
ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (και φίλοι ) 

3ης Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα 10432 Τηλ (+30) 210 5200025, Fax  210 5200365 

E-MAIL:  info@kinsin.gr, site:  WWW.kinsin.gr 

 

3ήμερη κρουαζιέρα 
4 Ελληνικά Νησιά & Τουρκία 

2 Ιουνίου 2017 (Αγ. Πνεύματος) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ συμμετέχει στην 3ημερη  κρουαζιέρα με το Πλοίο: CelestyalOlympia 

Αφετηρία: Πειραιάς (με ειδική τιμή ) για τα μέλη, τις οικογένειες τους και τους φίλους.  
 

 

3ήμερη κρουαζιέρα  "Εικόνες του Αιγαίου"  

4 Ελληνικά νησιά και Τουρκία 

    

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. 

Παρ. Πειραιάς - 11:30 

  Μύκονος** 18:00 23:00 

Σάβ. Κουσάντασι (Έφεσος), Τουρκία  07.00 13:00 

  Πάτμος** 16:00 21:00 

Κυρ. Κρήτη (Ηράκλειο) 07.00 11.30 

  Σαντορίνη** 16.30 21:30 

Δευτ. Πειραιάς 06.00 - 
 

**Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος 

  
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα ανεξαρτήτου  κατηγορίας: 
239 €συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών, λοιπών εξόδων & χρέωσης παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (€ 112). 
 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ανεξαρτήτου κατηγορίας: 
259 €συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών, λοιπών εξόδων & χρέωσης παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (€ 112). 
 
3ος / 4ος ενήλικας στην ίδια καμπίνα ανεξαρτήτου κατηγορίας ΝΕΤ προς εμάς: 
199 €συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών, λοιπών εξόδων & χρέωσης παροχής υπηρεσιών  κρουαζιερόπλοιου (€ 112). 
 
Παιδιά ως 2 ετών δωρεάν, πληρώνουν μόνο την αξία των λιμενικών, λοιπών εξόδων κρουαζιερόπλοιου (€ 100), εφόσον μοιράζονται την ίδια 
καμπίνα με δύο ενήλικες.  
 
Παιδιά ως 16 ετών δωρεάν, πληρώνουν μόνο την αξία των λιμενικών, λοιπών εξόδων & χρέωσης παροχής υπηρεσιών  κρουαζιερόπλοιου (€ 112), 
εφόσον μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες. 
 
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται: διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σαςπλήρης διατροφήλιμενικά & λοιπά έξοδα και χρέωση παροχής 
υπηρεσιώνπρόγραμμα ψυχαγωγίας στο κρουαζιερόπλοιομεταφορά με πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνουεκδρομή στην Έφεσο (KUS-
02)Απεριόριστο Πακέτο Ποτών All Inclusive Drink Package 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ! 
 
Δηλώσεις συμμετοχής έως 30/05/2016 - Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έγκαιρα να δηλώσουν την συμμετοχή τους γιατί ο αριθμός των καμπινών είναι 
περιορισμένος (περίπου 20-25 καμπίνες). Πρέπει να προκαταβάλουν το 20% της αξίας της κρουαζιέρας και εξόφληση 15 ημέρες πριν την 
αναχώρηση. Περισσότερες πληροφορίες στο site του συλλόγου www.kinsin.gr 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην CelestyalTravelServices Ακτή Μιαούλη 25 Πειραιάς (τηλέφωνα επικοινωνίας: Μαρία 

Αντωνοπούλου : 210 4583482  Γεωργία Ακριβιάδου: 210 4583483 Πέπη Καρατζή : 210 4583480) και να καταβάλουν το ποσό στα γραφεία ή να 

καταθέσουν στην Εθνική τράπεζα  IBAN GR 2901101960000019648474666 με  αιτιολογία: ΚΙΝ-ΣΥΝ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ, ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ. 

Στην συνέχεια επικοινωνήστε με το σύλλογό μας για επιβεβαίωση της κρουαζιέρας (Τηλέφωνο 210 5200025 ΦΑΞ: 2105200365, mail: info@kinsin.gr) 
 

http://www.kinsin.gr/

