
 

7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΟ NCL JADE 

Αναχωρήσεις: 

Ιούνιος 2022: 19 / Ιούλιος 2022: 3, 10, 24, 31 

Αύγουστος 2022: 14, 21 / Σεπτέμβριος 2022: 4, 11, 25 / Οκτώβριος 2022: 2 

 

Νιώσε ελεύθερος με το Norwegian Jade στην κρουαζιέρα σου στα ελληνικά νησιά! Πάμε 

κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά και τη γειτονική Τουρκία ξεκινώντας από τον Πειραιά και δες 

το Κουσάντασι, την Πάτμο, τη Ρόδο, την κοσμοπολίτικη Μύκονο με τα γραφικά της σοκάκια, το 

Αργοστόλι, την Κέρκυρα με το πολυτραγουδησμένο Ποντικονήσι και τη Σαντορίνη, ένα από τα 

διαμάντια του Αιγαίου. 
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ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 
NCL JADE 

 

Το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Jade θα σου προσφέρει μια εμπειρία ζωής! 

Καθόλου τυχαίο που το κρουαζιερόπλοιο έχει βραβευτεί 11 φορές ως «Europe’s 

Leading Cruise Line». Το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Jade σου δίνει την απόλυτη 

ελευθερία να φας όποτε θες χάρη στο Norwegian Freestyle. 16 διαφορετικές 

κουζίνες σε περιμένουν να επιλέξεις – από γαλλική ως βραζιλιάνικη! Θα βρεις 

ακόμα μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για διασκέδαση – από το Pit Stop που θα 

σου προσφέρει την καλύτερη διασκέδαση στην πισίνα μέχρι τις χορευτικές 

βραδιές στο καινούριο Bliss Ultra Lounge και το βραβευμένο καζίνο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αρ. Επιβατών – 2402 Σύνολο καμπίνων – 1201 

Αρ. Πληρώματος – 1037 Ναυπήγηση – 2006 

Ολική χωρητικότητα - 93.558 τ. Πλάτος – 38m 

Ταχύτητα – 25κ Ανακαίνηση – 2017 

Μήκος Πλοίου – 294μ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Κυριακή Πειραιάς - 17:00 

Δευτέρα Κουσάντασι 06:30 12:30 

Δευτέρα Πάτμος 18:30 23:59 

Τρίτη Ρόδος 08:00 18:00 

Τετάρτη Μύκονος 07:00 16:00 

Πέμπτη Αργοστόλι 10:00 18:00 

Παρασκευή Κέρκυρα 07:00 15:00 

Σάββατο Σαντορίνη 12:30 21:30 

Κυριακή Πειραιάς 06:00 - 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Εσωτερική Καμπίνα από €781 

Εξωτερική Καμπίνα από €970 

Καμπίνα με Μπαλκόνι από €1451 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας 

➢ Πλήρης διατροφή 

➢ Καθημερινή ψυχαγωγία στο πλοίο 

➢ Γυμναστήριο 

➢ Λιμενικοί τέλη και φόροι 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Προαιρετικές εκδρομές 

➢ Κατανάλωση ποτών / αναψυκτικών 

➢ Φιλοδωρήματα 

➢ Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 
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Γενικές Σημειώσεις 

Για τη συμμετοχή στην κρουαζιέρα, όλοι οι επιβάτες χρειάζεται να έχουν πιστοποιητικό 

εμβολιασμού κατά της COVID-19, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση. 

Προκαταβολή 30% επί του συνολικού ποσού 

Εξόφληση 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση 

Σε περίπτωση που η κράτηση είναι σε μικρότερο διάστημα των 30 ημερών, απαιτείται άμεση 

εξόφληση. 

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

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

έκδοσης και λήξης, έκδουσα αρχή)  

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 στις κρουαζιέρες για το Norwegian Jade με αναχώρηση από το λιμάνι του 

Πειραιά, χρειάζεται να έχετε ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο σε ισχύ, 

αναλόγως τους προορισμούς που επισκέπτεται το κρουαζιερόπλοιο. 

Αλλαγές ονομάτων σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας, επιτρέπονται έως και 30 ημέρες από 

την ημερομηνία αναχώρησης, με χρέωση €50/άτομο. 

Σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών ισχύει η πολιτική ακυρωτικών όπου μπορείτε να βρείτε 

παρακάτω. 

Πολιτική ακυρωτικών: 

• 41 ημέρες ή περισσότερες: 20% 

• 40 – 30 ημέρες: 25% 

• 29 – 15 ημέρες: 50% 

• 14 – 8 ημέρες: 75% 

• 7 ημέρες έως την ημερομηνία αναχώρησης: 95% 

 

*Εξαιρούνται ειδικές προσφορές που οι πολιτικές ακυρωτικών, ενδέχεται να διαφέρουν. 


