
 

7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ  

ΜΕ ΤΟ MSC PREZIOSA 

Αναχωρήσεις: 

Μάιος 2022: 29 / Ιούνιος 2022: 12, 26 / Ιούλιος 2022: 10, 24 

Αύγουστος 2022: 7 

 

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

από τη ξεχωριστή τους ομορφιά στη χώρα των Βίκιγνκς, με το καταπράσινο τοπίο και την 

πληθώρα της άγριας ζωής. Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και φυσικό θαύμα της 

φύσης, τα νορβηγικά φιόρδ, σας προσφέρουν ονειρικές εμπειρίες και εικόνες βγαλμένες από 

παραμύθια. Απολαύστε τα σμαραγδένια νερά που αγκαλιάζουν τα φιδίσια φιόρδ και αφεθείτε σε 

τοπία ονειρεμένα. Υπάρχουν περισσότερα από 1.000 φιόρδ στη Νορβηγία, με αρκετά από αυτά να 

προκαλούν δέος. 
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ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 
MSC PREZIOSA 

 

Το κρουαζιερόπλοιο MSC Preziosa είναι ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο της 

MSC. Θα ζήσεις ζωή παραμυθένια! Το κρουαζιερόπλοιο MSC Preziosa είναι 

γεμάτο φως και χρώματα! Αμέσως ξεχωρίζουν η αληθινή πέτρινη piazza του κι οι 

σκάλες του που είναι φτιαγμένες από Swarovski. Θα βρεις την πολυτέλειά του και 

στα gourmet εστιατόρια του, όπως το Eataly που σερβίρει αυθεντικές συνταγές 

της μεσογειακής κουζίνας. Στο βραβευμένο MSC Aurea Spa θα σου φερθούν 

βασιλικά. Επίσης, οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την τιμητική τους στο πολυτελές 

κρουαζιερόπλοιο καθώς έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές δραστηριότητες 

για παιδιά, όπως να κάνουν βουτιές στο Doremi Castle Kids Aqua Park ή στην 

πανύψηλη νεροτσουλήθρα, που έχει βραβευτεί ως «Best Innovation» από την 

Cruise International το 2013. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αρ. Επιβατών – 4345 Σύνολο καμπίνων – 1751 

Αρ. Πληρώματος – 1370 Ναυπήγηση – 2013 

Ολική χωρητικότητα – 139.072 τ. Πλάτος – 38m 

Ταχύτητα – 23,7κ Ανακαίνηση –  

Μήκος Πλοίου - 333μ.  

 



3 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Κυριακή Κίελο (Αμβούργο) - 18:00 

Δευτέρα Εν πλω - - 

Τρίτη Μπέργκεν 08:00 18:00 

Τετάρτη Αλεσούντ* 08:00 17:00 

Πέμπτη Φλάαμ 08:00 18:00 

Παρασκευή Σταβάνγκερ 12:00 21:00 

Σάββατο Εν πλω - - 

Κυριακή Κίελο (Αμβούργο) 07:00 - 
*Στην αναχώρηση 12/6 & 10/7 αντί για Αλεσούντ, προσεγγίζουμε Νουρφιοράιντ. 

*Στην αναχώρηση 26/6 & 7/8 αντί για Αλεσούντ, προσεγγίζουμε το Όλντεν 

*Στην αναχώρηση 24/7 αντί για Αλεσούντ προσεγγίζουμε το το Μάλοϊ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Εσωτερική Καμπίνα από €329 

Εξωτερική Καμπίνα από €469 

Καμπίνα με Μπαλκόνι από €619 

 

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. 

 


