
7ημερη Κρουαζιέρα Γερμανία, Δανία, Νορβηγία 

Με Το Msc Grandiosa 

Αναχωρήσεις: 

Ιούνιος 2022: 4, 18 / Ιούλιος 2, 16, 30 / Αύγουστος 2022: 13 

 

Πάμε Κρουαζιέρα στα Νορβηγικά Φιόρδ με το MSC Grandiosa! Σε μόλις επτά ημέρες θα μαγευτείς 

από τα τοπία που περιτριγυρίζονται από κρυστάλλινα νερά,  πανύψηλους βράχους και τα πυκνά, 

καταπράσινα δάση!  
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ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 
MSC GRANDIOSA 

 

Βασιζόμενο στην επιτυχία του αδελφού πλοίου του, το MSC Grandiosa προσφέρει ακόμα 

περισσότερους κοινόχρηστους χώρους σε συνδυασμό με μία σειρά από συνρπαστικές 

καινοτομίες. Το Cirque du Soleil at Sea έχει δημιουργήσει δύο ολοκαίνουργια 

προγράμματα, τα οποία μπορείτε να απολαύσετε σε ένα lounge υψηλής τεχνολογίας. 

Ακόμα, οι επισκέπτες του Aurea Experience μπορούν να εκτιμήσουν τις απολαύσεις 

ευεξίας σε δείπνο και απεριόριστα ποτά σε ένα ειδικό εστιατόριο. Απολαύστε θεάματα 

παγκόσμιας κλάσσης, σε πρωτοποριακούς χώρους όπως το Carousel Lounge, το karaoke 

bar, το comedy club, και το TV studio & Bar. Οι νεαρότεροι επιβάτες μπορούν να 

απολαύσουν το super-πάρκο διασκέδασης και το αθλητικό κέντρο, παίζοντας παιχνίδα 

την μέρα και χορεύοντας τη νύχτα. Τέλος όλη η οικογένεια μαζί μπορεί να περάσει 

ολόκληρες ώρες χαράς διασκέδασης και χαλάρωσης στα μοναδικά πάρκα νερού του MSC 

Grandiosa. Επιλέξτε ανάμεσα σε  11 εστιατόρια και 20 bars με κάθε είδους γευστικές 

επιλογές. Ανακλύψτε το θεματικό εστιατόριο HOLA! Tapas Bar από τον Ramón Freixa,την 

σοκολατερία Jean-Philippe Maury και το καινούργιο Γαλλικό εστιατόριο, l’Atelier Bistrot. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αρ. Επιβατών – 6334 Σύνολο καμπίνων – 2405 

Αρ. Πληρώματος – 1700 Ναυπήγηση – 2019 

Ολική χωρητικότητα – 177.100 τ. Πλάτος – 43m 

Ταχύτητα – 23κ Ανακαίνηση –  

Μήκος Πλοίου - 331μ.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Σάββατο Κίελο (Αμβούργο) - 19:00 

Κυριακή Κοπεγχάγη 09:00 18:00 

Δευτέρα Εν πλω - - 

Τρίτη Χέλεσυλτ -Γκεϊράνγκερ 09:00 21:00 

Τετάρτη Αλεσούντ 07:00 17:00 

Πέμπτη Φλάαμ 07:00 17:00 

Παρασκευή Εν πλω - - 

Σάββατο Κίελο (Αμβούργο) 09:00 - 
 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Εσωτερική Καμπίνα από €379 

Εξωτερική Καμπίνα από €519 

Καμπίνα με Μπαλκόνι από €679 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας 

➢ Πλήρης διατροφή 

➢ Καθημερινή ψυχαγωγία στο πλοίο 

➢ Γυμναστήριο 

➢ Λιμενικοί τέλη και φόροι 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής 

➢ Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου 

➢ Φιλοδωρήματα 

➢ Προσωπικά έξοδα 

➢ Ότι δεν αναφέρεται ρητά σε αυτά που περιλαμβάνονται στο πακέτο 
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Γενικές Σημειώσεις 

Για τη συμμετοχή στην κρουαζιέρα απαιτείται πιστοποιητικό πλήρως εμβολιασμού για όλους 

τους επιβάτες άνω των 12 ετών ή πιστοποιητικό νόσησης εντός τριών (3) μηνών. Για την 

επιβίβαση στην κρουαζιέρα απαιτείται επίσης αρνητικό Rapid τεστ ή αρνητικό μοριακό (RT-PCR) 

τεστ το οποίο να έχει γίνει εντός 48 ωρών πριν από την αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου. 

Παιδιά 2-11 ετών μπορούν να ταξιδέψουν με αρνητικό Rapid τεστ ή αρνητικό μοριακό (RT-PCR) 

τεστ το οποίο να έχει γίνει εντός 48 ωρών πριν από την αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου. 

Στις κρουαζιέρες της MSC Cruises τα φιλοδωρήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

κρουαζιέρας. Κοστίζουν €10/ημέρα/ενήλικα & €5/ημέρα/ανήλικα. Υπάρχει δυνατότητα 

προπληρωμής των φιλοδωρημάτων ή πληρωμή πάνω στο πλοίο. 

Αυστηρή σύσταση η προσθήκη ασφάλειας “MSC Covid-19 Protection Plan”, η οποία κοστίζει 

€25/άτομο. 

Αν είστε μέλος του MSC Voyagers Club, παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε τον αριθμό κάρτας 

μέλους για να περαστούν οι πόντοι σας και η αντίστοιχη έκπτωση. 

Για την ολοκλήρωση της κράτησης χρειάζονται τα πλήρης στοιχεία όπως αναγράφονται σε 

διαβατήρια ή ταυτότητα (Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ημερομηνία 

έκδοσης και λήξης) 

Επίσης είναι απαραίτητο να μας αποστείλετε στοιχεία επικοινωνίας ενός συγγενικού ή φιλικού 

προσώπου ως επαφή εκτάκτου ανάγκης (Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο) 

Για τη συμμετοχή σας στην κρουαζιέρα είναι απαραίτητη ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή 

διαβατήριο σε ισχύ. 

Προκαταβολή 20% 

Εξόφληση 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση 

Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε μικρότερο διάστημα των 30 ημερών απαιτείται 

πλήρης εξόφληση. 

Γενική Πολιτική Ακυρωτικών*: 

• 60 ημέρες ή περισσότερες: €50/άτομο 

• 59 – 30 ημέρες: 25% 

• 29 – 22 ημέρες: 40% 

• 21 – 15 ημέρες: 60% 

• 14 – 06 ημέρες: 80% 

• 05 ημέρες έως και την ημέρα της αναχώρησης: 100% 

*Σε ειδικές προσφορές όπως π.χ. στην προσφορά “Ready to Cruise” ισχύουν 100% 

ακυρωτικά από την στιγμή της κράτησης. 


