
7ημερη Κρουαζιέρα 

Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία Με Το Msc Armonia 

Αναχωρήσεις Κάθε Πέμπτη: 

Ιούνιος 2022: 2, 9, 16, 23, 30 / Ιούλιος 2022: 7, 14, 21, 28 

Αύγουστος 2022: 4, 11, 18, 25 / Σεπτέμβριος 2022: 1, 8, 15, 22, 29 

Οκτώβριος 2022: 6, 13, 20, 27 / Νοέμβριος 2022: 3, 10 

 

Μια μοναδική κρουαζιέρα από τον Πειραιά με την εγγύηση και πολυτέλεια της MSC Cruises. Σ' ένα 

κρουαζιερόπλοιο πραγματικό διαμάντι, το MSC Armonia, θα περάσετε επτά φανταστικές ημέρες 

ανακαλύπτοντας τη Βενετία και τις Δαλματικές Ακτές. Μέσα σε 7 ημέρες θα ζήσετε μια υπέροχη 

εμπειρία καθώς θα επισκεφθείτε την Κροατία, με την αυθεντική της αρχιτεκτονική, τη Βενετία, 

διάσημη για την ρομαντική ατμόσφαιρα που αποπνέει το Μπρίντιζι και το «Νησί των Ανέμων», τη 

Μύκονο με την έντονη νυχτερινή της ζωή. 
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ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 
MSC ARMONIA 

 

Το κρουαζιερόπλοιο MSC Armonia είναι γεμάτο νέες εγκαταστάσεις. Έτσι, το 

κρουαζιερόπλοιο είναι προσαρμοσμένο σε όλες τις ανάγκες! Αυτό που ξεχωρίζει 

είναι το Teatro La Fenice Theatre, που συνδυάζει παράδοση με κομψότητα και 

μοντέρνο στυλ σε μια πανδαισία χρυσού. Έχει ανακαινιστεί, αποκτώντας έτσι μια 

περιοχή που είναι ειδικά διαμορφωμένη για μουσική και χορό. Θα γευτείς 

εκλεκτές συνταγές της παγκόσμιας κουζίνας στα gourmet εστιατόρια, όπως στο 

εντυπωσιακό La Pergola Restaurant με τις εντυπωσιακές κουρτίνες στα χρώματα 

της φωτιάς. Θα χαλαρώσεις στο βραβευμένο MSC Aurea Spa.Οι μικροί μας φίλοι 

θα χαρούν όταν μάθουν ότι υπάρχουν περιοχές για παιχνίδι, ειδικά 

προσαρμοσμένες γι’ αυτούς! Υπάρχουν δυο πολύχρωμες αίθουσες γεμάτες Lego, 

τα Kids Lego Area ενώ κι άλλες εταιρίες όπως η Chicco κι η Namco συνεργάζονται 

με την MSC για να παρέχουν στα παιδιά μοναδικές κρουαζιέρες! Θα βρεις ακόμα 

και την Teens Area, μια περιοχή γεμάτη παιχνίδια για εφήβους. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αρ. Επιβατών – 2679 Σύνολο καμπίνων – 976 

Αρ. Πληρώματος – 721 Ναυπήγηση – 2001 

Ολική χωρητικότητα - 65.542 τ. Πλάτος - 32. 

Ταχύτητα – 20,1κ Ανακαίνηση – 2014 

Μήκος Πλοίου - 274,9μ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Πέμπτη Πειραιάς - 18:00 

Παρασκευή Εν πλω - - 

Σάββατο Σπλιτ* 08:00 18:00 

Κυριακή Βενετία 09:00 16:00 

Δευτέρα Μπρίντιζι 16:00 22:00 

Τρίτη Εν πλω - - 

Τετάρτη Μύκονος 09:00 20:00 

Πέμπτη Πειραιάς 07:00 - 

*Η Κρουαζιέρα αντί για Σπλιτ, προσεγγίζει το Ζαντάρ (Κροατία) στις ακόλουθες αναχωρήσεις: 

21/4, 5/5, 2/6, 14/7, 25/8, 22/9 & 6/10 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Εσωτερική Καμπίνα από €399 

Εξωτερική Καμπίνα από €499 

Καμπίνα με Μπαλκόνι από €749 

 

• 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 

• Ασφάλεια COVID-19 

• 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 έξι (6) 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. 


