ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΑΞΙΔΙΟΤ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΗ
Οι επιβάτεσ και τα οχιματα υποχρεοφται να προςζρχονται ςτον λιμζνα επιβίβαςθσ για
ζλεγχο των ειςιτθρίων τουλάχιςτον 1 ϊρα πριν τθν αναχϊρθςθ.
Σο ειςιτιριο είναι αυςτθρά προςωπικό. Δεν μεταφζρεται ςε άλλο άτομο και ιςχφει μόνο για
τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγορία κζςθσ και για τθν διαδρομι για τθν οποία εκδόκθκε.
Ακφρωση εισιτηρίων
Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται μόνο από το γραφείο ζκδοςθσ ι από τα κεντρικά γραφεία κάκε
ακτοπλοϊκισ εταιρείασ.
Ακυρωτικά Εισιτηρίων :
A.N.E. :
- Μζχρι 14 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία απόπλου: επιςτροφι του 100% τθσ αξίασ των
ειςιτθρίων.
- Ζωσ 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: επιςτροφι του 75% επί τθσ αξίασ των ειςιτθρίων.
- Μζχρι και 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 50% επιςτροφι του ναφλου.
- Ακυρϊςεισ που γίνονται ςε λιγότερο από 12 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ ΔΕΝ
δικαιοφται επιςτροφι χρθμάτων.
- Εναλλακτικά τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία
μζχρι και μία ϊρα πριν από τθν αναχϊρθςθ.
AEGEAN SPEED LINES:
- 100% Ακφρωςθ ζωσ και 14 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- 75% Ακφρωςθ ζωσ και 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- 50% Ακφρωςθ ζωσ 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- Καμία επιςτροφι χρθμάτων από τισ 12 ϊρεσ μζχρι τθν αναχϊρθςθ.
- Σα ειςιτιρια μποροφν να αλλάξουν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ 4 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- Σα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ μποροφν να αντικαταςτακοφν μζχρι ζνα ζτοσ μετά τθν
θμερομθνία ζκδοςισ τουσ, και μόνο μία φορά.
AEGEAN FLYING DOLPHINS:

- Μζχρι 14 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία απόπλου: επιςτροφι του 100% τθσ αξίασ των
ειςιτθρίων.
- Ζωσ 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: επιςτροφι του 75% επί τθσ αξίασ των ειςιτθρίων.
- Μζχρι και 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 50% επιςτροφι του ναφλου.
- Ακυρϊςεισ που γίνονται ςε λιγότερο από 12 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ ΔΕΝ
δικαιοφται επιςτροφι χρθμάτων.
- Ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ ιςχφουν και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ζνα χρόνο
μετά τθν πρϊτθ θμερομθνία ζκδοςισ τουσ.
ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟ:
Τψθλι περίοδοσ:
- Μζχρι 14 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι
μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
- Από 13 θμζρεσ και μζχρι 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Με χρζωςθ ακφρωςθσ του 25% ι
εναλλακτικά τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
- Από 6 θμζρεσ και μζχρι 4 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Με επιβάρυνςθ 50% ακυρωτικά ι
εναλλακτικά τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
- 4 ϊρεσ πριν και ζωσ τθν αναχϊρθςθ: 50% ακυρωτικά και τα ειςιτιρια δεν μποροφν να
μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
- Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν μποροφν να ακυρωκοφν ι να μετατραποφν ςε
ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.

Χαμθλι περίοδοσ:
- Ζωσ και 4 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι
μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
- Από τισ 3 ϊρεσ και ζωσ 1 ϊρα πριν τθν αναχϊρθςθ: Με επιβάρυνςθ 50% ακυρωτικά ι
εναλλακτικά τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
- 1 ϊρα πριν και ζωσ τθν αναχϊρθςθ: 50% ακυρωτικά και τα ειςιτιρια δεν μποροφν να
μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
- Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν μποροφν να ακυρωκοφν ι να μετατραποφν ςε
ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
ANEK LINES:
ΓΡΑΜΜΕ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ

ΤΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
• Μζχρι 14 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά
ι μποροφν να μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
• Από 13 θμζρεσ και μζχρι 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Με ακφρωςθ 25% ι εναλλακτικά
τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
• Από 6 θμζρεσ και μζχρι 4 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Με ακφρωςθ 50% ι εναλλακτικά τα
ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
• 4 ϊρεσ πριν και ζωσ τθν αναχϊρθςθ: 50% ακυρωτικά και τα ειςιτιρια δεν μποροφν να
μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία αναχϊρθςθσ.
• Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
• Ζωσ και 4 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι
μποροφν να μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
• Από τισ 3 ϊρεσ και ζωσ 1 ϊρα πριν τθν αναχϊρθςθ: Με ακφρωςθ 50% ι εναλλακτικά τα
ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
• 1 ϊρα πριν και ζωσ τθν αναχϊρθςθ: 50% ακυρωτικά και τα ειςιτιρια δεν μποροφν να
μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία αναχϊρθςθσ.
• Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.

Super Economy ειςιτιρια (19,00 Ευρϊ) Μετά τθν ζκδοςθ των/του ειςιτθρίων δεν γίνεται
αλλαγι / ανοιχτό / ακφρωςθ

ADRIATIC LINES
- Με επιςτροφι 100%, μζχρι 22 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- Με επιςτροφι 80%, από 21 θμζρεσ ζωσ 8 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- Με επιςτροφι 50%, από 7 θμζρεσ ζωσ 24 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
Η Εταιρεία δεν ζχει καμία υποχρζωςθ επιςτροφισ χρθμάτων ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ
λιγότερο από 24 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ του πλοίου ι αν ο επιβάτθσ δεν παρουςιαςτεί
κατά το check-in.

- Προςφορά Ζγκαιρθσ Κράτθςθσ
Μετά τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου, θ κράτθςθ δεν μπορεί να ακυρωκεί, αλλά μπορεί να
αλλάξει με τθν καταβολι τθσ προκφπτουςασ διαφοράσ τιμισ (θ προςφορά δεν ιςχφει όταν
υπάρχουν αλλαγζσ).
* Ιςχφει για όλα τα καταλφματα και ιδιωτικά οχιματα των κατθγοριϊν.
* Η ζκπτωςθ είναι ακροιςτικι με όλεσ τισ άλλεσ προςφορζσ / εκπτϊςεισ που παρζχονται
από τθ γραμμι.
- Προςφορά Early Booking:
*Η προςφορά ςυνδυάηεται με άλλεσ προςφορζσ/εκπτϊςεισ τθσ εταιρείασ.
*Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται μετά τθν ζκδοςι τουσ.
*Ειςιτιρια με τθν προςφορά μποροφν να αλλαχκοφν ι να γίνουν ανοικτισ θμερομθνίασ,
με τθν επιβάρυνςθ τθσ διαφοράσ ναφλου που προκφπτει.
*Ειςιτιρια με τθν προςφορά που ζχουν γίνει ανοικτισ θμερομθνίασ δεν επιδζχονται
επιςτροφι χρθμάτων.
BLUE STAR FERRIES:
ΤΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
-7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι
μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
-Από 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ ζωσ 4 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Παρακρατοφνται 50%
ακυρωτικά ι εναλλακτικά τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ
θμερομθνία.
-4 ϊρεσ πριν και ζωσ τθν αναχϊρθςθ: Παρακρατοφνται 50% ακυρωτικά.
-Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ, ενϊ θ αλλαγι τθσ θμερομθνίασ δεν είναι δυνατι.
-Από 14 θμζρεσ ζωσ 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, παρακρατοφνται 25% ακυρωτικά ι
εναλλακτικά τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
-Σα παραπάνω ιςχφουν και για τισ ενδιάμεςεσ διαδρομζσ.
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
-3 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι
μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ.

-Από 3 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ ζωσ 1 ϊρα πριν τθν αναχϊρθςθ: Παρακρατοφνται 50%
ακυρωτικά ι εναλλακτικά τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ
θμερομθνία.
-1 ϊρα πριν και ζωσ τθν αναχϊρθςθ: Παρακρατοφνται 50% ακυρωτικά.
-Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ, ενϊ θ αλλαγι τθσ θμερομθνίασ δεν είναι δυνατι.
ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ ακυρϊνονται
χωρίσ ακυρωτικά μόνο εφόςον ζχουν εκδοκεί ςαν ανοικτισ θμερομθνίασ. Όταν ζχουν
μετατραπεί ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ακυρϊνονται με ακυρωτικά 50%.
ΠΡΟΟΧΗ
1) Μετά τθν αναχϊρθςθ του πλοίου τα ειςιτιρια δεν αλλάηουν, οφτε γίνονται ανοικτισ
θμερομθνίασ, οφτε γίνεται αλλαγι ςτθν θμερομθνία ταξιδιοφ.
2) Ειςιτιρια που ζχουν ιδθ μετατραπεί ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ακυρϊνονται με
παρακράτθςθ του 50 % τθσ αξίασ τουσ.
3) Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται μόνο από το γραφείο μασ. Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται
τθλεφωνικϊσ και οι κάτοχοί τουσ οφείλουν να τα προςκομίςουν/ςτείλουν ςτο γραφείο μασ.
4) Ειςιτιρια ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ιςχφουν για 12 μινεσ.
Super Economy ειςιτιρια: Μετά τθν ζκδοςθ των/του ειςιτθρίων δεν γίνεται αλλαγι /
ανοιχτό / ακφρωςθ
Special Economy ειςιτιρια: Μετά τθν ζκδοςθ των/του ειςιτθρίων μπορεί να αλλάξει θ
θμερομθνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρϊνονται.
CYCLADES FAST FERRIES:
· Από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του ειςιτθρίου ζωσ και 8 θμζρεσ πριν από τθν
προγραμματιςμζνθ ϊρα απόπλου : Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά εφόςον
επιςτραφεί αυτοφςιο το ςϊμα του ειςιτθρίου ι μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ.
-Από 7 θμζρεσ ζωσ και τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα απόπλου : Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται με
50% ακυρωτικά εφόςον επιςτραφεί αυτοφςιο το ςϊμα του ειςιτθρίου ι εναλλακτικά
μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ζωσ και 2 ϊρεσ πριν από τθν προγραμματιςμζνθ
ϊρα απόπλου.
· Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται, δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ, ενϊ θ αλλαγι τθσ θμερομθνίασ δεν είναι δυνατι.
· Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται μόνο από τα πρακτορεία ζκδοςθσ και δεν είναι δυνατόν να
ακυρωκοφν τθλεφωνικά.
· Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να παραδϊςουν τα ειςιτιρια ςτο πρακτορείο ζκδοςθσ.

DODEKANISOS SEAWAYS:
- ε περίπτωςθ που ζνα ειςιτιριο ακυρωκεί μζςα ςε χρονικό διάςτθμα επτά (7) θμζρων
ζωσμία (1) ϊρα πριν από τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία και ϊρα αναχϊρθςθσ του
πλοίου, επιςτρζφεται το 50% επί του ναφλου.
- Από δεκατζςςερισ (14) θμζρεσ ζωσ και επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν
προγραμματιςμζνθ θμερομθνία και ϊρα αναχϊρθςθσ του πλοίου, επιςτρζφεται το 75% επί
του ναφλου..
- Μζχρι 14 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία απόπλου: επιςτρζφεται το 100% τθσ αξίασ των
ειςιτθρίων.
- Εναλλακτικά, ο επιβάτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να μετατρζψει αυτά τα ειςιτιρια ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ (Open), προκειμζνου να τα χρθςιμοποιιςει για μελλοντικό ταξίδι, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι θ αίτθςθ ζχει υποβλθκεί πριν από τθν αναχϊρθςθ.
GOLDEN STAR FERRIES:
- Ζωσ και 6 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ:επιςτροφι χρθμάτων 100% ι αλλαγι ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ ειςιτιριο.
- Από 6 θμζρεσ μζχρι και 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: επιςτροφι χρθμάτων 50% ιαλλαγι
ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ειςιτιριο.
- Από 12 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ για τθνκατά τθν αναχϊρθςθ: 50% ακυρωτικά.
Σα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ ιςχφουν για ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ. Σα
ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ δεν ιςχφουν για επιβίβαςθ, εκτόσ εάν αντικαταςτακοφν
από νζα ειςιτιρια με τθν θμερομθνία αναχϊρθςθσ.
HELLAS SPEED CAT:
Ακυρϊςεισ ειςιτθρίων:
Ζωσ *14 θμζρεσ προ του απόπλου: 100% επιςτροφι του ναφλου
Ζωσ *7 θμζρεσ προ του απόπλου: 75% επιςτροφι του ναφλου
( *από τθν ϊρα αναχϊρθςθσ του προσ ακφρωςθ δρομολογίου)
φμφωνα με τθν πολιτικι τθσ ακτοπλοϊκισ εταιρείασ τα ειςιτιρια γίνονται ΕΙΣΕ ΑΝΟΙΧΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (OPEN) ϊςτε να τα χρθςιμοποιιςετε ζωσ το τζλοσ του χρόνου, ι
επιςτρζφεται το 50% τθσ αξίασ τουσ, ςε περίπτωςθ που τα ζχουμε παραλάβει 24 ϊρεσ πριν
τθν θμζρα αναχϊρθςθσ. Σα ειςιτιρια μποροφν να γίνουν ανοικτά ζωσ και 24 ϊρεσ πριν τθν
αναχϊρθςθ.
HELLENIC SEAWAYS:
Ακυρϊςεισ ειςιτθρίων :

- Ζωσ *14 θμζρεσ προ του απόπλου: 100% επιςτροφι του ναφλου
- Ζωσ *7 θμζρεσ προ του απόπλου: 75% επιςτροφι του ναφλου
- Ζωσ * 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 50% επιςτροφι του ναφλου
- Για ακυρϊςεισ που γίνονται ςε λιγότερο από 12 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ, δεν
επιςτρζφεται ο ναφλοσ.
(* Από τθν ϊρα αναχϊρθςθσ του προσ ακφρωςθ δρομολογίου)
Σα ειςιτιρια μποροφν να μετατραποφν ςε Open-Date ειςιτιρια για να χρθςιμοποιθκοφν ςε
επόμενο ταξίδι, εφόςον ηθτθκεί από τον επιβάτθ, ωσ εξισ:

Τψθλι Περίοδοσ:
- Ζωσ 6 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ, για τα ςκάφθ υψθλισ ταχφτθτασ (Highspeed's &
Flyingcat's)
- Μζχρι και 4 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, για τα ςκάφθ ΝΗΟ ΜΤΚΟΝΟ, ΝΗΟ ΡΟΔΟ,
ΝΗΟ ΑΜΟ και ΑΡΙΑΔΝΗ.
- Ζωσ και 2 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, ςτισ γραμμζσ αρωνικοφ και ποράδων (εκτόσ από τα
ταχφπλοα πλοία ςτον Πειραιά - Αίγινα - Αγκίςτρι - γραμμι Πειραιά και πλοία αρωνικοφ
όπου θ αλλαγι μπορεί να γίνει πριν από τθν αναχϊρθςθ).

Χαμθλι Περίοδοσ:
- Ζωσ και 2 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, για τα ςκάφθ υψθλισ ταχφτθτασ (Highspeed &
Flyingcat) κάκε Παραςκευι - άββατο - Κυριακι
- Πριν από τθν αναχϊρθςθ, για τα ςκάφθ ΝΗΟ ΜΤΚΟΝΟ, ΝΗΟ ΡΟΔΟ, ΝΗΟ ΑΜΟ
και ΑΡΙΑΔΝΗ
- Πριν από τθν αναχϊρθςθ, ςτο αρωνικό και τισ ποράδεσ.

φμφωνα με τθν πολιτικι τθσ ακτοπλοϊκισ εταιρείασ τα ειςιτιρια γίνονται ΕΙΣΕ ΑΝΟΙΧΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ϊςτε να τα χρθςιμοποιιςετε ζωσ το τζλοσ του χρόνου, ι επιςτρζφεται το
50% τθσ αξίασ τουσ, ςε περίπτωςθ που τα ζχουμε παραλάβει 24 ϊρεσ πριν τθν θμζρα
αναχϊρθςθσ. Σα ειςιτιρια μποροφν να γίνουν ανοικτά ζωσ και 24 ϊρεσ πριν τθν
αναχϊρθςθ.
Ειςιτιρια προςφοράσ δεν ακυρϊνονται.

Early Booking:
Οι επιβάτεσ που προγραμματίηουν ζγκαιρα το ταξίδι τουσ και αγοράηουν τα ειςιτιριά τουσ
ζωσ και 15 θμζρεσ πριν από το ταξίδι τουσ, απολαμβάνουν ζκπτωςθ 15% που προςφζρουμε
με το πρόγραμμα Early Booking.
Η προςφορά ιςχφει για περιοριςμζνο αρικμό κζςεων, τισ θμζρεσ Σρίτθ, Σετάρτθ και
Πζμπτθ.
Η προςφορά ιςχφει για περιοριςμζνο αρικμό κζςεων με ταυτόχρονθ κράτθςθ και ζκδοςθ
ειςιτθρίου. Σα ειςιτιρια αυτά δεν ακυρϊνονται, δεν επιςτρζφεται ο ναφλοσ αλλά
μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ (Open) και μποροφν να αντικαταςτακοφν ζωσ το
τζλοσ του ζτουσ με νζο ειςιτιριο με τθν καταβολι τθσ διαφοράσ από τον ιςχφοντα κανονικό
ναφλο.
* Η προςφορά δεν ιςχφει ςτθ γραμμι αρωνικοφ.
KEFALONIAN LINES:
- Μζχρι 14 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνίααπόπλου: επιςτροφι του 100% τθσ αξίασ των
ειςιτθρίων.
- Ζωσ 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: επιςτροφι του 75% τθσ αξίασ των ειςιτθρίων.
- Μζχρι και 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 50% επιςτροφι του ναφλου.
- Ακυρϊςεισ που γίνονται ςε λιγότερο από 12 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ ΔΕΝ
δικαιοφται επιςτροφι χρθμάτων.
- Τπάρχει μια επιλογι αλλαγισ των ειςιτιριων ςε ανοικτι θμερομθνία, οφτωσ ϊςτε αυτά να
χρθςιμοποιθκοφν για άλλο ταξίδι.
- Σα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασαντικακίςτανται από ζνα νζο ειςιτιριο, τθσ ίδιασι
μεγαλφτερθσ αξίασ, καταβάλλοντασ τθ διαφοράανάλογα με τθ διακεςιμότθτα για το ίδιο ι
διαφορετικό ταξίδι. Γι 'αυτό το νζο ειςιτιριο όλοι οι παραπάνω όροι ακφρωςθσ δεν ιςχφουν
και τυχόν διαφορά ςτθν τιμι δεν επιςτρζφεται.Παρακαλείςτε να ςθμειϊςετε ότι το
νζοειςιτιριο, δεν μπορεί να εκδοκεί με καμία ζκπτωςθ αν το αρχικό ειςιτιριο δεν ζχει
ζκπτωςθ και τα ειςιτιρια για τα οχιματα δενμποροφν να αντικαταςτακοφν από ειςιτθρία
επιβατϊν και αντίςτροφα. Ανοικτά ειςιτιρια(μποροφν να αντικαταςτακοφν) είναι ςε ιςχφ
μζχρι το τζλοσ του ζτουσ όπου εκδόκθκε το αρχικό ειςιτιριο.

LANE LINES:
- Ολικι επιςτροφι χρθμάτων από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ ζωσ και 30 θμζρεσ πριν από τθν
αναχϊρθςθ.
- Ακυρωτικά 20% από 29 ζωσ 7 θμζρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ .

- Ακυρωτικά 50% από 6 θμζρεσ ζωσ 24 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ.
- Καμία επιςτροφι χρθμάτων από 24 ϊρεσ πριν ζωσ τθν αναχϊρθςθ του πλοίου.
IONIAN GROUP - Levante Ferries:
- Μζχρι 14 θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία απόπλου: επιςτροφι του 100% τθσ αξίασ των
ειςιτθρίων.
- Ζωσ 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: επιςτροφι του 75% επί τθσ αξίασ των ειςιτθρίων.
- Μζχρι και 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: 50% επιςτροφι του ναφλου.
- Ακυρϊςεισ που γίνονται ςε λιγότερο από 12 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ ΔΕΝ
δικαιοφνται επιςτροφι χρθμάτων.
- Εναλλακτικά τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία
μζχρι και μία ϊρα πριν από τθν αναχϊρθςθ.
MINOAN LINES :
ΓΡΑΜΜΕ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ:
- Από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του ειςιτθρίου και μζχρι 14 θμζρεσ πριν από τθν
προγραμματιςμζνθ αναχϊρθςθ, ο ναφλοσ του ειςιτθρίου επιςτρζφεται πλιρωσ.
- Από 13 θμζρεσ μζχρι και 7 θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία απόπλου:
επιςτροφι του 75%.
- Από 6 θμζρεσ μζχρι και 12 ϊρεσ πριν από τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα απόπλου:
επιςτροφι του 50%.
Super Economy ειςιτιρια: Μετά τθν ζκδοςθ των/του ειςιτθρίων δεν γίνεται αλλαγι /
ανοιχτό / ακφρωςθ
Special Economy ειςιτιρια: Μετά τθν ζκδοςθ των/του ειςιτθρίων μπορεί να αλλάξει θ
θμερομθνία ταξιδίου, αλλά δεν ακυρϊνονται.

ΓΡΑΜΜΕ ΑΔΡΙΑΣΙΚΗ:
- Από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του ειςιτθρίου και μζχρι 30 θμζρεσ πριν από τθν
προγραμματιςμζνθ αναχϊρθςθ, ο ναφλοσ του ειςιτθρίου επιςτρζφεται πλιρωσ.
- Από 29 θμζρεσ μζχρι και 7 θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία απόπλου:
επιςτροφι του 75%.
- Από 6 θμζρεσ μζχρι και 24 ϊρεσ πριν από τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα απόπλου:
επιςτροφι του 50%.
- Σθν θμζρα τθσ αναχϊρθςθσ: ο ναφλοσ δεν επιςτρζφεται.

- Σα ειςιτιρια μποροφν να ακυρωκοφν μόνο από το πρακτορείο ζκδοςθσ.

- Προςφορά Early Booking:
*Η προςφορά ςυνδυάηεται με άλλεσ προςφορζσ/εκπτϊςεισ τθσ εταιρείασ.
*Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται μετά τθν ζκδοςι τουσ.
*Ειςιτιρια με τθν προςφορά μποροφν να αλλαχκοφν ι να γίνουν ανοικτισ θμερομθνίασ, με
τθν επιβάρυνςθ τθσ διαφοράσ ναφλου που προκφπτει.
*Ειςιτιρια με τθν προςφορά που ζχουν γίνει ανοικτισ θμερομθνίασ δεν επιδζχονται
επιςτροφι χρθμάτων.
PHOENIX MARINE LTD :
- ασ ενθμερϊνουμε ότι από 29/5/2016 κατόπιν ενθμζρωςθσ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ
του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ κακϊσ και από το ΔΛΣΝΔ και ςτθ
γραμμι Ρόδου - Fethiye (Μάκρθ) ζχει εφαρμογι το άρκρο 20 του Ν. 3622/2007 ΦΕΚ 281/Α
από 20.12.2007 οπότε οι επιβάτεσ καλοφνται να πλθρϊςουν ςτο Check In φόρο ανά
επιβάτθ ςυνολικά € 6 ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟΤ ΣΕΛΟΤ
ΑΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΚΩΔΙΚΑ ISPS).
SEAJETS:
- Μζχρι 14 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: επιςτροφι 100%
- Ζωσ 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: επιςτροφι του 75%
- Μζχρι και 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: επιςτροφι του 50%
- Για ακυρϊςεισ που γίνονται ςε λιγότερο από 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, δεν μπορεί να
γίνει καμία επιςτροφι.
- Σα ειςιτιρια μποροφν επίςθσ να μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ (open)
τουλάχιςτον 24 ϊρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ. Σα ειςιτιρια ανοικτισ θμερομθνίασ
μποροφν να αντικαταςτακοφν με άλλθσ θμερομθνίασ ειςιτιρια για κάκε διαδρομι ανάλογα
με τθ διακεςιμότθτα (ιςχφει για ζνα ζτοσ και δεν μπορεί να ακυρωκεί, ο ναφλοσ δεν
επιςτρζφεται).
SUPERFAST FERRIES:
ΓΡΑΜΜΕ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ
ΤΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
• Μζχρι 14 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά
ι μποροφν να μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.

• Από 13 θμζρεσ και μζχρι 7 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Με ακφρωςθ 25% ι εναλλακτικά
τα ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
• Από 6 θμζρεσ και μζχρι 4 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Με ακφρωςθ 50% ι εναλλακτικά τα
ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
• 4 ϊρεσ πριν και ζωσ τθν αναχϊρθςθ: 50% ακυρωτικά και τα ειςιτιρια δεν μποροφν να
μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία αναχϊρθςθσ.
• Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
• Ζωσ και 4 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι
μποροφν να μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
• Από τισ 3 ϊρεσ και ζωσ 1 ϊρα πριν τθν αναχϊρθςθ: Με ακφρωςθ 50% ι εναλλακτικά τα
ειςιτιρια μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
• 1 ϊρα πριν και ζωσ τθν αναχϊρθςθ: 50% ακυρωτικά και τα ειςιτιρια δεν μποροφν να
μετατραποφν ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία αναχϊρθςθσ.
• Μετά τθν αναχϊρθςθ: Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται και δεν μετατρζπονται ςε ανοικτισ
θμερομθνίασ ι για άλλθ θμερομθνία.
Super Economy ειςιτιρια: Μετά τθν ζκδοςθ των/του ειςιτθρίων δεν γίνεται αλλαγι /
ανοιχτό / ακφρωςθ
ΓΡΑΜΜΕ ΑΔΡΙΑΣΙΚΗ
- Με επιςτροφι 100%, μζχρι 22 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- Με επιςτροφι 80%, από 21 θμζρεσ ζωσ 8 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- Με επιςτροφι 50%, από 7 θμζρεσ ζωσ 24 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
Η Εταιρεία δεν ζχει καμία υποχρζωςθ επιςτροφισ χρθμάτων ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ
λιγότερο από 24 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ του πλοίου ι αν ο επιβάτθσ δεν παρουςιαςτεί
κατά το check-in.
- Προςφορά Ζγκαιρθσ Κράτθςθσ
Μετά τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου, θ κράτθςθ δεν μπορεί να ακυρωκεί, αλλά μπορεί να
αλλάξει με τθν καταβολι τθσ προκφπτουςασ διαφοράσ τιμισ (θ προςφορά δεν ιςχφει όταν
υπάρχουν αλλαγζσ).
* Ιςχφει για όλα τα καταλφματα και ιδιωτικά οχιματα των κατθγοριϊν.

* Η ζκπτωςθ είναι ακροιςτικι με όλεσ τισ άλλεσ προςφορζσ / εκπτϊςεισ που παρζχονται
από τθ γραμμι.

- Προςφορά Early Booking:
*Η προςφορά ςυνδυάηεται με άλλεσ προςφορζσ/εκπτϊςεισ τθσ εταιρείασ.
*Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται μετά τθν ζκδοςι τουσ.
*Ειςιτιρια με τθν προςφορά μποροφν να αλλαχκοφν ι να γίνουν ανοικτισ θμερομθνίασ,
με τθν επιβάρυνςθ τθσ διαφοράσ ναφλου που προκφπτει.
*Ειςιτιρια με τθν προςφορά που ζχουν γίνει ανοικτισ θμερομθνίασ δεν επιδζχονται
επιςτροφι χρθμάτων.
VENTOURIS FERIES:
- Με επιςτροφι 100%, ζωσ και 91 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- Με επιςτροφι 80%, από 90 θμζρεσ ζωσ 8 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
- Με επιςτροφι 50%, από 7 θμζρεσ ζωσ 24 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ
Η εταιρεία δεν ζχει καμία υποχρζωςθ να επιςτρζψει ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ λιγότερο από
24 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ του πλοίου ι αν ο επιβάτθσ δεν παρουςιαςτεί κατά το checkin.
ZANTE FERIES:
Τψθλι περίοδοσ :
1) Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ
τουλάχιςτον 5 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
2) Πζντε (5) θμζρεσ μζχρι και 12 ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ τα ειςιτιρια ακυρϊνονται με
50% ακυρωτικά ι μετατρζπονται ςε ΑΝΟΙΚΣΗ / ΑΛΛΗ θμερομθνία.
Χαμθλι περίοδοσ :
1) Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται χωρίσ ακυρωτικά ι μετατρζπονται ςε ανοικτισ θμερομθνίασ 3
θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
2) Σρεισ (3) θμζρεσ ζωσ μία (1) θμζρα πριν από τθν αναχϊρθςθ τα ειςιτιρια ακυρϊνονται
με 50% ακυρωτικά ι μετατρζπονται ςε ΑΝΟΙΚΣΗ / ΑΛΛΗ θμερομθνία (τουλάχιςτον 2 ϊρεσ
πριν τθν αναχϊρθςθ).
ΠΡΟΟΧΗ :

1) Μετά τθν αναχϊρθςθ του πλοίου τα ειςιτιρια δεν αλλάηουν, οφτε γίνονται ανοικτισ
θμερομθνίασ, οφτε γίνεται αλλαγι ςτθν θμερομθνία ταξιδιοφ.
2) Ειςιτιρια που ζχουν ιδθ μετατραπεί ςε ανοικτισ θμερομθνίασ ακυρϊνονται με
παρακράτθςθ του 50 % τθσ αξίασ τουσ.
3) Σα ειςιτιρια ακυρϊνονται μόνο από το γραφείο μασ. Σα ειςιτιρια δεν ακυρϊνονται
τθλεφωνικϊσ και οι κάτοχοί τουσ οφείλουν να τα προςκομίςουν/ςτείλουν ςτο γραφείο μασ.
4) Ειςιτιρια ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ιςχφουν για 12 μινεσ.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
* τυχόν ζξοδα αποςτολισ δεν επιςτρζφονται
*Η εκτφπωςθ των ειςιτθρίων και θ παροχι υπθρεςιϊν κατ’ αίτθςθ των επιβατϊν
(τροποποιιςεισ, αντικαταςτάςεισ, αναβακμίςεισ κ.λ.π.) ενδζχεται να επιφζρουν επιπλζον
χρζωςθ από τουσ Κεντρικοφσ Πράκτορεσ. Σα Κεντρικά - Λιμενικά Πρακτορεία είναι
ανεξάρτθτεσ Ιδιωτικζσ Επιχειριςεισ και ουδεμία ευκφνθ φζρουμε για τθν τιμολόγθςθ &
χρζωςθ των υπθρεςιϊν τουσ.
*Απολεςκζντα ειςιτιρια
ε περίπτωςθ απϊλειασ του ειςιτθρίου ςασ, παρακαλείςκε όπωσ:
1) Σο δθλϊςετε γραπτϊσ μζςω e-mail ςτθν ςτθν www.greekferries-on-line.gr
2) Για να ταξιδζψετε κα χρειαςτεί να αγοράςετε νζο ειςιτιριο.
Τπό τθν προχπόκεςθ ότι, ζωσ το τζλοσ του ζτουσ, το ελεγκτιριο τθσ εταιρείασ επιβεβαιϊςει
ότι τα απολεςκζντα ειςιτιρια δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί, δικαιοφςτε επιςτροφι χρθμάτων
ι νζο ειςιτιριο ίςθσ αξίασ, ανάλογα με τθν εμπορικι πολιτικι τθσ ακτοπλοικισ εταιρείασ.
*Κακυςτζρθςθ απόπλου
Η εταιρεία μασ δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ του απόπλου, παρζκκλιςθ ι
τροποποίθςθ του προγραμματιςμζνου δρομολογίου, λόγω κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν,
λόγω εντολισ του Τπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ, των Λιμενικϊν Αρχϊν ι για λόγουσ
ανωτζρασ βίασ, οι οποίοι μποροφν να επθρεάςουν τθν αςφάλεια των επιβατϊν. ε
περίπτωςθ ακφρωςθσ του δρομολογίου λόγω ανωτζρασ βίασ (π.χ κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ)
ι λόγω τθσ ακτοπλοϊκισ εταιρείασ, οι επιβάτεσ δικαιοφνται ολικι επιςτροφι χρθμάτων,
ωςτόςο θ εταιρεία μασ δεν ζχει καμία επιπλζον υποχρζωςθ. Δρομολόγια, τιμζσ και όροι
ταξιδιοφ υπόκεινται ςε τροποποιιςεισ, οι οποίεσ δθμοςιεφονται μζςω του online
ςυςτιματοσ κρατιςεων κάκε ακτοπλοϊκισ εταιρείασ ςτο website μασ www.greekferries-online.gr
Η ακτοπλοϊκι εταιρεία ζχει το δικαίωμα να αντικαταςτιςει το πλοίο του δρομολογίου με
άλλο πλοίο.

*Λίςτα Επιβατϊν
φμφωνα με τισ οδθγίεσ 98/41 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ ακτοπλοϊκι εταιρεία ζχει τθν
υποχρζωςθ να κατζχει λίςτα των επιβατϊν κάκε ταξιδιοφ, για λόγουσ αςφαλείασ. Για τουσ
ανωτζρω λόγουσ, τα ειςιτιρια κα πρζπει να εκδίδονται ςτο όνομα κάκε επιβάτθ και
οπωςδιποτε να περιλαμβάνουν:

ΕΠΩΝΤΜΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΣΟΤ ΟΝΟΜΑΣΟ ΣΟΤ ΕΠΙΒΑΣΗ
ΦΤΛΛΟ : ΑΝΔΡΑ/ ΓΤΝΑΙΚΑ
ΗΛΙΚΙΑ: ΕΝΗΛΙΚΑ - ΠΑΙΔΙ - ΒΡΕΦΟ
ΣΤΠΟ ΟΧΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (τθλζφωνικόσ αρικμόσ, διεφκυνςθ, e-mail)
Επιπλζον, θ εταιρεία κα πρζπει να είναι ενιμερθ για επιβάτεσ με ειδικζσ ανάγκεσ κατά τθν
ζκδοςθ του ςχετικοφ ειςιτθρίου.

*Ναφλοι / Εκπτϊςεισ
Οι ναφλοι περιλαμβάνουν τθν μεταφορά των επιβατϊν ςτθν επιλεγμζνθ κατθγορία κζςθσ
και όλα τα λιμενικά τζλθ (μόνο ςτισ γραμμζσ εςωτερικοφ). Γεφματα και ποτά δεν
περιλαμβάνονται.
Οι εκπτϊςεισ δεν είναι ςυμψθφιςτικζσ και δίδεται μόνο θ μεγαλφτερθ ςε ποςοςτό ζκπτωςθ
κάκε φορά.
Επιβάτεσ που δικαιοφνται ζκπτωςθ παρακαλοφνται να το δθλϊνουν κατά τθν κράτθςθ και
να φζρουν όλα τα απαραίτθτα αποδεικτικά τόςο κατά τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου όςο και
κατά τθν επιβίβαςθ ςτο πλοίο. Μετά τθν ζκδοςθ του ειςιτθρίου δεν γίνεται επιςτροφι
χρθμάτων για όποιεσ διαφορζσ προκφψουν.
Γκρουπ, φορτθγά οχιματα, λεωφορεία, ρυμοφλκεσ αποςκευϊν, ρυμοφλκεσ ςκαφϊν και
αςυνόδευτα οχιματα υπόκεινται ςε ειδικζσ ςυμφωνίεσ.
Παιδιά κάτω των 5 ετϊν (βρζφθ) ταξιδεφουν δωρεάν ΜΟΝΟ ςτθν οικονομικι κζςθ ςτα
ςυμβατικά πλοία. τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ κζςθσ (π.χ καμπίνεσ) δικαιοφνται 50%
ζκπτωςθ (παιδικόσ ναφλοσ). Επίςθσ ταξιδεφουν δωρεάν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ κζςθσ ςτα
ταχφπλοα.
Παιδιά 5-10 ετϊν ζχουν 50% ζκπτωςθ ςτον κανονικό ναφλο, ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ κζςθσ,
ςτα ςυμβατικά πλοία και ςτα ταχφπλοα.

Φοιτθτικι ζκπτωςθ δικαιοφνται μόνο οι φοιτθτζστων Ελλθνικϊν δθμόςιων πανεπιςτθμίων.
*Αςφάλεια εν πλω
Η ακτοπλοϊκζσ εταιρείεσ δεν ευκφνονται για ατυχιματα, απϊλειεσ ι ηθμιζσ που
προκφπτουν πριν τθν επιβίβαςθ κατ τθν φόρτωςθ κακϊσ και μετά τθν αποβίβαςθ.

Απαγορεφεται αυςτθρά ςτουσ επιβάτεσ να μεταφζρουν όπλα, εκρθκτικά, άφλεκτα υλικά και
άλλεσ επικίνδυνεσ ουςίεσ εν πλω.
φμφωνα με τον κανονιςμό του κϊδικα αςφαλείασ ςτα ταχφπλοα, οι επιβάτεσ δεν
επιτρζπεται να παραμζνουν ςτουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ των ταχφπλοων κατά τθν διάρκεια του
ταξιδίου.
*Αποςκευζσ
Οι αποςκευζσ δφναται να παραμείνουν μζςα ςτα οχιματα. Οι επιβάτεσ παρακαλοφνται να
ζχουν μαηί τουσ τα προςωπικά τουσ αντικείμενα, τα οποία μπορεί να χρειαςτοφν κατά τθν
διάρκεια του ταξιδιοφ.
Η πρόςβαςθ ςτο γκαράη του πλοίου κατά τθν διάρκεια του ταξιδιοφ δεν επιτρζπεται.
Η ακτοπλοϊκζσ εταιρείεσ δεν ευκφνονται για απϊλεια χρθμάτων ι πολφτιμων αντικειμζνων
από τα αυτοκίνθτα, τισ βαλίτςεσ, κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των πλοίων ι από τισ καμπίνεσ. Οι
επιβάτεσ μποροφν να παραδίδουν χριματα και πολφτιμα αντικείμενα ςτθν υποδοχι των
πλοίων (Reseption) για τθν αςφαλι τουσ φφλαξθ.
*Κατοικίδια
Σα κατοικίδια ταξιδεφουν δωρεάν. Σα κατοικίδια δεν επιτρζπονται ςτουσ εςωτερικοφσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ςτισ καμπίνεσ του πλοίου. Οι ιδιοκτιτεσ τουσ είναι υπεφκυνοι
για τθν ςίτιςθ και τθν υγιεινι τουσ. Οι ιδιοκτιτεσ τουσ υποχρεοφνται να φζρουν το
ενθμερωμζνο βιβλιάριο υγείασ του κατοικίδιου.
*Γενικζσ πλθροφορίεσ
Οι επιβάτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τουσ Λιμενικοφσ, Τγειονομικοφσ και
Σελωνειακοφσ κανονιςμοφσ.
Οι επιβάτεσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ του πλοιάρχου και του
πλθρϊματοσ όςον αφορά ςτθν τάξθ και αςφάλεια εν πλω.
Οι επιβάτεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν τον πλοίαρχο ι το πλιρωμα για οποιοδιποτε
πρόβλθμα προκφψει εν πλω.

