
 

 

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

Πειραιάς, Ηράκλειο, Ρόδος, Μύκονος, Κατάκολο (Αρχαία Ολυμπία), 

Κέρκυρα, Σαντορίνη, Πειραιάς 

 

Norwegian Jade 

Πειραιάς, Ελλάδα 

25 Ιουλίου 2021 

7 ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΠΟ €666,60 

μόνο €95,23 ανά διανυκτέρευση 

 
 
 
Λιμάνια Προσέγγισης 

 

ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση 

1 Πειραιάς, Ελλάδα - 23:00 

2 Ηράκλειο, Ελλάδα 10:00 19:00 

3 Ρόδος, Ελλάδα 08:00 17:00 

4 Μύκονος, Ελλάδα 07:00 16:00 

5 Κατάκολο (Αρχαία Ολυμπία), Ελλάδα 08:00 17:00 

6 Κέρκυρα, Ελλάδα 07:00 15:00 

7 Σαντορίνη, Ελλάδα 00:00 21:00 

8 Πειραιάς, Ελλάδα 06:00 - 

Πειραιάς, Ελλάδα 

 
Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ένα από τα ιστορικότερα λιμάνια της 

Μεσογείου, αποτελεί την πύλη εισόδου στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από μια 

ευχάριστη διαδρομή, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις ομορφιές της 

πρωτεύουσας, να επισκεφθείτε τον Παρθενώνα, να περπατήσετε στην Αρχαία Αγορά 

και την πλατεία Συντάγματος, να επισκεφθείτε το Μουσείο της Ακροπόλεως ή απλά, 

να χαλαρώσετε στα στενά της Πλάκας και να πιείτε ένα καφέ με θέα τον Ιερό Βράχο 

της Ακροπόλεως. 



 

Ηράκλειο, Ελλάδα 

 
Στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερο λιμάνι της Κρήτης, θα περιπλανηθείτε στις 

πλατείες και τα συντριβάνια θα απολαύσετε το απέραντο γαλάζιο του Κρητικού 

Πελάγους και θα γευθείτε φρέσκα θαλασσινά και ψάρια στις παραλιακές ταβέρνες. 

Μη χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την Κνωσσό, το σημαντικότερο κέντρο του 

Μινωικού Πολιτισμού, που απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. 

Ανακαλύφθηκε το 1899 και έχει μερικώς αναστυλωθεί, με υπέροχα συγκροτήματα 

κατοικιών και μοναδικές τοιχογραφίες. Το ανάκτορο ήταν η έδρα του θρυλικού 

βασιλιά Μίνωα και έχει συνδεθεί με διάσημους Ελληνικούς μύθους, όπως αυτόν του 

Δαίδαλου και του Ίκαρου, αλλά και του Λαβύρινθου με τον Μινώταυρο. 

 

Ρόδος, Ελλάδα 

 
Η Ρόδος είναι ένα σαγηνευτικό νησί που λάμπει κάτω από τον ήλιο, αγκαλιασμένη 

από τα νερά του Ανατολικού Αιγαίου. Η άλλοτε σημαντικότατη πόλη της 

αρχαιότητας, το διάσημο Νησί των Ιπποτών, φιλοξενεί δεκάδες γραφικά χωριά. Ένα 

από τα επτά θαύματα του κόσμου, ο Κολοσσός της Ρόδου, στεκόταν κάποτε στην 

είσοδο του λιμανιού της, έως το 226 π.Χ., που ένας σεισμός το βύθισε! Σήμερα, 

τίποτα δεν έχει παραμείνει από το μεγαλειώδες άγαλμα, αλλά η παλαιά πόλη της 

Ρόδου, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, παραμένει μια από τις 

πιο καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης. Περιπλανηθείτε στο 

μεσαιωνικό κάστρο και την οδό των Ιπποτών και μεταφερθείτε σε μια άλλη εποχή! 

 

Μύκονος, Ελλάδα 

 
Το όνομά της είναι παγκοσμίως συνώνυμο με τις έννοιες "κέφι", "ανεξαρτησία", 

"ελευθερία", "celebrity lifestyle". Η κοσμοπολίτικη Μύκονος, από τους 

γραφικότερους σταθμούς της κρουαζιέρας, σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε στα 

πανέμορφα, όλο ζωή σοκάκια της και να διασκεδάσετε μέχρι πρωίας, χωρίς κανόνες. 

Οι παραλίες της είναι μοναδικές και προσφέρονται για όλα τα γούστα. Θαυμάστε 

τους ανεμόμυλους, φωτογραφήστε το μοναδικό τοπίο και απολαύστε ένα ποτό ή 

καφέ στη «Μικρή Βενετία». 

 

Κατάκολο (Αρχαία Ολυμπία), Ελλάδα 

 
Το Κατάκολο βρίσκεται στις νοτιοδυτικές ακτές της Πελοποννήσου και 

στα δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. Αποτελεί το ορμητήριό μας για την 

εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 

χώρους του κόσμου και γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Στον ιερό θρησκευτικό 

χώρο γίνονταν αθλητικοί αγώνες αφιερωμένοι στον Δία, κατά την διάρκεια των 

οποίων κατέπαυαν οι εχθροπραξίες. Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν 

το Βουλευτήριο, τον Ναό του Δία όπως και το αρχαίο στάδιο, να περπατήσουν 

στη σύγχρονη Ολυμπία και να κάνουν αγορές στα τοπικά καταστήματα ή να 

επισκεφτούν το Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων. 



 

 

Κέρκυρα, Ελλάδα 

 
Το εντυπωσιακό φρούριο της Κέρκυρας μας καλωσορίζει επιβλητικό στο 

πανέμορφο, ίσως και πιο γνωστό, νησί του Ιονίου. Χαθείτε στα στενά της παλιάς 

πόλης, περιπλανηθείτε στο Παλιό Ενετικό Φρούριο ή κατευθυνθείτε προς το βορρά, 

με τις εντυπωσιακές παραλίες. Εμφανή είναι τα ίχνη των αυτοκρατοριών που 

πέρασαν από εδώ, κληροδοτώντας μοναδικούς αρχιτεκτονικούς θησαυρούς στο 

καταπράσσινο νησί που αγκαλιάζεται από σμαραγδένια νερά και χρυσές αμμουδιές. 

Απολαύστε το γραφικό τοπίο, γεμάτο με πεύκα, κυπαρίσσια, λεμονιές, πορτοκαλιές 

και ελαιόδεντρα και τραβήξτε προς το όρος Παντοκράτωρ, για να απολαύσετε μια 

απλά καταπληκτική πανοραμική θέα. 

 

Σαντορίνη,  Ελλάδα 

 
Η Σαντορίνη, το πιο εντυπωσιακό Eλληνικό νησί και Νο 1 προορισμός της χώρας, 

είναι το αποτέλεσμα της ηφαιστειακής έκρηξης που έλαβε χώρα πριν από 3.600 

χρόνια (μεταξύ 1627 και 1600 π.Χ.) κατά την οποία σχηματίστηκε η καλντέρα, με την 

κεντρική λιμνοθάλασσα που καταλαμβάνει επιφάνεια 12 x 7 χλμ. περίπου. Το 

αποτέλεσμα παραμένει "εκρηκτικό"! Απότομοι γκρεμοί ύψους 300 μ, κυβόσημα 

υπόσκαφα σπίτια, κατάλευκα, περιβεβλημένα από ροζ βουκαμβίλιες, λάμπουν στο 

φως του ήλιου. Η άγρια ομορφιά και το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο θα σας 

κλέψουν την καρδιά! 

 

Αναχωρήσεις 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΟΥΙΤΕΣ 
 

25.07.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

01.08.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

08.08.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

15.08.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

22.08.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

29.08.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

05.09.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

12.09.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

19.09.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

26.09.2021 από €751 από €800 από €1,213 από €2,753  

03.10.2021 από €709 από €751 από €1,171 από €2,711  

10.10.2021 από €709 από €751 από €1,171 από €2,711  

17.10.2021 από €709 από €751 από €1,171 από €2,711  

24.10.2021 από €709 από €751 από €1,171 από €2,711  

31.10.2021 από €667 από €709 από €1,129 από €2,669  

07.11.2021 από €667 από €709 από €1,129 από €2,669  



 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας 

Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο), καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα ειδικά/θεματικά 

εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο) 

Λιμενικά & λοιπά έξοδα 

Συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει 

χρέωση) 

Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

Ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης. 

 

 
Σημείωση :Για τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη κρουαζιέρα χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της 

COVID-19 τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση. Οι ανήλικοι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να έχουν λάβει 

αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ PCR. Για να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των επιβατών και του 

πληρώματος η NCL, εφαρμόζει την υποχρεωτική συμμετοχή των επιβατών στις εκδρομές του πλοίου, προκειμένου 

να κατέβουν στα λιμάνια προσέγγισης» 

Ειδική προσφορά για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι και 30 Απριλίου 2021 

 
30% έκπτωση σε όλες τις κρουαζιέρες 

μέχρι 200$ για αγορές εν πλω ανά καμπίνα 

Με το πακέτο Free at Sea στην προνομιακή τιμή των 99 € το άτομο, έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε την 

κρουαζιέρα σας διαλέγοντας 2 από τα 5 πακέτα: 

Premium Πακέτο Ποτών 

Πακέτο Internet 

Πακέτο Speciality Dining 

Πακέτο Εκδρομών 

Πακέτο Family & Friends 

*Οι καμπίνες Concierge, οι Σουίτες και οι Haven Σουίτες περιλαμβάνουν επίσης: 

 
Premium Πακέτο Ποτών 

Πακέτο Internet 

Πακέτο Speciality Dining 

Πακέτο Εκδρομών 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Αεροπορικά εισιτήρια. 

Η χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου 

Μεταφορές από/προς λιμάνι/αεροδρόμιο. 

Ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται). 

Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης. 

Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου. 

Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Οι τιμές είναι κατ' άτομο σε ευρώ €, σε δίκλινη καμπίνα 

 
Reduced Deposit Προσφορά - Για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 30 Απριλίου 

του 2021 πληρώνετε μόνο 10% προκαταβολή (αντί για 20%). 

Norwegian’s Peace of Mind 



 

 

Peace of Mind είναι η καινούργια, προσωρινή και ευέλικτη πολιτική κρατήσεων και ακυρώσεων της Norwegian 

Cruise Line. Αφορά νέες κρατήσεις που θα γίνουν και θα επιβεβαιωθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, για 

κρουαζιέρες που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021. Σύμφωνα με αυτήν, οι επιβάτες 

μπορούν να ακυρώσουν την κρουαζιέρα τους μέχρι και 15 ημέρες πριν την έναρξη της κρουαζιέρας και να 

λάβουν ολική επιστροφή των χρημάτων τους με την μορφή Future Cruise Credit Coupon. To FCC κουπόνι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, 2022, αρκεί η νέα κράτηση να γίνει μέσα σε ένα χρόνο από την  

ημερομηνία ακύρωσης. 

Η Norwegian Cruise Line διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέψει την ανωτέρω πολιτική, όλες οι αλλαγές θα 

επικοινωνηθούν εγκαίρως. 

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το Future Cruise Credit (FCC) 

 
To FCC κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, 2022, αρκεί η νέα κράτηση να γίνει μέσα σε ένα 

χρόνο από την ημερομηνία ακύρωσης. Το συγκεκριμένο κουπόνι πιστώνεται στο λογαριασμό του πελάτη (Latitudes) 

μέσα σε 7 εργάσιμες ήμερες από την ακύρωση. Αν το κόστος της νέας κράτησης είναι μεγαλύτερο από το FCC ο 

πελάτης επιβαρύνεται με την διαφορά. Εναλλακτικά, αν το κόστος της νέας κρουαζιέρας είναι μικρότερο ένα νέο 

κουπόνι θα δοθεί στον πελάτη με το υπόλοιπο ποσό. 

Πως υπολογίζεται το FCC 

 
Κόστος κρουαζιέρας 

Αεροπορικά εισιτήρια που έχουν κρατηθεί μέσα από το σύστημα της Norwegian Cruise Line 

Επιπλέον αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί όπως το Free at Sea, εξαιρείται το On board Credit και η 

ασφαλιστική κάλυψη 

Προπληρωμένα φιλοδωρήματα 

 
Κατά την διάρκεια της ακύρωσης αφαιρούνται οι εκάστοτε προσφορές που μπορεί να ισχύουν και δεν μεταφέρονται 

στην νέα κράτηση. 

Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της εταιρίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε 

τα πλήρη στοιχεία όλων των επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/Ταυτότητα (ες) ανάλογα με 

τη κρουαζιέρα που έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης και 

λήξης, Εκδούσα Αρχή). 

Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο και Κινητό τηλέφωνο) ενός 

προσώπου (συγγενικού ή φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης. 

Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ. 

 
Σε κάποιες κρουαζιέρες με προορισμό λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου μπορείτε να ταξιδέψετε και με ταυτότητα 

νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ρωτήστε μας για την κρουαζιέρα που σας ενδιαφέρει. 

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων όπως επίσης και της κρουαζιέρας δεν είναι σταθερές. Είναι συνδεδεμένες 

με την διαθεσιμότητα / πληρότητα των αεροσκαφών και των κρουαζιερόπλοιων. 

Η έγκαιρη κράτηση σας εξασφαλίζει διαθεσιμότητα στην κρουαζιέρα, την κατηγορία καμπίνας που επιθυμείτε 

και αεροπορικές θέσεις σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Αλλαγές ονομάτων (διόρθωση γραμμάτων στα ονόματα ή άλλο όνομα ή άλλο επίθετο) σύμφωνα με την 

πολιτική της εταιρίας επιτρέπονται έως και 30 ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας με κόστος 50 € το 

άτομο. Αλλαγές σε διάστημα λιγότερο των 30 ημερών επιτρέπονται σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική 

ακυρωτικών καθώς θεωρείται ως ακύρωση από τον επιβάτη. 

Τι μέτρα λαμβάνουμε για τον ιό Covid -19 

 
Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών μας καθώς και μέλη του πληρώματός μας είναι η προτεραιότητα μας. Η 

εταιρία μας έχει Chief Medical Officer αλλά και δεκάδες ιατρούς στο σύνολο του στόλου της, που βρίσκονται σε 

συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το US Centre for Disease Control and Prevention CDC για να 

μπορεί να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και να πράττει ανάλογα. 

Στην Norwegian Cruise Line είμαστε πολύ περήφανοι για τα πρωτόκολλα αλλά και τα προληπτικά μέτρα που 

λαμβάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες με τον ιό Covid -19. Εκτός από τα πρωτόκολλα καθαρισμού και 

απολύμανσης που ισχύουν σε όλες μας τις κρουαζιέρες, τόσο το πλήρωμα όσο και οι επιβάτες εξετάζονται και η 



 

 

εταιρία αρνείται την επιβίβαση σε άτομα που έχουν ταξιδέψει ή διέρχονται από περιοχές υψηλού κινδύνου. Τα 

δρομολόγια μας έχουν τροποποιηθεί ανάλογα να αποφευχθούν οι περιοχές ανησυχίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στην παρούσα φάση αποφεύγουμε τις περιοχές επιπέδου 4 που έχει απαγορευθεί το ταξίδι από το State  

Department. Θα αλλάξουμε οποιοδήποτε δρομολόγιο προς αυτές τις περιοχές τουλάχιστον 30 ήμερες πριν την 

 
 
 
 
 
 

αναχώρηση της κρουαζιέρας προς αποφυγή αλλαγή τελευταίας στιγμής. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις 

εντολές του State Department και του Prevention CDC και θα πράττουμε ανάλογα. 


