναυτικής 
Παράδοσης, προσκύνημα στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στη 
Κότσινα, και στον Άγιο Γεώργιο στο Ρεπανίδι.
Τιμή Ενήλικες: €20   Παιδιά 2-12 ετών: €12   Διάρκεια: 4 ώρες
Θεσσαλονίκη: Γύρος της πόλης, Άγιος Δημήτριος, Σουρωτή, Μονή 
Αγίου Ιωάννη Θεολόγου και προσκύνημα στον τάφο του Γέροντα 
Παϊσίου.
Τιμή Ενήλικες: €32   Παιδιά 2-12 ετών: €16   Διάρκεια: 5 ώρες
Βόλος (1): Ευλαβικό προσκύνημα σε δύο Μονές στα Μετέωρα, ένα 
από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας και προστατευόμενο 
μνημείο της Unesco, και επίσκεψη στην Καλαμπάκα.
Τιμή Ενήλικες: €55   Παιδιά 2-12 ετών: €30   Διάρκεια: 8 ώρες
Βόλος (2): Περιήγηση στο πανέμορφο Πήλιο και επισκέψεις στα 
χωριά Μακρυνίτσα και Πορταριά.
Τιμή Ενήλικες: €32   Παιδιά 2-12 ετών: €20   Διάρκεια: 31/2 ώρες
Σύρος: Οργανωμένη επίσκεψη - μεταφορά με πλοία της γραμμής 
στην Τήνο για προσκύνημα.
Τιμή Ενήλικες: €21   Παιδιά 2-12 ετών: €13   Διάρκεια: 41/2 ώρες
Σύμη: Μεταφορά με μικρά τοπικά λεωφορεία για προσκύνημα στο 
Μοναστήρι Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη.
Τιμή Ενήλικες: €15   Παιδιά 2-12 ετών: €8    Διάρκεια: 2 ώρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΦΙΞΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ

Εκδρομικό Γεύμα ΠακέτοΕπιβίβαση / Αποβίβαση με βάρκες Εκδρομικό Γεύμα Πακέτο

ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ - ΙΤΑΛΙΑ
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7ήμερες κρουαζιέρες 9ήμερη κρουαζιέρα



FINEST GREEK PRODUCTS

Παραδοσιακά Ελληνικά Προϊόντα φτιαγμένα με αγνά 
υλικά και παραδοσιακές μεθόδους, με το μεράκι των 
ανθρώπων της Ελληνικής γης. Μοναδικής ποιότητας σε 
πολύ  προσιτές τιμές όπως αγνό ελαιόλαδο, τοπικό ούζο, 
γευστικές μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, τυροκομικά, 
μαστίχα Χίου και πολλά άλλα!

Στο Salamis Gift Shop θα βρείτε μεγάλη επιλογή 
έξυπνων δώρων, gadgets και ενθύμια για μικρούς και 
μεγάλους που θα σας θυμίζουν τις αξέχαστες στιγμές 
που περάσατε εν πλω στο κρουαζιερόπλοιο 
Salamis Filoxenia.

Στο κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε τα ψώνια σας στα καταστήματα 
Ελληνικών Προϊόντων & Αναμνηστικών Δώρων

Hair &  Beauty Salon 

Το κέντρο ομορφιάς προσφέρει μια χαλαρωτική εμπειρία. Αξιοποιήστε τον χρόνο σας εν πλω και 
αφεθείτε στις επαγγελματικές υπηρεσίες κομμωτηρίου και μασάζ που προσφέρονται για άντρες 
και γυναίκες. Κάνετε έγκαιρα την κράτηση σας στο Γραφείο Υποδοχής.
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Ψώνια εν πλω! Υπηρεσίες Εν Πλω



ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ:
Κάθε επιβάτης (ενήλικες, παιδιά και βρέφη) πρέπει να έχει μαζί του 
το δικό του ξεχωριστό διαβατήριο σε ισχύ.  Ακόμα και τα παιδιά 0 
μέχρι 12 ετών επιβάλλεται να έχουν δικό τους ξεχωριστό διαβατήριο 
ή ταυτότητα.

TΑΥΤΟΤΗΤΕΣ:
Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ταξιδέψουν με τις Ευρωπαϊκές 
ταυτότητες τους μόνο όταν ταξιδεύουν για την Ελλάδα και όχι σε 
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για Κύπριους Πολίτες ισχύουν μόνο οι ταυτότητες που φέρουν 
ημερομηνία λήξης και είναι σε ισχύ καθόλη την διάρκεια της 
κρουαζιέρας.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Κύπριοι πολίτες άνω των 16 ετών επιβάλλεται να έχουν άδεια 
εξόδου ή πιστοποιητικό απαλλαγής από το Στρατό. Επίσης όσοι 
έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θα πρέπει 
να έχουν μαζί τους απολυτήριο στρατού.

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΒΙΖΑ):
Μερικές υπηκοότητες χρειάζονται θεώρηση (βίζα) για αποβίβαση 
σε κάποια λιμάνια. Είναι υποχρέωση του επιβάτη να ενημερωθεί 
και να εξασφαλίσει ταξιδιωτική βίζα όπου απαιτείται.
Οι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ταξιδέψουν 
στην Ελλάδα χρειάζονται “schengen visa”. 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ / ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ
Λεμεσός:
Για την επιβίβαση στο πλοίο θα πρέπει να περάσετε από 
έλεγχο εισιτηρίων, στη συνέχεια έλεγχο διαβατηρίων και άλλων 
διατυπώσεων. Το σημείο ελέγχου εισιτηρίων ανοίγει 3 ώρες πριν 
την καθορισμένη ώρα αναχώρησης και κλείνει 30 λεπτά πριν την 
ώρα αναχώρησης. Επιβάτες που δεν θα παρουσιαστούν έγκαιρα 
στο σημείο ελέγχου δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν. 
Κατά την είσοδο σας στο πλοίο υπάρχει πιθανότητα να κρατηθεί 
το διαβατήριο σας από το λογιστήριο του πλοίου για σκοπούς 
ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές και θα σας δοθεί ειδική απόδειξη, 
την οποία θα επιδείξετε για την επιστροφή του σε εσάς την ημέρα 
της αποβίβασης.
Λιμάνια προσέγγισης:
Σε ορισμένα λιμάνια στα νησιά η αποβίβαση μπορεί να γίνει με 
βάρκες, είτε λόγω έλλειψης λιμενικών διευκολύνσεων είτε λόγω 
οδηγιών του λιμεναρχείου.
Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση τους για 
σκοπούς αναχώρησης από κάθε λιμάνι ή / και στις συγκεντρώσεις 
για τις διάφορες εκδρομές. Η εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη 
σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν επιστρέψουν έγκαιρα στα 
λιμάνια προσέγγισης για σκοπούς αναχώρησης. Επιβάλλεται η 
συμμόρφωση με τις ανακοινώσεις του πλοίου και τις οδηγίες του 
ημερήσιου προγράμματος.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Με την άφιξη σας στο λιμάνι θα παραδώσετε τις αποσκευές σας 
στους αχθοφόρους του λιμανιού για να περάσουν από έλεγχο 
αποσκευών και να μεταφερθούν στο πλοίο. 
Κατά την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι της Λεμεσού με το 
πέρας της κρουαζιέρας οι αποσκευές σας θα πρέπει να είναι 
κλειδωμένες και θα μεταφερθούν σε ειδικό χώρο στο λιμάνι όπου 
θα τις αναγνωρίσετε και θα τις παραλάβετε. Σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το βάρος της κάθε αποσκευής δεν πρέπει 
να ξεπερνά τα 23 κιλά. 
Η μεταφορά των αποσκευών και των προσωπικών αντικειμένων των 
επιβατών διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς 
της Σύμβασης Μεταφοράς (δηλαδή το εισιτήριο) που εκδίδεται από 
το Μεταφορέα και μπορείτε να το προμηθευτείτε μαζί με το κείμενο 
της Σύμβασης των Αθηνών στα γραφεία της Εταιρείας 
Salamis Lines Ltd στην οδό Γ. Κατσουνωτού 1, Τ.Κ. 50531, 3607 
Λεμεσός, Κύπρος, τηλ. 00357 25 860000. Με την αποδοχή ή  χρήση 
ή και διενέργεια ταξιδίου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 

της Σύμβασης Μεταφοράς ο Επιβάτης αποδέχεται όλους τους 
όρους που αναφέρονται σε αυτή ασχέτως εάν το εισιτήριο του 
παραδόθηκε σε αυτόν ή αυτή ή σε τρίτο άτομο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
Με την επιβίβαση σας στο πλοίο θα σας δοθεί το πρόγραμμα 
της κρουαζιέρας που περιλαμβάνει τις ώρες αφίξεων και 
αναχωρήσεων στα λιμάνια προσέγγισης, τις ώρες φαγητού, το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα της ημέρας, τις προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις στο πλοίο και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
πρέπει να γνωρίζετε.

ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στο πλοίο προσφέρονται 
πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο σε συγκεκριμένες ώρες 
στο εστιατόριο του πλοίου. Κατά την διάρκεια παραμονής του 
πλοίου σε άλλα λιμάνια τα γεύματα στο πλοίο προσφέρονται 
κανονικά. Για επιβάτες που θα συμμετάσχουν σε ολοήμερες 
προαιρετικές εκδρομές (διάρκειας πέραν των 8 ωρών) οι οποίες 
βάσει του προγράμματος τους δεν περιλαμβάνουν γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο, θα προσφέρεται γεύμα σε πακέτο από το 
πλοίο. 
Τα σνακ στα μπάρ, τα ποτά στο πλοίο και οτιδήποτε παραγγείλετε 
από την υπηρεσία δωματίου δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του 
εισιτηρίου. 
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε με την κράτηση σας για 
τυχόν αιτήματα που αφορούν ειδική διατροφή όπως χορτοφαγικά 
γεύματα, χωρίς γλουτένη κ.λ.π.

ΠΟΤΑ & ΦΑΓΗΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ
Σύμφωνα με τους κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας της 
εταιρείας, σας επιστύνεται η προσοχή όπως μην μεταφέρετε 
κανένα είδος τροφής και ποτού στο πλοίο, τα οποία αποκτήσατε 
κατά την παραμονή σας σε κάποιο λιμάνι. 

ΚΑΜΠΙΝΕΣ
Το σχέδιο καταστρώματος και η περιγραφή καμπίνων δίνονται 
ενδεικτικά μόνο. Το μέγεθος και η διαρρύθμιση μπορεί να 
διαφέρει στην ίδια κατηγορία καμπίνων.
Εξωτερική καμπίνα σημαίνει ότι υπάρχει φινιστρίνι ή παράθυρο. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Το Γραφείο Υποδοχής στο πλοίο είναι ανοικτό 24 ώρες το 24ωρο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Στα περισσότερα λιμάνια προσέγγισης διοργανώνονται 
προαιρετικές εκδρομές, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε 
είτε από τον Ταξιδιωτικό σας Πράκτορα είτε από το Γραφείο 
Εκδρομών του πλοίου. Το κόστος των προαιρετικών εκδρομών 
δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της κρουαζιέρας.
Σε κάποιες εκδρομές περιλαμβάνονται επισκέψεις σε 
θρησκευτικούς χώρους γι’αυτό θα πρέπει να είστε κατάλληλα 
ντυμένοι (καλυμμένα γόνατα και ώμους).   
Οι εκδρομές πραγματοποιούνται όταν συμπληρωθεί ο 
ελάχιστος αριθμός συμμετοχής 20 ατόμων. Για επιβάτες που θα 
συμμετάσχουν σε ολοήμερες προαιρετικές εκδρομές (διάρκειας 
πέραν των 8 ωρών) οι οποίες βάσει του προγράμματος τους δεν 
περιλαμβάνουν γεύμα σε τοπικό εστιατόριο, θα προσφέρεται 
γεύμα σε πακέτο από το πλοίο.
Σε μερικά νησιά της Ελλάδας γίνεται χρήση τοπικών λεωφορείων 
που μπορεί να μην έχουν σύστημα κλιματισμού ή άλλες ανέσεις. 
Η σειρά των επισκέψεων και η διάρκεια εκδρομών δίνονται 
ενδεικτικά και μπορεί να  αλλάξουν.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Η τάση του ρεύματος στο πλοίο είναι 220V και υπάρχουν μόνο 
διπολικές μπρίζες. Περιορισμένος αριθμός μετασχηματιστών 
διατίθενται από το Γραφείο Υποδοχής με καταβολή μικρής 
εγγύησης.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Το νόμισμα στο πλοίο είναι το Ευρώ. Τα κυριότερα νομίσματα 
μπορούν να αλλαχθούν σε ευρώ από τον χώρο της υποδοχής. 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στο πλοίο υπάρχει προσοντούχος γιατρός ο οποίος προσφέρει 
τις υπηρεσίες του σε 24ωρη βάση όταν το πλοίο είναι εν πλω και 
συγκεκριμένες ώρες όταν το πλοίο είναι στο λιμάνι. Οι υπηρεσίες 
του γιατρού προσφέρονται δωρεάν, αλλά τυχόν φαρμακευτική 
αγωγή συνεπάγεται ανάλογη χρέωση.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Συστήνουμε σε γυναίκες που διανύουν μέχρι και τη 12η εβδομάδα 
εγκυμοσύνης να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή προτού 
ταξιδέψουν. Γυναίκες που έχουν συμπληρώσει την 28η εβδομάδα 
εγκυμοσύνης πρέπει να προσκομίζουν ιατρικό πιστοποιητικό για 
την ικανότητα τους να ταξιδέψουν. Περισσότερες λεπτομέρειες θα 
βρείτε στους Όρους Συμμετοχής άρθρα 14 Εγκυμοσύνη και 13 
Ιατρικές Υποδομές.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Ο Κανονισμός 1177/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει 
ότι κανένας επιβάτης δεν θα στερείται του δικαιώματός του για 
μεταφορά λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας εκτός 
εάν υπάρχουν δικαιολογημένοι περιορισμοί λόγω ασφάλειας ή 
σε περίπτωση που ο σχεδιασμός του πλοίου ή του τερματικού 
σταθμού καθιστά αδύνατη την επιβίβαση ή την αποβίβαση από 
το πλοίο ή την ασφαλή μεταφορά του επιβάτη. 
Για να μπορέσουμε να καταστήσουμε δυνατή την ασφαλή 
μεταφορά επιβατών με μειωμένη κινητικότητα ή οποιαδήποτε 
αναπηρία, οι επιβάτες οφείλουν να παρέχουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες κατά τη στιγμή της κράτησης θέσεων. 
Ο Μεταφορέας δύναται να αρνηθεί την επιβίβαση σε άτομα που 
παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν οποιαδήποτε τέτοια αναπηρία 
ή που κατά τη γνώμη του Μεταφορέα ή του Πλοιάρχου, ο επιβάτης 
δεν δύναται να μεταφερθεί κατά ασφαλή ή/και αξιοπρεπή ή/
και λειτουργικά εφικτό τρόπο ή εάν ο σχεδιασμός του πλοίου 
καθιστά δυσχερή ή αδύνατη τη μεταφορά.
Επιβάτες που χρειάζονται βοήθεια και φροντίδα, πρέπει να 
συνταξιδεύουν με άτομο χωρίς αναπηρία.
Χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και άτομα που αδυνατούν να 
βαδίσουν αυτόνομα ή να ανέβουν σκάλες:
Η επιβίβαση/αποβίβαση στους λιμένες προσέγγισης εναπόκειται 
σε πληθώρα παραγόντων και η αποβίβαση/επιβίβαση εξαρτάται 
εξ ολοκλήρου από την αξιολόγηση κινδύνου. Για λόγους 
ασφάλειας και τηρουμένου του Άρθρου 8 του Κανονισμού 
1177/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η συμμόρφωση του Μεταφορέα με το διεθνές δίκαιο, 
το εσωτερικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δυστυχώς επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο και 
επιβάτες που δεν μπορούν να ανέβουν αυτόνομα δύο επίπεδα 
μέσω σκάλας δεν δύνανται να επιβιβάζονται στο c/s SALAMIS 
FILOXENIA. 
Η εν λόγω πολιτική βασίζεται στη δομή και την κατασκευή του 
πλοίου. Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να είναι 
ικανοί να χρησιμοποιούν τις σκάλες με ασφάλεια, με ευκολία και 
χωρίς υποστήριξη. Ούτε άλλοι επιβάτες ούτε το ίδιο το πλήρωμα 
δύνανται, για λόγους ασφαλείας, να μεταφέρουν επιβάτες σε 
αναπηρικό αμαξίδιο ή επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα μέσω 
σκάλας.
Λιμένες Προσέγγισης και Λέμβοι:
Το πλοίο δεν εξυπηρετεί κανένα λιμένα με εγκαταστάσεις για 
άμεση επιβίβαση και αποβίβαση από το κατάστρωμα 5, το οποίο 
είναι το κατάστρωμα επιβίβασης. Συνεπώς, η επιβίβαση σε όλα 
τα λιμάνια διεξάγεται μέσω κλίμακας αποεπιβίβασης ή λέμβου. 
Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα ενδέχεται να μην μπορούν 
να αποβιβαστούν σε ορισμένους λιμένες, ιδίως σε περίπτωση 
χρήσης λέμβων. Ο αρμόδιος αποβιβάσεων μέσω λέμβων 
δύναται να αρνηθεί τη χρήση λέμβων σε επιβάτες εφόσον κρίνει 
ότι διακυβεύεται η ζωή και η ασφάλειά τους.
Ούτε οι επιβάτες ούτε το πλήρωμα δύνανται, για λόγους 
ασφαλείας, να μεταφέρουν επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα 
εντός της λέμβου.

Γενικά: 
Παρακαλώ διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις κρατήσεων 
και τις προϋποθέσεις μεταφοράς για περισσότερες πληροφορίες.

Παροχή βοήθειας:
Παρέχεται βοήθεια σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα 
κατά την επιβίβαση στο πρώτο λιμάνι και την αποβίβαση στο 
τελευταίο λιμάνι, όπου είναι αναγκαίο. Ο επιβάτης θα πρέπει να 
παρευρεθεί στο λιμάνι σε προκαθορισμένο χρόνο και χώρο. Ο 
επιβάτης θα πρέπει, επίσης, να ενημερώσει τον Μεταφορέα για 
τις ανάγκες παροχής βοήθειας τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον 
χρόνο κατά τον οποίο απαιτείται η εν λόγω βοήθεια και, εφόσον 
είναι εφικτό, κατά την κράτηση.
Δεν παρέχεται βοήθεια με γενική περίθαλψη και ο Μεταφορέας 
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από επιβάτη, δυνάμει του 
κανονισμού 1177/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτό 
είναι αυστηρά αναγκαίο, να συνοδεύεται από άλλο άτομο χωρίς 
μειωμένη κινητικότητα, το οποίο θα του παρέχει την εν λόγω 
βοήθεια.
Ιατρικός εξοπλισμός και εξοπλισμός κινητικότητας:
Ο επιβάτης δεν θα χρεωθεί επιπλέον για μεταφορά εντός πλοίου 
οποιουδήποτε ιατρικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού κινητικότητας 
που εύλογα κρίνεται απαραίτητος για τις ανάγκες του επιβάτη 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο επιβάτης οφείλει να παρέχει 
λεπτομερείς πληροφορίες κατά την κράτηση.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, δεν επιτρέπονται κατοικίδια 
ζώα στο πλοίο.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Για την άνεση όλων των επιβατών, το κάπνισμα πίπας και 
πούρου δεν επιτρέπεται στις καμπίνες, στις τουαλέτες και 
στους δημόσιους χώρους του πλοίου εκτός από τα ανοικτά 
καταστρώματα. Το κάπνισμα τσιγάρου επιτρέπεται μόνο στους 
χώρους που φέρουν την ανάλογη σήμανση και παρακαλούμε 
όπως ακολουθείτε τις οδηγίες.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Οποιαδήποτε παράπονα ή αξιώσεις πρέπει να αναφερθούν στην 
υποδοχή του πλοίου και πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί 
η σχετική δήλωση πριν την αποβίβαση των επιβατών.

ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
Τα φιλοδωρήματα είναι προαιρετικά.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Συστήνεται σε όλους τους επιβάτες να εξασφαλίσουν ταξιδιωτική 
ασφάλεια που να καλύπτει τους ίδιους και τις αποσκευές τους. 
Οι επιβάτες θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν ασφάλεια 
ταξιδίου για την κρουαζιέρα τους κατά την κράτηση τους. Η 
ασφάλεια καλύπτει ακύρωση ταξιδίου, απώλεια αποσκευών, 
δαπάνες επαναπατρισμού, προσωπικά ατυχήματα, χαμένη 
αναχώρηση και ακύρωση υπηρεσίας. 
2ήμερες και 3ήμερες κρουαζιέρες
Ενήλικες μέχρι 75 χρονών €15 κατ’άτομο
Παιδιά από 0 – 12 χρονών €8 κατ’άτομο
Ενήλικες από 75 - 85 χρονών €55 κατ’άτομο, 
4ήμερες μέχρι 8ήμερες κρουαζιέρες
Ενήλικες μέχρι 75 χρονών €20 κατ’άτομο
Παιδιά από 0 – 12 χρονών €10 κατ’άτομο
Ενήλικες από 75 - 85 χρονών €55 κατ’άτομο, 
Η ταξιδιωτική ασφάλεια που προσφέρεται δεν θεωρείται σύμβαση  
με την Salamis Lines Ltd, αλλά με τρίτο ανεξάρτητο παροχέα. Οι 
όροι και προϋποθέσεις της ασφάλειας ταξιδιού είναι διαθέσιμοι 
στην ιστοσελίδα μας και αντίγραφο μπορείτε να προμηθευτείτε 
από τα Κεντρικά Γραφεία μας στην Λεμεσό (Salamis House, Γ. 
Κατσουνωτού 1, Τ.Κ. 50531, 3607 Λεμεσός). Δεν αποδεχόμαστε 
ουδεμία ευθύνη για θέματα ερμηνείας των όρων του συμβολαίου 
και της κάλυψης. 
Περισσότερες πληροφορίες από τα κατά τόπους γραφεία μας.
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G
F

E
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   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ*ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Οι τιμές είναι κατ’άτομο και περιλαμβάνουν τα ναύλα, όλα τα γεύματα στο πλοίο, τους φόρους και άλλες υπηρεσίες.
• Όταν ένα παιδί (2 – 12 ετών) μοιράζεται μια καμπίνα μόνο με έναν ενήλικα, το παιδί πληρώνει 50% του ναύλου για ενήλικα (εξαιρουμένων 
των φόρων & άλλων υπηρεσιών), συν τους φόρους & άλλες υπηρεσίες.
• Ατομική χρήση καμπίνας επιβαρύνεται με 50% επί των αναγραφόμενων ναύλων.
• Οι τιμές και τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές ή ακυρώσεις με ή χωρίς προειδοποίηση.
• Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι προαιρετικές εκδρομές, η ασφάλεια ταξιδιού και τα ποτά στο πλοίο.
• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το πλοίο με παρόμοιο με ή χωρίς προειδοποίηση.
• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει επίναυλο καυσίμων σε περίπτωση αύξησης του κόστους καυσίμων πέραν του 
προβλεπόμενου από την ημέρα έκδοσης των τιμών των κρουαζιέρων.
• Σε περίπτωση που ο ελλιμενισμός δεν είναι εφικτός λόγω καιρικών συνθηκών το κρουαζιερόπλοιο θα προσεγγίσει το πλησιέστερο λιμάνι.

2ήμερες κρουαζιέρες €20 κατ’άτομο        3ήμερες κρουαζιέρες €30 κατ’άτομο
4ήμερες κρουαζιέρες €40 κατ’άτομο        5ήμερες κρουαζιέρες €50 κατ’άτομο

6ήμερες και μεγαλύτερες κρουαζιέρες €60 κατ’άτομο
• Οι εκπτώσεις για προκρατήσεις ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι 21/06/19.
• Οι πιο πάνω εκπτώσεις ισχύουν για 2 ενήλικες που μοιράζονται την ίδια καμπίνα. 
• Ο 3ος και 4ος ενήλικας στην ίδια καμπίνα επωφελείται: €10 στις 2ήμερες, €15 στις 3ήμερες, €20 στις 
4ήμερες, €25 στις 5-ήμερες και €30 στις 6-ήμερες και μεγαλύτερες κρουαζιέρες. 
• Εξαιρείται η κρουαζιέρα που αναχωρεί στις 29/06/19 και όλες οι κρουαζιέρες για τους Αγίους Τόπους 
όπου ισχύουν ειδικές τιμές πακέτο.

Μόνο για 60 μέρες!
Προκρατείστε έγκαιρα 

τις κρουαζιέρες σας και 
επωφεληθείτε έκπτωσης μέχρι 

και €60 κατ’άτομο.  
Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

Ισχύει μέχρι 21/06/19.

2ΗΜΕΡΕΣ 3ΗΜΕΡΕΣ 3ΗΜΕΡΕΣ 4ΗΜΕΡΕΣ 4ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 νύκτες
3 ημέρες

3 νύκτες
4 ημέρες

3 νύκτες
4 ημέρες

4 νύκτες
5 ημέρες

4 νύκτες
5 ημέρες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ

ΑΠΟ 07/06
ΜΕΧΡΙ 21/10/19

21/06/19
13/09/19
04/10/19
18/10/19

14/06/19
19/07/19

17/06/19
12/10/19

22/07/19
07/09/19

A 2-3-4 300 340 380 445 520

B 2-3-4 330 380 410 465 560

C 2-3-4 360 410 430 505 590

D 2 380 450 480 555 650
E 2-3-4 400 480 500 575 680

F 2-3-4 420 500 520 605 710

G 2-3 430 510 530 615 720

H 2-3-4 460 550 570 655 770

I 2-3-4 540 580 600 705 810

J 2-3-4 600 630 650 790 860

K 2-3-4 640 680 700 840 920

Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εσωτερική καμπίνα

230 260 290 305 370

Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εξωτερική καμπίνα

270 300 330 355 430
ΔΩΡΕΑΝ ΝΑΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ μέχρι 12 ετών 

πληρώνουν μόνο φόρους  και άλλες υπηρεσίες όταν μοιράζονται την καμπίνα με τουλάχιστον 2 ενήλικες
80 90 90 100 100

Οι πιο πάνω τιμές περιλαμβάνουν τους ακόλουθους φόρους και άλλες υπηρεσίες 

80 90 90 100 100

Ασφάλεια Ταξιδίου (Προαιρετική)

Ενήλικες 15 15 15 20 20

Παιδιά 8 8 8 10 10

Τιμές κατ’άτομο σε Ευρώ

5ΗΜΕΡΕΣ 5ΗΜΕΡΕΣ 5ΗΜΕΡΕΣ 5ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5 νύκτες
6 ημέρες

5 νύκτες
6 ημέρες

5 νύκτες
6 ημέρες

5 νύκτες
6 ημέρες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ

16/09/19
07/10/19

24/06/19
02/09/19

12/07/19
26/07/19
07/08/19
22/08/19

12/08/19
17/08/19

A 2-3-4 495 550 600 610

B 2-3-4 535 580 630 650

C 2-3-4 565 610 670 710

D 2 605 640 720 760
E 2-3-4 635 670 750 800

F 2-3-4 665 700 810 840

G 2-3 675 710 820 860

H 2-3-4 725 770 870 910

I 2-3-4 765 830 920 960

J 2-3-4 820 920 1020 1040

K 2-3-4 880 1000 1090 1110

Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εσωτερική καμπίνα

335 380 420 430

Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εξωτερική καμπίνα

395 430 480 490
ΔΩΡΕΑΝ ΝΑΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ μέχρι 12 ετών 

πληρώνουν μόνο φόρους  και άλλες υπηρεσίες όταν μοιράζονται την καμπίνα με τουλάχιστον 2 ενήλικες
105 105 105 105

Οι πιο πάνω τιμές περιλαμβάνουν τους ακόλουθους φόρους και άλλες υπηρεσίες 

105 105 105 105

Ασφάλεια Ταξιδίου (Προαιρετική)

Ενήλικες 20 20 20 20

Παιδιά 10 10 10 10

Τιμές κατ’άτομο σε Ευρώ

• Οι πιο πάνω εκπτώσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιεσδήποτε άλλες ειδικές τιμές ή προσφορές.
• Οι εκπτώσεις προσφέρονται μόνο στα ναύλα, εξαιρουμένων των προαιρετικών εκδρομών, μεταφορών (transfers), των φόρων & άλλων υπηρεσιών και 
της ασφάλειας ταξιδιού.
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Τιμοκατάλογος 2019
2ήμερες κρουαζιέρες   

Τιμοκατάλογος 2019
5ήμερες κρουαζιέρες4ήμερες κρουαζιέρες3ήμερες κρουαζιέρες



ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΟΡΚΩΝ €150
Τελετή ανανέωσης γαμήλιων όρκων με τον Πλοίαρχο

Αναμνηστικό πιστοποιητικό υπογραμμένο από τον Πλοίαρχο
 Ένα μπουκάλι Γαλλικής σαμπάνιας

Τούρτα για δύο άτομα
Μπουκέτο για τη νύφη

Μπουτονιέρα για τoν γαμπρό
Δύο αναμνηστικές φωτογραφίες 13 x 18 cm 

  (μία του ζευγαριού και μία με τον Πλοίαρχο)
Πρόγευμα στο κρεβάτι την μέρα που επιθυμείτε

Πρόσκληση για δείπνο με τον Πλοίαρχο 
στο εστιατόριο του πλοίου

Αναμνηστικό δώρο

ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΥΣ €120
Ένα μπουκάλι Γαλλική σαμπάνια

Κουτί με σοκολατάκια
Μία δωδεκάδα κόκκινα τριαντάφυλλα

Πιατέλα με φρούτα στην καμπίνα

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΑΜΟΥ €80
Ένα μπουκάλι αφρώδες κρασί και πιατέλα με 

φρούτα στην καμπίνα
Τούρτα και μπουκάλι κρασί σε χρόνο και χώρο 

που επιθυμείτε
 Μια αναμνηστική φωτογραφία 13 x 18 cm  

Πρόγευμα στο κρεβάτι την μέρα που επιθυμείτε
Κουτί με σοκολατάκια

Αναμνηστικό δώρο

ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ €40
Τούρτα γενεθλίων σε χρόνο και χώρο που επιθυμείτε

Ένα μπουκάλι αφρώδες κρασί ή παιδική σαμπάνια
Αναμνηστικό δώρο

ΤΟΥΡΤΑ €15

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΙΝΑ:
Σύνθεση Λουλουδιών €25

Μπουκέτο - Ανθοδέσμη €30
Δωδεκάδα κόκκινα τριαντάφυλλα €40

Ζητήστε πληροφορίες κατά την κράτηση σας

Προτάσεις για να 
γιορτάσετε εν πλω!!! 

6ΗΜΕΡΗ 6ΗΜΕΡΗ 7ΗΜΕΡΕΣ 9ΗΜΕΡΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
6 νύκτες
7 ημέρες

6 νύκτες
7 ημέρες

7 νύκτες
8 ημέρες

9 νύκτες
10 ημέρες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ

29/06/19 27/08/19 05/07/19
31/07/19

25/09/19

A 2-3-4 655 705 830 1040

B 2-3-4 685 735 870 1100

C 2-3-4 725 775 940 1190

D 2 765 815 980 1235
E 2-3-4 795 845 1020 1290

F 2-3-4 835 885 1060 1340

G 2-3 845 895 1080 1370

H 2-3-4 915 965 1140 1440

I 2-3-4 990 1040 1210 1540

J 2-3-4 1095 1145 1260 1600

K 2-3-4 1195 1245 1310 1660

Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εσωτερική καμπίνα

445 495 570 710

Επιβάρυνση 3ου ή 4ου ενήλικα που μοιράζεται Εξωτερική καμπίνα

505 555 670 840
ΔΩΡΕΑΝ ΝΑΥΛΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ μέχρι 12 ετών 

πληρώνουν μόνο φόρους  και άλλες υπηρεσίες όταν μοιράζονται την καμπίνα με τουλάχιστον 2 ενήλικες
110 110 120 130

Οι πιο πάνω τιμές περιλαμβάνουν τους ακόλουθους φόρους και άλλες υπηρεσίες 

110 110 120 130

Ασφάλεια Ταξιδίου (Προαιρετική)

Ενήλικες 20 20 20 20

Παιδιά 10 10 10 10

Τιμές κατ’άτομο σε Ευρώ

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Οι τιμές είναι κατ’άτομο και περιλαμβάνουν τα ναύλα, όλα τα γεύματα στο πλοίο, τους φόρους και άλλες υπηρεσίες.
• Όταν ένα παιδί (2 – 12 ετών) μοιράζεται μια καμπίνα μόνο με έναν ενήλικα, το παιδί πληρώνει 50% του ναύλου για ενήλικα 
(εξαιρουμένων των φόρων & άλλων υπηρεσιών), συν τους φόρους & άλλες υπηρεσίες.
• Ατομική χρήση καμπίνας επιβαρύνεται με 50% επί των αναγραφόμενων ναύλων.
• Οι τιμές και τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές ή ακυρώσεις με ή χωρίς προειδοποίηση.
• Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι προαιρετικές εκδρομές, η ασφάλεια ταξιδιού και τα ποτά στο πλοίο.
• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει το πλοίο με παρόμοιο με ή χωρίς προειδοποίηση.
• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει επίναυλο καυσίμων σε περίπτωση αύξησης του κόστους καυσίμων πέραν του 
προβλεπόμενου από την ημέρα έκδοσης των τιμών των κρουαζιέρων.
• Σε περίπτωση που ο ελλιμενισμός δεν είναι εφικτός λόγω καιρικών συνθηκών το κρουαζιερόπλοιο θα προσεγγίσει το πλησιέστερο 
λιμάνι.
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Κατηγορία K - Μεγάλη Σουίτα

Κατηγορία K - Μεγάλη Σουίτα

Κατηγορία H - Πολυτελής καμπίναΚατηγορία J - Σουίτα

Κατηγορία GΚατηγορία I - Μικρή Σουίτα

Το c/s Salamis Filoxenia διαθέτει 255 
καμπίνες, όλες πάνω από το επίπεδο 
της θάλασσας, που είναι ευρύχωρες και 
φιλόξενες. Για μια πραγματικά προσωπική 
εμπειρία, κάθε καμπίνα είναι πλήρως 
κλιματιζόμενη και διαθέτει μπανιέρα ή 
ντουζιέρα, εσωτερικό τηλέφωνο, τηλεόραση 
LCD, κιβώτιο ασφάλειας και ντουλάπα. 
Το c/s Salamis Filoxenia προσφέρει 
3 διαφορετικούς τύπους σουιτών, με 
ευρύχωρα υπνοδωμάτια και κομψά και 
εκλεπτυσμένα σαλόνια. Οι διαφορετικοί 
τύποι σουιτών περιλαμβάνουν ένα σαλόνι 
με καθιστικό, μια ξεχωριστή τραπεζαρία, 
δύο μονά κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι, 
μεγάλο μπάνιο, ντουλάπα με προσωπικό 
κιβώτιο ασφαλείας, σιφονιέρες με 
στεγνωτήρα μαλλιών και γραφεία.
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ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 
1. Η αγορά κρουαζιέρας ή κρουαζιέρας και πτήσης ή η κράτηση 
οποιασδήποτε άλλης ταξιδιωτικής υπηρεσίας γίνεται την ίδια στιγμή με 
τη Salamis Lines θεωρείται ταξιδιωτικό πακέτο, όπως αυτό ορίζεται στην 
Οδηγία 2015/2302 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διοργάνωσης ταξιδιών 
και ταξιδιωτικών πακέτων (εφεξής «Οδηγία Ταξιδιωτικού Πακέτου»). 
Συνεπώς, ο επιβάτης επωφελείται από όλα τα δικαιώματα της Ε.Ε. που 
ισχύουν για τα πακέτα. Η εταιρεία Salamis Lines Ltd (εφεξής “Salamis 
Lines”) αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του 
συνολικού πακέτου διακοπών σας. Επιπλέον, όπως το απαιτεί ο νόμος, 
η Salamis Lines Ltd φροντίζει για την επιστροφή των χρημάτων σας και 
διασφαλίζει την επιστροφή σας σε περίπτωση χρεοκοπίας της, εάν το 
πακέτο περιλαμβάνει  μεταφορές.    
2. Όλες οι κρουαζιέρες διατίθενται προς πώληση από την εταιρεία Salamis 
Lines Ltd  (“Salamis Lines”), που βρίσκεται στη διεύθυνση SALAMIS 
HOUSE, Γ. Κατσουνωτού 1,50531, 3607, Λεμεσός, Κύπρος και είναι ο 
«Διοργανωτής» της Κρουαζιέρας σύμφωνα με την Οδηγία Ταξιδιωτικού 
Πακέτου και ο Μεταφορέας, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 του Άρθρου 
1 της Οδηγίας 392/2009 της Ε.Ε για τη Ρύθμιση της Ευθύνης Επιβατών 
που αφορά την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς των επιβατών σε 
περίπτωση ατυχήματος.   
3. Κάθε αναφορά σε «Μεταφορέα» περιλαμβάνει τον εγγεγραμμένο 
ιδιοκτήτη και/ή τον Ναυλωτή, είτε πρόκειται για ναύλωση κατά 
παραχώρηση, χρονοναύλωση, ή υποναύλωση ή τον πλοιοκτήτη σε βαθμό 
που κάθε ένας από αυτούς ενεργεί ως Μεταφορέας ή τον αντιπρόσωπο 
ή υπάλληλο του κρουαζιερόπλοιου που εκπροσωπεί τον Μεταφορέα, 
το αναπληρωματικό σκάφος, τη λέμβο ή άλλο μέσο μεταφοράς που 
παρέχεται από τον Μεταφορέα στον Επιβάτη.
4. Συμβόλαιο Ταξιδιωτικού Πακέτου περιλαμβάνει την κρουαζιέρα 
είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλα μεταφορικά/πτήσεις ή άλλες 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες που πωλούνται ταυτόχρονα. 
5. Είτε κάνετε κράτηση μόνος ή με ομάδα, συνάπτετε συμβόλαιο 
κατευθείαν με την Salamis Lines, εκπροσωπώντας τον εαυτό σας και όλα 
τα μέλη της ομάδας σας. 
6. Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω κατά την ημερομηνία της κράτησης 
και να έχετε νομική δυνατότητα και εξουσιοδότηση να κάνετε κράτηση εκ 
μέρους όλων των μελών της ομάδας. 
7. Κάθε αναφορά σε «Επιβάτη» σημαίνει τα άτομα που αναφέρονται στην 
κράτηση.
8. Άτομο κάτω των 18 θεωρείται ανήλικος και πρέπει να συνοδεύεται 
από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του, ο οποίος θα υπογράψει το συμβόλαιο 
κράτησης. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους ανήλικους. 
9. Σε περίπτωση που ανήλικοι επιβάτες συνοδεύονται μόνο από τον ένα 
γονέα, πρέπει να υποβληθεί γραπτή συγκατάθεση από τον άλλο γονέα 
14 ημέρες πριν την επιβίβαση, ή κατά την επιβίβασης, εάν η κράτηση έχει 
γίνει την τελευταία στιγμή. Σε περίπτωση που οι ανήλικοι συνοδεύονται 
από τρίτους, πρέπει να υποβληθεί γραπτή συγκατάθεση υπογεγραμμένη 
και από τους δύο γονείς, η οποία να περιλαμβάνει το πλήρες όνομα, 
τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και 
την υπογραφή των δυο γονέων. Σε κάθε περίπτωση, η συγκατάθεση 
ΠΡΕΠΕΙ να συνοδεύεται από επίσημη πιστοποίηση που θα βεβαιώνει την 
αυθεντικότητα των υπογραφών.  
10. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – Το συμβόλαιο υπογράφεται 
μεταξύ του Επιβάτη και της Salamis Lines Limited. 
Κατά την κράτηση, καταβάλλεται προκαταβολή 20% της συνολικής τιμής 
ανά άτομο χωρίς επιστροφή ως ακολούθως:  
1 – 3 μέρες πριν την αναχώρηση – άμεση αποπληρωμή 
4 – 14 μέρες πριν την αναχώρηση –  προκαταβολή εντός 24 ωρών 
15 – 30 μέρες πριν την αναχώρηση – προκαταβολή εντός 3 εργάσιμων 
ημερών 
31 – 60 μέρες πριν την αναχώρηση – προκαταβολή εντός 5 εργάσιμων 
ημερών 
61 + μέρες πριν την αναχώρηση – προκαταβολή εντός 7 εργάσιμων 
ημερών 
Η αποπληρωμή του ποσού για την κρουαζιέρα πρέπει να γίνει κατά την 
έκδοση των εισιτηρίων, το αργότερο 21 μέρες πριν την ημερομηνία 
αναχώρησης. 
Τυχόν παράλειψη πληρωμής του οφειλόμενου ποσού που αναγράφεται 
στην απόδειξη επιβεβαίωσης παρέχει στη Salamis Lines το δικαίωμα 
να ακυρώσει την κράτηση χωρίς ειδοποίηση και να επιβάλει χρέωση 
ακύρωσης όπως καθορίζεται πιο κάτω, είτε έχει μεταπωληθεί η 
κρουαζιέρα, είτε όχι. 
Κάθε κρουαζιέρα υπόκειται στη διαθεσιμότητα των θέσεων και κανένα 
συμβόλαιο δεν ισχύει αν δεν καταβληθεί η προκαταβολή σύμφωνα με 
τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα (ή αν δεν εξοφληθεί όλο το ποσό για 
κρατήσεις που γίνονται 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση) και αν δεν εκδοθεί 
η απόδειξη επιβεβαίωσης. 
11. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ  
Οι τιμές που αναγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο ή στην ιστοσελίδα μας 
ή σε άλλο διαφημιστικό φυλλάδιο ίσως να έχουν αλλάξει όταν έρθετε να 
κρατήσετε τις διακοπές σας. Οι τιμές, εκπτώσεις, επιπρόσθετες χρεώσεις 
και ειδικές προσφορές που διαφημίζονται στο φυλλάδιο ή οπουδήποτε 
αλλού ίσως αποσυρθούν ή αλλάξουν οποιαδήποτε περίοδο πριν την 
κράτηση σας. Οι τιμές ίσως αυξηθούν ή μειωθούν. Επομένως, συνιστάται 
να ελέγξετε μέσω του ταξιδιωτικού αντιπροσώπου ή του τμήματος 
κρατήσεων μας ποια είναι η πιο πρόσφατη τιμή κρουαζιέρας ή πακέτου 
διακοπών πριν προχωρήσετε στην κράτηση σας. Οι εκπτώσεις και οι 
ειδικές προσφορές που διαφημίζονται σε αυτό το φυλλάδιο ή οπουδήποτε 
αλλού υπόκεινται σε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, τους 
οποίους πρέπει να διαβάσετε πριν κάνετε την κράτηση, ώστε να 
επιβεβαιώσετε ότι είστε ενήμεροι για οποιουσδήποτε συγκεκριμένους 
όρους ή περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
ημερομηνιών μέσα στις οποίες πρέπει να γίνει η κράτηση για να ισχύει 
τυχόν έκπτωση ή ειδική προσφορά. 
Η τιμή της κρουαζιέρας περιλαμβάνει διαμονή σε καμπίνα κατηγορίας 
ανάλογης με την κράτηση, πρόγευμα, γεύμα, δείπνο και λιμενικά τέλη. 
Για τις ολοήμερες εκδρομές που διαρκούν περισσότερες από 8 ώρες θα 
παρέχεται γεύμα. Εκδρομές, επιπλέον ενδιάμεσα γεύματα, γεύματα ή 
ποτά που αγοράζονται δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο της κρουαζιέρας. 
Παιδιά κάτω των 2 ετών ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ εάν δεν έχουν κλίνη/
κουκέτα (καταβάλλονται μόνο τα λιμενικά τέλη που ισχύουν για παιδιά). Οι 
τιμές για παιδιά ισχύουν για ηλικίες από 2 μέχρι 12. Για υπηρεσίες που δεν 
χρησιμοποιήθηκαν δεν επιστρέφονται χρήματα. 
12. Οι τιμές της Salamis Lines βασίζονται σε γνωστές τιμές και 
προβλέψεις και δεν αναμένεται να μεταβληθούν. Ωστόσο,  η εταιρεία 

διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τις τιμές της σε 
οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και 20 μέρες πριν την αναχώρηση, 
ώστε να ανταπεξέλθει σε ανάλογες μεταβολές: α) στην ισοτιμία, 
β) στο κόστος των μεταφορικών, συμπεριλαμβανομένου του 
επίναυλου καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας και γ) στην 
αύξηση στους γενικούς φορολογικούς συντελεστές (όπως του 
ΦΠΑ) που επιβάλλονται από κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένων 
φόρων, δασμών, ή τελών που χρεώνονται για υπηρεσίες, όπως η 
επιβίβαση και η αποβίβαση σε λιμάνια ή αεροδρόμια. Η Salamis 
Lines διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες 
χρεώσεις και δεν υπονοείται κανένα δικαίωμα ακύρωσης, με 
την προϋπόθεση ότι η εταιρεία σας έχει ειδοποιήσει τουλάχιστον 
20 μέρες πριν την έναρξη του διακοπών σας. Αν αυτό σημαίνει 
ότι θα κληθείτε να καταβάλετε ποσό περισσότερο από 8% πάνω 
στην τιμή του πακέτου σας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την 
κράτηση σας, λαμβάνοντας επιστροφή όλου του ποσού που έχετε 
καταβάλει, εκτός από οποιοδήποτε ασφάλιστρο καταβλήθηκε στη 
Salamis Lines ως ταξιδιωτική ασφάλιση και χρέωση αλλαγών.  Σε 
περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να 
υποβάλετε το αίτημα σας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσης του τιμολογίου ή σε διάστημα που καθορίζεται ανάλογα. Σε 
περίπτωση που δεν προβείτε στα πιο πάνω, η Salamis Lines θεωρεί 
ότι αποδέχεστε την αλλαγή τιμής. Η επιστροφή των χρημάτων 
γίνεται εντός 14 ημερών από την λήξη του συμβολαίου. Εάν δεν 
επιθυμείτε την ακύρωση της κράτησης, μπορείτε να αποδεχτείτε την 
προτεινόμενη αλλαγή τιμής.   
13.Σε περίπτωση που η τιμή του πακέτου σας μειωθεί λόγω 
των αλλαγών κόστους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, τότε σας 
καταβάλλεται επιστροφή χρημάτων. Θα παρακρατήσουμε από το 
ποσό αυτό μόνο τα διοικητικά τέλη που επιβλήθηκαν. Παρακαλώ 
σημειώστε ότι οι ταξιδιωτικές διευθετήσεις δεν πληρώνονται 
πάντα σε τοπικό συνάλλαγμα και κάποιες αλλαγές δεν έχουν 
αντίκτυπο στην τιμή του πακέτου σας λόγω συμβατικών και άλλων 
προστατευτικών μέτρων που ισχύουν. 
14. ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ SALAMIS 
LINES
Οι διευθετήσεις των ταξιδιών γίνονται πολλούς μήνες πριν από τη 
Salamis Lines.
Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνουν 
τροποποιήσεις στις διευθετήσεις, λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων πέραν του ελέγχου της εταιρείας και οι συνέπειες 
των οποίων είναι αναπόφευκτες ακόμη κι αν λαμβάνονταν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα. «αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις» 
σημαίνει καιρικές συνθήκες, παρέκκλιση του πλοίου λόγω 
επειγόντων ιατρικών συνθηκών και/ή υποχρέωση διάσωσης 
άλλου(ων) πλοίου(ων), περιουσίας ή ατόμου(ων) από τη θάλασσα ή 
άλλο επείγον περιστατικό που ξεφεύγει από τον έλεγχο της Salamis 
Lines, φυσικές καταστροφές, πόλεμος, πολεμικές επιχειρήσεις, 
απεργία, ανταπεργία, ή εργασιακές δυσκολίες ή περικοπές, δημόσια 
αναστάτωση, εξέγερση, ανταρσία, κρατικός περιορισμός, δήμευση 
σκάφους, πολιτική αναταραχή, παρέμβαση αρχών, δήμευση πλοίου, 
τρομοκρατική απειλή ή δραστηριότητα, κίνδυνος στη θάλασσα, 
μη διασφάλιση επαρκών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων 
καυσίμων και λιμενικές υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλη συναφής 
περίσταση εκτός του ελέγχου του Μεταφορέα, έκρηξη, πυρκαγιά, 
πρόσκρουση, εγκατάλειψη σκάφους, βλάβη ή πτώχευση ή ζημιά 
στο σκάφος ή στο κύτος του, στις μηχανές ή στα εξαρτήματα ή 
άλλα τεχνικά προβλήματα που δεν οφείλονται σε σφάλμα του 
Μεταφορέα.   
Η Salamis Lines δε φέρει καμία ευθύνη για αλλαγή ή ακύρωση που 
οφείλεται σε τέτοια γεγονότα τα οποία (i) αποδίδονται σε τρίτους, 
οι οποίοι δε συνδέονται με την κρουαζιέρα ή (ii) είναι έκτακτα και 
αναπόφευκτα ή (iii) οφείλονται σε ασυνήθιστες και απρόβλεπτες 
περιστάσεις πέραν του ελέγχου της Salamis Lines, που δε θα 
μπορούσε να αποφύγει, να προβλέψει ή να αποτρέψει η εταιρεία 
ακόμη και με τη δέουσα επιμέλεια.
Η Salamis Lines μπορεί επίσης να ακυρώσει το ταξιδιωτικό σας 
συμβόλαιο και να σας επιστρέψει όλο το ποσό των χρημάτων που 
καταβλήθηκαν, χωρίς να πληρώσει επιπρόσθετη αποζημίωση αν: 
ο αριθμός των Επιβατών που έκαναν κράτηση δεν ανταποκρίνεται 
στον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για την αναχώρηση της 
κρουαζιέρας προς τον προορισμό της και η Salamis Lines σας 
ειδοποιήσει για την ακύρωση του ταξιδιωτικού συμβολαίου εντός 
όχι λιγότερου από: 
20 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού σε περίπτωση που διαρκεί 
περισσότερο από 6 μέρες
7 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού σε περίπτωση που διαρκεί 
μεταξύ 2 και 6 ημέρες
48 ώρες πριν την έναρξη του ταξιδιού σε περίπτωση που διαρκεί 
λιγότερο από 2 μέρες 
Σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής ενός βασικού όρου της 
κρουαζιέρας πριν την αναχώρηση, η Salamis Lines σας ενημερώνει 
γραπτώς για οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή του δρομολογίου το 
συντομότερο δυνατό και έχετε την επιλογή:   
α. να ακυρώσετε την κράτηση και να αποζημιωθείτε πλήρως για τα 
χρήματα που έχετε καταβάλει, ή  
β. να δεχτείτε την αλλαγή, ή 
γ. να κάνετε κράτηση για μια άλλη κρουαζιέρα ίδιας ή ανώτερης 
ποιότητας, εάν υπάρχει διαθεσιμότητα, ή για μια άλλη κρουαζιέρα 
χαμηλότερης ποιότητας, αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε αυτή την 
περίπτωση  η Salamis Lines θα σας καλύψει την διαφορά στην τιμή. 
Η Salamis Lines θα σας επιστρέψει τα χρήματα που καταβάλατε 
εντός 14 ημερών από τη λήξη του συμβολαίου. 
Πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς την Salamis Lines για την 
απόφαση σας εντός επτά ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης 
για αλλαγή ή μέσα σε διάστημα που θα καθοριστεί αναλόγως. Η Sa-
lamis Lines δε φέρει ευθύνη για έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες.
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση που η σημαντική 
αλλαγή οφείλεται σε: 
α. έκτακτο και αναπόφευκτο γεγονός, οι συνέπειες του οποίου δε θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και σε περίπτωση άσκησης της 
δέουσας επιμέλειας. 
Σε άλλη περίπτωση, η αποζημίωση περιορίζεται στα 30 ευρώ ανά 
επιβάτη ανά βράδυ, για τη διάρκεια της κρουαζιέρας για την οποία 
έγινε η κράτηση. 
Σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής στην κρουαζιέρα μετά την 
αναχώρηση, η Salamis Lines φροντίζει να διευθετήσει το θέμα 
κατάλληλα χωρίς επιπλέον χρέωση για το υπόλοιπο του ταξιδιού 
σας.  Αν δεν αποδεχτείτε αυτές τις αλλαγές για εύλογη αιτία, ή 
είναι αδύνατο να γίνει οποιαδήποτε εναλλακτική διευθέτηση, 
η Salamis Lines θα σας επιστρέψει, αν είναι δυνατόν, πίσω στο 
σημείο αναχώρησης ή σε άλλο σημείο που έχετε συμφωνήσει. 
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση εάν η αλλαγή είναι μικρή ή δεν 
επηρεάζει την αξία της κρουαζιέρας ή η Salamis Lines δεν έχει 
τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικό μέρος του πακέτου λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ή δε φέρει ευθύνη. 
Ο Μεταφορέας δεν εγγυάται, λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων, ότι η Κρουαζιέρα θα κάνει στάση σε κάθε λιμάνι ή θα 
ακολουθήσει το δρομολόγιο ή το πρόγραμμα που έχει διαφημιστεί. 

Ακύρωση μέρους του δρομολογίου υπό τέτοιες περιστάσεις, αλλαγή 
λιμανιών, ή μη διαθεσιμότητα κάποιων υπηρεσιών στο πλοίο, δεν 
υπολογίζονται ως σημαντικές αλλαγές. 
15. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ 
Οποιαδήποτε ακύρωση κράτησης εκ μέρους σας πρέπει να 
υποβάλλεται γραπτώς στη Salamis Lines και υπόκειται σε επιβάρυνση 
ακύρωσης σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 
Έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση - ακυρωτικά τέλη: ολόκληρο το 
ποσό της προκαταβολής
29 – 22 ημέρες πριν την αναχώρηση - ακυρωτικά τέλη: 50% της 
συνολικής τιμής του εισιτηρίου
21 – 7 ημέρες πριν την αναχώρηση - ακυρωτικά τέλη: 75% της 
συνολικής τιμής του εισιτηρίου
Κάτω από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση - ακυρωτικά τέλη: 100% της 
συνολικής τιμής του εισιτηρίου
Εάν μετά την επιβεβαίωση της κράτησης σας επιθυμείτε να αλλάξετε 
με οποιοδήποτε τρόπο διευθετήσεις του ταξιδιού σας, όπως την 
ημερομηνία αναχώρησης που επιλέξατε ή τη διαμονή, θα κάνουμε 
ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να γίνουν αυτές οι αλλαγές, αλλά 
μπορεί να μην είναι πάντα εφικτές. Οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή 
πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς από το άτομο που έκανε την κράτηση 
ή τον ταξιδιωτικό σας αντιπρόσωπο. Θα σας ζητηθεί να καταβάλετε 
το ποσό των €30 ως διοικητικό τέλος και οποιανδήποτε επιπλέον 
επιβάρυνση επιβάλλεται για την αλλαγή. Η επιβάρυνση μπορεί να 
αυξηθεί περαιτέρω όσο πλησιάζει η ημερομηνία αναχώρησης και γι’ 
αυτό πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό. 
Σημείωση: Συγκεκριμένες διευθετήσεις του ταξιδιού ίσως να μην 
αλλάζουν μετά την κράτηση και οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή θα 
υπόκειται σε επιβάρυνση ακύρωσης ύψους 100% του μέρους της 
διευθέτησης αυτής.
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το συμβόλαιο διακοπών σας 
πριν την έναρξη του ταξιδιού χωρίς να πληρώσετε οποιαδήποτε 
επιβάρυνση ακύρωσης, σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστατικών που ίσως προκύψουν στο σημείο προορισμού και 
επηρεάσουν την ποιότητα των διακοπών σας, ή επηρεάσουν σε 
σημαντικό βαθμό τη μετάβαση των επιβατών στον προορισμό τους. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιστροφή 
όλων των χρημάτων που καταβάλατε, αλλά δεν θα λάβετε επιπλέον 
αποζημίωση. 
Έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε το συμβόλαιο διακοπών σας 
σε άλλο άτομο που μπορεί να τηρήσει όλους τους όρους, με την 
προϋπόθεση ότι δίδεται γραπτή ειδοποίηση στη Salamis Lines εντός 7 
ημερών πριν την έναρξη των διακοπών.  
Εάν η Salamis Lines συμφωνήσει με τη μεταβίβαση, τόσο εσείς 
όσο και ο επιβάτης που θα σας αντικαταστήσει είστε από κοινού και 
ξεχωριστά υπεύθυνοι για την εξόφληση οποιουδήποτε οφειλόμενου 
ποσού και οποιονδήποτε επιπρόσθετων τελών, χρεώσεων ή άλλων 
επιβαρύνσεων που προκύπτουν λόγω της μεταβίβασης. 
Οποιαδήποτε μεταβίβαση ισχύει μόνο για την ημερομηνία, το σκάφος 
και την κρουαζιέρα για τα οποία έχει γίνει η κράτηση εξ αρχής. 
16. Οι καμπίνες κατανέμονται αυτομάτως. Οι αριθμοί των καμπινών 
δίνονται κατά την επιβίβαση και ανάλογα με την κατηγορία για την 
οποία έγινε η κράτηση. Καμία κουκέτα ή καμπίνα δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από επιβάτη που δεν περιλαμβάνεται στην κράτηση. 
Η εταιρεία Salamis Lines Ltd και ο Μεταφορέας διατηρούν το 
δικαίωμα να μεταφέρουν κάποιον επιβάτη σε οποιαδήποτε κουκέτα 
εάν κατά την διακριτική τους ευχέρεια θεωρηθεί απαραίτητο. Το πλοίο 
δεν διαθέτει καμπίνες κατάλληλες για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.
17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΒΙΖΕΣ/ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 
Είσαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των προσωπικών σας 
στοιχείων ή άλλων πληροφοριών που δίνετε σχετικά με το άτομό 
σας και οποιοδήποτε άλλο άτομο περιλαμβάνεται στην κράτηση 
της κρουαζιέρας σας. Όταν παρέχετε στοιχεία για άλλο άτομο που 
ταξιδεύει μαζί σας, είναι δική σας υποχρέωση να βεβαιωθείτε 
ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παρέχετε τέτοιες πληροφορίες 
εκ μέρους του ατόμου αυτού. Συνάπτοντας το παρόν συμβόλαιο 
συμφωνείτε να παρέχετε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 
κρουαζιέρα (συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της κράτησης και της Πολιτικής Απορρήτου 
μας) ή στις αλλαγές που ενδέχεται να γίνουν, σε όλα τα άτομα που 
περιλαμβάνονται στην κράτηση της κρουαζιέρας σας. Όλοι οι επιβάτες 
(βρέφη, παιδιά, ενήλικες) πρέπει να έχουν μαζί τους το δικό τους 
ατομικό διαβατήριο, του οποίου η ισχύ θα καλύπτει όλη την διάρκεια 
της κρουαζιέρας συν έξι μήνες μετά την ημερομηνία επιστροφής σας. 
Η Salamis Lines δε φέρει ευθύνη για την εξασφάλιση βίζας (visa) 
στους Επιβάτες. Η εξασφάλιση της είναι ευθύνη του κάθε Επιβάτη. 
18. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το πλοίο κάνει στάση σε πολλά λιμάνια. Είναι αποκλειστικά δική σας 
ευθύνη να ελέγξετε με το γιατρό σας εάν εσείς και όλοι οι επιβάτες 
της κράτησης σας έχετε τυχόν εμβολιασμούς ή φαρμακευτική αγωγή 
που προτείνονται ή απαιτούνται στα λιμάνια αυτά. Εάν ταξιδεύετε με 
σκυλιά-οδηγούς, οφείλετε να ελέγξετε με τον κτηνίατρό σας ποιοι 
εμβολιασμοί και πιστοποιητικά απαιτούνται σε μια τέτοια περίπτωση. 
Όλοι οι Επιβάτες πρέπει να έχουν την δική τους επαρκή ασφαλιστική 
κάλυψη για τυχόν τερματισμό του συμβολαίου εκ μέρους 
του μεταφορέα, ή για κάλυψη του κόστους άλλης βοηθείας, 
συμπεριλαμβανομένου και του  κόστους επαναπατρισμού σε 
περίπτωση ατυχήματος, αρρώστιας ή θανάτου, ή απώλειας 
αποσκευών.  
19. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σε περίπτωση που εσείς ή οποιοσδήποτε επιβάτης στην κράτηση 
σας έχει μειωμένη κινητικότητα ή οποιανδήποτε αναπηρία, οφείλετε 
να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες κατά την 
κράτηση, προκειμένου η Salamis Lines να κρίνει εάν η κρουαζιέρα ή 
οποιαδήποτε εκδρομή είναι κατάλληλες για ένα τέτοιο άτομο και να 
διασφαλιστεί η μεταφορά με ασφάλεια. 
Ο Μεταφορέας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση σε 
άτομα που παρέλειψαν να ενημερώσουν για οποιαδήποτε τέτοια 
αναπηρία ή σε περίπτωση που κατά τη γνώμη του Μεταφορέα ή του 
Πλοιάρχου ο επιβάτης δεν δύναται να μεταφερθεί με ασφαλή ή/και 
αξιοπρεπή ή/και λειτουργικά εφικτό τρόπο ή εάν ο σχεδιασμός του 
πλοίου καθιστά δυσχερή ή αδύνατη τη μεταφορά. Προς αποφυγή της 
απογοήτευσης, πρέπει πάντοτε να συνοδεύεστε από άτομο το οποίο 
θα έχει την ευθύνη να σας παρέχει τη βοήθεια και τη φροντίδα που 
πιθανόν να χρειαστείτε. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη 
σχετικά με τη δική σας κατάσταση. Η επιβίβαση/αποβίβαση στους 
λιμένες προσέγγισης εναπόκειται σε πολλούς παράγοντες και η 
αποβίβαση/επιβίβαση εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την αξιολόγηση 
κινδύνου. Η απόφαση του Μεταφορέα σχετικά με αυτό θα είναι 
οριστική. Για λόγους ασφαλείας και τηρουμένου του Άρθρου 8 
του Κανονισμού 1177/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμόρφωση του Μεταφορέα με 
το διεθνές δίκαιο, το εσωτερικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δυστυχώς επιβάτες που κάνουν μόνιμη χρήση αναπηρικού 
αμαξιδίου και επιβάτες που δεν μπορούν να ανέβουν αυτόνομα 
δύο καταστρώματα μέσω σκάλας δεν δύνανται να επιβιβάζονται στα 
πλοία μας. Η εν λόγω πολιτική βασίζεται στη δομή και την κατασκευή 
του πλοίου και, συγκεκριμένα, στο γεγονός ότι το κατάστρωμα 
επιβίβασης είναι το κατάστρωμα 5: για να φθάσουν εκεί, οι επιβάτες 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

καλούνται να ανέβουν μέσω σκάλας δύο καταστρώματα. Δεν υπάρχει 
ανελκυστήρας που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά 
επιβατών με μόνιμη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου στο κατάστρωμα 
5. Το πλοίο δεν εξυπηρετεί κανένα λιμένα με εγκαταστάσεις για 
άμεση επιβίβαση και αποβίβαση από το κατάστρωμα 5. Επιβάτες 
με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν 
τις σκάλες με ασφάλεια και ευκολία και χωρίς βοήθεια. Ούτε άλλοι 
επιβάτες, ούτε το ίδιο το πλήρωμα δύνανται, για λόγους ασφαλείας, 
να μεταφέρουν επιβάτες σε αναπηρικό αμαξίδιο ή επιβάτες με 
μειωμένη κινητικότητα μέσω σκάλας, στους χώρους του πλοίου ή 
εντός της λέμβου. Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα ενδέχεται να 
μην μπορούν να αποβιβαστούν σε ορισμένους λιμένες, ιδίως σε 
περίπτωση χρήσης λέμβων. Ο αξιωματικός υπηρεσίας αρμόδιος 
για την αποβίβαση μέσω λέμβων δύναται να αρνηθεί τη χρήση 
λέμβων σε επιβάτες, εάν κρίνει ότι διακυβεύεται η  ασφάλειά τους. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι το πλοίο διαθέτει δύο καμπίνες Κατηγορίας C 
με εγκαταστάσεις για άτομα με αναπηρία, οι οποίες ωστόσο δεν είναι 
κατάλληλες για αναπηρικό αμαξίδιο. Οι εν λόγω καμπίνες βρίσκονται 
στο κατάστρωμα Venus (Κατάστρωμα 5). 
20. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ 
Συνάπτοντας το παρόν Συμβόλαιο συμφωνείτε προσωπικά και εκ 
μέρους κάθε ατόμου που περιλαμβάνεται στην κράτησή σας ότι 
διαθέτετε σωματική και πνευματική ικανότητα να ταξιδέψετε με πλοίο 
και ότι η συμπεριφορά ή η κατάστασή σας δε θα θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια ή την άνεση του πλοίου και/ή των άλλων Επιβατών. 
Οποιοσδήποτε Επιβάτης του οποίου η κατάσταση ενδέχεται να 
επηρεάσει την ικανότητα του για ταξίδι πρέπει να προσκομίσει ιατρική 
βεβαίωση πριν την κράτηση της κρουαζιέρας. Η Salamis Lines Ltd 
δύναται να ζητήσει την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων από τον 
Γιατρό των επιβατών προτού συναινέσει στη μεταφορά. Η τελική 
απόφαση σχετικά με τη μεταφορά οποιουδήποτε επιβάτη εναπόκειται 
στον πλοίαρχο με βάση τη γνωμάτευση του Γιατρού του πλοίου.
Σε περίπτωση που ο Μεταφορέας, ο Πλοίαρχος ή ο Γιατρός του 
Κρουαζιερόπλοιου κρίνουν ότι ένας Επιβάτης για οποιονδήποτε λόγο 
δεν είναι σε κατάσταση να ταξιδέψει, και ενδέχεται να καταστήσει 
τον Μεταφορέα υπεύθυνο για τη μέριμνα, στήριξη ή επιστροφή 
του, ο Πλοίαρχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβίβαση 
του Επιβάτη σε οποιοδήποτε λιμάνι ή να αποβιβάσει τον Επιβάτη σε 
οποιοδήποτε λιμάνι ή να μεταφέρει τον Επιβάτη σε άλλη κουκέτα 
ή καμπίνα. Ο Γιατρός του πλοίου διατηρεί το δικαίωμα χορήγησης 
πρώτων βοηθειών και φαρμάκων ή άλλων ουσιών και / ή εισαγωγής, 
ή περιορισμού του Επιβάτη στο νοσηλευτήριο του πλοίου ή άλλο 
συναφές ίδρυμα σε οποιοδήποτε λιμάνι, εφόσον ο Γιατρός του πλοίου 
και / ή ο Πλοίαρχος θεωρούν μια τέτοια ενέργεια αναγκαία. Τυχόν 
άρνηση του Επιβάτη να συνεργαστεί με μια τέτοια αντιμετώπιση 
δύναται να συντελέσει στην άμεση αποβίβαση του σε οποιοδήποτε 
λιμάνι και ούτε η Salamis Lines, ούτε ο Μεταφορέας φέρουν ευθύνη 
για τυχόν απώλεια, δαπάνη ή αποζημίωση στον Επιβάτη.  
Σε περίπτωση άρνησης της επιβίβασης σε Επιβάτη λόγω θέματος 
υγείας  και/ή ανικανότητας να επιβιβαστεί και/ή ανικανότητας 
διακίνησης, το συμβόλαιο θεωρείται ότι ακυρώνεται, η Salamis Lines 
δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του Επιβάτη στον οποίο επιβάλλεται 
επιβάρυνση ακύρωσης. Η Salamis Lines και/ή ο Μεταφορέας και/ή 
οι υγειονομικές αρχές σε οποιοδήποτε λιμάνι έχουν το δικαίωμα 
χορήγησης ερωτηματολογίου δημοσίας υγείας. Κάθε Επιβάτης 
οφείλει να δηλώσει ακριβή στοιχεία σχετικά με τυχόν συμπτώματα 
ασθενείας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της γαστρεντερίτιδας. 
Ο Μεταφορέας δύναται να αρνηθεί την επιβίβαση οποιουδήποτε 
Επιβάτη που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση του ότι φέρει 
συμπτώματα ασθένειας, συμπεριλαμβανομένων ιογενών νόσων 
ή βακτηριακών λοιμώξεων, όπως ενδεικτικά του Norovirus. Τυχόν 
άρνηση Επιβάτη να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο δύναται να 
συντελέσει στην άρνηση επιβίβασής του. Σε περίπτωση που επιβάτες 
ασθενήσουν κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας με ιογενή νόσο ή 
βακτηριακή λοίμωξη, ο Γιατρός του πλοίου ίσως τους ζητήσει να 
παραμείνουν στην καμπίνα τους για λόγους υγείας και ασφάλειας. 
Τυχόν άρνηση του Επιβάτη να παραμείνει στην καμπίνα του ή 
να συνεργαστεί ή να ακολουθήσει τις οδηγίες του Γιατρού ή του 
Πλοίαρχου σχετικά με την ασθένεια του δύναται να συντελέσει 
στην αποβίβαση του στο επόμενο λιμάνι. Η Salamis Lines δε φέρει 
ουδεμία ευθύνη έναντι σε σας ή σε όποιο άτομο ταξιδεύει μαζί σας 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης ή αποβίβασης. Οφείλετε να 
πληρώσετε ή να αποζημιώσετε τη Salamis Lines για όλο το κόστος και 
τα έξοδα που περιλαμβάνουν φαγητό, μεταφορικά, διαμονή, ιατρικές 
υπηρεσίες και/ή υπηρεσίες επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων που της επιβλήθηκαν από ή λόγω των υπηρεσιών στα λιμάνια 
και άλλων παροχέων υπηρεσιών ξηράς, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων αποστολής αποσκευών.  
21. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Ο Γιατρός του πλοίου δε διαθέτει συγκεκριμένη ειδικότητα και 
το νοσηλευτικό κέντρο του πλοίου δεν διαθέτει το ίδιο επίπεδο 
εξοπλισμού όπως ένα νοσοκομείο ξηράς. Το πλοίο μεταφέρει ιατρικά 
εφόδια και εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σημαίας του 
για την αντιμετώπιση καταστάσεων ελάσσονος σημασίας. Η Salamis, 
ο Μεταφορέας ή ο Γιατρός δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι του 
Επιβάτη για τυχόν αδυναμία αντιμετώπισης οποιασδήποτε ιατρικής 
κατάστασης. Σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος, οι Επιβάτες ίσως 
χρειαστεί να αποβιβαστούν στην ξηρά από τον Μεταφορέα και/ή τον 
Πλοίαρχο για ιατρική περίθαλψη. Ο Μεταφορέας ή η Salamis Lines 
δεν εγγυώνται την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης σε οποιοδήποτε 
λιμάνι ή στο σημείο αποβίβασης του Επιβάτη. Η Salamis Lines δε 
φέρει καμία ευθύνη για την ιατρική περίθαλψη ή το επίπεδο των 
υπηρεσιών που παρέχονται στην ξηρά. Είναι ευθύνη δική σας και 
των επιβατών που ταξιδεύουν μαζί σας να διασφαλίσετε επαρκή 
ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία καλύπτονται η ιατρική περίθαλψη 
και επιστροφή σας. Είναι υποχρέωση και ευθύνη των επιβατών να 
απευθύνονται στον Γιατρό του πλοίου αν έχουν ανάγκη από ιατρικές 
υπηρεσίες. Οι ιατρικές εγκαταστάσεις και τα πρότυπα διαφέρουν από 
λιμάνι σε λιμάνι. Η Salamis Lines ή ο Μεταφορέας δεν εγγυώνται το 
επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης στην ξηρά.
22. ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Συνιστάται σε έγκυες γυναίκες που βρίσκονται στη 12η εβδομάδα 
κύησης και πέρα να ζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν ταξιδέψουν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της κύησής τους. Η Salamis Lines δε διαθέτει 
στο κρουαζιερόπλοιο επαρκείς ιατρικές εγκαταστάσεις για τοκετό. Ο 
Γιατρός του πλοίου δε διαθέτει ειδικότητα μαιευτήρα, ούτε εμπειρία 
στην αντιμετώπιση τοκετού. Οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει την 
28η εβδομάδα κύησης πρέπει να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση ότι 
μπορούν να ταξιδέψουν. Ο Μεταφορέας ή ο Πλοίαρχος του σκάφους 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ιατρική βεβαίωση σε οποιοδήποτε 
στάδιο της κύησης και να αρνηθεί τη μεταφορά αν δεν έχει πεισθεί 
ότι ο Επιβάτης μπορεί να ταξιδέψει. Σε περίπτωση που εσείς ή άλλο 
άτομο που ταξιδεύει μαζί σας είναι έγκυος και δεν ενημερώσει τη 
Salamis Lines ή τον Μεταφορέα ή Πλοίαρχο σχετικά με την κύηση, 
η Salamis Lines ή ο Μεταφορέας δε φέρουν ευθύνη για τυχόν 
αποβολή ή τραυματισμό της εγκύου λόγω της μετακίνησης της 
στην κατάσταση αυτή και χωρίς την εξασφάλιση έγκυρης ιατρικής 
βεβαίωσης. Ο Μεταφορέας και ο Πλοίαρχος διατηρούν ρητά το 
δικαίωμα να αρνηθούν την επιβίβαση οποιουδήποτε Επιβάτη φαίνεται 

να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κύησης και δε φέρουν ουδεμία 
ευθύνη σχετικά με την άρνηση αυτή.  
23. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
 Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να υπακούνε στα νόμιμα αιτήματα 
του Πλοιάρχου ή των εκπροσώπων αξιωματικών του πλοίου, και 
να τους επιτρέπουν για λόγους ασφαλείας ή άλλους νόμιμους 
λόγους να προβαίνουν σε έρευνα (με άλλα μέλη του πληρώματος)  
οποιουδήποτε επιβάτη, της καμπίνας του, των αποσκευών και 
προσωπικών αντικειμένων του. Δια του παρόντος, ο Επιβάτης 
συναινεί ρητά στη διενέργεια μιας τέτοιας έρευνας. Οι Επιβάτες 
πρέπει να έχουν κάνει κάθε αναγκαίο εμβολιασμό πριν την 
κρουαζιέρα και να έχουν στην κατοχή τους εισιτήρια, έγκυρα 
διαβατήρια, βίζες, ιατρικές κάρτες και οποιαδήποτε άλλα αναγκαία 
έγγραφα για τους προγραμματισμένους προορισμούς μετάβασης και 
αποβίβασης. Κανένας Επιβάτης δεν επιτρέπεται να φέρει στο πλοίο 
ή το αεροσκάφος αντικείμενα ή προϊόντα επικίνδυνης φύσης, ούτε 
οποιοδήποτε ζώο. Η Salamis Lines δε φέρει καμία ευθύνη έναντι 
οποιουδήποτε Επιβάτη σχετικά με τυχόν παραβίαση ή μη τήρηση από 
τον ίδιο των διατάξεων του όρου αυτού και ο συγκεκριμένος Επιβάτης 
θα αποζημιώσει τη Salamis Lines (πλήρως) για τυχόν απώλεια ή 
ζημιά προκληθεί σ’ αυτή ή σε κάποιον από τους προμηθευτές της 
λόγω μιας τέτοιας παραβίασης ή μη τήρησης. Η συμπεριφορά του 
Επιβάτη πρέπει να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, την τάξη και 
απόλαυση της κρουαζιέρας για τους άλλους Επιβάτες. Ο Επιβάτης 
ευθύνεται για τυχόν ζημιά που προκαλείται στη Salamis Lines 
και/ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο λόγω της αδυναμίας του να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στους όρους 
της κράτησης, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, οποιασδήποτε 
ζημιάς προκληθεί στο πλοίο ή την επίπλωση και τον εξοπλισμό του,  
τραυματισμού ή απώλειας άλλων Επιβατών και τρίτων προσώπων, και 
κάθε ρήτρας, πρόστιμου και δαπάνης τα οποία ενδέχεται να κληθούν 
να καταβάλουν η Salamis Lines, ο Μεταφορέας ή ο Προμηθευτής.
24. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Salamis Lines αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει όλα τα μέρη 
του πακέτου που διαφημίζονται για την κρουαζιέρα. Εάν θεωρείτε 
ότι οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες στο συμβόλαιο σας δεν έχουν 
παρασχεθεί σύμφωνα με τους όρους, οφείλετε να ενημερώσετε 
την ίδια την εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Τυχόν παράλειψη να ενημερώσετε την Salamis Lines 
ή τον αντιπρόσωπο της μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό 
οποιασδήποτε έκπτωσης ή αποζημίωσης για ζημιές που με μια τέτοια 
ειδοποίηση θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να μειωθεί η ζημιά. 
Η Salamis Lines θα επανορθώσει για οποιαδήποτε παράλειψη 
παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο 
κρουαζιέρας εκτός αν: είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο, ή θα 
επιφέρει δυσανάλογο κόστος, αν ληφθεί υπόψη ο βαθμός στον 
οποίο δεν προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες και η αξία της συμβατικής 
υπηρεσίας που επηρεάστηκε. 
Οποιοδήποτε παράπονο στη Salamis Lines πρέπει να κοινοποιείται 
γραπτώς το αργότερο μέχρι 35 ημέρες από τη λήξη της Κρουαζιέρας. 
25. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για να προχωρήσει η κράτηση του Επιβάτη και να διασφαλιστεί 
ότι οι διευθετήσεις του ταξιδιού κυλούν ομαλά και ότι η Salamis 
Lines τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις να ακολουθήσει το 
συμβόλαιο κρουαζιέρας, απαιτείται από τον Επιβάτη να παρέχει τα 
προσωπικά δεδομένα όλων όσων περιλαμβάνονται στην κράτηση, 
συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών (υποκείμενα δεδομένων). Η 
Salamis Lines συγκεντρώνει όλα τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα 
με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, 
που διέπεται από τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει από την 25η Μαΐου 2018. 
Προσωπικά δεδομένα σημαίνει τα δεδομένα που σχετίζονται με το 
υποκείμενο δεδομένων, όπως όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, αριθμό διαβατηρίου 
ή ταυτότητας, στοιχεία τραπεζικής ή πιστωτικής κάρτας, βιομετρικά 
δεδομένα για σκοπούς αποκλειστικής ταυτοποίησης των Επιβατών, 
δεδομένα που αφορούν στην υγεία για σκοπούς παρακολούθησης 
και εγρήγορσης, πρόληψης ή ελέγχου μεταδοτικών ασθενειών και 
άλλων σοβαρών απειλών για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικών αναγκών/ διατροφικών αναγκών, καθώς επίσης όνομα 
και στοιχεία ενός ατόμου για επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων που 
περιλαμβάνει φυλετική ή εθνική καταγωγή και θρησκευτικές 
πεποιθήσεις. 
Σύμφωνα με τις πολιτικές της, η Salamis Lines επεξεργάζεται τα 
προσωπικά δεδομένα μόνο σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να 
τηρήσει τις νομικές της υποχρεώσεις (για παράδειγμα μεταναστευτικά 
ή κυβερνητικά αιτήματα) ή να εκτελέσει με ασφάλεια το συμβόλαιο 
της με τους Επιβάτες, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την 
ιατρική κατάσταση, τυχόν μειωμένη κινητικότητα, ή αναπηρία που 
ίσως επιβάλλουν την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών και/ή βοήθειας 
ή την αξιολόγηση εάν το πακέτο διακοπών ή οποιοδήποτε μέρος 
αυτού είναι ασφαλές και κατάλληλο. 
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Επιβάτες αποθηκεύονται, 
χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται ή αλλιώς καθίστανται διαθέσιμα 
σε άλλους παροχείς ή τρίτα μέρη ώστε να μπορέσει η Salamis Lines 
να εκτελέσει διάφορα σημεία του συμβολαίου με τους Επιβάτες. 
Η Salamis Lines επεξεργάζεται μόνο τα σχετικά και αναγκαία 
προσωπικά δεδομένα των Επιβατών και μόνο όπου απαιτείται η 
διαβίβαση πληροφοριών σε σχετικούς παροχείς για διευθετήσεις 
του ταξιδιού, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, εταιρείες 
μεταφορών, που καλύπτουν αρκετά μέρη του πακέτου διακοπών 
με τη Salamis Lines. Τα προσωπικά δεδομένα των Επιβατών 
ίσως ζητηθούν και δοθούν στην ασφάλεια ή σε εταιρείες ελέγχου 
των πιστωτικών, ή σε δημόσιες αρχές όπως τελωνεία/ γραφεία 
μετανάστευσης ή όπως απαιτεί ο νόμος. 
Η Salamis Lines αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη να διασφαλίσει ότι 
εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων των Επιβατών, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων ασφαλείας οποιασδήποτε εταιρείας ή προσώπου που 
επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά εκ μέρους της εταιρείας. Επιπλέον, 
εάν οι διακοπές των Επιβατών είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η διαφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον 
εν λόγω προορισμό ίσως δεν είναι τόσο απόλυτη όσο οι νομικές 
προϋποθέσεις στην Ε.Ε. Ωστόσο, η Salamis Lines θα διαβιβάσει τα 
προσωπικά δεδομένα των Επιβατών σε αναπτυσσόμενες χώρες 
ή διεθνείς οργανισμούς μόνο στην περίπτωση που αυτοί έχουν 
αποδείξει ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι ασφαλής και με την 
προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των Επιβατών και οι 
νομικές λύσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. 
 Η Salamis Lines δεν μεταβιβάζει προσωπικά/ειδικής κατηγορίας 
δεδομένα Επιβατών σε κανένα άτομο που δεν έχει την ευθύνη 
οποιουδήποτε μέρους των διευθετήσεων του ταξιδιού και αν το 
αίτημα για προσωπικά/ειδικής κατηγορίας δεδομένα δεν είναι 
αναγκαίο για την εκτέλεση του συμβολαίου των Επιβατών με τη Sala-
mis Lines. H εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Επιβατών 
στο αρχειακό της σύστημα μέχρι και 7 χρόνια από την τελευταία 

χρήση τους, ώστε να τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις σχετικά με τις 
κρατήσεις, αλλά και για σκοπούς υπεράσπισης οποιασδήποτε νομικής 
ενέργειας προκύψει εναντίον της σχετικά με το συμβόλαιο της με τους 
Επιβάτες. Η Salamis Lines διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Επιβατών 
μόνο για όσο είναι αναγκαίο ή απαιτείται από το νόμο. 
Σε περίπτωση που παρέχετε στοιχεία για άλλο άτομο, τα δεχόμαστε με 
την προϋπόθεση ότι έχετε εξασφαλίσει την άδεια του ιδίου για πρόσβαση 
της εταιρείας στα προσωπικά του δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων 
ευαίσθητων δεδομένων) και τον έχετε ενημερώσει για το ποιοι είμαστε και 
για ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα του, όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω. 
Ο Επιβάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά 
δεδομένα που διατηρεί η Salamis Lines σύμφωνα με τις πολιτικές της 
και να απαιτήσει όπως διορθωθούν οποιαδήποτε ανακριβή προσωπικά 
δεδομένα που τον αφορούν ή διαγραφούν οποιαδήποτε δεδομένα ειδικής 
κατηγορίας, αίτημα βέβαια που εξαρτάται από την πολιτική της εταιρίας και 
υπόκειται σε νομική βάση  σύμφωνα με την οποία μπορεί να διαφωνήσει 
η Salamis Lines. 
Είναι ευθύνη του Επιβάτη να βεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που διατηρούμε 
για τον ίδιο είναι πρόσφατα και ακριβή. Τυχόν τέτοια παράλειψη θεωρείται 
παραβίαση των Όρων. 
26. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Η Salamis Lines δημοσιοποιεί πληροφορίες στην ιστοσελίδα της 
με δική της ευθύνη, η οποία δε δεσμεύει οποιαδήποτε αεροπορική 
εταιρεία που αναφέρεται ή τους προμηθευτές των οποίων οι υπηρεσίες 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας ή του πακέτου 
διακοπών. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει 
ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στην οργάνωση και παροχή των διακοπών 
προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται 
είναι σωστά τη στιγμή εκτύπωσης τους, αλλά οι υπηρεσίες ή οι 
εγκαταστάσεις ίσως αλλάξουν. Όπου είναι δυνατό, θα ενημερώνεστε για 
τις αλλαγές πριν την αναχώρηση. Εάν θεωρείτε οποιαδήποτε υπηρεσία 
απαραίτητη για τις διακοπές σας, πρέπει να ενημερώσετε τη Salamis Lines 
κατά την κράτηση και να το επιβεβαιώσετε γραπτώς το αργότερο μέχρι 
4 εβδομάδες πριν την αναχώρηση. Η Salamis Lines θα προσπαθήσει 
να επιβεβαιώσει ότι οι υπηρεσίες είναι ακόμη διαθέσιμες, γιατί συχνά 
εξαρτώνται από αντίξοες καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτα ενδεχόμενα. 
Η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν 
άμεσα λόγω αμέλειας της ίδιας και/ή παραβίασης του συμβατικού 
καθήκοντος της να επιδείξει την απαραίτητη επιμέλεια για τις διευθετήσεις 
των επιβατών της, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενεργειών ή 
παραλείψεων από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές της.  
Η Salamis Lines αναλαμβάνει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι όλα τα 
στοιχεία της κρουαζιέρας ή του ταξιδιωτικού πακέτου διακοπών είναι 
όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα και σε ικανοποιητικό επίπεδο.  Οι 
εσωτερικοί νόμοι και κανονισμοί της αντίστοιχης χώρας λαμβάνονται 
υπόψη στην αξιολόγηση της παροχής των υπηρεσιών οποιουδήποτε 
προμηθευτή.  Εάν εσείς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που περιλαμβάνεται 
στην κράτηση σας υποστεί τραυματισμό ή θάνατο, απώλεια ή ζημιά των 
προσωπικών του αντικειμένων λόγω έλλειψης ή ανεπαρκούς παροχής 
οποιασδήποτε υπηρεσίας που υποχρεούται να προσφέρει η εταιρεία 
σύμφωνα με το συμβόλαιο,  τότε η πιθανή  υποχρέωση της Salamis 
Lines να καταβάλει αποζημίωση ρυθμίζεται από διεθνείς συμβάσεις που 
διέπουν τέτοιες υπηρεσίες. Αυτός ο περιορισμός ισχύει είτε έχει είτε 
δεν έχει υπογραφεί ή επικυρωθεί οποιαδήποτε συγκεκριμένη διεθνής 
σύμβαση από την Κυπριακή Δημοκρατία ή αν εφαρμόζεται οποιαδήποτε 
συγκεκριμένη σύμβαση από  τον Κυπριακό Νόμο. 
Η ευθύνη για θάνατο και/ή τραυματισμό και/ή απώλεια ή ζημιά των 
αποσκευών σας κατά τη θαλάσσια μεταφορά ρυθμίζεται από τον 
Κανονισμό 392/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζεται με την 
Ευθύνη των Θαλάσσιων Μεταφορών Επιβατών σε Περίπτωση Ατυχήματος 
(“Κανονισμός 392/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης”) και το Πρωτόκολλο 
του 2002 της Αθηναϊκής Σύμβασης σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά 
Επιβατών και των Αποσκευών τους του 1974 (“Η Αθηναϊκή Σύμβαση του 
2002”), που υιοθετήθηκε στην Αγγλία στις 23 Απριλίου 2014.
Η εναέρια μεταφορά διέπεται από τη Συνθήκη της Βαρσοβίας του 
1929 (όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 1955 
ή το Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ του 1999 ή άλλο) ή τη Συνθήκη του 
Μοντρεάλ του 1999 σχετικά με τη διεθνή εναέρια μεταφορά Επιβατών 
και των αποσκευών τους. Τη Συνθήκη του Μοντρεάλ μπορείτε να τη 
βρείτε εδώ: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/263/contents/
made. Αυτή η Συνθήκη περιορίζει την ευθύνη σε περίπτωση θανάτου 
ή τραυματισμού των Επιβατών, για ζημιές που αναφέρονται στην 
Παράγραφο 1 του Άρθρου 17 και δεν υπερβαίνουν τα 113,100 Ειδικά 
Τραβηχτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) (ίσα με €137,722.57) για κάθε Επιβάτη και 
επίσης περιορίζει την ευθύνη σχετικά με καθυστέρηση των αποσκευών. 
Σε περίπτωση ζημιάς λόγω καθυστέρησης, όπως διευκρινίζεται στο Άρθρο 
19, της μεταφοράς ατόμων, η ευθύνη του Μεταφορέα για κάθε Επιβάτη 
περιορίζεται στα 4,150 ΕΤΔ (ίσα με €5,053.48). Παρακαλώ σημειώστε ότι 
οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν όχι μόνο το ποσό που η Salamis Lines 
ίσως υποχρεωθεί να καταβάλει, αλλά και τον χρόνο μέσα στον οποίο 
μπορούν να ασκηθούν νομικές ενέργειες εναντίον της. Όπου δεν υπάρχει 
διεθνής σύμβαση που να ισχύει και σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς σε 
προσωπικά αντικείμενα, αποσκευές ή αντικείμενα μεγάλης αξίας κατά τη 
μεταφορά κάθε είδους, η ευθύνη περιορίζεται στο ίδιο ποσό και με τον 
ίδιο τρόπο όπως αυτή του κανονικού μεταφορέα οποιουδήποτε είδους. 
Καμία αξίωση για θάνατο και/ή τραυματισμό και/ή απώλεια ή ζημιά στις 
αποσκευές δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον της Salamis Lines ή άλλου 
μεταφορέα, εκτός από αυτήν που είναι σύμφωνη με τις συγκεκριμένες 
Συμβάσεις και/ή τους Κανονισμούς περί εναέριας και/ή θαλάσσιας 
μεταφοράς. 
Η ευθύνη της Salamis Lines περιορίζεται και δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να υπερβεί την ευθύνη του Μεταφορέα σύμφωνα με τις 
Προϋποθέσεις Μεταφοράς. Παρακαλώ διαβάστε τη σημαντική παράγραφο 
«Προϋποθέσεις Μεταφοράς Μεταφορέα» που ακολουθεί πιο κάτω. 
Οι περιορισμοί ευθύνης και ο χρόνος μέσα στον οποίο μπορούν να 
ασκηθούν αξιώσεις σύμφωνα με την Αθηναϊκή Σύμβαση περιλαμβάνονται 
σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις της Κράτησης, για σκοπούς 
περιορισμού του ποσού αποζημίωσης που οφείλει να καταβάλει η Salamis 
Lines.
Εάν εσείς ή άλλο μέλος της ομάδας σας υποστεί ζημιά λόγω 
δραστηριότητας που δεν αποτελεί μέρος των διακοπών που 
διευθετήθηκαν μέσω της Salamis Lines, τότε η εταιρεία μπορεί να 
σας παρέχει συμβουλές, καθοδήγηση και στήριξη ώστε να ασκήσετε 
οποιαδήποτε αξίωση εναντίον ενός τρίτου προσώπου, δεδομένου ότι η 
Salamis Lines ενημερώνεται για το συμβάν μέσα σε 90 μέρες από τη 
μέρα που έγινε. Όπου υπάρχει πρόθεση για νομική ενέργεια, πρέπει να 
εξασφαλίζεται η εξουσιοδότηση από τη Salamis Lines πριν την έναρξη 
των διαδικασιών και υπόκειται στη δική σας δέσμευση να κατανέμετε 
οποιοδήποτε κόστος ή οποιαδήποτε επιδόματα σας επιστράφηκαν 
σύμφωνα με την κατάλληλη πολιτική ασφάλισης της Salamis Lines. Το 
κόστος που πληρώνει η Salamis Lines σχετικά με τα πιο πάνω εκ μέρους 
σας και της ομάδας σας δεν υπερβαίνει τα  £3,000 συνολικά. 
Σε περίπτωση που κρουαζιέρες των οποίων το λιμάνι επιβίβασης βρίσκεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερήσουν να αναχωρήσουν για διάστημα 
μιας ή περισσοτέρων ημερών και δεν βρίσκεστε στο πλοίο, αλλά έχετε 
φθάσει στο λιμάνι επιβίβασης, τότε σύμφωνα με τον Κανονισμό 1177/2010 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Salamis Lines υποχρεούται να σας παρέχει 
δωρεάν ικανοποιητική διαμονή για 3 βράδια αξίας το πολύ 80 ευρώ το 
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βράδυ ανά άτομο. Η εταιρεία υποχρεούται επίσης να προσφέρει, 
όπου είναι διαθέσιμα, ενδιάμεσα γεύματα, γεύματα και ποτά. Καμία 
πληρωμή δεν μπορεί να γίνει εκτός αν εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από 
τη Salamis Lines. Η Salamis Lines δεν έχει υποχρέωση να παρέχει 
μια τέτοια διαμονή σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται 
σε καιρικές συνθήκες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή 
λειτουργία του πλοίου. Οι διατάξεις που σχετίζονται με τη διαμονή δεν 
εφαρμόζονται αφού αναχωρήσει η κρουαζιέρα ή αν η κρουαζιέρα 
ακυρωθεί ή αν υπάρξει οποιαδήποτε Σημαντική Αλλαγή πριν την 
αναχώρηση. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
Τα θαλάσσια, εναέρια ή χερσαία ταξίδια διέπονται από τις 
Προϋποθέσεις Μεταφοράς από τον Μεταφορέα, που ρυθμίζουν 
τη σχέση, τις υποχρεώσεις και ευθύνες μεταξύ εσάς, όσων 
ταξιδεύουν μαζί σας και του μεταφορέα. Οι Προϋποθέσεις αυτές είναι 
δεσμευτικές και πρέπει να τις μελετήσετε προσεχτικά. 
Η διεθνής θαλάσσια μεταφορά των Επιβατών και των αποσκευών 
τους ρυθμίζεται από την Αθηναϊκή Σύμβαση του 2002 και τον 
Κανονισμό 392/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορείτε να 
βρείτε εδώ:  http://www.transportrecht.org/dokumente/Athen-
Prot2002e.pdf και http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2009:131:0024:0046:EN:PDF.  
Οποιαδήποτε ευθύνη της Salamis Lines και του Μεταφορέα για 
θάνατο ή τραυματισμό, απώλεια ή ζημιά των αποσκευών λόγω 
της θαλάσσιας μεταφοράς καθορίζεται αποκλειστικά με βάση 
την Αθηναϊκή Σύμβαση του 2002, τον Κανονισμό 392/2009 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Οδηγία του 2014 όπου εφαρμόζεται. 
Η μέγιστη ευθύνη για τις διεθνείς κρουαζιέρες είναι 400,000 ΕΤΔ 
ανά Επιβάτη ανά συμβάν (περίπου €487,082.46) ή 250,000 ΕΤΔ 
(περίπου €304,426.54) σε περίπτωση πολέμου και τρομοκρατίας 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 392/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
την Αθηναϊκή Σύμβαση του 2002. Η ευθύνη για απώλεια ή ζημιά 
περιουσίας (για ιατρικό και μεταφορικό εξοπλισμό) περιορίζεται 
σύμφωνα με την Αθηναϊκή Σύμβαση και τον Κανονισμό 392/2009 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποσκευές καμπίνας περιορίζονται στα 833 
ΕΤΔ σύμφωνα με την Αθηναϊκή Σύμβαση του 1974 και την Οδηγία 
του 2014 (περίπου €1,014.35) και 2,250 ΕΤΔ (περίπου €2,739.84) 
σύμφωνα με την Αθηναϊκή Σύμβαση του 2002 και τον Κανονισμό 
392/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις θαλάσσιας μεταφοράς θεωρείται ότι οι 
αποσκευές παραδόθηκαν χωρίς ζημιά στον Επιβάτη, εκτός και αν 
υποβληθεί γραπτή ειδοποίηση από τον ίδιο εντός των ακόλουθων 
περιόδων: 
i) σε περίπτωση πρόδηλης ζημιάς, πριν ή κατά τη διάρκεια της 
αποβίβασης ή παράδοσης,
ii) σε περίπτωση ζημιάς που δεν είναι καταφανής ή απώλειας 
αποσκευών, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αποβίβασης ή 
παράδοσης ή από την ημερομηνία της προβλεπόμενης παράδοσής 
τους. 
Η Salamis Lines ή ο Μεταφορέας δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν 
απώλεια ή ζημιά των αποσκευών που γίνεται εκτός της κρουαζιέρας, 
συμπεριλαμβανομένης απώλειας ή ζημιάς πριν ή μετά την κατοχή, 
επιμέλεια και έλεγχο των αποσκευών από τον Μεταφορέα και, 
μεταξύ άλλων, της κατοχής, επιμέλειας και ελέγχου των αποσκευών 
από αεροπορικές εταιρείες ή άλλες υπηρεσίες μεταφορικών. 
Ο Μεταφορέας προσφέρει ασφαλή φύλαξη αντικειμένων μεγάλης 
αξίας πάνω στο πλοίο και προτρέπει τους Επιβάτες να παραδίδουν 
τα κοσμήματα ή τα πολύτιμα αντικείμενα που φέρνουν μαζί τους για 
ασφαλή φύλαξη στο προσωπικό της Υποδοχής που θα τους εκδώσει 
σχετική απόδειξη.  Ο Μεταφορέας παρέχει χρηματοκιβώτιο μέσα στα 
δωμάτια για διευκόλυνση των Επιβατών. Ωστόσο, δε φέρει ουδεμία 
ευθύνη για απώλεια ή ζημιά χρημάτων, κοσμημάτων, ρολογιών, 
πολύτιμων πετρών και μετάλλων, εγγράφων, εισιτηρίων και/ή άλλων 
πολύτιμων αντικειμένων, εκτός αν αυτά έχουν παραδοθεί στην 
Υποδοχή για ασφαλή φύλαξη και έχει εκδοθεί σχετική απόδειξη. Σε 
τέτοια περίπτωση, η ευθύνη  του Μεταφορέα περιορίζεται, όπως 
προβλέπει η Αθηναϊκή Σύμβαση του 1974, σε 1,200 ΕΤΔ (περίπου 
€1,461.25) και 3,375 ΕΤΔ (περίπου €4,109.76) σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 392/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αθηναϊκή 
Σύμβαση του 2002. Η χρήση χρηματοκιβωτίων στο πλοίο δεν 
αποτελεί εγγύηση του πλοίου σύμφωνα με την Αθηναϊκή Σύμβαση 
του 1974 ή του 2002 ή τον Κανονισμό 392/2009 της Ε.Ε.
(Οι πιο πάνω αναφορές των κατά προσέγγιση δεικτών μετατροπής 
βασίζονται στην ισοτιμία συναλλάγματος της 20ης Αυγούστου 2018. 
Τα ΕΤΔ είναι νομισματική μονάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
και την τρέχουσα ισοτιμία τους μπορείτε να τη βρείτε σε οικονομικές 
εφημερίδες.) 
Σχετικά με τυχόν απώλεια ή ζημιά σε περιουσία σας, 
συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών που δεν καλύπτονται από 
οποιαδήποτε διεθνή σύμβαση και όπου δεν υπάρχει περιορισμένη 
ευθύνη με αναφορά σε σχετική θέσπιση, όρους ή προϋποθέσεις, τότε 
οποιαδήποτε νομική ευθύνη έχει ο Μεταφορέας περιορίζεται στα 
£500 ανά επιβάτη. 
Οι διακανονισμοί της Salamis Lines ή του Μεταφορέα γίνονται με 
βάση την τρέχουσα χρηματική αξία (κόστος αντικατάστασης, λιγότερη 
υποτίμηση). Αξιώσεις για αντικείμενα που υπέστησαν ζημιά γίνονται 
με βάση το κόστος επιδιόρθωσης. Κανένα ποσό δε θα καταβληθεί για 
να ικανοποιηθεί οποιαδήποτε αξίωση χωρίς απόδειξη της τρέχουσας 
χρηματικής αξίας, ή του κόστους επιδιόρθωσης όπως προκύπτει 
από την απώλεια ή τη ζημιά. Η απόδειξη πρέπει να αποστέλλεται 
στην Salamis Lines. Η ευθύνη του Μεταφορέα πρέπει επίσης να 
αποδεικνύεται πριν τη διευθέτηση οποιασδήποτε πληρωμής. Δεν 
μπορείτε να υποβάλετε αξίωση και στη Salamis Lines και στον 
Μεταφορέα και να λάβετε διπλή αποζημίωση. 
Για τα προσωπικά αντικείμενα που χάνονται λόγω δικής σας αμέλειας 
σε δημόσιες αίθουσες αναμονής ή άλλους δημόσιους χώρους, 
στο πλοίο ή αλλού, δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Για απώλειες 
λόγω φυσιολογικής φθοράς, θαλάσσιου κινδύνου και φυσικής 
καταστροφής, επίσης δεν καταβάλλεται αποζημίωση. 
Η ευθύνη της Salamis Lines δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την 
ευθύνη του Μεταφορέα ή του Προμηθευτή. Για τους σκοπούς του 
Κανονισμού 261/2004 σχετικά με την αποζημίωση και τη στήριξη των 
Επιβατών σε περίπτωση άρνησης της επιβίβασης τους και ακύρωσης 
ή πολύωρης καθυστέρησης των πτήσεων, η Salamis Lines δε 
θεωρείται αερομεταφορέας και δε φέρει ευθύνη να πληρώσει 
αποζημίωση σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό.  
Αυτές οι διατάξεις ευθύνης ισχύουν για όλους τους Επιβάτες και οι 
σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 392/2009 της Ε.Ε εφαρμόζονται 
για όλες τις κρουαζιέρες που διατίθενται προς πώληση, ή όταν η 

κρουαζιέρα ξεκινά και καταλήγει σε χώρα της Ε.Ε, ακόμη κι αν η 
χώρα στην οποία αγοράστηκε η κρουαζιέρα δεν έχει συμβληθεί. Σε 
όλες τις άλλες χώρες ισχύουν οι διατάξεις της Αθηναϊκής Σύμβασης 
του 1974, συμπεριλαμβανομένων και των Επιβατών των Ηνωμένων 
Πολιτειών, των οποίων η κρουαζιέρα δεν ξεκινά, ούτε καταλήγει, ούτε 
κάνει στάση σε οποιοδήποτε αμερικάνικο λιμάνι.  
Επιπλέον, ο Μεταφορέας επωφελείται από τους νόμους 
που παρέχουν περιορισμό και/ή απαλλαγή ευθύνης 
(συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Νόμου και/ή των νόμων 
της σημαίας του σκάφους περί ευθύνης και/ή διεθνούς περιορισμού 
για ζημιές που καλύπτονται από τον Μεταφορέα) και τίποτα στις 
Προϋποθέσεις Μεταφοράς δε λειτουργεί ώστε να περιορίσει ή να 
στερήσει από τον Μεταφορέα ένα τέτοιο θεσμικό ή άλλο περιορισμό 
ή απαλλαγή ευθύνης. Οι υπάλληλοι και/ή αντιπρόσωποι του 
Μεταφορέα επωφελούνται πλήρως από όλες αυτές τις διατάξεις 
που σχετίζονται με τον περιορισμό ευθύνης. Η υποχρέωση του 
Μεταφορέα περιορίζεται όσο ο Επιβάτης και/ή οι αποσκευές του 
βρίσκονται στο σκάφος και/ή σε λέμβους και/ή σε άλλη περιουσία 
που ανήκει ή λειτουργεί από τον Μεταφορέα. 
Η περίοδος κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 392/2009 ή το Αθηναϊκό Πρωτόκολλο 
του 2002, όπου εφαρμόζεται, ή την Αθηναϊκή Σύμβαση, περιορίζεται 
στα 2 χρόνια από την ημερομηνία αποβίβασης και/ή όπως 
καθορίζεται από το Άρθρο 16 της Αθηναϊκής Σύμβασης ή το Άρθρο 9 
του Αθηναϊκού Πρωτόκολλου του 2002. 
Εάν ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του Μεταφορέα κάτω από 
οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία οι απαλλαγές και οι περιορισμοί 
που ισχύουν και περιλαμβάνονται στις Προϋποθέσεις Μεταφοράς 
ίσως καταστούν μη επιβλητέες νομικά, τότε ο Μεταφορέας δε 
φέρει ουδεμία ευθύνη για θάνατο, τραυματισμό, αρρώστια, ζημιά, 
καθυστέρηση, ή άλλη απώλεια ή βλάβη προσώπου ή περιουσίας 
από αιτία οποιασδήποτε φύσεως, που δεν φαίνεται να προκύπτει από 
αμέλεια, σφάλμα ή παραμέληση του ίδιου του Μεταφορέα. 
Ο Μεταφορέας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 392/2009 ή το Αθηναϊκό Πρωτόκολλο 
του 2002 όπου εφαρμόζεται ή την Αθηναϊκή Σύμβαση, εκτός εάν 
προσκομισθεί γραπτή ειδοποίηση της αξίωσης στον Μεταφορέα εντός 
έξι μηνών από την ημερομηνία άσκησης της ή υποβληθεί αίτημα 
ή ενέργεια εντός ενός έτους από την συγκεκριμένη ημερομηνία 
(με εξαίρεση αξιώσεις που γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
392/2009, το Αθηναϊκό Πρωτόκολλο του 2002 ή την Αθηναϊκή 
Σύμβαση εντός περιόδου 2 χρόνων, όπως αυτό καθορίζεται στο 
Άρθρο 16 της Αθηναϊκής Σύμβασης). Μετά τη λήξη της εν λόγω 
περιόδου οποιοδήποτε αίτημα ή ενέργεια θα θεωρείται ότι έχει 
παραγραφεί. 
Ζώα και/ή άλλα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στο σκάφος ανεξαρτήτως 
περιστάσεων. 
Ζώα και/ή κατοικίδια που φέρνει οποιοσδήποτε Επιβάτης στο σκάφος 
θα τίθενται υπό περιορισμό και θα γίνονται διευθετήσεις ώστε 
να αποβιβαστεί το ζώο στην επόμενη στάση. Ο Επιβάτης έχει την 
ευθύνη να καλύψει τα έξοδα της αποβίβασης του κατοικιδίου ή ζώου 
του και/ή τυχόν πρόστιμα. Οι Επιβάτες που μεταφέρουν ζώα και/ή 
κατοικίδια στο πλοίο μπορεί να αποβιβαστούν χωρίς την περαιτέρω 
ευθύνη του Μεταφορέα. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Μεταφορέας δε φέρει ουδεμία ευθύνη 
έναντι του Επιβάτη για το κόστος αποβίβασης ή άλλα έξοδα τα οποία 
επιβάλλονται στον ίδιο.
Παρόλο που ο Μεταφορέας και οι υπάλληλοι του και/ή οι 
αντιπρόσωποι του αναλαμβάνουν την εύλογη φροντίδα του 
κατοικιδίου ή ζώου που έχουν στην κατοχή τους, δε φέρουν καμία 
ευθύνη έναντι του Επιβάτη σχετικά με απώλεια ή τραυματισμό του. 

(α) Η λειτουργία του σκάφους εξαρτάται από καιρικές συνθήκες, τη 
διακίνηση των σκαφών, κρατική παρέμβαση, το καθήκον βοήθειας 
προς άλλα σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο, τη διαθεσιμότητα των 
κουκετών, αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, και/ή περιστάσεις 
που δεν μπορεί να προβλέψει ή να αποτρέψει ο Μεταφορέας, 
και/ή άλλους παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του. Ο 
Μεταφορέας μπορεί να παρεκκλίνει, να συντομεύσει, να ακυρώσει, 
να αναβάλει ή να τερματίσει την Κρουαζιέρα οποιαδήποτε στιγμή πριν 
ή μετά την έναρξη της για οποιοδήποτε λόγο, είτε έχει είτε δεν έχει 
παρεκκλίνει το σκάφος από την πορεία του. 
(β) Ο Μεταφορέας μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρεκκλίνει, να 
συντομεύσει, να καθυστερήσει, να ακυρώσει, να αναβάλει και/ή 
να τερματίσει την Κρουαζιέρα: (i) εάν η λειτουργία ή περαιτέρω 
διεξαγωγή της κρουαζιέρας επιβραδύνεται ή εμποδίζεται από 
αίτια που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του Μεταφορέα, ή (ii) εάν ο 
Πλοίαρχος ή ο Μεταφορέας θεωρεί ότι ο τερματισμός είναι αναγκαίος 
για οποιοδήποτε λόγο, για την ασφάλεια και διαχείριση του σκάφους 
ή του Μεταφορέα.  
(γ) Εάν η Κρουαζιέρα ακυρωθεί, αναβληθεί, συντομευθεί, 
καθυστερήσει και/ή τερματιστεί από τον Μεταφορέα για 
οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, τότε 
ούτε ο Μεταφορέας ούτε ο Διοργανωτής φέρουν ευθύνη έναντι 
του Επιβάτη. Εάν η αιτία αφορούσε αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις τις οποίες δε θα μπορούσε να προβλέψει ή να αποτρέψει 
η εταιρεία, ούτε ο Μεταφορέας, ούτε ο Διοργανωτής φέρουν ευθύνη.  
Εάν το σκάφος επιβραδύνεται ή εμποδίζεται για οποιαδήποτε αιτία 
από το να σαλπάρει ή να συνεχίσει τη φυσιολογική του πορεία, ο 
Μεταφορέας οφείλει να μεταφέρει τους Επιβάτες σε άλλο σκάφος ή  
σε άλλο μεταφορικό μέσο που θα τους μεταβιβάσει στον προορισμό 
τους, με τη συγκατάθεσή τους.  
Με επιφύλαξη των παρουσών Προϋποθέσεων Μεταφοράς, ο 
Μεταφορέας δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη έναντι του 
Επιβάτη ή άλλου προσώπου για απώλεια ή προσδοκώμενη απώλεια 
κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια χρήσης, απώλεια σύμβασης 
ή άλλης ευκαιρίας ούτε για άλλη επακόλουθη ή έμμεση απώλεια 
ή ζημιά παρεμφερούς φύσεως. Για αξιώσεις που δεν αφορούν 
τραυματισμό, θάνατο ή αρρώστια ή οι οποίες δεν υπόκεινται στη 
Σύμβαση που αναφέρεται πιο πάνω, οποιαδήποτε ευθύνη αποδοθεί 
στον Μεταφορέα για αμέλεια και/ή παράλειψη των Προμηθευτών 
του περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που ο Επιβάτης πλήρωσε για 
το Συμβόλαιο, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφάλιστρων και 
των διοικητικών τελών. Όπου η αξίωση αφορά απώλεια και/ή 
ζημιά αποσκευών και/ή προσωπικών αντικειμένων, η ευθύνη του 
Μεταφορέα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Ο Μεταφορέας δε φέρει 
ευθύνη για απώλεια ή ζημιά αντικειμένων αξίας οποιασδήποτε 
φύσεως. 
Ο Επιβάτης δεν φέρει ευθύνη συμμετοχής ή αποζημίωσης λόγω 
γενικής αβαρίας για τις αποσκευές του και τα προσωπικά του 
αντικείμενα. Ωστόσο άλλα εμπορεύματα που βρίσκονται στο πλοίο, 
συνοδευόμενα ή ασυνόδευτα, θα συμμετέχουν στην γενική αβαρία.  
Ο Μεταφορέας δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του Επιβάτη για 
οποιαδήποτε ψυχολογική αναστάτωση, απελπισία ή ψυχολογικό 
τραύμα, εκτός εάν αυτά οφείλονται (A) σε σωματικό τραυματισμό 
του Επιβάτη λόγω αμέλειας ή σφάλματος του Μεταφορέα, (B) 
στην έκθεση του Επιβάτη σε κίνδυνο σωματικού τραυματισμού 
που προκλήθηκε από αμέλεια ή σφάλμα του Μεταφορέα, ή (Γ) 
προκλήθηκε εκούσια από μέλος του πληρώματος ή τον Μεταφορέα. 

27. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
Η Salamis Lines δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη οποιασδήποτε 
μορφής σε σας ή σε οποιονδήποτε ταξιδεύει μαζί σας για ενέργειες 
και παραλείψεις που συνδέονται με ή προκύπτουν από διευθετήσεις 
με ελεύθερους επαγγελματίες ή Ανάδοχους, αφού αυτοί δεν είναι 
υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της εταιρείας. Οι διευθετήσεις με ελεύθερους 
επαγγελματίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
i) Αγαθά ή υπηρεσίες που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής στο πλοίο, 
αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται για τη δική σας ευκολία στο πλοίο και 
παρέχονται από κουρείς, κομμωτές, μανικιουρίστες, μασέρ, λειτουργούς 
σπα, φωτογράφους, διασκεδαστές, εκπαιδευτές, ομιλητές και άλλους. 
ii) Υπηρεσίες, προϊόντα ή μεταφορικά που παρέχονται εκτός πλοίου 
από άλλους επαγγελματίες και σχετίζονται με τουριστικές ξεναγήσεις, 
ξεναγήσεις πριν και μετά την κρουαζιέρα, ταξίδια και χερσαίες εκδρομές, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της ανάθεσης υπηρεσιών.   
Οι ξεναγήσεις πριν και μετά την κρουαζιέρα και άλλες χερσαίες εκδρομές, 
συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων, εστιατορίων και μεταφορικών, 
με σκάφος, αεροσκάφος, τρένο, ή άλλο μέσο που δεν ανήκει ή δε 
λειτουργεί από τον Μεταφορέα και δε βρίσκεται υπό τον έλεγχο του 
Μεταφορέα, δεν υπόκεινται στην εγγύηση και την ευθύνη του Μεταφορέα, 
ακόμη και αν παρέχει συνοδούς για ευκολία των Επιβατών. Σε καμία 
περίπτωση ο  Μεταφορέας δε φέρει ευθύνη για αερομεταφορές ή άλλα 
μεταφορικά. Οι Επιβάτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους και 
της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες όσο βρίσκονται στη ξηρά. 
Οι Επιβάτες δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν επιστροφή χρημάτων 
και ο Μεταφορέας δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι τους 
για ενέργειες ή παραλείψεις που συνδέονται με ή προέκυψαν από 
διευθετήσεις με ελεύθερους επαγγελματίες ή ανάδοχους, αφού 
αυτοί δεν θεωρούνται υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της Salamis Lines 
ή του Μεταφορέα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν το δικαίωμα να 
χρεώσουν τα προϊόντα που πουλούν, τις υπηρεσίες που προσφέρουν ή 
τα μεταφορικά που παρέχουν είτε άμεσα, είτε μέσω του Μεταφορέα για 
ευκολία των Επιβατών, ο οποίος δικαιούται να επιβάλει επιπλέον χρέωση 
και να έχει κέρδος. Δε γίνεται επιστροφή χρημάτων για υπηρεσίες που 
χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει, ούτε για απώλεια της διαμονής σε ξενοδοχείο 
ή άλλο μέρους του προγράμματος λόγω καθυστέρησης πτήσεων ή άλλων 
παραγόντων που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Salamis Lines ή του 
αντίστοιχου Μεταφορέα.
Κάθε Επιβάτης συμφωνεί ότι τα δικαιώματα, η αποποίηση ευθύνης, η 
υπεράσπιση και ασυλία οποιασδήποτε φύσεως που αναφέρονται στο 
εισιτήριο και ισχύουν για τον Μεταφορέα και το πλοίο θα ισχύουν σε κάθε 
περίπτωση και προς όφελος των υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή ελεύθερων 
επαγγελματιών του Μεταφορέα που ενεργούν κατά τη διάρκεια ή σε 
σχέση με τα καθήκοντα τους, ώστε σε καμία περίπτωση υπάλληλος, 
αντιπρόσωπος ή ελεύθερος επαγγελματίας να μην φέρει ευθύνη 
έναντι Επιβάτη διαφορετική από αυτήν του Μεταφορέα ως αποτέλεσμα 
εκτέλεσης του καθήκοντος του. Για τους σκοπούς της συμφωνίας που 
εμπεριέχεται σε αυτό το μέρος, ο Μεταφορέας θεωρείται ότι ενεργεί εκ 
μέρους και προς όφελος των ατόμων που είναι ή θα είναι ανά διαστήματα 
υπάλληλοι του, αντιπρόσωποι ή ελεύθεροι επαγγελματίες και όλα αυτά τα 
άτομα θεωρούνται σε αυτό το βαθμό μέρη του Συμβολαίου που περιέχεται 
ή αποδεικνύεται με το εισιτήριο. 
28. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
Εάν κάνετε κράτηση με τρίτο μέρος για εκδρομή στην ξηρά σε 
οποιοδήποτε λιμάνι – σταθμό του πλοίου, δέχεστε ότι συνάπτετε 
συμβόλαιο απευθείας με τους παροχείς της εκδρομής («Παροχείς 
Χερσαίας Εκδρομής») βάσει των όρων και προϋποθέσεων που 
θέτουν οι ίδιοι και είναι δική σας υποχρέωση να λάβετε αντίγραφα των 
προϋποθέσεων αυτών από τον παροχέα, να τα διαβάσετε και να τα 
κατανοήσετε πριν την κράτηση της εκδρομής σας. Κατανοείτε ότι δεν 
εγγυόμαστε την καταλληλότητα των συγκεκριμένων εκδρομών. Δε 
φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αναντιστοιχία στις προδιαγραφές, 
παραβίαση συμβολαίου, παραβίαση θεσμικών καθηκόντων ή αμέλεια 
των παροχών υπηρεσιών τις οποίες αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε 
ανεξάρτητα. Οι Χερσαίες Εκδρομές δεν αποτελούν μέρος του Πακέτου 
της κρουαζιέρας. Η Salamis Lines και ο Μεταφορέας Ltd δεν ευθύνονται 
για τυχόν πράξεις και/ή παραλείψεις των παροχών της Εκδρομής και/ή 
άλλων ελεύθερων επαγγελματιών. Η Salamis Lines Ltd αναλαμβάνει 
την επιλογή των κατάλληλων ελεύθερων επαγγελματιών. Ωστόσο, δεν 
παρέχει η ίδια τις σχετικές υπηρεσίες, ούτε προβαίνει σε οικονομικό 
έλεγχο των συστημάτων τους. Σε περίπτωση που προκύψει ευθύνη για 
Χερσαία Εκδρομή, η ευθύνη της Salamis Lines Ltd δε θα υπερβαίνει 
σε καμία περίπτωση την ευθύνη του παροχέα της Εκδρομής ή τα όρια 
ευθύνης, όπως καθορίζονται από το Άρθρο 1 του Κανονισμού 392/2009 
της Ε.Ε, οποιαδήποτε από τα δύο είναι χαμηλότερο. Δεν υπάρχει ευθύνη 
για χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας.
29 . ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
Οι ανήλικοι στο σκάφος πρέπει να επιβλέπονται και να συνοδεύονται ανά 
πάσα στιγμή από τους γονείς ή κηδεμόνες τους και δεν τους επιτρέπεται να 
μένουν μόνοι τους στο πλοίο, εάν ο γονέας ή κηδεμόνες τους πρόκειται να 
αποβιβαστεί. Κάθε γονέας ή κηδεμόνας ευθύνεται για τη συμπεριφορά και 
τις πράξεις του παιδιού του και θα αποζημιώνει τη Salamis Lines και τον 
Μεταφορέα για τυχόν απώλειες, ζημιές και καθυστερήσεις που οφείλονται 
σε συμπεριφορά ή πράξη του. 
30. ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
Ο Μεταφορέας εφαρμόζει αυστηρή πολιτική εναντίον του καπνίσματος, 
η οποία πρέπει να τηρείται ανά πάσα στιγμή. Το κάπνισμα επιτρέπεται 
μόνο στους ειδικά σχεδιασμένους χώρους. Τυχόν παραβίαση της 
πολιτικής αυτής δύναται να συντελέσει στην αποβίβαση του επιβάτη σε 
οποιοδήποτε λιμάνι και σε κάθε περίπτωση ούτε η Salamis Lines Ltd, ούτε 
ο Μεταφορέας φέρουν περαιτέρω ευθύνη έναντι του επιβάτη, ο οποίος 
ευθύνεται για την προσωπική του επιστροφή. 
31. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 
Κάθε Επιβάτης δικαιούται να φέρει αποσκευές βάρους μέχρι 30 κιλά. 
Ανατρέξτε στις παραγράφους 21-25 αναφορικά με τον περιορισμό 
ευθύνης. Αποφύγετε να τοποθετείτε διαβατήρια, ταξιδιωτικά έγγραφα, 
χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα στις αποσκευές σας.
32.ΝΟΜΙΣΜΑ
Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στο Κρουαζιερόπλοιο είναι το ευρώ. 
33.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Η Κρουαζιέρα σας προστατεύεται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προστασίας 
Καταναλωτή της κυπριακής νομοθεσίας σε περίπτωση χρεωκοπίας της 
Salamis Lines Ltd. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το σύνολο των χρημάτων 
που πληρώσατε θα σας επιστραφεί.
34. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Το Συμβόλαιο σας ρυθμίζεται από τη Νομοθεσία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τυχόν αξίωση ή διαφορά που προκύπτει ως αποτέλεσμα των 
παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κράτησης ή της Κρουαζιέρας σας θα 
επιλύεται στα Δικαστήρια της Λευκωσίας, στην Κύπρο.  

Όροι & Προυποθέσεις 
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