
7/8ήμερη "Αδριατική & Ιόνιο ΙΙΙ" επιβίβαση και αποβίβαση Πειραιά 
με το πολυτελές Costa Luminosa (92.600 τόνων) 

Αναχώρηση 28/11/2017 

 
 

Το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ τα μέλη του και οι φίλοι του συμμετέχουν στην παραπάνω κρουαζιέρα με ειδική τιμή 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

 Εσωτερικές καμπίνες - αρχική τιμή 539 € – Ειδική τιμή 499 € το άτομο (συμπερ/νται  λιμενικά έξοδα 140 €) 

 Εξωτερικές με παράθυρο - αρχική τιμή 689 € – Ειδική τιμή 635 € το άτομο (συμπερ/νται  λιμενικά έξοδα 140 €) 

 Χρέωση για 3ο/4ο ενήλικα στην ιδία καμπίνα με δυο ενήλικες 200 € το άτομο 

 Χρέωση για μονόκλινη Εσωτερική καμπίνα: 770 € το άτομο (συμπερ/νται λιμενικά έξοδα 140€) 

 Χρέωση για μονόκλινη Εξωτερική καμπίνα: 990 € το άτομο (συμπερ/νται λιμενικά έξοδα 140€) 

 Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών Δωρεάν*:  όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες πληρώνουν μόνο τα λιμενικά 

έξοδα 140 € 

 

Περιλαμβάνονται: Λιμενικά & λοιπά έξοδα 140 €, μενού στα Ελληνικά, πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο), 
καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο, συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο, το 
πρόγραμμα διασκέδασης & ψυχαγωγίας, γυμναστήριο και ασφάλιση, επαγγελματικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου: Ενήλικες: 70 € το άτομο την ημέρα Παιδιά & νέοι 4 - 14 
ετών: 35% • Παιδιά έως 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ. 
 

Περισσότερες πληροφορίες για την κρουαζιέρα στο www.kinsin.gr 
 

Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες με την παραπάνω ειδική τιμή το αργότερο μέχρι 22/09/2017 στο τηλέφωνο. 30 210 32 59 

900 ή fax 30 210 32 59 999, www.cruiseway.gr, επικοινωνία με τον κύριο Παναγιωτακόπουλο Μιχάλη 
 

Οι ενδιαφερόμενοι για την κρουαζιέρα πρέπει πρώτα να δηλώσουν την συμμέτοχη τους στην εταιρεία: 

CRUISEWAY TRAVEL στο τηλέφωνο. 210 32 59 900 Λεωφ. Κηφισιάς 193 & Ιερέως Δούση 24 στο Μαρούσι και να καταθέσουν 

στην Εθνική τράπεζα με IBAN GR0801101460000014647250779 ή στην τράπεζα Πειραιώς με ΙΒΑΝ 

GR5801720490005049061087637 με την ένδειξη ΚΙΝΣΙΝ αριθμό ατόμων ή με πληρωμή απευθείας στα γραφεία της Cruiseway 

Travel με την προσκόμιση της κάρτας μέλους ή με σημείωμα από το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ και μήνυμα για πληροφορίες στο 

6981 079 627. Επίσης γίνεται πληρωμή και με πιστωτικές κάρτες, έως 6 άτοκες δόσεις. 

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση 

1η Τρίτη Πειραιάς, Ελλάδα Επιβίβαση 17.00 

2η Τετάρτη Κατάκολο, 09.00 15.00 

3η Πέμπτη Κότορ, Μαυροβούνιο 14.00 20.00 

4η Παρασκευή Σπλιτ, Κροατία 08.00 17.00 

5η Σαββάτο Βενετία, Ιταλία 09.00 17.00 

6η Κυριακή Μπάρι, Ιταλία 14.00 20.00 

7η Δευτέρα Εν Πλω - - 

8η Τρίτη Πειραιάς, Ελλάδα 08.00 Αποβίβαση 

Έως  
6 άτοκες 
δόσεις 

http://www.cruiseway.gr/

