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12 Ιουλίου: Αμβούργο, Γερμανία    -   Αναχώρηση: 21.00 
Στο λιμάνι του Αμβούργου, στην καρδιά της πόλης, είναι δεμένα πλοία από όλο τον κόσμο. Η πόλη με τις αμέτρητες 
γέφυρες, είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις που  παρέχει στους επισκέπτες τέχνη και πολιτισμό, θέατρο και ψυχαγωγία 
υψηλών προδιαγραφών, μοναδικές δυνατότητες αγορών, ζωντανή νυχτερινή ζωή και αναρίθμητα ιστορικά αξιοθέατα. 
 
13 Ιουλίου: Εν πλω      -   - 
 
14 Ιουλίου: Μόλντε, Νορβηγία     Άφιξη: 13.00  Αναχώρηση: 21.00 
Το Μόλντε είναι πολυσύχναστο βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο, επισκοπάτο και διοικητικό κέντρο της Επαρχίας Møre 
og Romsdal, 500 χλμ. από το Όσλο. Η πόλη φημίζεται για τον γεμάτο φουρκέτες ορεινό δρόμο Trollstigen, το Δρόμο του 
Ατλαντικού Ωκεανού, μήκους 8,3 χλμ., που συνδέει τις πόλεις Molde και Kristiansund, για το Διεθνές Φεστιβάλ 
Λογοτεχνίας και το διάσημο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ, αλλά και για τις 222 κορυφές που προσφέρουν απίθανη θέα. 
Περπατήστε στους δρόμους της «Πόλης των Ρόδων» με τις υπέροχες βίλες του 15ου αιώνα, παλιές κατοικίες των Βίκινγκς 
και δείτε τον Καθεδρικό Ναό με το εντυπωσιακό καμπαναριό. Επιλέξτε να κάνετε πεζοπορία, να εξερευνήσετε σπηλιές, 
να κάνετε βόλτα με καγιάκ στο Μόλντεφιορδ, μέχρι τους κοντινούς υφάλους ή απλά, μείνετε στην πόλη και επιλέξτε 
αγορές και γεύμα. 
 
15 Ιουλίου: Εν πλω      -   - 
 
16 Ιουλίου: Χόνιγκσβoγκ, Νορβηγία    Άφιξη: 13.00  Αναχώρηση: 23.59 
Το Χόνιγκσβογκ, η βορειότερη πόλη της Νορβηγίας και ίσως της Υφηλίου -2.100 χλμ. από το Βόρειο Πόλο- είναι το κύριο 
σημείο αναχώρησης για το Βόρειο Ακρωτήριο που απέχει 34 χλμ. μακριά. Ο Ήλιος του Μεσονυκτίου λάμπει όλη μέρα, 
πάνω από το γαλήνιο και καταπράσινο τοπίο με εντυπωσιακά φιόρδ, που περιβάλλει την κωμόπολη με τους μόλις 2.500 
κατοίκους, οι οποίοι αυξάνονται κατά 500 επιπλέον στους θερινούς μήνες, όταν προσεγγίζουν τα κρουαζιερόπλοια και 

11/12ημερη κρουαζιέρα «Βόρειο Ακρωτήρι»   
με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MSC Preziosa 

Μοναδική Αναχώρηση: 12 Ιουλίου 2019 
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αυξάνεται η τουριστική κίνηση. Εδώ βρίσκεται το μικρό North Cape Museum, με στοιχεία για τη ζωή των κατοίκων του 
Βορείου Ακρωτηρίου, αλλά πολλά μπαρ και εστιατόρια. 
 
17 Ιουλίου: Χόνιγκσβoγκ, Νορβηγία    Άφιξη: 00.00  Αναχώρηση: 02.00  
 
17 Ιουλίου:Τρόμσο, Νορβηγία     Άφιξη: 12.30  Αναχώρηση: 21.00  
Το Τρόμσο, στα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, υπήρξε το σημείο αναχώρησης των εξερευνητών και κυνηγών, ήδη από 
τον 18 αιώνα. Μεταξύ των νησιών Λοφότεν και του Βορείου Ακρωτηρίου, το Τρόμσο καταλαμβάνει μια από τις πιο 
συναρπαστικές ακτές της Νορβηγίας και τα πιο μαγευτικά τοπία των φιόρδ. Πρόκειται για μια μικρή γραφική πόλη 
50.000 κατοίκων, έδρα του βορειότερου πανεπιστημίου του κόσμου και γνωστή για τον ετήσιο Μαραθώνιο Του Ήλιου 
του Μεσονυκτίου. Τα κτίρια που κυριαρχούν είναι η Domkirke, μια από τις μεγαλύτερες ξύλινες εκκλησίες της Νορβηγίας 
και ο υπέροχος Αρκτικός Καθεδρικός, με τις 11 σπείρες, σχεδιασμένος να αντανακλά την ομορφιά της αρκτικής 
περιοχής. Αξίζει μια επίσκεψη στο μουσείο του Τρόμσο, με στοιχεία της ιστορίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής 
αλλά και σε μια από τις βορειότερες μπυραρίες του κόσμου, τη διάσημη Mack Olbryggeri. Ξεχωρίζουν το ενυδρείο 
Polaria, όπου μπορείτε να δείτε γενειοφόρους φώκιες να κολυμπούν, το Μουσείο Polar, που στεγάζεται σε μια παλιά 
αποθήκη του 1830 και προσφέρει πληροφορίες γύρω από τη ζωή στον Αρκτικό κύκλο, το Μουσείο του Πανεπιστημίου 
και η βόλτα με το τελεφερίκ Fjellheisen μέχρι την κορυφή του όρους Στορστάινεν, με την εξαιρετική θέα προς την πόλη. 
 
18 Ιουλίου: Εν πλω      -   - 
 
19 Ιουλίου: Τρόντχαϊμ, Νορβηγία    Άφιξη: 09:00   Αναχώρηση: 17:00 
Το Τρόντχαϊμ είναι η τρίτη μεγαλύτερη και δεύτερη ιστορικότερη πόλη της Νορβηγίας, καθώς ιδρύθηκε το 997 μ. Χ. ως 
Έδρα των Βίκινγκς, από τον Βασιλιά Όλαφ Τρίγκβασον και διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα της Νορβηγίας τον 11ο και 12ο 
αι. Περιβάλλεται από κατάφυτους λόφους και διαρρέεται από τον ποταμό Νίντελβεν. Σήμερα, είναι μια ζωντανή πόλη 
που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας μεγαλούπολης με τη γραφικότητα και οικειότητα μιας μικρής πόλης. Παράλληλα, 
είναι τόπος προσκυνήματος, καθώς φιλοξενεί τον Καθεδρικό ναό Nidaros, όπου δινόταν το βασιλικό χρίσμα και 
φυλάσσονται τα κοσμήματα του θρόνου. Στον περίπατό σας θα δείτε πολλά αρχιτεκτονικά θαύματα του 17ου αι., μεταξύ 
των οποίων τα ανακατασκευασμένα ξύλινα κτίρια στη θέση των παλαιότερων που καταστράφηκαν από φωτιά το 1681. 
Περιπλανηθείτε στο ιστορικό κέντρο και στη συνοικία Bakklandet, θαυμάστε την ψηλή κολώνα με το άγαλμα του Βίκινγκ 
Βασιλιά Olav Tryggvason στο μέσο της κεντρικής πλατείας, την ιστορική γέφυρα "Gamle Bybro" με τις σκαλιστές πύλες, 
αλλά και τον πύργο Tyholt (120 μ.) που προσφέρει το πανόραμα της πόλης και της γύρω περιοχής. Εκεί υπάρχει και 
εστιατόριο, που εκτελεί μια πλήρη περιστροφή σε μία ώρα. 
 
20 Ιουλίου: Aλεσούντ, Νορβηγία    Άφιξη: 09:00   Αναχώρηση: 16:00 
Το Ålesund είναι ένα γραφικό ψαρολίμανο στο στόμιο του Stor Fjord που βρίσκεται ανάμεσα στο Μπέργκεν και το 
Τρόντχαϊμ στην περιοχή Sunnmøre και είναι η πύλη προς τα γύρω φιορδ - Geirangefjord και Hjørundfjord - και τις 
εκπληκτικές Άλπεις Sunnmøre. Μια τεράστια πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το 1904, κατέστρεψε 800 κτίρια σε αυτό το 
αλιευτικό λιμάνι, το οποίο ξαναγεννήθηκε με την υποστήριξη του Γερμανικού Kaiser Wilhelm II και ξαναχτίστηκε στο τότε 
δημοφιλές αρ νουβό στιλ, γνωστό ως Jugendstil. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα ομορφότερα λιμάνια της Νορβηγίας, με 
καλοφτιαγμένα κτίρια με μεσαιωνικές προσόψεις, κομψούς πυργίσκους και καράβια κατά μήκος των οδών του κέντρου 
της πόλης. Σήμερα, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο σημαντικά αλιευτικά λιμάνια της Νορβηγίας και ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής του αποξηραμένου γάδου Klipfish στον κόσμο. Ο περίπατος σας θα σας οδηγήσει στον ποταμό Gågata, το 
κανάλι Brosundet και το Μουσείο Aalesunds, ενώ ο λόφος Aksla στην καρδιά της πόλης (ένα μόλις 418 βήμα αναρρίχηση 
αν αισθάνεστε ήπια ενεργητικός!), προσφέρει μια μεγάλη πανοραμική θέα. 
 
21 Ιουλίου: Φλαμ, Νορβηγία     Άφιξη: 07:00   Αναχώρηση: 19:00 
Το όμορφο Φλαμ βρίσκεται στο εσώτερο τμήμα του Άουρλαντσφιορδ, του 17-χλμ.-μήκους παρακλαδιού του 204 χλμ.-
μήκους και 1308 μ. βάθους μεγαλειώδους Σόγκνεφιορδ, του δεύτερου μεγαλύτερου φιόρδ στον κόσμο. Από τις πιο 
διάσημες ατραξιόν της περιοχής είναι ο σιδηρόδρομος Φλαμ, που πραγματοποιεί μια η εκπληκτική διαδρομή 20 χλμ. με 
θέα τα ποτάμια που διασχίζουν βαθιά φαράγγια, απότομες βουνοκορφές, θορυβώδεις κλιμακωτούς καταρράκτες, 
βαθιές κοιλάδες και ορεινές φάρμες μέχρι το Μίρνταλ. Ο εντυπωσιακός καταρράκτης Κιόσφοσεν, που τροφοδοτεί με 
ηλεκτρική ενέργεια το Φλoμ, είναι από τις ομορφότερες εικόνες της διαδρομής. Επίσης, κοντά στο Φλαμ βρίσκεται και το 
εξίσου εντυπωσιακό Νέροϊφιορδ, αναγνωρισμένο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. 
 
22 Ιουλίου: Εν πλω      -   - 
 
23 Ιουλίου: Αμβούργο, Γερμανία    Άφιξη: 07:00   - 
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Στο λιμάνι του Αμβούργου, στην καρδιά της πόλης, είναι δεμένα πλοία από όλο τον κόσμο. Η πόλη με τις αμέτρητες 
γέφυρες, είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις που  παρέχει στους επισκέπτες τέχνη και πολιτισμό, θέατρο και ψυχαγωγία 
υψηλών προδιαγραφών, μοναδικές δυνατότητες αγορών, ζωντανή νυχτερινή ζωή και αναρίθμητα ιστορικά αξιοθέατα. 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος – Τιμές κατ’ άτομο σε ευρώ  
 12 Ιουλίου 2019 

Κατ Περιγραφή καμπίνων 
Τιμή 

Προσφοράς  
Tιμή  

Κανονική  
Τιμή 

Moνόκλινου 

I1 Εσωτερική Bella 1699 € 1799 € 2699 € 

I2 Εσωτερική Fantastica 1799 € 1899 € - 

O1 Εξωτερική με περιορισμένη θέα Bella 1899 € 1999 € 3099 € 

B1 Μπαλκόνι Bella 2199 € 2299 € 3649 € 

 

3ος/4ος ενήλικας στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες 1299 € 

Παιδιά & νέοι κάτω των 18 στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες  799 € 

Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων  340 € 
 
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται: 

 Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνα της επιλογής σας. 

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Αμβούργο-Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό με την Lufthansa. 

 Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο), καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα Club & Samsara 

εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο)  

 Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου. 

 Όλες οι μεταφορές σας από/προς αεροδρόμιο/κρουαζιερόπλοιο. 

 ‘Έμπειρος συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της κρουαζιέρας 

 Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 340 €, ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται – κόστος 20 € ανά άτομο), 
προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης, η *χρέωση παροχής υπηρεσιών, οι υπηρεσίες του κέντρου 
αισθητικής και αναζωογόνησης,  οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, είσοδοι στα μουσεία, επιπλέον 
φαγητά και ποτά εκτός της κρουαζιέρας, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα 
περιλαμβανόμενα. 
 

*Χρέωση παροχής υπηρεσιών:  
Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Υπάρχει χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου με κόστος: Ενήλικες 10 € το 
άτομο την ημέρα • Παιδιά & νέοι έως 13 ετών: 5 € • Παιδιά έως 2 ετών: ΔΩΡΕΑΝ. Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ 
άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της 
καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να προπληρωθούν. 
 

Οι πτήσεις μας με την Lufthansa 

12/7 - LH 1755 Αθήνα – Μόναχο 06:05 07:35 
12/7 - LH 2062 Μόναχο – Αμβούργο  08:15 09:30 
 
23/7 - LH 2069 Αμβούργο – Μόναχο 13:15 14:30 
23/7 - LH 1752 Μόναχο – Αθήνα 15:15 18:40 
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Γενικές Σημειώσεις:  
 

 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 την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 45% προκαταβολή της αξίας της και εξόφληση 45 ημέρες πριν την 

αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 45 

ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση. 

 Η περιγραφή των λιμανιών είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί περιγραφή εκδρομής. Ζητήστε μας τις 

αναλυτικές περιγραφές εκδρομών με το κόστος τους 

 Η σειρά των υπηρεσιών/εκδρομών μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του ταξιδιού  

 Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες 

 Οι τιμές Προσφοράς ισχύουν για κρατήσεις έως και 60 ημέρες πριν την αναχώρηση. Η εταιρεία διατηρεί το 

δικαίωμα να αποσύρει τις τιμές Προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση. 

 

Πολιτική ακυρωτικών 

 90-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής 

 44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου 

 29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου 

 14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κρουαζιερόπλοιό σας πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο  

 MSC Preziosa 
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