
7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΙΣΡΑΗΛ & ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟ MSC LIRICA 

Αναχωρήσεις κάθε Δευτέρα: 
Ιούνιος 2022: 6, 13, 20, 27 / Ιούλιος 2022: 4, 11, 18, 25 

Αύγουστος 2022: 1, 8, 15, 22, 29 / Σεπτέμβριος 2022: 5, 12, 19, 26 

Οκτώβριος 2022: 3, 10, 17 

 

Μια μοναδική κρουαζιέρα από τον Πειραιά στην Ανατολική Μεσόγειο, με την εγγύηση και 

πολυτέλεια του MSC Lirica. Στο κρουαζιερόπλοιο σας περιμένουν γκουρμέ εστιατόρια με 

μεσογειακές γεύσεις στο βασιλικό La Bussola Restaurant, αλλά και γεύσεις από την Ασία, 

όπως στο κρυστάλλινο Kaito Sushi Bar και το κατακόκκινο Jia Yao. Πιείτε το ποτό σας στο 

Lord Nelson Pub ή στο πολυτελέστατο The Beverly Hills Bar καθώς και στους υπόλοιπους 

χώρους ψυχαγωγίας του κρουαζιεροπλοίου. Εκτός από τις άψογες υπηρεσίες και 

παροχές του MSC Lirica, θα έχετε την ευκαιρία μέσα σε 7 ημέρες να ζήσετε μια υπέροχη 

εμπειρία καθώς θα επισκεφθείτε την Αρχαία Έφεσο στο Κουσάντασι, τους Αγίους Τόπους 

στο Ισραήλ, τη Λεμεσό στην πανέμορφη Κύπρο, τη Ρόδο με το επιβλητικό Κάστρο των 

Ιπποτών και τη Σαντορίνη, διάσημη για τα πλακόστρωτα σοκάκια της και το μαγευτικό 

ηλιοβασίλεμα που σου κόβει την ανάσα! 
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TΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 

MSC LIRICA 

 

Το κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία κρουαζιέρας! 

Η κομψότητα, η άνεση κι η φιλοξενία συναντιούνται στο κρουαζιερόπλοιο. 

Το ανακαινισμένο κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica διακρίνεται για την πολυτέλειά 

του. Διαθέτει τεράστιους άνετους χώρους και πανύψηλα παράθυρα. Θα βρεις 

ακόμα gourmet εστιατόρια με μεσογειακές γεύσεις, όπως το βασιλικό La Bussola 

Restaurant, αλλά και το κρυστάλλινο Kaito sushi bar και το κατακόκκινο Jia Yao 

με γεύσεις από την Ιαπωνία και την Κίνα. Θα πιείς μπύρα στη Lord Nelson Pub ή 

στο πολυτελέστατο The Beverly Hills Bar. Οι μικροί μας φίλοι θα χαρούν με τους 

ειδικά διαμορφωμένους γι’ αυτά χώρους, όπως το Juniorsclub ή το Teensclub. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αρ. Επιβατών – 2679 Σύνολο καμπίνων – 992 

Αρ. Πληρώματος – 721 Ναυπήγηση – 2003 

Ολική χωρητικότητα - 65.591 τ. Πλάτος – 32m 

Ταχύτητα – 21,7κ Ανακαίνιση – 2015 

Μήκος Πλοίου - 274,9μ. 
 

 



3 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Δευτέρα Πειραιάς - 18:00 

Τρίτη Κουσάντασι 09:00 18:00 

Τετάρτη Εν πλω - - 

Πέμπτη Χάιφα 06:00 19:00 

Παρασκευή Λεμεσός 07:00 16:00 

Σάββατο Ρόδος 10:00 18:00 

Κυριακή Σαντορίνη 08:00 18:00 

Δευτέρα Πειραιάς 08:00 - 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Εσωτερική Καμπίνα από €449 

Εξωτερική Καμπίνα από €549 

Καμπίνα με Μπαλκόνι από €899 

 

• 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 

 

 

 

 

 

 

Γενικές Σημειώσεις 
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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 (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 απαραίτητο διαβατήριο σε 6μηνη ισχύ μετά και την 

επιστροφή από την κρουαζιέρα σας. 

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. 


