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ΤΙ ΝΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ;

ΝΕΟ: PERFECT DAY® AT COCOCAY® 
Το Perfect Day® at CocoCay® στις Μπαχάμες είναι ένα ιδιωτικό νησί, αποκλειστικά 
για τους επισκέπτες μας. Κατακτήστε την ψηλότερη νεροτσουλήθρα της Βόρειας 
Αμερικής και τραβήξτε μια φωτογραφία από τα 120 μέτρα ανεβασμένοι μέσα σε 

ένα αερόστατο. Απολαύστε ένα ποτό στο swim-up μπαρ της μεγαλύτερης πισίνας 
γλυκού νερού στις Μπαχάμες. Ή πάρτε μια γεύση από Μπόρα Μπόρα με την δική 

σας καμπάνα πάνω στο νερό. Ανακαλύψτε το Perfect Day® εν πλω στο Mariner 
of the Seas® και το Navigator of the Seas® ή τα υπερσύγχρονα πλοία μας της 

κατηγορίας Oasis, Oasis®, Allure®, Harmony® και Symphony of the Seas®.  Έτοιμοι 
να ζήσετε μοναδικές στιγμές; 

ROYAL AMPLIFIED
Δεν ανανεώνουμε απλώς, αλλάζουμε το παιχνίδι. Το Oasis of the Seas®, το πρώτο 

σκάφος της  Oasis Class και το Allure of the Seas® ενισχύονται με καινούργιες 
πρωτοποριακές συγκινήσεις, τις κουζίνες που επιθυμείτε και ακόμα πιο αξέχαστες 
εμπειρίες για να απολαμβάνετε πάνω τους  τη μέρα και τη νύχτα. Δείτε και  τα άλλα 

ανανεωμένα πλοία μας, το Navigator®, το Mariner® και το Independence of the 
Seas®. Το μέλλον της περιπέτειας είναι εδώ. 

ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ  
SPECTRUM OF THE SEASSM

Το Spectrum of the SeasSM είναι το πρώτο μας πλοίο κατηγορίας Quantum Ultra 
που αναχωρεί από τη Σαγκάη. Ανακαλύψτε τον πρώτο μας χώρο αποκλειστικά με 

σουίτες, με πρόσβαση με ειδική κάρτα-κλειδί, ειδικό εστιατόριο, σαλόνι, χώρο 
για ηλιοθεραπεία και καταστήματα. Το Spectrum of the SeasSM διαθέτει χώρους 
εστίασης όπως οι Wonderland’s Dadong, Jamie's Italian, Izumi, Chops Grille και 

τη νέα, παραδοσιακή αίθουσα τσαγιού και καφετέρια Leaf and Bean. Προσθέστε 
στο εμβληματικό Sky Pad SM, μια εμπειρία εικονικής πραγματικότητας bungee 

τραμπολίνου  και θα ανακαλύψετε τι σημαίνει πραγματικά Ultra Class.

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΙ 
ΑΛΛΟ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
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ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΑ ΠΛΟΊΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ OASIS

ΓΊΑΤΊ ΝΑ ΕΠΊΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ROYAL

ΚΡΟΥΑΖΊΕΡΑ ΓΊΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ

ΚΑΜΠΊΝΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΊΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΡΑΪΒΊΚΗ ΚΑΊ ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΑΛΑΣΚΑ

ΑΡΑΒΊΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΑΣΊΑ ΚΑΊ ΝΟΤΊΟΣ ΕΊΡΗΝΊΚΟΣ

ΕΠΊΛΕΞΤΕ ΠΛΟΊΟ ΚΑΊ ΚΑΜΠΊΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΊΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟ ΚΡΟΥΑΖΊΕΡΩΝ



*Ορισμένες δυνατότητες του Symphony of the Seas® δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα πλοία της κατηγορίας Oasis. Οι δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο και υπόκεινται σε αλλαγές.

FlOWRIDER®
Μάθετε να δαμάζετε τα κύματα 

στον πρώτο προσομοιωτή 
σέρφινγκ εν πλω στον κόσμο. Είτε 

ως θεατές, είτε ως έμπειροι ή 
αρχάριοι σέρφερ, όλοι μπορούν να 

σερφάρουν ή να παίξουν με 
τα κύματα.

Για να δείτε εικονικές ξεναγήσεις στα 
πλοία μας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.RoyalCaribbean.com/ships

ULTIMATE FAMILY 
SUITE

Τα παιδιά θα μείνουν με ανοιχτό το 
στόμα και μόνο στη θέα της 

Ultimate Family Suite. Πρόκειται 
πραγματικά για τη χώρα των 

θαυμάτων, τη χαρά του παιχνιδιού. 
«Το δωμάτιό μας είχε τσουλήθρα, 

σινεμά, τραπέζι air hockey και 
τηλεόραση 127 cm», αυτό θα λένε 

σε όλους τους τους φίλους όταν 
ανοίξουν τα σχολεία.

AQUATHEATRE
Το βράδυ, οι φίλοι του θεάτρου θα 

έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν θεαματικές 

παραστάσεις, όπου ακροβάτες του 
υγρού στοιχείου μαγεύουν το κοινό 

με τις καταδύσεις τους από 
μεγάλα ύψη.

ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ  
Όταν τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο μεγαλώνουν κι άλλο, είστε έτοιμοι για ακόμη πιο γενναίες περιπέτειες.

Δεν υπάρχουν διακοπές στον πλανήτη που να περιλαμβάνουν περισσότερη περιπέτεια σε μια εβδομάδα όσο στα 
κρουαζιερόπλοια της Oasis Class. Με περισσότερα από 16 καταστρώματα και 20 εστιατόρια, 7 ξεχωριστές 

γειτονιές  που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες εν πλω και ατέλειωτες συναρπαστικές επιλογές για να 
ανακαλύψετε σε κάθε γωνιά, τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο προσφέρουν ταξίδια 

γεμάτα ενθουσιασμό, παραστάσεις που ξεπερνούν τη σκηνή και γαστρονομικές 
ξεναγήσεις από την Ιταλία έως το Wonderland. 

ZIP LINE
Βιώστε το απίθανο zip line. με 25 

μέτρα μήκος και εννέα 
καταστρώματα πάνω από το

 Boardwalk® με την πανοραμική 
θέα που προσφέρει θα σας κόψει 

την ανάσα.

VITALITYSM AT SEA
Βρείτε την ευκαιρία να αφεθείτε 

στην απόλαυση. Αφήστε στην άκρη 
όλες σας τις σκέψεις με τα 

αναζωογονητικά μασάζ, τις 
θεραπείες αντιγήρανσης 

προσώπου και τα αψεγάδιαστα 
μανικιούρ που σας προσφέρουμε 
στα εν πλω κέντρα περιποίησης. Ο 

παράδεισος σάς περιμένει.

HOOKED 
SEAFOODSM

Απολαύστε φρέσκα ψάρια και 
θαλασσινά με θέα τη θάλασσα από 
το μπροστινό μέρος του πλοίου ή 
παραδοθείτε στους πειρασμούς 

του παγωμένου μπαρ 
οστρακοειδών.

ULTIMATE ABYSSSM

Οι τολμηροί επισκέπτες θα 
βιώσουν μια εμπειρία που σου 

κόβει την ανάσα όταν θα κάνουν 
βουτιά 30 μέτρων στη νέα 

πολλαπλών αισθήσεων τσουλήθρα 
10 ορόφων. 45 μέτρα πάνω από 

την επιφάνεια της θάλασσας, αυτές 
οι τσουλήθρες που βρίσκονται η 

μία δίπλα στην άλλη είναι οι 
υψηλότερες στη θάλασσα και 

τέλειες για αγώνες κατάβασης με 
την οικογένειά σας.

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OASIS*
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ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OASIS

Τσουλήθρα Ultimate AbyssSM

FlowRider®
Γήπεδο αθλημάτων/Zip Line
AquaTheatre
Μίνι γκολφ
Windjammer Marketplace
Boardwalk®
Izumi Asian Cuisine
Loft Suites/Ultimate Family Suites
Κύριες Τραπεζαρίες
Περιοχή για νέους και εφήβους
Coastal Kitchen/Suite Lounge
Splashaway BaySM

Bionic Bar®
Κατάστρωμα πισίνας
Rising Tide Bar
Casino RoyaleSM

Central Park®
Royal Promenade
Παγοδρόμιο
Τσουλήθρες Perfect StormSM

Σαλόνι Boleros
The Attic
Solarium μόνο για ενήλικες
Κυρίως θέατρο
Κέντρο Fitness VitalitySM

VitalitySM at Sea
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Μόλις ανακαλύψετε μια κρουαζιέρα της Royal Caribbean, θα αλλάξει μια 
για πάντα ο τρόπος που κάνετε διακοπές. Με τόσες πολλές συναρπαστικές 

εμπειρίες που σας περιμένουν ίσως αλλάξει η ζωή σας. 

Οι διακοπές με εμάς είναι μόνο δράση, αλλά χωρίς άγχος.   
Οι ρυθμοί είναι έντονοι, αλλά ποτέ αγχωτικοί. Και τις βασικές σας 

απορίες αφήστε τις σε εμάς…

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Όλα είναι δυνατά στον υπέροχο στόλο μας 
με τα  27 πλοία μας. Ξυπνήστε και απολαύστε 
μια χαλαρωτική θεραπεία σπα ή ένα πρωινό 
σερφάρισμα στο FlowRider®, πριν εξερευνήσετε 
τις πολιτιστικές πλευρές των προορισμών μας 
μέσα από πολλές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 
εκδρομές στη στεριά. Γυρίστε πάλι στο πλοίο 
για να απολαύσετε την εντυπωσιακή θέα της 
θάλασσας και ένα δείπνο για δύο.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
Λατρεύουμε τους εξερευνητές, τους 
ονειροπόλους και όσους διεκδικούν τους 
στόχους τους. Εκεί έξω σας περιμένει να 
τον ανακαλύψετε ένας ολόκληρος κόσμος 
και με περισσότερους από 149 μοναδικούς 
προορισμούς για να επιλέξετε αρκεί να 
αποφασίσετε πού θέλετε να πάτε.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Θέλετε κι άλλα; Η άριστα εκπαιδευμένη 
ομάδα μας εν πλω είναι έτοιμη να ξεπεράσει 
όλες τις προσδοκίες σας. Όλα είναι δυνατά, 
αρκεί να τα ζητήσετε.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΤΗΝ ROYAL

ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ;
Με τα χρήματα που θα δώσετε δεν εξασφαλίζετε απλώς πρωτοκλασάτη φιλοξενία και ταξίδια 
στους πιο θεϊκούς προορισμούς του πλανήτη. Δεν εξασφαλίζετε μόνο απίστευτες υπηρεσίες 
εστίασης. Αλλά, επιπλέον, κερδίζετε αναρίθμητες εμπειρίες, απολαμβάνετε μια τεράστια γκάμα 
δραστηριοτήτων εν πλω και ζείτε στιγμές απίστευτης διασκέδασης. Από τις νεροτσουλήθρες 
μέχρι τα σόου τύπου Μπρόντγουεϊ, δεν θα χρειαστεί να βάλετε το χέρι στην τσέπη για τίποτα, 
μπορείτε απλά να τα κάνετε όλα!

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΣΟ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ;
Θα εκπλαγείτε με το πόσο χρόνο θα περάσετε κοιτάζοντας από ψηλά τον απέραντο ωκεανό 
χωρίς να βαριέστε στιγμή! Αλλά κάπου μεταξύ του πλατσουρίσματος στο υδάτινο πάρκο, μιας 
βόλτας στα παγοδρόμια ή με την εναέρια τροχαλία, της αναρρίχησης σε πέτρινα τοιχώματα και 
της περιποίησης στα σπα, μπορείτε να γεμίσετε τη μέρα σας μέχρι εκεί που δεν πάει χωρίς να 
ρίξετε ματιά στη θάλασσα.

ΟΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ;
Σας συναρπάζουμε με τους κορυφαίας τεχνολογίας ρομποτικούς μπάρμεν, σας μαγεύουμε με 
βραβευμένες παραστάσεις όπως το Hairspray και το Grease και σας βοηθάμε να ανακαλύψετε 
τον Ιντιάνα Τζόουνς που κρύβετε μέσα σας, ενώ εξερευνάτε τις πολιτισμικές πρωτεύουσες στη 
στεριά: υπάρχουν επιλογές για όλους. Προσφέρουμε πολλά περισσότερα από απλές διακοπές, 
οπότε γιατί να περιμένετε;

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Πολλά περισσότερα από αυτά που 
περιμένετε!

• Φιλοξενία

• Γεύματα και εξυπηρέτηση δωματίου*

• Δραστηριότητες εν πλω

• VitalitySM στο Sea Spa και στο γυμναστήριο

•  Αποκλειστικές επιλογές ψυχαγωγίας όπως 
μιούζικαλ σε στυλ Μπρόντγουεϊ και σόου 
παγκοσμίου φήμης

• Προγράμματα νέων και εφήβων

Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
www.RoyalCaribbean.com

*Τα Speciality restaurants έχουν χρέωση κουβέρ. Μπορεί 
να ισχύουν χρεώσεις για την εξυπηρέτηση δωματίου. 
Οι επιλογές και οι χώροι εστιατορίων και ψυχαγωγίας 
διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ
Εάν πραγματικά θέλετε να κάνετε ένα δώρο 
στον εαυτό σας, δείτε τις ειδικές επιπλέον 
παροχές μας. Μια μεγάλη ποικιλία πακέτων 
ποτών ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας, 
εκδρομές στη στεριά για να ανακαλύψετε 
πολλούς υπέροχους προορισμούς και 
να ζήσετε συναρπαστικές περιπέτειες, 
αλλά και το γρηγορότερο ίντερνετ στη 
θάλασσα, με τα πακέτα VOOM.



Όλοι έχουν τις δικές τους προτιμήσεις στις διακοπές. Κάποιοι θέλουν να βρουν 
το σωστό πλοίο ενώ άλλοι επιλέγουν πρώτα τον προορισμό τους. Μερικοί δεν 

το σκέφτονται πολύ: στρίβουν την υδρόγειο και ξεκινάνε για το μέρος όπου 
έπεσε το δάχτυλό τους. 

Όπως και να το κάνετε, κράτηση σας  για τις  τέλειες διακοπές με την Royal 
Caribbean δεν θα μπορούσε να είναι απλούστερη. Περιηγηθείτε παρακάτω και μετά 

αποφασίστε πώς θέλετε να ξεκινήσετε. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
Επισκεπτόμαστε πάνω από 149 
προορισμούς σε όλο τον κόσμο, οπότε 
σίγουρα μπορούμε να καλύψουμε και τους 
πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είτε θέλετε κάτι συναρπαστικό, είτε 
κάτι καλλιτεχνικό, σας τα προσφέρουμε 
όλα. Ό,τι κι αν έχετε στο μυαλό 
σας, σας το προσφέρουμε.

ΠΛΟΙΟ 
Σας προσφέρουμε μια επιλογή 27 πλοίων, 
με διαφορετικά μεγέθη, σχήματα και στυλ, 
το καθένα με τους δικούς του ξεχωριστούς 
λόγους που θα σας κάνει να το ερωτευτείτε. 
Μάθετε ποιο σας ταιριάζει καλύτερα για τις 
διακοπές σας, στις σελίδες 56-57.

ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ
Κάποιες φορές χρειάζεται να φροντίσουμε 
μόνο τον εαυτό μας—και γιατί να μην 
το κάνουμε στις διακοπές μας; Διαλέξτε 
το μασάζ και το μανικιούρ που σας 
ταιριάζει, ανανεωθείτε με τα προγράμματα 
προσωπικής περιποίησης και τις βόλτες 
στο Central Park® ή απλά καλέστε την 
εξυπηρέτηση δωματίου** και χαλαρώστε 
χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Με διάρκεια από 3 ημέρες έως 2 
εβδομάδες, μπορείτε να επιλέξετε 
ελεύθερα τη διάρκεια της κρουαζιέρας 
που σας ταιριάζει. Και μην ανησυχείτε 
πως θα χαθείτε με τους δικούς σας, αφού 
το VOOM® προσφέρει το γρηγορότερο 
internet στη θάλασσα. Ιδανικό για 
να ανεβάσετε όλες τις φωτογραφίες 
από τις διακοπές σας ή να κρατήσετε 
επαφή με τη δουλειά.

ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ
Απολαύστε φρέσκα ψάρια ή κάντε μια στάση 
σε ένα νησί της Καραϊβικής. Δεν υπάρχει 
πιο απλός τρόπος για να κλείσετε τις τέλειες 
διακοπές. Τι περιμένετε λοιπόν;

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
www.RoyalCaribbean.com, ή επικοινωνήστε 
με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα 
για να κάνετε κράτηση.

**Το πρωινό κοντινένταλ σερβίρεται δωρεάν.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ 
ΓΟΥΣΤΑ
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ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ 
ΓΙΑ ΔΥΟ
Με ρομαντικό δείπνο τριών πιάτων, 
απογεύματα με απολαυστικά tapas στο 
Vintages Wine Bar ή νωχελικά brunch 
πριν ξεκινήσετε τις περιπέτειές σας, θα 
έχετε άφθονο χρόνο για φαγητό και ποτό, 
ολοκληρώνοντας την απόλαυσή σας.

2X2 ΣΕ ΕΝΑ 4X4
Απίστευτες εκδρομές στη στεριά! Ζήστε κανονικά το Tomb 
Raider, μπείτε σε ένα 4x4 Jeep και αφήστε τον οδηγό μας να 
σας μεταφέρει μέσα από το άγριο τοπίο του Κοζουμέλ σε 
κρυμμένα ερείπια των Μάγια.

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣΑΣ
Χαλαρώστε στο Solarium αποκλειστικά για ενήλικες, ηρεμήστε με 
ένα χαλαρωτικό μασάζ για ζευγάρια, κάντε μια βόλτα στο Central 
Park® ή απολαύστε ένα υδρομασάζ κάτω απ' το φως του φεγγαριού, 
με θέα τη θάλασσα. Και μετά απ' όλα αυτά, απολαύστε μια ταινία 
στο ανοικτό σινεμά μας ή ελάτε πιο κοντά στ' αστέρια, με την 
πλατφόρμα θέασης North Star®.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ
Με μιούζικαλ του West End, συναρπαστικά  
ακροβατικά και εξελιγμένα σόου, κάθε 
νύχτα σάς περιμένουν δύο εισιτήρια για 
τη χώρα των θαυμάτων. 
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Αν θέλετε να κοιτάτε ο ένας τον άλλο την ημέρα και τα αστέρια που 
πέφτουν τη νύχτα ή έχετε κατά νου κάτι πιο εξωτικό, οι διακοπές 

για ζευγάρια που προσφέρουμε έχουν όσο ρομαντισμό θέλετε. Με 
συναρπαστικούς προορισμούς, φανταστική ποικιλία επιλογών για φαγητό, 
βραβευμένη ψυχαγωγία, εξελιγμένα σπα και εγκαταστάσεις γυμναστηρίου 
όπως και μια τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων που μπορείτε πραγματικά 

να απολαύσετε όσο επιθυμείτε.   

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΜΑΚΡΙΑ



ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

* Ισχύουν χρεώσεις. Τα βρέφη πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μηνών την πρώτη ημέρα της κρουαζιέρας. Ωστόσο, για 
υπερατλαντικές και υπερειρηνικές κρουαζιέρες και για τις κρουαζιέρες στη Χαβάη και άλλες κρουαζιέρες επιλεκτικά, το 
βρέφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μηνών.

Οι οικογενειακές διακοπές μας προσφέρουν κάτι για όλους. Πού αλλού 
μπορείτε να πάρετε νήπια, εφήβους, τον παππού και τη γιαγιά όλους μαζί 

και να τους προσφέρετε ακριβώς αυτό που θέλουν; Και δεν ξεχνάμε τη 
βραβευμένη μας λέσχη για παιδιά. Για χαρούμενες οικογένειες.

Για περισσότερες πληροφορίες,  
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
Αν καταφέρετε να μαζέψετε για λίγο τα παιδιά σας απ' τον ήλιο, για να περάσετε οικογενειακές στιγμές 
μαζί, σίγουρα θα δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Δροσιστείτε στην πισίνα, απολαύστε πολλές 

γεύσεις παγωτού ή παίξτε παιχνίδια γονείς εναντίον παιδιών στο PlaymakersSM Sports Bar & Arcade.

AQUANAUTS
3-5 ετών

Με όλα τα απαραίτητα, από κατασκευές 
μέχρι επιστημονικά πειράματα, 
καλλιτεχνικά και πολλά άλλα.

ΕΦΗΒΟΙ
12-17 ετών

Όσα συμβαίνουν στα θρυλικά μας 
πάρτι στην πισίνα, καραόκε και ντίσκο 
καλύπτονται από ένα μυστήριο. 

VOYAGERS
9-11 ετών

Αφήστε τον μικρό σας ήρωα να 
απολαύσει τις διακοπές του με 
πρόσβαση στα παρασκήνια και πολλές 
αθλητικές δραστηριότητες.

EXPLORERS
6-8 ετών

Οι νεαροί εξερευνητές θα μάθουν πολλά, 
ζώντας μια ξεχωριστή περιπέτεια.

* Οι λέσχες παιδιών παρέχονται όλες δωρεάν. Αν προτιμάτε τον βρεφονηπιακό σταθμό Royal Babies & TotsSM και το Late Night Kids Party Zone, ισχύει πρόσθετο κόστος.

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Μωρά και νήπια

Ο εν πλω βρεφονηπιακός σταθμός μας, 
Royal Babies & Tots ψυχαγωγεί τα παιδιά 
για όση ώρα θέλετε*.

ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
Το 'My Family Time Dining'SM φροντίζει τα παιδιά 
να έχουν φάει πριν συναντήσουν την ομάδα 
Adventure Ocean® στην είσοδο της τραπεζαρίας 
για να ξεκινήσουν να απολαμβάνουν ένα 
απόγευμα γεμάτο παιχνίδι. Εσείς ξέρετε 
πως είναι σε ασφαλή χέρια και μπορείτε να 
απολαύσετε το δείπνο σας. 

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;
Είτε τα παιδιά σας είναι νήπια που 
ενθουσιάζονται εύκολα ή προχωρημένοι 
έφηβοι, σίγουρα θα διασκεδάσουν 
απίστευτα απ' τη στιγμή που θα ανέβουν 
στο πλοίο. Laser tag, συγκρουόμενα, 
νεροτσουλήθρες, τραμπολίνα bungee 
εικονικής πραγματικότητας, escape room 
και προσομοιωτές surf είναι μερικές μόνο 
από τις δραστηριότητες που θα κρατήσουν 
απασχολημένα τα παιδιά σας.

ΑΠΕΙΡΕΣ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Βγείτε στο νερό, σε ένα φιλικό για 
οικογένειες σαφάρι νερού. Ξεκινήστε με μια 
γραφική διαδρομή με καταμαράν και μετά 
επιλέξετε να κάνετε snorkelling, βουτιές 
από γκρεμούς ή κολύμπι. Ή δοκιμάστε το 
υποθαλάσσιο σκούτερ BondRider πριν 
ολοκληρώσετε την ξενάγησή σας σε μια 
όμορφη, αμμώδη παραλία για χαλάρωση 
και κάτι δροσιστικό.

ΑΠΟ ΝΗΠΙΑ 
ΜΕΧΡΙ ΕΦΗΒΟΥΣ!
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Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ 
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΓΕΜΑΤΗ 
ΜΕΡΑ
Αφού έχετε απολαύσει το πρωινό σας, 
ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε και να ανέβητε 
στα κύματα του  FlowRider®, τον επίσημο 
προσομοιωτή σερφινγκ, να κάνετε  την 
καθημερινή γυμναστικής σας σε μια από τις 
τάξεις μας ή να κάνετε μια βουτιά από την 
τσουλήθρα  Ultimate AbyssSM.

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΝΥΧΤΑ
Υπάρχουν φορές που θέλετε να 
αποτραβηχτείτε από τη βαβούρα του 
πλοίου και απλώς να χαλαρώσετε για λίγο. 
Να η ευκαιρία να διώξετε την ένταση, να 
αναζωογονηθείτε και να ανανεωθείτε.

ΒΑΛΤΕ ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ 
ΨΩΝΙΑ
Για εσάς που το έχετε πάθος με το shopping, 
σας περιμένουν ρούχα Michael Kors, 
αξεσουάρ Coach, κοσμήματα Tiffany & Co.*, 
ρολόγια Bulgari και τόσα άλλα. Είτε θέλετε 
να κάνετε ψώνια είτε απλά να ρίξετε μια 
ματιά, επισκεφθείτε το Royal Promenade ή 
το Central Park® και δείτε τι προσφέρουμε.

ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Εννιά τρύπες στο μίνι γκοφλ ή εννιά 
καταστρώματα ψηλά με την εναέρια τροχαλία; 
Από τους προσομοιωτές σέρφινγκ και τις 
απότομες νεροτσουλήθρες μέχρι τον απίθανο 
προσομοιωτή ελεύθερης πτώσης iFly®, 
μπορείτε να εξασκείτε τις δεξιότητές σας και 
να νιώθετε έντονες συγκινήσεις κάθε μέρα της 
συναρπαστικής σας περιπέτειας.
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Θέλετε να τα κάνετε όλα και το ξέρουμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος για 
βιασύνη. Απολαύστε τις διακοπές με τον δικό σας ρυθμό. Ξεκινήστε 
με ένα πρωινό στο κατάστρωμα ή σε ένα σαλόνι δίπλα στην πισίνα, 
απολαύστε ένα απογευματινό μασάζ στο Sea Spa του VitalitySM και 

βγείτε στη στεριά για να δοκιμάσετε να φτιάξετε παραδοσιακά 
ζυμαρικά με τους ντόπιους. Ή καθίστε στο μπαλκόνι σας και 

απολαύστε τη θέα, γιατί όχι; 

Για περισσότερες πληροφορίες,  
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com

Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ 
ΞΥΠΝΑΤΕ

*Η Tiffany & Co. διατίθεται μόνο στο Oasis of the Seas®. 



Ο ήλιος χάθηκε, αλλά η μέρα δεν έχει τελειώσει, αφού σας περιμένει η νυχτερινή ζωή και 
επιλογές ψυχαγωγίας σε πολλούς χώρους στο πλοίο. Τραγουδήστε δυνατά και χορέψτε 

με την ψυχή σας, αφού σας προσφέρουμε την καλύτερη ψυχαγωγία που υπάρχει. Αν δεν 
σας αρέσουν τα μιούζικαλ West-End, όπως το Hairspray και το Grease, τότε ίσως να σας 

συναρπάσει μια ακροβατική παράσταση μέσα στο νερό με βουτιές από μεγάλο ύψος. Κι αν 
δεν σας έφτασε ούτε αυτό, δοκιμάστε τις εξαιρετικές παραστάσεις κωμωδίας και ζωντανής 

μουσικής. Μια απόλυτη νυχτερινή έξοδος, χωρίς να χρειαστεί να αφήσετε το πλοίο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com

ΜΕ ΡΥΘΜΟ
Το μιούζικαλ είναι πια μεγάλη υπόθεση – 
και εμείς έχουμε τα καλύτερα εν πλω. Από 
το Μπρόντγουεϊ φτάνουν μεσοπέλαγα 
θεαματικά μιούζικαλ, όπως το Grease, 
το Saturday Night Fever, το Mamma Mia, 
ακόμα και το Hairspray.

NIGHTCLUB ΓΙΑ ΧΟΡΟ
Φέρνουμε τους καλύτερους DJ εν πλω για 
να βάλουν φωτιά στα nightclub και τα 
πάρτι δίπλα στην πισίνα.

ΥΔΑΤΙΝΟ ΘΕΑΜΑ
Εδώ θα πείτε το νερό... υπερθέαμα. 
Εκθαμβωτικοί φωτισμοί φέρνουν μπροστά 
στα μάτια σας την ταλαντούχα ομάδα 
δυτών, και κολυμβητών συγχρονισμένης 
κολύμβησης που διαθέτουμε. Προσοχή, άμα 
έχετε μπροστινή θέση το νερό μπορεί να 
σας δροσίσει λίγο παραπάνω!

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
Ο ήχος από το ανακάτεμα της τράπουλας, τις 
μάρκες και τους κουλοχέρηδες συναρπάζει. 
Επισκεφτείτε το Casino RoyaleSM για 
μια γεύση Λας Βέγκας στη θάλασσα, με 
χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα φώτα, δράση, 
κουλοχέρηδες και τραπέζια.

ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ
Στο PlaymakersSM Sports Bar & Arcade 
μπορείτε να παρακολουθήσετε την 
ομάδα σας να κατατροπώνει τον 
αντίπαλό της στις 30 οθόνες τηλεόρασης 
που διαθέτουμε ή να ανεβείτε στην 
κορυφή των σκορ με κλασικά παιχνίδια 
όπως τα Ms. Pac-man και Skeeball.

ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΤΩΝ
Σερβίρουμε ό,τι σας αρέσει, 
από mocktail μέχρι cocktail! Με 
τα Deluxe πακέτα και πακέτα 
Αναψυκτικών, σίγουρα θα βλέπετε 
το ποτήρι μισογεμάτο.

ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΒΗΝΟΥΝ.
ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ.
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150 CENTRAL PARK®
Απολαύστε μοναδική κουζίνα με φρέσκα 

υλικά, σε ένα μοντέρνο, εποχικό και κομψό 
μενού πολλών σπιτικών και εξαιρετικά 

παρασκευασμένων πιάτων.

FISH AND SHIPSSM

Δεν έχετε δοκιμάσει πιο φρέσκα fish 
and chips. Σερβίρονται με συνοδευτικό 

πανοραμική θέα στο ηλιοβασίλεμα 
στον ωκεανό (και πουρέ αρακά).

IZUMI HIBACHI & 
SUSHI

Μια εμπειρία εστίασης τύπου teppanyaki 
που συνδυάζει φαγητό και σόου φτάνοντας 

σε νέα επίπεδα. Οι Ιάπωνες σεφ μας 
ετοιμάζουν το γεύμα σας μπροστά στα 

μάτια σας. Θα ζητάτε ανκόρ πριν καλά-καλά 
τελειώσετε το πρώτο πιάτο! 

WONDERLAND
Απολαύστε μαγικό φαγητό σε αυτό το εμπνευσμένο από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων 

εστιατόριο, με καλειδοσκοπικές γευστικές αισθήσεις και νοστιμιές που δεν έχετε ξαναδεί. Με πιάτα 
όπως Χαβιάρι σολομού τεμπούρα, Υγρό αστακό, Χωνάκια Gazpacho, Συκώτι πάπιας Beignet και Αυγό 

με τρούφα, το μενού είναι εξίσου φανταστικό με τη διακόσμηση.

JAMIE’S ITALIAN
Το Jamie’s Italian σερβίρει τα πιο 

αυθεντικά, παραδοσιακά ιταλικά πιάτα και 
αντλεί έμπνευση από την καλύτερη ιταλική 

μαγειρική που υπάρχει στον κόσμο. 
Απολαύστε ένα πλούσιο γεύμα μετά από 

μια μέρα γεμάτη δραστηριότητες.

Οι επιλογές γευμάτων διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο 
και υπόκεινται σε αλλαγές.

† Μόνο για επισκέπτες κατηγορίας Royal Suite
*Για την υπηρεσία δωματίου ισχύουν χρεώσεις.
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ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
Αναρωτιέστε τι θα τρώτε εν πλω; Με εκατοντάδες διαθέσιμες επιλογές, ακόμη κι οι πιο 

απαιτητικοί θα ζητήσουν και δεύτερο πιάτο. Από τις υπέροχες, ζουμερές μπριζόλες στο Chops 
GrilleSM μέχρι τα tex-mex, λαχταριστά tacos στο El Loco FreshSM, φροντίσαμε να υπάρχει κάτι 

για όλα τα γούστα κάτω από τον ζεστό ήλιο. Πολλά από τα εστιατόριά μας σερβίρουν δωρεάν 
φαγητό, οπότε δεν θα χρειάζεται να κρατηθείτε!

Πάρτε μια γεύση από όλους τους χώρους που είναι στη  
διάθεσή σας στη διεύθυνση www.RoyalCaribbean.com/dining

EL LOCO FRESHSM

Με τη πιο φρέσκια salsa και τις πιο 
καυτερές σος, το μεξικάνικο φαγητό 

που θα απολαύσετε εδώ είναι 
απίστευτα καλό.

ΚΥΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Απολαύστε ιδιαίτερα γεύματα με πολλά πιάτα 
σε όμορφο περιβάλλον.

COASTAL KITCHEN
Οι επισκέπτες της κατηγορίας Royal Suite 
μπορούν να γευματίσουν με στυλ και να 
απολαύσουν αποκλειστική μεσογειακή κουζίνα 
γεμάτη φρεσκάδα†. Απολαύστε πολυτέλεια!

SOLARIUM BISTRO
Νιώστε ευεξία με τα ελαφριά αλλά νόστιμα 
πιάτα από αυτό το υγιεινό μενού.

WINDJAMMER 
MARKETPLACE
Επιλέξτε πιάτα από ολόκληρο τον κόσμο στον 
πλουσιοπάροχο fusion μπουφέ μας.

CAFÉ@TWO70
Απολαύστε σαλάτες, πανίνι και 
σάντουιτς κατά παραγγελία. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ*
Απολαύστε γεύματα στην καμπίνα σας με την 
24ωρη υπηρεσία δωματίου.



ΜΗΝ ΤΟ 
ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ... 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΟΥΙΤΑ
Σας βοηθάμε να αξιοποιήσετε κάθε λεπτό με πρόσβαση κατά 
προτεραιότητα ή απλώνουμε το κόκκινο χαλί, προσφέροντας 

μοναδική προσωπική εξυπηρέτηση, για να απολαύσετε μια διαμονή 
που δεν μοιάζει με καμία. Έχετε δύο διαφορετικές επιλογές: 

απολαύστε VIP περιποίηση με τις σουίτες Classic ή ζητήστε ακόμη 
περισσότερη πολυτέλεια με τα διάφορα επίπεδα σουιτών κατηγορίας 

Royal Suite – Star, Sky και Sea. Δεν μπορείτε να επιλέξετε; Διαβάστε 
περισσότερα και μάθετε πώς θα αναβαθμίσετε τις διακοπές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες,  
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΟΥΙΤΑΣ** 
Κάντε κράτηση για μια σουίτα και σας 
περιμένει μια σειρά από έξτρα εκπλήξεις. 
Θα λάβετε πρόσκληση συμμετοχής στη 
Γιορτή υποδοχής από τον καπετάνιο, 
θα απολαύσετε την προσοχή ενός 
προσωπικού θυρωρού ή, απλώς, θα 
επωφεληθείτε από το check-in και 
αναχώρηση κατά προτεραιότητα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ 7 ΜΕΡΕΣ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ*
Είμαστε εδώ να σας εξυπηρετήσουμε ανά 
πάσα στιγμή. Για όλες μας τις καμπίνες υπάρχει 
συγκεκριμένος υπεύθυνος καμαρότος, 
έτσι, σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι, 
οποιαδήποτε στιγμή, απλά καλέστε τον.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ 
ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ
Απολαύστε την κρουαζιέρα του 21ου 
αιώνα στις υπερσύγχρονες καμπίνες μας. 
Μπορείτε να καλείτε την υπηρεσία δωματίου 
και να κάνετε κρατήσεις για εκδρομές με 
το πάτημα ενός κουμπιού, να βλέπετε σε 
streaming τις τελευταίες ταινίες του Netflix 
ή, απλώς, να χαζεύετε τα κύματα από το 
εικονικό σας μπαλκόνι.

ULTIMATE FAMILY 
SUITE 
Η σουίτα Ultimate Family Suite προσφέρει 
την απόλυτη οικογενειακή διασκέδαση στη 
θάλασσα. Δεν θα ξέρετε τι να απολαύσετε 
πρώτο. Με τσουλήθρα μέσα στη σουίτα, 
τραπέζι air hockey, οθόνη σινεμά 3D και 
υδρομασάζ στο ιδιωτικό σας μπαλκόνι, η 
διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ROYAL 
SUITE 
Η κατηγορία Royal Suite Class οδηγεί 
την πολυτέλεια στο επόμενο επίπεδο. 
Τίποτα άλλο δεν συνδυάζει τη 
μαγεία της θάλασσας με απαράμιλλη 
φιλοξενία, μαζί με εξατομικευμένη 
εξυπηρέτηση για να μην χρειαστεί ούτε 
να κουνήσετε το δάχτυλό σας. Με τρία 
επίπεδα απαράμιλλης πολυτέλειας 
για να επιλέξετε, θα ζήσετε μια 
παραμυθένια εμπειρία. 

CLASSIC SUITES 
Οι σουίτες Classic είναι σχεδιασμένες 
για να σας κάνουν να αισθάνεστε σαν 
πρωταγωνιστές, από τη στιγμή που 
επιβιβάζεστε με προτεραιότητα. Με 
προτεραιότητα στις κρατήσεις θεάτρου 
και εστιατορίων, θα απολαμβάνετε τις 
καλύτερες θέσεις στο πλοίο. 

Η κατηγορία Royal Suite Class είναι διαθέσιμη στα Allure of the Seas®, Anthem of the Seas®, Harmony of the Seas®, Oasis of the Seas® και στο Symphony of the Seas®.  
Παρέχεται ένα παρόμοιο πρόγραμμα στο Ovation of the Seas®, στο Quantum of the Seas® και στο Spectrum of the SeasSM.
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*Το πρωινό κοντινένταλ σερβίρεται δωρεάν. Για άλλες 
υπηρεσίες δωματίου ισχύουν χρεώσεις.  

Υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
**Οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες στους πελάτες που 

διαμένουν σε Junior Suite.



ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ
με την AssistCard

Η Royal Caribbean συνεργάζεται με την AssistCard για να παρέχει κάλυψη σε όλη τη 
διάρκεια των διακοπών σας.

Η AssistCard καλύπτει την παρακολούθηση αποσκευών, την αντικατάσταση απολεσθέντων 
ταξιδιωτικών εγγράφων, υπηρεσίες θυρωρού, νομική βοήθεια, βοήθεια με πτήσεις ή/
και κρατήσεις ξενοδοχείων κι όλα αυτά με βοήθεια όλο το 24ωρο και 7 ημέρες την 
εβδομάδα σε πολλές γλώσσες.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

1.  Εγγυημένα βγαίνετε πρώτοι από το πλοίο

2.  Εύκολη ακύρωση, διαθέσιμη 24 ώρες το 
24ωρο*

3. Εγγυημένη επιστροφή στο πλοίο†

4. Λεπτομερής γνώση των προορισμών

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ 
ΔΡΑΣΗ
Βγείτε και απολαύστε εκπληκτικές και 
δραστήριες εκδρομές.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Εξερευνήστε την τοπική ιστορία και τον 
πολιτισμό με ανεξάρτητους ντόπιους 
ειδικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. 

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
Ετοιμαστείτε για μια εξερεύνηση σε βάθος 
σε εκδρομές με πλήρη ξενάγηση όπου 
περιλαμβάνεται διαμονή σε ξενοδοχείο, 
γεύματα, αεροπορικά εισιτήρια (όπου 
απαιτούνται) και μεταφορά πίσω στο 
πλοίο σε άλλο λιμάνι.
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ΙΑΜπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την εν πλω εμπειρία που 

προσφέρουμε, και δικαίως. Αλλά, επιπλέον, έχουμε αφιερώσει πολλή 
σκέψη και ενέργεια ώστε να κάνουμε το χρόνο που θα περάσετε στη 

στεριά τόσο συναρπαστικό, χαλαρωτικό, διασκεδαστικό ή εκπαιδευτικό 
όσο εσείς θέλετε. Ό,τι κι αν ζητάτε από τη μέρα σας στη στεριά σας 

εγγυόμαστε ότι θα το βρείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com/shorex

ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

ΤΕΛΕΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ
Ανακαλύψτε το Perfect Day® at CocoCay®, το δικό μας ιδιωτικό 
νησί στις Μπαχάμες, σχεδιασμένο για να σας συναρπάσει. Εδώ θα 
βρείτε ατέλειωτους τρόπους να γεμίσετε τη μέρα σας με ξεχωριστές 
εμπειρίες. Όποια κι αν είναι η ηλικία σας, αυτός ο προορισμός έχει 
μια πρόταση για όλους.

Το Labadee® δεν συγκρίνεται με τίποτα — ένα μέρος που μπορείτε να 
νιώσετε την αδρεναλίνη σας στα ύψη με  το περιστρεφόμενο τρενάκι 
την μία στιγμή και να χαλαρώσετε στον ήλιο την άλλη. Κι όλα αυτά στη 
μέση ζούγκλας και ηλιόλουστων παραλιών. Κάντε πεζοπορία έως την 
κορυφή του βουνού για φρέσκο αέρα, κατεβείτε με το μεγαλύτερο zip 
line πάνω από το νερό ή σκαρφαλώστε στα μοναδικά παγόβουνα της 
Καραϊβικής, στο Arawak Aqua Park. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.RoyalCaribbean.com/cococay-cruises

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ROYAL 
TOUR
Προσθέστε λίγη φιλική άμιλλα, 
διασκεδάζοντας στη στεριά.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ
Ανακαλύψτε τις βασικές, αυθεντικές 
γεύσεις κάθε προορισμού.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΚΑΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Δείξτε έμπρακτα την αγάπη σας σε 
ξεναγήσεις που ωφελούν την άγρια φύση, 
διάφορες κοινότητες και το περιβάλλον.

*Δηλώστε συμμετοχή στις εκδρομές στη στεριά 
online πριν από το ταξίδι προκειμένου να 
εξασφαλίσετε σίγουρα μια θέση.
† Στην εξαιρετική περίπτωση που η ξενάγησή σας 
καθυστερήσει, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες 
συνεννοήσεις, ώστε να επιστρέψετε στο πλοίο 
το συντομότερο δυνατόν και χωρίς καμία 
επιβάρυνση. Εσείς έχετε να πάρετε μόνο μία 
απόφαση: ποια εκδρομή να επιλέξετε πρώτη.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤHN
ΕΥΡΩΠΗ

ΒΑΛΕΝΘΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ 
Η πόλη των τεχνών και της επιστήμης
Εξερευνήστε την Πόλη των τεχνών και της επιστήμης, 
έργο του ντόπιου αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα, 
με το φουτουριστικό πλανητάριο, ωκεανικό πάρκο 
και διαδραστικό μουσείο επιστήμης. Δείτε το Ιερό 
δισκοπότηρο στον Καθεδρικό της Βαλένθια, που 
λέγεται ότι είναι το κύπελλο απ' το οποίο ήπιε ο Ιησούς 
στον μυστικό δείπνο. Εξερευνήστε τους Κήπους Turia 
με ποδήλατο ή κάντε μια βόλτα στους δελεαστικούς 
υπαίθριους πάγκους με φαγητά στο Mercado Centrale, 
απολαμβάνοντας τα πανέμορφα βιτρό και τα ψηφιδωτά. 
Με 45 μουσεία, τη συνοικία του Καθεδρικού, το 
ανταλλακτήριο μεταξιού, το μεσαιωνικό Barrio del Carmen 
και το φυσικό πάρκο Albufera για να εξερευνήσετε, 
σίγουρα όλοι θα βρουν κάτι να τους εμπνεύσει.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ 
Επισκεφτείτε το εντυπωσιακό Ακρωτήρι
Η Σαντορίνη είναι τμήμα ενός κρατήρα, ο οποίος 
σχηματίστηκε μετά από μια τεράστια ηφαιστειακή 
έκρηξη στη θάλασσα. Με τις εκκλησίες της με τους 
γαλάζιους θόλους και τα ολόλευκα χωριά της, χτισμένα 
σε ύψος πάνω από τη λαμπερή θάλασσα, τα μαγευτικά 
ηλιοβασιλέματα στον ορίζοντά της θα σας συναρπάσουν. 
Χαλαρώστε και απολαύστε τη μαύρη, κόκκινη και γκρι 
ηφαιστειακή άμμο στις παραλίες ή κάντε snorkelling στα 
κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου. Εξερευνήστε την ιστορία 
στις εντυπωσιακές ανασκαφές στο Ακρωτήρι, μια Μινωική 
πόλη που είχε μείνει θαμμένη για αιώνες κάτω από την 
ηφαιστειακή τέφρα. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και 
τους εξαιρετικούς αμπελώνες της, που μεγαλώνουν στο 
μοναδικό ηφαιστειακό έδαφος του νησιού.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ/ΠΙΖΑ (Λα Σπέτσια), ΙΤΑΛΙΑ 
Εντυπωσιακοί θησαυροί της Αναγέννησης
Η συναρπαστική τέχνη και η αρχιτεκτονική κάνουν τη 
Φλωρεντία ακαταμάχητη. Περπατήστε στους όμορφους 
δρόμους και θαυμάστε τον καθεδρικό με κόκκινο θόλο 
του Μπρουνελλέσκι στην Πιάτσα ντελ Ντουόμο και 
τα περίτεχνα ψηφιδωτά στο εσωτερικό. Ανεβείτε στον 
θόλο για να απολαύσετε την εντυπωσιακή θέα και 
κατευθυνθείτε στη διάσημη Πινακοθήκη Ουφίτσι για να 
θαυμάσετε τη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι 
ή στην Galleria dell’Accademia για να δείτε τον «Δαβίδ» 
του Μιχαήλ Αγγέλου. Δείτε το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα 
από την Πλατεία Μικελάντζελο σε αποχρώσεις του ροζ, 
του πορτοκαλί και του κεχριμπαριού και απολαύστε τη 
μοναδική ύπαιθρο της Τοσκάνης.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 5 - 6 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΡΩΣΙΑ 
Το διαμάντι του Βορρά
Ονομάζεται Βενετία του Βορρά, λόγω των κομψών κτιρίων, 
των καναλιών και των γεφυρών της, η Αγία Πετρούπολη 
εκπέμπει ομορφιά και  πολιτισμό. Θα βρείτε περίτεχνα 
παλάτια, μεγάλες εκκλησίες και καλλιτεχνικούς θησαυρούς, 
συμπεριλαμβανομένης της εντυπωσιακής Εκκλησίας του 
Σωτήρος στο Spilled Blood, με τα 84 μ. ψηφιδωτά. Δείτε 
την εκπληκτική θέα  στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ισαάκ, 
του οποίου ο θόλος είναι διακοσμημένος με 200 λίβρες 
καθαρού χρυσού, ή εντυπωσιαστείτε από το Ερμιτάζ, το 
πρώην χειμερινό παλάτι του Τσάρου, με τους λαμπερούς 
εσωτερικούς χώρους και τη μεγάλη συλλογή έργων τέχνης. 
Απολαύστε μπαλέτο παγκόσμιας κλάσης στο Mariinsky.

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

ΤΕΝΕΡΙΦΗ, ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ 
Ήλιος, τοπία και υπέροχες παραλίες
Ευλογημένο με ηλιοφάνεια όλο το χρόνο, το νησί 
της Τενερίφης είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά του 
αρχιπελάγους των Καναρίων Νησιών και προσφέρει 
πολλές διαφορετικές περιοχές για εξερεύνηση. Απολαύστε 
τον παραδεισένιο Κήπο των Ορχιδεών στο Sitio Litre ή το 
απίστευτο τοπίο στο Εθνικό Πάρκο Teide, όπου ηφαίστεια, 
κρατήρες και λάβα δημιουργούν εντυπωσιακά σχήματα 
και χρώματα.

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. 
Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και 
οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Κάστρο του Πάπα Λούνα, Βαλένθια 2. Πύργος του Άιφελ, Παρίσι 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 16:30

2 Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία 07:00 21:00

3 Εν πλω

4 Μπιλμπάο, Ισπανία 07:00 18:00

5 Εν πλω

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 27 Οκτ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ

ΠΑΡΙΣΙ

ΜΠΙΛΜΠΑΟ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Explorer of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 17:00

2 Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία^ 07:00 17:00

3 Βαρκελώνη, Ισπανία 09:00 19:00

4 Βαλένθια, Ισπανία 09:00 18:00

5 Καρταχένα, Ισπανία 08:00 18:00

6 Εν πλω

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 20 Ιουλ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΡΩΜΗ 

ΚΑΡΤΑΧΕΝΑ 

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΝΙΚΑΙΑ

ΒΑΛΕΝΘΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 16:30

2 Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία 07:00 21:00

3 Εν πλω

4 Μπιλμπάο, Ισπανία 09:30 22:00

5 Χιχόν, Ισπανία 09:00 17:00

6 Εν πλω

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 23 Μαΐου 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ

ΜΠΙΛΜΠΑΟΧΙΧΟΝ

ΕΝ ΠΛΩΕΝ ΠΛΩ
ΕΝ ΠΛΩ

ΠΑΡΙΣΙΕΝ ΠΛΩ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,179
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,019
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,340
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Βόλτες με γόνδολα, Βενετία 2. Σκαλοπάτι στο παρελθόν, Πομπηία 3. Τείχη του Ντουμπρόβνικ 4. Πάρκο Γκουέλ, Βαρκελώνη

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Allure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βαρκελώνη, Ισπανία 18:00

2 Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία 08:00 16:00

3 Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία 09:00 18:00

4 Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία 08:30 20:30

5 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 20:00

6 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 07:00 18:30

7 Εν πλω

Βαρκελώνη, Ισπανία 05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 10, 17, 24, 31 Μαϊ., 7, 14, 21, 28 Ιουν., 5, 12, 19, 26 Ιουλ., 2, 9, 16, 23, 30 Αυγ., 
6, 13, 20, 27 Σεπ., 4, 11, 18, 25 Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΡΩΜΗ

ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ

ΝΑΠΟΛΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Explorer of The Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 17:00

2 Εν πλω

3 Σαντορίνη, Ελλάδα 13:00 23:00

4 Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία 09:00 18:00

5 Μύκονος, Ελλάδα^ 06:00 18:00

6 Εν πλω

7 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 07:00 18:00

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 14, 28* Ιουν., 12**, 19* Ιουλ., 1**, 9, 16* Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
* Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα που επισκέπτεται την Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα αντί την Έφεσο 

(Κουσάντασι), Τουρκία. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων.  
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. 

ΙΤΑΛΙΑ

ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ

ΜΎΚΟΝΟΣ

ΕΦΕΣΟΣ

ΝΑΠΟΛΗ
ΡΩΜΗ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

 ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Explorer Of The Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 17:00

2 Εν πλω

3 Βαλένθια, Ισπανία 08:00 18:00

4 Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία 09:00 17:00

5 Βαρκελώνη, Ισπανία 07:00 19:00

6 Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία^ 11:00 20:00

7 Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία 07:00 19:00

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 21 Ιουν., 26* Ιουλ., 23 Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων. 
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΡΩΜΗ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ/ΠΙΖΑ

ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΝΙΚΑΙΑ

ΒΑΛΕΝΘΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΡΟΑΤΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 68-69.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βενετία, Ιταλία 17:00

2 Κότορ, Μαυροβούνιο^ 13:00 20:00

3 Ντουμπρόβνικ, Κροατία 09:00 18:00

4 Εν πλω

5 Σαντορίνη, Ελλάδα^ 07:00 18:00

6 Κατάκολο, Ελλάδα 09:00 17:00

7 Εν πλω

Βενετία, Ιταλία 06:45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2020: 9, 23* Μαΐ., 6*, 20 Ιουν., 4*, 11**, 17*** Ιουλ., 15, 29* Αυγ., 12~, 26* Σεπ., 
10*, 24~ Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει 
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων. 
***Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων.  
~ Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Σπλιτ, Κροατία αντί του 

Κότορ, Μαυροβούνιο. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΚΑΤΆΚΟΛΟ

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

ΚΟΤΟΡ

ΒΕΝΕΤΙΑ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 68-69.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βενετία, Ιταλία 17:00

2 Κοτόρ, Μαυροβούνιο^ 13:00 20:00

3 Κέρκυρα, Ελλάδα 09:00 15:00

4 Μύκονος, Ελλάδα^ 13:00 20:30

5 Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα^ 06:00 18:00

6 Αργοστόλι, Ελλάδα 11:00 19:00

7 Εν πλω

Βενετία, Ιταλία 06:45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 16, 30* Μαϊ., 13*, 27* Ιουν., 25* Ιουλ., 8*, 22* Αυγ., 5*, 19* Σεπ., 
3*, 17* Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΒΕΝΕΤΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

ΚΈΡΚΥΡΑ
ΑΘΉΝΑ

ΜΎΚΟΝΟΣ
ΑΡΓΟΣΤΌΛΙ

ΚΌΤΟΡ

ΕΝ ΠΛΩ

ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βαρκελώνη, Ισπανία 17:00

2 Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία^ 09:00 19:00

3 Πορτοφίνο, Ιταλία^ 08:00 18:00

4 Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία 07:00 19:00

5 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

6 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 08:00 19:00

7 Εν πλω

Βαρκελώνη, Ισπανία 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 19, 26 Απρ., 23* Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΡΏΜΗ

ΝΆΠΟΛΗ

ΝΊΚΑΙΑ

ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,019
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,239
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,169
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€979
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€979
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€899
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Pasteis de Nata, Λισαβόνα 2. Τραμ 28, Λισαβόνα 3. Βιβλιοθήκη του Κέλσου, Έφεσος 4. Ο καθεδρικός ναός Duomo, Φλωρεντία

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Explorer of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 17:00

2 Σικελία (Μεσίνα), Ιταλία 11:00 20:00

3 Βαλέτα, Μάλτα 08:00 17:00

4 Εν πλω

5 Σαντορίνη, Ελλάδα^ 07:00 19:00

6 Μύκονος, Ελλάδα^ 07:00 19:00

7 Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 06:00 18:00

8 Εν πλω

9 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 07:00 18:00

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 27 Μαΐ., 5* Ιουν., 30* Αυγ., 18*, 27 Σεπ., 16** Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.*
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΡΩΜΗ

ΝΆΠΟΛΗ

ΣΙΚΕΛΙΑ

ΒΑΛΕΤΑ 

ΜΎΚΟΝΟΣΑΘΉΝΑ

ΣΑΝΤΟΡIΝΗ

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Explorer of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 17:00

2 Σικελία (Μεσίνα), Ιταλία 10:00 18:00

3 Εν πλω

4 Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Αθήνα 07:00 18:00

5 Μύκονος, Ελλάδα^ 07:00 19:00

6 Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία 07:00 19:00

7 Σαντορίνη, Ελλάδα^ 07:00 19:00

8 Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 06:00 18:00

9 Εν πλω

10 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 07:00 18:00

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 7*, 17 Μαΐ., 8 Σεπ., 6** Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΡΩΜΗ
ΝΑΠΟΛΙ 

ΑΘΗΝΑ 
ΜΥΚΟΝΟΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΕΦΕΣΟΣ

ΧΑΝΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΣΙΚΕΛΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 16:30

2 Εν πλω

3 Λισσαβώνα, Πορτογαλία 15:00

4 Λισσαβώνα, Πορτογαλία 17:00

5 Βίγκο, Ισπανία 10:00 20:00

6 Λα Κορούνια, Ισπανία 08:00 17:00

7 Μπιλμπάο, Ισπανία 09:00 18:00

8 Εν πλω

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 15 Μαΐ., 20 Ιουν., 11* Ιουλ., 30** Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων.

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ

ΜΠΙΛΜΠΆΟ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 

ΛΑ ΚΟΡΟYΝΙΑ
ΒΙΓΚΟ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Rhapsody of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 68-69.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βαρκελώνη, Ισπανία 17:00

2 Κάννες, Γαλλία^ 09:00 18:00

3 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

4 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 07:00 18:30

5 Σικελία (Κατάνη), Ιταλία 08:30 16:30

6 Εν πλω

7 Σπλιτ, Κροατία 08:00 17:00

Βενετία, Ιταλία 06:45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 2 Μαϊ., 31* Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΡΏΜΗ

ΣΙΚΕΛΙΑ

ΒΕΝΕΤΊΑ

ΣΠΛΙΤ
ΚΆΝΝΕΣ

ΝΆΠΟΛΗ

ΕΝ ΠΛΩ

ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 16:30

2/3 Εν πλω

4 Μαδέρα (Φουνσάλ), Πορτογαλία 13:00 19:00

5 Τενερίφη, Κανάρια Νησιά 10:00 19:00

6 Γκραν Κανάρια, Κανάρια Νησιά 07:00 19:00

7 Λανθαρότε, Κανάρια Νησιά 07:00 13:00

8 Εν πλω

9 Βίγκο, Ισπανία 10:00 16:00

10 Εν πλω

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 19* Ιουλ., 6* Σεπ., 17 Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων.

ΒΙΓΚΟ

ΛΑΝΘΑΡΟΤΕ 
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ ΤΕΝΕΡΙΦΗ 

ΜΑΔΕΡΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 17:00

2 Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία 07:00 19:00

3 Πορτοφίνο, Ιταλία^ 07:00 19:00

4 Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία 09:00 18:00

5 Σετ, Γαλλία 08:00 17:00

6 Εν πλω

7 Καρταχένα, Ισπανία 08:00 17:00

8 Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο 09:00 18:00

9 Μάλαγα, Ισπανία 08:00 17:00

10 Εν πλω

11 Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία 08:00 18:00

Βαρκελώνη, Ισπανία 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 8 Απρ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
ΠΟΡΤΟΦΙΝΟ

ΜΑΛΑΓΑ 
ΚΑΡΤΑΧΕΝΑ 

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

ΣΕΤΕ

ΠΡΟΒΗΓΚΊΑ

ΡΩΜΗ 
ΙΤΑΛΙΑ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€889
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,429
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,239
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,279
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,290
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,799
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 12 - 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Σάντα Μαρία Ντελλά Salute, Βενετία 2. Plaza de Espana, Σεβίλλη 3. Η Ακρόπολη, Αθήνα 4.  Κήπος με κάκτους, Λανθαρότε

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 17:00

2 Σικελία (Μεσίνα), Ιταλία 10:00 19:00

3/4 Εν πλω

5 Ιερουσαλήμ (Ασντόντ), Ισραήλ 06:00 23:00

6 Χάιφα, Ισραήλ 07:00 22:00

7 Λεμεσός, Κύπρος 10:00 17:00

8 Ρόδος, Ελλάδα 09:00 17:00

9 Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία 07:00 17:00

10 Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 07:00 17:00

11 Εν πλω

12 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 07:00 18:00

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 25* Οκτ., 2, 14 Νοεμ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα με το Explorer of the Seas®.

ΕΦΕΣΟΣ
ΡΟΔΟΣ

ΧΑΙΦΑ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΝΑΠΟΛΗ 

ΑΘΗΝΑ
ΣΙΚΕΛΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ
ΡΩΜΗ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Vision of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 68-69.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βαρκελώνη, Ισπανία 17:00

2 Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία^ 09:00 19:00

3 Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο), Ιταλία 07:00 19:00

4 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

5 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 07:00 18:00

6 Εν πλω

7 Βενετία, Ιταλία 15:00

8 Βενετία, Ιταλία 18:00

9 Σπλιτ, Κροατία^ 09:30 19:00

10 Κότορ, Μαυροβούνιο^ 08:00 17:00

11/12 Εν πλω

Βαρκελώνη, Ισπανία 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 8* Μαΐ., 1*, 25 Ιουν., 12 Αυγ., 5**, 29** Σεπ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα με το Jewel of the Seas®.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΡΩΜΗ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

ΝΑΠΟΛΗ

ΝΙΚΑΙΑ ΣΠΛΙΤ
ΚΟΤΟΡ

ΕΝ ΠΛΩ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 16:30

2/3 Εν πλω

4 Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο 11:00 16:00

5 Εν πλω

6 Γένοβα, Ιταλία 12:00 20:00

7 Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία 07:00 19:00

8 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

9 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 06:00 18:30

10/11 Εν πλω

12 Λισσαβώνα, Πορτογαλία 12:00 21:00

13/14 Εν πλω

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 6 Ιουν., 16* Αυγ., 20* Σεπ., 4** Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.*
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

ΝΑΠΟΛΗ
ΡΩΜΗ 

ΓΕΝΟΒΑΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 16:30

2/3 Εν πλω

4 Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο 14:30 20:00

5 Καρταχένα, Ισπανία 10:00 19:00

6 Βαλένθια, Ισπανία 07:00 18:00

7 Βαρκελώνη, Ισπανία 08:00 18:00

8 Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία^ 10:30 19:00

9 Εν πλω

10 Μάλαγα, Ισπανία 12:00 20:00

11 Σεβίλλη (Κάντιθ), Ισπανία 07:00 15:00

12/13 Εν πλω

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 28 Ιουν., 2* Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 

ΜΑΛΑΓΑ

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

ΣΕΒΙΛΛΗ 

ΝΙΚΑΙΑ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΑΛΕΝΘΙΑ

ΚΑΡΤΑΧΕΝΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Vision of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 68-69.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βαρκελώνη, Ισπανία 17:00

2 Κάννες, Γαλλία^ 08:00 19:00

3 Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία 07:00 19:00

4 Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

5/6 Εν πλω

7 Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 07:00 18:00

8 Μύκονος, Ελλάδα^ 07:00 18:00

9 Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία 07:00 19:00

10 Σαντορίνη, Ελλάδα^ 07:00 19:00

11/12 Εν πλω

Βαρκελώνη, Ισπανία 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 20 Μαΐ., 13* Ιουν., 7, 19, 31 Ιουλ., 24 Αυγ., 5**, 17**, 29** Σεπ., 11** Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα με το Jewel of the Seas®. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
ΡΩΜΗ 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΝΝΕΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΕΦΕΣΟΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 16:30

2 Εν πλω

3 Βίγκο, Ισπανία 10:00 17:00

4 Λισσαβώνα, Πορτογαλία 08:00 17:00

5 Σεβίλλη (Καντίθ), Ισπανία 10:00 18:00

6 Εν πλω

7 Λανθαρότε, Κανάρια Νησιά 08:00 18:00

8 Γκραν Κανάρια, Κανάρια Νησιά 07:00 17:00

9 Τενερίφη, Κανάρια Νησιά 07:00 17:00

10 Λα Πάλμα, Κανάρια Νησιά 07:00 16:00

11 Μαδέιρα (Φουνσάλ), Πορτογαλία 07:00 15:00

12 Εν πλω

13 Λα Κορούνια, Ισπανία 11:00 17:30

14 Εν πλω

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 19 Ιουλ., 6* Σεπτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. 

ΒΙΓΚΟ 

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 

ΣΕΒΙΛΛΗ

ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 

ΤΕΝΕΡΙΦΗ

ΛΑ ΠΑΛΜΑ
ΛΑΝΖΑΡΟΤΕ 

ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ 

ΜΑΔΕΡΑ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,950
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,560
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,100
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€3,170
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€3,189
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,900
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Εκκλησία του Σωτήρος, Αγία Πετρούπολη 2. Nyhavn Waterfront, Κοπεγχάγη 3. Τα βόρεια φώτα, Ισλανδία 4. Blue Lagoon Pool, Ισλανδία

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Στοκχόλμη, Σουηδία 18:00

2 Εν πλω

3 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 07:00

4 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 18:00

5 Ελσίνκι, Φινλανδία 07:00 17:00

6 Ταλίν, Εσθονία 08:00 17:00

7 Βίσμπι, Σουηδία 09:00 19:00

Στοκχόλμη, Σουηδία 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 24* Μαΐ., 28 Ιουν., 5, 12, 19 Ιουλ., 8** Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα που αναχωρεί από και φτάνει στην Κοπεγχάγη, Δανία, αντί στη 

Στοκχόλμη, Σουηδία. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το 
πλοίο στο λιμάνι.

** Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων που αναχωρεί από και φτάνει στην Κοπεγχάγη, 
Δανία, αντί στη Στοκχόλμη, Σουηδία.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΤΑΛΙΝ

ΒΙΣΜΠΙ 

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

ΕΛΣΙΝΚΙ

ΕΝ ΠΛΩ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κοπεγχάγη, Δανία 17:00

2 Εν πλω

3 Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία 07:00 17:00

4 Μπέργκεν, Νορβηγία 09:00 19:00

5 Στάβανγκερ, Νορβηγία 09:00 19:00

6 Κρίστιανσαντ, Νορβηγία 07:00 17:00

7 Εν πλω

Κοπεγχάγη, Δανία 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 31 Μαΐ., 16 Αυγ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΔΑΝΙΑ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ 
ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΑΝΤ

ΜΠΕΡΓΚΕΝ

ΓΚΕΪΡΑΝΓΚΕΡ  

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Brilliance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Άμστερνταμ, Ολλανδία 17:00

2 Εν πλω

3 Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία 10:00 19:00

4 Μπέργκεν, Νορβηγία 09:00 17:00

5 Άλεσουντ, Νορβηγία 07:00 16:00

6 Εν πλω

7 Ρέικιαβικ, Ισλανδία 11:00

8 Ρέικιαβικ, Ισλανδία 06:00

9 Εν πλω

10  Ακουρέιρι, Ισλανδία 07:00 19:00

11 Εν πλω

Λέργουικ/Σέτλαντ, Σκοτία^ 08:00 18:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 9 Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κοπεγχάγη, Δανία 17:00

2 Εν πλω

3 Ρίγα, Λετονία 11:00 18:00

4 Ταλίν, Εσθονία 12:00 19:00

5 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 07:00

6 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 18:00

7 Ελσίνκι, Φινλανδία 07:00 17:00

8 Στοκχόλμη, Σουηδία 08:00 17:00

9 Κλάιπεντα, Λιθουανία 13:30 21:30

10 Εν πλω

11 Κοπεγχάγη, Δανία 08:00

Κοπεγχάγη, Δανία Αποβίβαση

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 13 Μαΐ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κοπεγχάγη, Δανία 17:00

2 Βερολίνο (Βαρνεμούντε), Γερμανία 07:00 21:30

3 Εν πλω

4 Ταλίν, Εσθονία 07:00 17:00

5 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 07:00

6 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 18:00

7 Ελσίνκι, Φινλανδία 07:00 18:00

8 Βίσμπι, Σουηδία 09:00 16:00

9 Ρίγα, Λετονία 07:00 16:30

10 Στοκχόλμη, Σουηδία 11:00

Στοκχόλμη, Σουηδία Αποβίβαση

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 18 Ιουν., 26* Ιουλ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων που αναχωρεί από τη Στοκχόλμη, Σουηδία αντί 

από την Κοπεγχάγη, Δανία. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΡΙΓΑ 

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΕΛΣΙΝΚΙ

ΒΙΣΜΠΙ 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΤΑΛΙΝ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΔΑΝΙΑ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κοπεγχάγη, Δανία 17:00

2 Εν πλω

3 Στάβανγκερ, Νορβηγία 07:00 16:00

4 Αρκτικός Κύκλος (Εν πλω)

5 Τρόμσο, Νορβηγία 09:00 18:00

6 Χόνινγκσβαγκ, Νορβηγία 07:00 15:00

7 Εν πλω

8 Άλεσουντ, Νορβηγία 10:00 17:00

9 Φλαμ, Νορβηγία 07:00 16:00

10 Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία^ 10:00 19:00

11 Εν πλω

Κοπεγχάγη, Δανία 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 Ιουν. 7

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΓΚΕΪΡΑΝΓΚΕΡ 
ΦΛΑΜ

ΑΛΕΣΟΥΝΤ 

ΣΤΑΒΑΝΓΚΕΡ 

ΧΟΝΙΝΓΚΣΒΑΓΚ  
ΤΡΟΜΣΟ

ΔΑΝΙΑ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΚΛΑΪΠΕΝΤΑ 
ΡΙΓΑ 

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΣΙΝΚΙ 
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΤΑΛΙΝ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ
ΔΑΝΙΑ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ
ΜΠΕΡΓΚΕΝ 

ΓΚΕΪΡΑΝΓΚΕΡ 

ΑΛΕΣΟΥΝΤ 

ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ
ΛΕΡΓΟΥΙΚ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,199
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,399
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,109
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,109
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,419
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,399



ΒΑΛΤΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Brilliance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Άμστερνταμ, Ολλανδία 17:00

2 Εν πλω

3 Κοπεγχάγη, Δανία 08:00 17:00

4 Εν πλω

5 Ταλίν, Εσθονία 11:00 18:00

6 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 07:00

7 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 18:00

8 Ελσίνκι, Φινλανδία 07:00 16:00

9 Στοκχόλμη, Σουηδία 07:00 16:00

10 Εν πλω

11 Σκάγκεν, Δανία 08:00 18:00

12 Εν πλω

Άμστερνταμ, Ολλανδία 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 17 Μαΐ., 22* Ιουν., 4, 28* Ιουλ., 9, 21** Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα που επισκέπτεται το  Άαρχους, Δανία αντί του Σκάγκεν, Δανία.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Brilliance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Άμστερνταμ, Ολλανδία 17:00

2 Ντόβερ, ΗΒ 08:00 20:00

3 Εν πλω

4 Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία 08:00 20:00

5 Γλασκώβη (Γκρίνοκ), Σκωτία 08:00 20:00

6 Χόλιχεντ, Ουαλία 07:00 19:00

7 Κορκ (Κομπ), Ιρλανδία 07:00 19:00

8 Εν πλω

9 Παρίσι (Χάβρη) Γαλλία 07:00 23:59

10 Εν πλω

Άμστερνταμ, Ολλανδία 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 12 Ιουν., 16* Ιουλ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων.

ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 16:30

2 Μπριζ, (Ζιμπρίζ), Βέλγιο 08:00 20:00

3 Εν πλω

4 Όσλο, Νορβηγία 07:00 22:00

5 Εν πλω

6 Αμβούργο, Γερμανία 07:00 22:00

7 Εν πλω

8 Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία 07:00 21:00

Σαουθάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 29 Μαΐ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 
Brilliance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Άμστερνταμ, Ολλανδία 17:00

2 Εν πλω

3 Εδιμβούργο (Σάουθ Κουίνσφερι), Σκωτία^ 07:00 18:00

4 Ινβερνές / Λοχ Νες, Σκωτία 08:00 18:00

5 Εν πλω

6 Κορκ (Κομπ), Ιρλανδία 08:00 18:00

7 Δουβλίνο, Ιρλανδία 14:00

8 Δουβλίνο, Ιρλανδία 21:45

9 Χόλιχεντ, Ουαλία 07:00 18:00

10 Εν πλω

11 Σεντ Πίτερ Πορτ, Νησιά της Μάγχης^ 07:00 17:00

12 Ντόβερ, Η.Β. 06:45 16:00

Άμστερνταμ, Ολλανδία 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 16 Ιουλ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο το λιμάνι.  

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βαρκελώνη, Ισπανία 17:00

2 Καρταχένα, Ισπανία 09:00 17:00

3 Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο 08:00 15:00

4 Λισσαβώνα, Πορτογαλία 10:00 18:00

5/6 Εν πλω

7 Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία 07:00 19:00

8 Μπριζ, (Ζιμπρίζ), Βέλγιο 09:00 19:00

9 Άμστερνταμ, Ολλανδία 08:00 18:00

10 Εν πλω

Κοπεγχάγη, Δανία 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 3 Μαΐ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 8 - 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Ανεμόμυλος, Άμστερνταμ 2. Ταλίν, Εσθονία 3. Σκωτσέζος Πίπερ, Εδιμβούργο 4. Πύργος του Άιφελ, Παρίσι

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΣΚΑΓΚΕΝ 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΛΣΙΝΚΙ 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΤΑΛΙΝ 
ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΓΛΑΣΚΩΒΗ 

ΝΤΟΒΕΡ 

ΧΟΛΙΧΕΝΤ 

ΠΑΡΙΣΙ 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

ΜΠΕΛΦΑΣΤ 

ΚΟΡΚ

ΜΠΡΙΖ

ΠΑΡΙΣΙ 

ΑΜΒΟΥΡΓΟ 

ΟΣΛΟ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ ΕΝ ΠΛΩ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 

ΝΤΟΒΕΡ

ΣΕΝΤ ΠΙΤΕΡ ΠΟΡΤ 

ΧΟΛΙΧΕΝΤ 

ΙΝΒΕΡΝΕΣ 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

ΔΟΥΒΛΙΝΟ 

ΚΟΡΚ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

ΠΑΡΙΣΙ 
ΜΠΡΙΖ 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

ΚΑΡΤΑΧΕΝΑ 

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κοπεγχάγη, Δανία 17:00

2 Κρίστιανσαντ, Νορβηγία 08:00 19:00

3 Όσλο, Νορβηγία 08:00 19:00

4 Εν πλω

5 Μπέργκεν, Νορβηγία 07:00 16:00

6 Εν πλω

7 Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία 11:00 23:00

8 Εν πλω

9 Λα Κορούνια, Ισπανία 11:00 20:00

10 Βίγκο, Ισπανία 08:00 17:00

11 Λισσαβώνα, Πορτογαλία 08:00 19:00

12 Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο 14:30 19:30

13 Εν πλω

Βαρκελώνη, Ισπανία 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 23 Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ 
ΒΙΓΚΟ 

ΜΠΕΡΓΚΕΝ 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΠΑΡΙΣΙ 

ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΑΝΤ

ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

ΟΣΛΟ

ΔΑΝΙΑ
ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,209
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,969
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,939
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,999
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,449
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€2,179
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 3 - 4 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. 
Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και 
οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. CocoCay 2. Βουτιά με μάσκα στην Καραϊβική 3. Zip Wire, CocoCay

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 3 KAI 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 
Navigator of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Μαϊάμι, Φλόριντα 17:00

2 Νασσάου, Μπαχάμες 08:00 21:00

3 Perfect Day at CocoCay 07:30 17:30

Μαϊάμι, Φλόριντα 07:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Μαϊάμι, Φλόριντα 16:30

2 Νασσάου, Μπαχάμες 08:00 21:00

3 Εν πλω

4 Perfect Day at CocoCay 07:00 17:00

Μαϊάμι, Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Δρομολόγιο Α: 3 διανυκτερεύσεις. 2020: 10, 17, 24, 31 Ιαν., 7, 14, 21, 28 Φεβ., 
6, 13, 20, 27 Μαρ., 3, 10, 17, 24 Απρ., 1*, 8*, 15*, 22*, 29* Μαΐ., 5*, 12*, 19*, 26* 
Ιουν., 3*, 10*, 17*, 20*, 24*, 31* Ιουλ., 7*, 14*, 21*, 28* Αυγ., 4*, 11*, 18*, 25* 
Σεπ., 2*, 9*, 16*, 23*, 30* Οκτ., 6*, 13*, 20*, 27* Νοεμ., 4*, 11*, 18* Δεκ. 
2021: 1*, 8*, 15* 22*, 29* Ιαν., 5*, 12*, 19*, 26* Φεβ., 5*, 12*, 19*, 26* Μαρ.,  
2*, 9, 16*, 23*, 30* Απρ.
Δρομολόγιο B: 4 διανυκτερεύσεις. 2020: 6**, 13**, 20**, 27** Ιαν., 3, 10, 17**, 
24** Φεβ., 2**, 9**, 16**, 23**, 30** Μαρ., 6**, 13**, 20**, 27** Απρ., 4, 11, 18, 
25 Μαΐ., 1, 8, 15, 22, 29 Ιουν., 6, 13, 27 Ιουλ., 3, 10, 17, 24, 31 Αυγ., 7, 14, 21, 28 
Σεπ., 5, 12, 19, 26 Οκτ., 2, 9, 16, 23 30** Νοεμ., 7, 14 Δεκ. 
2021: 4** 11, 18, 25 Ιαν., 1, 8, 15, 22 Φεβ., 1, 8, 15, 22, 29 Μαρ., 5, 12,19, 26 Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

Δρομολόγιο Α
Δρομολόγιο Β

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΜΑΪΑΜΙ 

ΝΑΣΣΑΟΥ 

COCOCAY

ΕΝ ΠΛΩ

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ  
Mariner of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ορλάντο (Πορτ Κανάβεραλ), Φλόριντα 16:00

2 Νασσάου, Μπαχάμες 08:30 21:30

3 Perfect Day at CocoCay 07:00 17:00

Ορλάντο (Πορτ Κανάβεραλ), Φλόριντα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 3*, 10, 17, 24, 31 Ιαν., 7, 14, 21, 28 Φεβ., 6, 13, 20, 27 Μαρ., 3, 10, 17, 
24 Απρ., 1*, 8*, 15*, 22*, 29* Μαΐ., 5*, 12*, 19*, 26* Ιουν., 3*, 10*, 17*, 24*, 
31* Ιουλ.,  
7*, 14*, 21*, 28* Αυγ., 4*, 11*, 18*, 25* Σεπ., 2*, 9*, 16*, 23*, 30* Οκτ.,  
13*, 20*, 27* Νοεμ., 4*, 11*, 18*, 20*, 21**, 27* Δεκ. 
2021: 1*, 3*, 8*, 15*, 22*, 29* Ιαν., 5*, 12*, 19*, 26* Φεβ., 5*, 12*, 19*, 26* Μαρ., 
2*, 9*, 16*, 23*, 30* Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ  
Mariner of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ορλάντο (Πορτ Κανάβεραλ), Φλόριντα 16:00

2 Perfect Day at CocoCay 07:00 17:00

3 Νασσάου, Μπαχάμες 08:00 21:00

4 Εν πλω

Ορλάντο (Πορτ Κανάβεραλ), Φλόριντα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 6, 20*, 13, 27 Ιαν., 3, 10*, 17*, 24 Φεβ., 2*, 9, 16*, 23*, 30 Μαρ., 6*, 13, 20, 
27 Απρ., 4**, 11**, 18**, 25** Μαΐ., 1**, 8**, 15**, 22**, 29* Ιουν., 6*, 13*, 20*, 
27* Ιουλ., 3**, 10**, 17**, 24**, 31** Αυγ., 7**, 14**, 28** Σεπ., 5**, 12**, 19**, 
26** Οκτ., 2**, 16**, 23**, 30** Νοεμ., 7**, 14**, 21**, 24*, 28** Δεκ. 
2021: 4*, 11**, 18**, 25** Ιαν., 1**, 8**, 15**, 22** Φεβ., 1**, 8**, 15**, 22**, 
29** Μαρ., 5**, 12**, 19**, 26** Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.

Αυτές δεν είναι απλές διακοπές. Είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής. Γεμάτο νέες συναρπαστικές εμπειρίες, το 
Perfect Day® at CocoCay® βάζει τα νέα όρια στην έννοια περιπέτεια. Ανακαλύψτε αμέτρητους τρόπους να 

γεμίσετε τη μέρα σας με κάποια από τις νέου τύπου εμπειρίες που έχουν σχεδιαστεί για τη χαρά της ανακάλυψης 
και για τη δημιουργία παντοτινών αναμνήσεων. Ανεβείτε μέσα σε ένα αερόστατο στο ψηλότερο σημείο που 
υπάρχει στις Μπαχάμες, 137 μέτρα στον αέρα. Απολαύστε ένα ποτό στο swim-up μπαρ και χαλαρώστε στη 

μεγαλύτερη πισίνα γλυκού νερού στην Καραϊβική. Ή απλά χαλαρώστε και θαυμάστε το πανέμορφο τοπίο από τις 
πρώτες καμπάνες στις Μπαχάμες που βρίσκονται πάνω στο νερό.

PERFECT DAY® AT COCOCAY®

ΠΕΙΤΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 
WATERPARKSM 
Η μεγαλύτερη πισίνα με κύματα στην Καραϊβική

ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ 
ΑΕΡΌΣΤΑΤΟ ΗΛΙΟΥ 
Απολαύστε την καλύτερη θέα στις Μπαχάμες

ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ DAREDEVIL’S PEAKSM 
Η ψηλότερη νεροτσουλήθρα της Βόρειας Αμερικής

ΚΑΜΠΑΝΑ ΣΤΟ COCO BEACH CLUBSM** 
Χαλαρώστε και ακούστε τους ήχους του ωκεανού σε 
μια καμπάνα πάνω στο νερό.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ 
OASIS LAGOONSM 
Η μεγαλύτερη πισίνα γλυκού νερού με κύματα 
στην Καραϊβική

ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΟΡΛΑΝΤΟ 

ΝΑΣΣΑΟΥ 

COCOCAY

ΝΑΣΣΑΟΥ 

COCOCAY

ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΟΡΛΑΝΤΟ 

* Οι χρεώσεις ισχύουν για ορισμένες δραστηριότητες. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.RoyalCaribbean.com/cruiseplanner για τις τελευταίες τιμές και προσφορές.
**Το Coco Beach Club και οι καμπάνες που βρίσκονται πάνω στο νερό έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν να λειτουργούν το Δεκέμβριο του 2019. Οι διαθέσιμες δυνατότητες και τα 

χαρακτηριστικά των προορισμών αυτών, αλλά και τα σχετικά ωράρια, προς το παρόν βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι εικόνες και 
τα μηνύματα για το Perfect Day στο CocoCay αποτυπώνουν τις τρέχουσες ιδέες και μπορεί να περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές αποδόσεις. Η ονομασία Perfect Day και CocoCay αποτελούν 

εμπορικά σήματα της Royal Caribbean. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com/PerfectDayCocoCay

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΝΑ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ  PERFECT DAY*

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€479
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€499
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€599
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΕ 
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 4 - 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. 
Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και 
οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1.  Φλαμένγκο, Καραϊβική 2. Βουτιές, Κοζουμέλ 3. Stingray City, Γκραντ Κέιμαν 4. Ράφτινγκ στον ποταμό Martha Brae, 
Τζαμάικα 5. Canopy Zip Line, Τζαμάικα  

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΚΑΙ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Brilliance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Τάμπα, Φλόριντα 16:00

2 Εν πλω

3 Κοζουμέλ, Μεξικό 08:00 18:00

4 Εν πλω

Τάμπα, Φλόριντα 07:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Τάμπα, Φλόριντα 16:00

2 Κι Γουέστ, Φλόριντα 11:00 19:00

3 Εν πλω

4 Κοζουμέλ, Μεξικό 07:00 18:00

5 Εν πλω

Τάμπα, Φλόριντα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Δρομολόγιο Α: 4 διανυκτερεύσεις. 2020: 2, 16, 30 Ιαν., 18, 27 Φεβ., 12, 26 
Μαρ., 9, 23 Απρ., 5*, 19* Νοεμ., 3*, 17*, 31* Δεκ., 2021: 28* Ιαν., 16*, 25* Φεβ., 
11*, 25* Μαρ., 8*, 22* Απρ.
Δρομολόγιο B: 5 διανυκτερεύσεις. 2020: 6, 11**, 20, 25** Ιαν., 3, 8**, 22** 
Φεβ., 2, 7**, 16, 21**, 30 Μαρ., 4**, 13, 18**, 27 Απρ., 9***, 14**, 23***, 28** 
Νοεμ., 7***, 12**, 21***, 26** Δεκ., 2021: 4***, 9**, 18*, 23** Ιαν., 1*, 6**, 20** 
Φεβ., 1*, 6**, 15*, 20**, 29* Μαρ., 3**, 12*, 17**, 26* Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.
** Υπάρχει μια αντίστοιχη κρουαζιέρα που επισκέπτεται το Τζορτζ Τάουν, Γκραντ Κέημαν αντί του Κι 

Γουέστ, Φλόριντα. Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
*** Υπάρχει μια αντίστοιχη κρουαζιέρα που επισκέπτεται το Κόστα Μάγια, Μεξικό αντί του Κι Γουέστ, 

Φλόριντα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Independence of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 62-63.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 16:30

2 Perfect Day at CocoCay 07:00 19:00

3 Εν πλω

4 Φάλμαουθ, Τζαμάικα 07:00 16:30

5 Εν πλω

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 2, 7*, 11**, 18*, 25* Μαΐ., 1*, 8*, 15*, 22*, 29* Ιουν., 6**, 11, 16*, 20**, 25, 
30* Ιουλ., 3**, 8**, 13*, 17**, 22, 27*, 31** Αυγ.,  5, 10*, 14**, 19**, 24*, 28** 
Σεπ., 3, 8*, 12**, 17, 22*, 26**, 31 Οκτ., 5*, 9 Νοεμ., 5*** Δεκ., 2021: 16*** Ιαν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Νασσάου, Μπαχάμες. Η 

σειρά των λιμανιών διαφέρει.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Labadee, Αϊτή αντί του 

Φάλμαουθ, Τζαμάικα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
*** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Τζορτζτάουν, Γκραντ 

Κέημαν αντί του Φάλμαουθ, Τζαμάικα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 

Δρομολόγιο Α
Δρομολόγιο Β

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΤΑΜΠΑ 

ΚΙ ΓΟΥΕΣΤ 

ΚΟΖΟΥΜΕΛ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

PERFECT DAY ΜΠΑΧΑΜΕΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Oasis of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ 16:00

2 Εν πλω

3 Ορλάντο (Πορτ Κανάβεραλ), Φλόριντα 13:00 22:00

4 Perfect Day at CocoCay 10:00 18:00

5 Νασσάου, Μπαχάμες 07:00 18:00

6/7 Εν πλω

Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 10, 17, 24, 31 Μαΐ., 7, 14, 27* Ιουν., 4*, 11*, 18*, 25* Ιουλ., 1**, 9, 16, 23, 30 
Αυγ., 6, 13, 20, 27 Σεπ., 4, 11, 18, 25 Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων, που επισκέπτεται το Μαϊάμι, Φλόριντα. Η 

σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
ΚΕΗΠ ΛΙΜΠΕΡΤΥ  

ΝΑΣΣΑΟΥ 

COCOCAYΟΡΛΑΝΤΟ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΚΑΙ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Independence of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 62-63.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 16:30

2 Εν πλω

3 Κοζουμέλ, Μεξικό 08:00 19:00

4 Εν πλω

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 07:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 16:30

2 Εν πλω

3 Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν^ 07:00 16:00

4 Κοζουμέλ, Μεξικό 10:00 19:00

5 Εν πλω

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Δρομολόγιο Α: 4 διανυκτερεύσεις. 2020: 26 Νοεμ., 10, 24* Δεκ. 
2021 Ιαν. 7, 21 Φεβρ. 4, 18 Μαρ. 4, 18 Απρ. 1, 15
Δρομολόγιο B: 5 διανυκτερεύσεις. 2020: 25**, 30 Νοεμ., 5***, 9**, 14, 
28** Δεκ. 
2021: 2**, 11, 16***, 20**, 25 Ιαν., 3**, 8, 17**, 22 Φεβ., 2**, 8, 16**, 22, 30** 
Μαρ., 5, 13**, 19, 27** Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
*** Υπάρχει μια αντίστοιχη κρουαζιέρα που επισκέπτεται το Perfect Day at Cococay αντί του Κοζουμέλ, 

Μεξικό. Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΚΟΖΟΥΜΕΛ, ΜΕΞΙΚΟ 
Ερείπια του πολιτισμού Μάγια στην Τουλούμ 
Μη χάσετε την εκπληκτική αρχιτεκτονική των Μάγιας 
στην πόλη Τουλούμ με θέα την Καραϊβική θάλασσα. 
Περιτριγυρισμένη από τείχη, η Τουλούμ αποτέλεσε φρούριο 
και κύριο εμπορικό λιμάνι. Ανακαλύψτε τα μυστικά, τα 
γεγονότα και τους συναρπαστικούς μύθους του αρχαίου 
πολιτισμού των Μάγια καθώς και τα αρχιτεκτονικά 
επιτεύγματά του.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

LABADEE, ΑΪΤΗ 
Το ιδιωτικό νησί μας
Ο ιδιωτικός μας τροπικός παράδεισος στην Καραϊβική! 
Ετοιμαστείτε να εντυπωσιαστείτε από την παρθένα ομορφιά 
των ειδυλλιακών παραλιών του νησιού, τα διάφανα γαλάζια 
νερά και τους άφθονους κοραλλιογενείς υφάλους. Αν 
ψάχνετε κάτι για να σας εντυπωσιάσει και να ανεβάσει την 
αδρεναλίνη σας, ανεβείτε ψηλά με το zip line Dragon Breath, 
το μεγαλύτερο zip line πάνω από το νερό στον κόσμο ;ή 
κάντε μια βουτιά στο Dragon’s Tail Coaster και απολαύστε 
εντυπωσιακές θέες του Labadee. Επισκεφτείτε το Columbus 
Cove για δραστηριότητες φιλικές για την οικογένεια, 
μεταξύ τους και ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα νερού στην 
Καραϊβική.

ΤΖΟΡΤΖΤΑΟΥΝ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΕΗΜΑΝ 
Χαλαρή πολυτέλεια
Ανακαλύψτε τον παράδεισο και χαλαρώστε στην 
εντυπωσιακή παραλία Seven Mile, βουλιάξτε τα δάχτυλά 
σας στη μαλακή, λευκή άμμο και κάντε snorkelling σε 
καταγάλανα νερά. Απολαύστε μοναδικές καταδύσεις 
scuba στο Wall, έναν υπόγειο γκρεμό που περιβάλλει όλη 
την ακτογραμμή του νησιού και θαυμάστε χέλια, μαύρα 
κοράλλια, μπαρακούντα και καρχαρίες. Δείτε χελώνες μωρά 
στο Κέντρο Χελωνών Κέημαν ή, αν σας αρέσει η φύση, 
θαυμάστε τα τροπικά πουλιά και τα εξωτικά φυτά του νησιού, 
στον Βοτανικό Κήπο Queen Elizabeth II.

ΣΕΝ ΤΖΟΝΣ, ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 
Το Ναυπηγείο του Νέλσον  
Ανακαλύψτε τον παράδεισο, με εντυπωσιακή θέα, μαγευτικές 
παραλίες και λαμπερές θάλασσες. Κάντε μια βόλτα στη 
ζωντανή τοπική αγορά και απολαύστε φρέσκους ανανάδες, 
μήλα και μάνγκο. Ακολουθήστε τα βήματα του Οράτιου 
Νέλσον στο καταγεγραμμένο από την UNESCO Ναυπηγείο 
του Νέλσον και εξερευνήστε την εντυπωσιακή ναυτική 
ιστορία. Δείτε μπαρακούντα, χέλια και πολύχρωμα κοράλλια 
στο Cades Reef.

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΤΕΗΛ 

ΤΖΟΡΤΖ ΤΑΟΥΝΚΟΖΟΥΜΕΛ

ΕΝ ΠΛΩ
ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΤΕΗΛ 

ΦΑΛΜΑΟΥΘ 

COCOCAY 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Adventure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ 15:00

2 Εν πλω

3 Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες 09:00

4 Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες 17:00

5 Εν πλω

Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 30 Μαΐ., 13, 26* Ιουν., 10*, 24* Ιουλ., 8, 22 Αυγ., 5, 19 Σεπ., 3, 17, 31 Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
ΚΕΗΠ ΛΙΜΠΕΡΤΥ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΚΙΝΓΚΣ ΓΟΥΑΡΦ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€989 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€449 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€789 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€599 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€449 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ  
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 5 - 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Παραλιακός Δρόμος, Μαϊάμι 2. Πιτόνς, Αγία Λουκία 3. Παραλία Καραϊβικής 4. Ναός των Μάγια, Κόστα Μάγια  

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Oasis of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Μαϊάμι, Φλόριντα 16:30

2 Εν πλω

3 Labadee, Αϊτή 07:00 16:00

4 Φάλμαουθ, Τζαμάικα 09:30 18:00

5 Εν πλω

6 Κοζουμέλ, Μεξικό 08:00 19:00

7 Εν πλω

Μαϊάμι, Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 12, 26 Ιαν., 9, 23 Φεβ., 8, 22 Μαρ., 5, 19 Απρ., 8*, 14** Νοεμ., 6*, 13** Δεκ., 
2021: 3*, 10**, 31* Ιαν., 7**, 28* Φεβ., 7**, 28* Μαρ., 4**, 25* Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα που αναχωρεί από και φτάνει στο Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα με το Allure of the Seas®.

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Allure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 16:30

2 Perfect Day at CocoCay 08:00 17:00

3 Εν πλω

4 Κοζουμέλ, Μεξικό 08:00 19:00

5 Κόστα Μάγια, Μεξικό 08:00 17:00

6 Ροατάν, Ονδούρα 07:00 15:00

7 Εν πλω

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 06:15

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 12, 26 Ιαν., 9, 23 Φεβ., 8, 22 Μαρ., 5, 19 Απρ., 22*, 29** Νοεμ.,  20*, 27** 
Δεκ.  2021: 17*, 24** Ιαν.,  14*, 21**Φεβ., 14*, 21** Μαρ., 11*, 18**Απρ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα με το Oasis of the Seas®. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων.

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Harmony of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ορλάντο (Πορτ Κανάβεραλ), Φλόριντα 16:30

2 Perfect Day at CocoCay 08:00 16:00

3 Εν πλω

4 Κόστα Μάγια, Μεξικό 11:00 19:00

5 Ροατάν, Ονδούρα 07:00 16:00

6 Κοζουμέλ, Μεξικό 07:30 17:00

7 Εν πλω

Ορλάντο (Πορτ Κανάβεραλ), Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 5, 19 Ιαν., 2, 16 Φεβ., 1, 15, 29 Μαρ., 12, 26 Απρ., 10*, 24* Μαΐ., 7*, 21* 
Ιουν., 5*, 19* Ιουλ., 2*, 16*, 30* Αυγ., 13*, 27* Σεπ., 11*, 25* Οκτ., 1*, 15*, 29* 
Νοεμ., 13*, 27* Δεκ., 2021: 10*, 24* Ιαν., 7*, 21* Φεβ., 7*, 21* Μαρ., 4*, 18* Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Adventure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 17:30

2 Εν πλω

3 Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν^ 07:00 15:30

4 Κόστα Μάγια, Μεξικό 11:00 19:00

5 Κοζουμέλ, Μεξικό 07:00 17:00

6 Εν πλω

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 4*, 12, 18*, 26 Ιαν., 1*, 9, 15*, 23, 29* Φεβ., 8, 14*, 22, 28* Μαρ., 5, 11*, 
19, 25* Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων. Τα λιμάνια διαφέρουν.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Symphony of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Μαϊάμι, Φλόριντα 16:30

2 Εν πλω

3 Ροατάν, Ονδούρα 09:30 18:00

4 Κόστα Μάγια, Μεξικό 08:00 17:00

5 Κοζουμέλ, Μεξικό 07:00 18:00

6 Εν πλω

7 Perfect Day at CocoCay 08:00 17:00

Μαϊάμι, Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 4, 18 Ιαν., 1, 15, 29 Φεβ., 14, 28 Μαρ., 11 Απρ., 16** Μαΐ., 6**, 27** Ιουν., 
18** Ιουλ., 8**, 29** Αυγ., 19** Σεπ., 10**, 25 Οκτ., 7*, 21* Νοεμ., 5*, 19* Δεκ. 
2021: 2*, 16*, 30* Ιαν., 13*, 27 Φεβ., 13*, 27* Μαρ., 10*, 24* Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

COCOCAY
ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΜΑΪΑΜΙ 

ΚΟΖΟΥΜΕΛ 

ΚΟΣΤΑ ΜΑΓΙΑ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΜΑΪΑΜΙ

ΚΟΖΟΥΜΕΛ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΤΕΗΛ 

ΚΟΖΟΥΜΕΛ 

ΚΟΣΤΑ ΜΑΓΙΑ 

COCOCAY

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΟΡΛΑΝΤΟ 

ΚΟΖΟΥΜΕΛ 

ΚΟΣΤΑ ΜΑΓΙΑ 

COCOCAY

ΕΝ ΠΛΩΕΝ ΠΛΩ

ΡΟΑΤΑΝ 
ΦΑΛΜΑΟΥΘ 

LABADEE
ΡΟΑΤΑΝ ΡΟΑΤΑΝ 

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΤΕΗΛ 

ΚΟΖΟΥΜΕΛ 

ΚΟΣΤΑ ΜΑΓΙΑ 

ΤΖΟΡΤΖΤΑΟΥΝ 

ΕΝ ΠΛΩΕΝ ΠΛΩ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Explorer of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Μαϊάμι, Φλόριντα 17:00

2 Νασσάου, Μπαχάμες 08:00 18:00

3 Εν πλω

4 Labadee, Αϊτή 08:00 17:00

5 Εν πλω

Μαϊάμι, Φλόριντα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 5, 19 Ιαν., 2, 16 Φεβ., 15, 29 Μαρ., 29* Νοεμ., 13*, 27* Δεκ.
2021: 10*, 24** Ιαν., 7*, 21** Φεβ., 7*, 21** Μαρ., 4*, 18** Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα που επισκέπτεται το Perfect Day at CocoCay αντί του Νασσάου, 

Μπαχάμες. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΜΑΪΑΜΙ

ΝΑΣΣΑΟΥ

LABADEE

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,019 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€849 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€899 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€899 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€599 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€499 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Χαρακτηριστικό εστιατόριο στο Σεν Μάαρτεν 2. CocoCay  3. Φυσικό λιμάνι,  Σαρλότ Αμαλί 

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Symphony of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Μαϊάμι, Φλόριντα 16:30

2/3 Εν πλω

4 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:00

5 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 07:00 16:00

6 Εν πλω

7 Perfect Day at CocoCay 08:30 17:30

Μαϊάμι, Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 25 Ιαν., 22 Φεβ., 21 Μαρ., 18 Απρ., 2*, 23* Μαΐ., 13* Ιουν., 4*, 25* Ιουλ., 
15* Αυγ., 5*, 26* Σεπ., 17*, 31** Οκτ., 28** Νοεμ., 26** Δεκ. 
2021: 6** Φεβ., 6** Μαρ., 3** Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας 

αντί του Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Oasis of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Μαϊάμι, Φλόριντα 16:30

2/3 Εν πλω

4 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:00

5 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 07:00 15:00

6 Labadee, Αϊτή 10:00 18:30

7 Εν πλω

Μαϊάμι, Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 5, 19* Ιαν., 2, 16* Φεβ., 1, 15*, 29 Μαρ., 12*, 26 Απρ., 15**, 29** Νοεμ., 
13**, 27** Δεκ., 2021: 10**, 24** Ιαν., 7**, 21** Φεβ., 7**, 21** Μαρ., 
4**, 18** Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. 
**Δ ιατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων. Αναχωρεί από και φτάνει στο Φορτ 

Λοντερντέηλ, Φλόριντα αντί για το Μαϊάμι, Φλόριντα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Harmony of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ορλάντο (Πορτ Κανάβεραλ), Φλόριντα 16:30

2/3 Εν πλω

4 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:00

5 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 07:00 16:00

6 Εν πλω

7 Perfect Day at CocoCay 08:00 17:00

Ορλάντο (Πορτ Κανάβεραλ), Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 12, 26 Ιαν., 9, 23 Φεβ., 8, 22 Μαρ., 5, 19 Απρ., 3*, 17**, 31* Μαΐ.,  
14**, 28* Ιουν., 12**, 26 Ιουλ., 9**, 23* Αυγ., 6**, 20* Σεπ., 4**, 18* Οκτ.,  
8**, 22* Νοεμ., 6**, 20* Δεκ., 2021: 3**, 17*, 31** Ιαν., 14*, 28** Φεβ.,  
14*, 28** Μαρ., 11*, 25** Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Το δρομολόγιο διεξάγεται αντίστροφα.
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Μπασστέρ, Σεν Κιτς και 

Νέβις αντί για το Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μαάρτεν. Το δρομολόγιο διεξάγεται αντίστροφα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Adventure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 17:30

2 Εν πλω

3 Labadee, Αϊτή 07:00 16:00

4 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 13:00 22:00

5 Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας 08:00 18:00

6 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 07:00 16:00

7/8 Εν πλω

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 05:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 18 Ιαν., 15 Φεβ., 14 Μαρ., 11 Απρ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Allure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Μαϊάμι, Φλόριντα 16:30

2/3 Εν πλω

4 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 18:00

5 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 07:00 16:00

6 Εν πλω

7 Perfect Day at CocoCay 08:30 18:00

Μαϊάμι, Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 5, 19* Ιαν., 2, 16* Φεβ., 11, 22* Νοεμ., 6, 20* Δεκ. 2021: 3, 17*, 31 Ιαν.,  
14*, 28 Φεβρ., 14*, 28 Μαρ., 11*, 25  Απρ. 

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΜΑΪΑΜΙ 

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 
ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ

COCOCAY

ΕΝ ΠΛΩ
ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΜΑΪΑΜΙ 

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 
ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ 

LABADEE

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΜΑΪΑΜΙ 

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 
ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ 

COCOCAY

ΕΝ ΠΛΩ
ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΟΡΛΑΝΤΟ 

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 
ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ 

COCOCAY

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΤΕΗΛ  

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 

ΣΑΡΛΟΤ ΑΜΑΛΙ 

ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ 

LABADEE

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΜΙΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Στις κρουαζιέρες μεγαλύτερης διάρκειας έχετε την ευκαιρία 
να εξερευνήσετε ακόμα περισσότερα λιμάνια, καθώς και την 
ευκαιρία να αφιερώσετε πιο πολύ χρόνο για να απολαύσετε 
όλες τις δραστηριότητες εν πλω. Και, ανάλογα με το 
δρομολόγιο, ορισμένες κρουαζιέρες μεγαλύτερης διάρκειας 
περιλαμβάνουν περισσότερες ημέρες εν πλω, δηλαδή ακόμα 
περισσότερο χρόνο για να απολαύσετε τις παροχές των 
πλοίων μας. 

Αφού επιβιβαστείτε, χαλαρώστε και κάντε την καμπίνα 
το δεύτερο σπίτι σας. Θα έχετε στη διάθεσή σας άφθονο 
χρόνο για να χαλαρώσετε στο spa, να παρακολουθήσετε μια 
θεαματική παράσταση ή απλώς να απολαύσετε τα κοκτέιλ 
σας δίπλα στην πισίνα ώστε να φτάνετε στους προορισμούς 
σας ανανεωμένοι και έτοιμοι να απολαύσετε τα αξιοθέατα, τα 
ψώνια και την τοπική κουζίνα και κουλτούρα. 

Πλέον προσφέρουμε ακόμα περισσότερους προορισμούς 
στη νότια και τη δυτική Καραϊβική με τις κρουαζιέρες 10 
και 11 διανυκτερεύσεων στο Serenade of the Seas® και τις 
κρουαζιέρες 11 και 12 διανυκτερεύσεων στο Anthem of 
the Seas®. 

Κλείστε τις διακοπές σας σήμερα 
www.RoyalCaribbean.com/universal

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ
Στο Universal Orlando ResortTM
Έχετε θελήσει ποτέ να παραμένατε λίγο περισσότερο στον 
αγαπημένο σας προορισμό; Γνωρίστε το παγκοσμίως 
γνωστό Universal Orlando Resort™ όπου μπορείτε να 
απολαύσετε ζωντανή μουσική, φαγητό, δραστηριότητες για 
όλη την οικογένεια και πολλά άλλα. Επιπλέον, μπορείτε να 
διανυκτερεύσετε σε ένα από τα τρία θεματικά, τεσσάρων 
αστέρων ξενοδοχεία – σε μικρή απόσταση από το σύμπλεγμα 
ψυχαγωγίας της Universal που περιλαμβάνει το Universal 
Studios Florida™, το Universal’s Islands of Adventure™ και το 
Universal’s Volcano Bay™.

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,159 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€799 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€799 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,019 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€999 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Τυπική αρχιτεκτονική του Οράντζεστατ  2. Κοραλλιογενής ύφαλος, Κοζουμέλ 3. Φεστιβάλ Μπαρμπάντος 4. Φορτ Σαν Κριστόμπαλ, Σαν Χουάν

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Freedom of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 62-63.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 20:30

2 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:00

3 Μπασστέρ, Σεν Κιτς & Νέβις 08:00 17:00

4 Σεν Τζονς, Αντίγκουα 08:00 17:00

5 Κάστρις, Σάντα Λουτσία 09:00 18:00

6 Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος 08:00 17:00

7 Εν πλω

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 5, 19 Ιαν., 2, 16 Φεβ., 1, 15, 29 Μαρ., 12, 26 Απρ., 10*, 24* Μαΐ., 7*, 21* 
Ιουν., 5*, 19* Ιουλ., 2*, 16*, 30* Αυγ., 13*, 27* Σεπ., 11*, 25* Οκτ., 8*, 22* Νοεμ., 
6*, 20* Δεκ., 2021: 3*, 17*, 31* Ιαν., 14*, 28* Φεβ., 14*, 28* Μαρ., 11*, 25* Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα που επισκέπτεται το Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας αντί του 

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μαάρτεν. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Enchantment of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 68-69.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 20:30

2 Εν πλω

3 Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος 08:00 17:30

4 Σεν Τζορτζ, Γρενάδα 08:00 17:30

5 Ρόσο, Δομίνικα 08:00 17:30

6 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:30

7 Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας 08:00 17:30

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 21 Νοεμ., 5, 19* Δεκ., 2021: 2, 16, 30 Ιαν., 13, 27 Φεβ., 13, 27 Μαρ., 
10, 24 Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα που επισκέπτεται το Σεν Τζονς, Αντίγκουα αντί του Φίλιπσμπουργκ, 

Σεν Μαάρτεν. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Vision of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 68-69.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 20:30

2 Πούντα Κάνα, Δομινικανή Δημοκρατία^ 08:00 17:00

3 Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας 07:00 16:00

4 Φορτ-Ντε-Φρανς, Μαρτινίκα 10:00 20:00

5 Κάστρις, Σάντα Λουτσία 07:00 17:00

6 Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος 08:00 17:00

7 Εν πλω

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 4, 11, 18*, 25* Ιαν., 1, 8*, 15*, 22*, 29 Φεβ., 7*, 14*, 21*, 28* Μαρ., 4*, 11*, 
18*, 25 Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Explorer of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Μαϊάμι, Φλόριντα 17:00

2 Εν πλω

3 Labadee, Αϊτή 08:00 17:00

4 Εν πλω

5 Κράλενταϊκ, Μποναίρ 09:00 18:00

6 Οράντζεστατ, Αρούμπα 08:00 21:00

7 Βίλλεμστατ, Κουρασάο 08:00 17:00

8/9 Εν πλω

Μαϊάμι, Φλόριντα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 10, 24 Ιαν., 7, 21 Φεβ., 6, 20 Μαρ., 3, 17 Απρ., 20* Νοεμ., 4*, 18* Δεκ., 
2021: 1*, 15*, 29* Ιαν., 12*, 26* Φεβ., 12*, 26* Μαρ., 9*, 23* Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 16:00

2 Εν πλω

3 Labadee, Αϊτή 07:00 16:00

4 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 14:00 22:00

5 Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας 08:00 17:00

6 Σεν Τζονς, Αντίγκουα 08:00 17:00

7 Μπασστέρ, Σεν Κιτς & Νέβις 08:00 17:00

8 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 07:00 16:00

9/10 Εν πλω

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 10, 20**, 31* Ιαν., 10**, 21 Φεβ., 2**, 13*, 23** Μαρ., 3, 13**, 24* Απρ., 
13*** Νοεμ., 4***, 14*** Δεκ.
2021: 15*** Ιαν., 5***, 26*** Φεβ., 19*** Μαρ., 9*** Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*  Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα που επισκέπτεται το Ρόσο, Δομίνικα αντί του Labadee, Αϊτή και Σαν 

Χουάν, Πουέρτο Ρίκο. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
*** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα με το Vision of the Seas®. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 
ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 

ΚΑΣΤΡΙΣ 
ΜΠΡΙΤΖΤΑΟΥΝ 

ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ 

ΣΕΝ ΤΖΟΝΣ
ΜΠΑΣΣΤΕΡ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 
ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 

ΣΑΡΛΟΤ 
ΑΜΑΛΙ 

ΜΠΡΙΤΖΤΑΟΥΝ 

ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ 

ΣΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 

ΡΟΣΟ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ 
ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 

ΚΑΣΤΡΙΣ 
ΜΠΡΙΤΖΤΑΟΥΝ 

ΣΑΡΛΟΤ ΑΜΑΛΙ 

ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 

ΦΟΡΤ-ΝΤΕ-ΦΡΑΝΣ 
ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΜΑΪΑΜΙ

ΒΙΛΛΕΜΣΤΑΤ 
ΚΡΑΛΕΝΤΑΪΚ 

ΟΡΑΝΤΖΕΣΤΑΤ 

LABADEE

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ ΕΝ ΠΛΩ

ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΤΕΗΛ 

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 
ΣΑΡΛΟΤ ΑΜΑΛΙ 

ΜΠΑΣΣΤΕΡ 
ΣΕΝ ΤΖΟΝΣ 

ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ 

LABADEE

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Anthem of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ 15:00

2/3 Εν πλω

4 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 15:00 23:00

5 Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 10:00 19:00

6 Σεν Τζονς, Αντίγκουα 08:00 17:00

7 Κάστρις, Σάντα Λουτσία 08:00 17:00

8 Μπασστέρ, Σεν Κιτς & Νέβις 07:00 17:00

9/11 Εν πλω

Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 5, 16*, 27* Ιαν., 2021: 4**, 15*, 26* Ιαν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. 
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
ΚΕΗΠ ΛΙΜΠΕΡΤΥ 

ΜΠΑΣΣΤΕΡ

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΣΕΝ ΤΖΟΝΣ 

ΚΑΣΤΡΙΣ 

ΦΙΛΙΠΣΜΠΟΥΡΓΚ 

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€779 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€699 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€649 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€899 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,079 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,199 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Ε Σ  Π Ο Υ  Δ Ε Ν  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Χ Α Σ Ε Τ Ε  ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ 
Α Λ Α Σ Κ Α

ΤΖΟΥΝΟ 
Περιήγηση με ελικόπτερο
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να κάνετε και να δείτε 
στο Τζούνο, την πρωτεύουσα της Αλάσκα. Εκεί θα βρείτε 
πάρα πολλές συναρπαστικές υπαίθριες δραστηριότητες, 
όπως αναρρίχηση σε βουνό, πεζοπορία στο δάσος και 
καγιάκ. Διασχίστε με μεγάλες ταχύτητες τις χιονισμένες 
πεδιάδες του Τζούνο, σε μια συναρπαστική βόλτα με 
έλκηθρο με σκυλιά χάσκι. Επίσης, μπορείτε να δοκιμάσετε 
μια βόλτα με ελικόπτερο στον παγετώνα Μέντενχολ με το 
τραμ του όρους Ρόμπερτς που σας πάει μέχρι την κορυφή 
του μεγαλειώδους όρους Τζούνο.

ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΧΟΥΜΠΑΡΤ 
Φυσική ομορφιά
Ένα πραγματικό θαύμα της φύσης, ο παγετώνας Χούμπαρτ, 
είναι ο μεγαλύτερος και ένας από τους πιο ζωντανούς 
παγετώνες αυτού του είδους στην Αλάσκα. Πρόκειται 
επίσης για το μεγαλύτερο ποταμό πάγου της Βόρειας 
Αμερικής, με μήκος 10 χιλόμετρα καταγάλανου πάγου. 
Ο καλύτερος τρόπος να απολαύσετε το σαγηνευτικό 
τοπίο ‘white thunder’ and glacier calving είναι από το 
κατάστρωμα του πλοίου. Με ύψος 107 μέτρων, μήκος 
122 χιλιομέτρων και πλάτος 11 χιλιομέτρων, ο Παγετώνας 
Χούμπαρτ εγγυάται εκπληκτική θέα.

ΣΚΑΓΚΓΟΥΕΪ 
Σιδηρόδρομος Γουάιτ Πας και Γιάκον Ρουτ
Το Σκάγκγουεϊ φιλοξενεί κτίρια από την εποχή της 
χρυσοθηρίας, που έχουν διατηρηθεί στο Εθνικό 
Πάρκο Κλοντάικ. Περπατώντας στον κεντρικό δρόμο 
του Σκάγκγουεϊ θα νιώσετε ότι μεταφερθήκατε από 
την κρουαζιέρα σας κατευθείαν στα σκηνικά μιας 
παλιάς ταινίας γουέστερν, καθώς εκεί υπάρχουν πολλά 
παραδοσιακά σαλούν και ξύλινα πεζοδρόμια. Περπατήστε 
στην παλιά πόλη και κάντε βόλτα με το βίντατζ τρένο 
μέχρι την κορυφή του Γουάτι Πας για να απολαύσετε 
την εκπληκτική θέα των παγετώνων, των βουνών, των 
καταρρακτών και των ποταμών.

ΑΪΣΙ ΣΤΡΕΪΤ ΠΟΪΝΤ 
Κρουαζιέρα παρατήρησης φαλαινών και 
θαλάσσιων θηλαστικών
Επιλέξτε μια γρήγορη κρουαζιέρα στο Πόιντ Αντόλφους, 
που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς 
παρατήρησης φαλαινών στην Αλάσκα, όπου μπορεί κανείς 
να δει μεγαπτεροφάλαινες. Κρυμμένο μέσα σε ένα άλλοτε 
τροπικό δάσος, το Άισι Στρέιτ Πόιντ σάς δίνει επίσης τη 
δυνατότητα να δείτε φώκιες αλλά και αρκούδες γκρίζλι στα 
πιο απόμερα σημεία του.

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

ΚΕΤΣΙΚΑΝ 
Τα κορυφαία αξιοθέατα του Κέτσικαν
Γνωστό και ως "η πρώτη πόλη" στην Αλάσκα, το Κέτσικαν 
αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για να απολαύσετε 
ένα ειδυλλιακό τοπίο και την απίστευτα πλούσια τοπική 
κουλτούρα. Εκεί θα βρείτε τη μεγαλύτερη συλλογή 
χειροποίητων στύλων τοτέμ στον κόσμο, η οποία 
βρίσκεται σε ολόκληρη την παλιά πόλη. Περιπλανηθείτε 
στους αναστηλωμένους δρόμους Κέτσικαν και Κρικ 
της εποχής της χρυσοθηρίας, για να ανακαλύψετε το 
περιβόητο σπίτι της Ντόλυ. Είναι μια εντυπωσιακή 
και μοναδική ματιά στη ζωή στα σύνορα. Υπάρχουν 
πολύ περισσότερα για την Πρωτεύουσα του Σολομού 
του κόσμου από τα καθημερινά αλιεύματα, από 305 
μέτρα καταρράκτες στο Mistry Φιόρδ μέχρι το γραφικό 
νησί Tatoosh.

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. 
Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και 
οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Glacier Bay, Αλάσκα 2. Έλκηθρο με σκύλους, Αλάσκα 3. Κέτσικαν, Αλάσκα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Ovation of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σιάτλ, ΗΠΑ 16:00

2 Εσωτερικό Πέρασμα (Εν πλω)

3 Τζούνο, Αλάσκα 12:00 21:00

4 Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα 07:00 20:30

5 Έντικοτ Αρμ και Παγετώνας Ντάουζ 07:00 00:00

6 Εν πλω

7 Βικτώρια, Καναδάς 09:00 18:00

 Σιάτλ, ΗΠΑ 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 22, 29 Μαΐ., 5, 12, 19, 26, Ιουν., 3, 10, 17, 24, 31 Ιουλ., 7, 14, 21, 28 Αυγ., 
4, 11* Σεπτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων.

ΣΙΑΤΛ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

EΝΤΙΚΟΤ ΑΡΜ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΏΝΑΣ ΝΤΑΟΥΖ

ΕΣΩΤΕΡΊΚΌ ΠΈΡΑΣΜΑ

ΣΚΑΓΚΓΟΥΕΪ 
ΤΖΟΥΝΟ

ΗΠΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΓΕΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Serenade of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βανκούβερ, Καναδά 18:00

2 Εσωτερικό Πέρασμα (Εν πλω)

3 Κέτσικαν, Αλάσκα 07:00 16:00

4 Τζούνο, Αλάσκα 09:00 20:30

5 Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα 07:00 20:30

6
Φιόρδ Τρέισι Αρμ (Παγετώνας Σόγιερ), 

Αλάσκα
07:00 00:00

7 Εν πλω

 Βανκούβερ, Καναδά 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 26*, 31 Μαΐ., 7, 14, 21, 28 Ιουν., 5, 12, 19, 26 Ιουλ., 2, 9, 16, 23, 30 Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων.

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΣΟΓΊΕΡ

ΚΕΤΣΙΚΑΝ

ΕΣΩΤΕΡΊΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

ΣΚΑΓΚΓΟΥΕΪ 

ΤΖΟΥΝΟ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΑΛΑΣΚΑ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΧΟΥΜΠΑΡΤ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Radiance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βανκούβερ, Καναδά 16:30

2 Εσωτερικό Πέρασμα (Εν πλω)

3 Κέτσικαν, Αλάσκα 06:00 16:00

4 Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα 09:00 18:00

5 Τζούνο, Αλάσκα 07:00 21:30

6 Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα 07:00 17:00

7 Παγετώνας Χούμπαρτ (Εν πλω) 09:00 11:00

 Σιούαρντ, Αλάσκα 05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020 15, 22*, 29 Μαΐ., 5*, 12, 19*, 26 Ιουν., 3*, 10, 17*, 24, 31* Ιουλ., 7, 14*, 
21, 28* Αυγ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΣΙΟΥΑΡΝΤ

ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ

ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΧΟΥΜΠΑΡΤ

ΑΙΣΙ ΣΤΡΕΙΤ ΠΟΙΝΤ

ΚΕΤΣΙΚΑΝ

ΕΣΩΤΕΡΊΚΌ ΠΈΡΑΣΜΑ

ΣΚΑΓΚΓΟΥΕΪ 

ΤΖΟΥΝΟ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΕΝ ΠΛΩ ΕΝ ΠΛΩ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,599
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,199
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,289
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ
ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ (Πορτ Κελάνγκ), 
ΜΑΛΑΙΣΙΑ 
Ινστιτούτο Ερευνών Δάσους, Μαλαισία
Ανακαλύψτε τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες της 
Κουάλα Λουμπούρ, όπως οι δίδυμοι πύργοι Πετρόνας 
ή ο Μενάρα ΚΛ. Εξερευνήστε τους μαγικούς χώρους με 
πράσινο στην πόλη, με ορχιδέες, ιβίσκους και ελάφια 
στους Κήπους της Λίμνης, τα μουσικά σιντριβάνια στο 
Πάρκο KLCC και τα μονοπάτια ποδηλασίας και πεζοπορίας 
στο Ινστιτούτο Ερευνών Δάσους Μαλαισίας, ανάμεσα σε 
τραχυπιθήκους. Ανεβείτε τα 272 σκαλοπάτια στις σπηλιές 
Batu για να δείτε το χρυσό άγαλμα του Murugan.

ΝΤΟΥΜΠΑΪ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 
Αραβική υπερβολή
Εντυπωσιαστείτε από τα μοναδικά αξιοθέατα του 
Ντουμπάι. Φανταστείτε τον ψηλότερο ουρανοξύστη στον 
κόσμο, τον Μπουρτζ Χαλίφα να υψώνεται στον ουρανό 
ή το Μπουρτζ Αλ Αράμπ σε σχήμα πανιού, με φόντο 
την αστραφτερή λευκή άμμο της παραλίας Jumeriah. 
Θαυμάστε τα λαμπερά κοσμήματα στο Gold Souk, 
απολαύστε τη μυρωδιά της κανέλας στο Spice Souk ή 
ανακαλύψτε την παράδοση του Ντουμπάι σε μια βόλτα με 
abra στον ποταμό του Ντουμπάι. Δραπετεύστε από την 
πόλη για ένα σαφάρι στην έρημο ή βιώστε την υπερβολή 
του εμπορικού κέντρου του Ντουμπάι, του μεγαλύτερου 
εμπορικού κέντρου στον κόσμο.

ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ, ΙΑΠΩΝΙΑ 
Εγκαταλειμμένη νήσος Χασίμα
Για περισσότερους από δύο αιώνες, το Ναγκασάκι 
αποτελούσε τον βασικό σύνδεσμο της Ιαπωνίας με τον 
υπόλοιπο κόσμο, ενώ η πρόσβαση επιτρεπόταν μόνο 
σε Ολλανδούς και Κινέζους εμπόρους. Επισκεφτείτε την 
εκκλησία Ōura και τον Κήπο Glover του 19ου αιώνα, 
χτισμένων από ξένους όταν η απομόνωση της Ιαπωνίας 
έφτασε στο τέλος της. Περιηγηθείτε στα μνημεία ειρήνης 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου του Ναγκασάκι ή εξερευνήστε 
τους ναούς, τις παραλίες και τα μουσεία. Ανακαλύψτε το 
νησί Χασίμα, ένα εγκαταλελειμμένο οικισμό εξόρυξης που 
χρησιμοποιήθηκε στην ταινία του James Bond Skyfall, ή 
πηγαίνετε με μια γόνδολα στο Όρος Inasa και θαυμάστε 
την εκπληκτική θέα στη διάρκεια της νύχτας.

ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ  
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 16 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΝΤΟΥΝΕΝΤΙΝ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 
Καταφύγιο άγριων ζώων Orokonui
Το Ντούνεντιν είναι μια ζωντανή πόλη, με πλούσια 
άγρια ζωή, εντυπωσιακά τοπία και πολύ ενδιαφέρουσα 
πολιτιστική ιστορία. Ανακαλύψτε τη μοναδική ιστορία της 
Νέας Ζηλανδίας στο μουσείο Toitu Otago Settlers. Στη 
συνέχεια, περάστε για μια βόλτα από τους φημισμένους 
βοτανικούς κήπους, για να ανακαλύψετε τη μοναδική 
συλλογή από τοπικά φυτά, τριαντάφυλλα και ροδόδεντρα. 
Φροντίστε να αφήσετε χρόνο για το καταφύγιο άγριων 
ζώων Orokonui, όπου μπορείτε να δείτε σαύρες tuatara και 
εξωτικά πτηνά, όπως το ενδημικό κίουι.

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

ΠΟΥΚΕΤ, ΤΑΪΛΑΝΔΗ 
Πολυτελείς παραλίες
Η πλούσια ιστορία του Πουκέτ έχει δημιουργήσει μια 
παράδοση αποικιακής αρχιτεκτονικής, πολύχρωμων ναών 
και κινέζικων ιερών. Ανακαλύψτε τις πολλές, υπέροχες 
παραλίες και τα γαλανά διάφανα γαλανά νερά του 
μεγαλύτερου νησιού της Ταϊλάνδης, όπως η παραλία 
Πατόνγκ ή μπείτε σε ένα σκάφος και κάντε snorkelling 
εξερευνώντας μαγευτικά νησιά και σπηλιές. Μάθετε να 
μαγειρεύετε την τοπική κουζίνα παρακολουθώντας ένα 
αντίστοιχο μάθημα. 

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. 
Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και 
οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες αριστερά προς τα δεξιά: 1. Βάρκες με μακριά ουρά της Ταϊλάνδης 2. Μαρίνα, Ντουμπάι 3. Γουρούνες της ερήμου 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 17:00

2 Εν πλω 

3 Ντόχα, Κατάρ 08:00 18:00

4 Μπαχρέιν, Μπαχρέιν 08:00 18:00

5 Σερ Μπάνι Γιας, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα^ 08:00 18:00

6 Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 08:00 20:00

7 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 08:00

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Αποβίβαση

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 6, 20 Ιαν., 3, 17* Φεβ., 2, 16* Μαρ., 21* Δεκ., 2021: 4*, 18* Ιαν.,  
1*, 15 Φεβ., 15 Μαρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Επιβίβαση

2 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 17:00

3 Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 08:00 20:00

4 Σερ Μπάνι Γιας, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα^ 08:00 20:00

5 Εν πλω

6 Μουσκάτ, Ομάν 07:00 17:00

7 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 14:00

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Αποβίβαση

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 28 Δεκ., 2021: 25* Ιαν., 8*, 22* Φεβ., 8* Μαρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ  
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Jewel of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 17:00

2 Κασάμπ, Ομάν 08:00 18:00

3 Μουσκάτ, Ομάν 08:00 18:00

4/9 Εν πλω

10 Άκαμπα, Ιορδανία 07:00 19:00

11 Διώρυγα του Σουέζ (Διάπλους) 23:00

12 Διώρυγα του Σουέζ (Διάπλους) 13:00

13 Ρόδος, Ελλάδα 10:00 18:00

14 Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 09:00 19:00

15 Εν πλω

16 Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 09:00 18:00

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 05:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 23 Μαρ., 26* Νοεμ., 2021: 22** Μαρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα όπου το δρομολόγιο διεξάγεται αντίστροφα. Απαιτείται σύντομη 

μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. 
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα που φτάνει στη Βαρκελώνη αντί της Ρώμης (Τσιβιταβέκια), Ίταλία.

ΗΝΩΜΕΝΑ 
ΑΡΑΒΙΚΑ 
ΕΜΙΡΑΤΑ 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ
ΑΘΗΝΑ

ΑΚΑΜΠΑ 

ΡΟΔΟΣ 

ΜΟΥΣΚΑΤ

ΚΑΣΑΜΠ 
ΡΩΜΗ

ΝΑΠΟΛΗ

ΕΝ ΠΛΩ

ΗΝΩΜΕΝΑ 
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

ΝΤΟΥΜΠΑΪ

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
ΜΟΥΣΚΑΤ

ΣΕΡ ΜΠΑΝΙ ΓΙΑΣ 

ΕΝ ΠΛΩΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΝΤΟΥΜΠΑΪ

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

ΣΕΡ ΜΠΑΝΙ ΓΙΑΣ 

ΝΤΟΧΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΔΊΑΠΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΊΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ 

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€899 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€799 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,699 



Α
Σ

ΙΑ
, Β

Ο
Ρ

Ε
ΙΑ

 Α
Μ

Ε
Ρ

ΙΚ
Η

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ε
Ρ

Α
Τ

Λ
Α

Ν
Τ

ΙΚ
Η

  Κ
Ρ

Ο
Υ

Α
Ζ

ΙΕ
Ρ

Ε
Σ

 4
 - 1

4
 Δ

ΙΑ
Ν

Υ
Κ

Τ
Ε

Ρ
Ε

Υ
Σ

Ε
Ω

Ν
 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΑΣΙΑ, ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ   
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 4 - 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Παραδοσιακό πιάτο Takoyaki, Οσάκα 2. Σπήλαια Μπατού, Κουάλα Λουμπούρ 3. Κάστρο Οζάκα, Ιαπωνία 4. Παρακολούθηση φαλαινών, Βοστώνη

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΚΑΙ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Quantum of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Α ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σιγκαπούρη 16:30

2 Κουάλα Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ), Μαλαισία 07:00 17:30

3 Πενάνγκ, Μαλαισία 08:00 19:00

4 Εν πλω

Σιγκαπούρη 08:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σιγκαπούρη 17:00

2 Κουάλα Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ), Μαλαισία 08:00 17:00

3 Πενάνγκ, Μαλαισία 08:00 17:00

4 Πουκέτ, Ταϊλάνδη^ 08:00 20:00

5 Εν πλω

Σιγκαπούρη 08:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Δρομολόγιο Α: 4 διανυκτερεύσεις. 2020: 16, 20*, 24** Ιαν., 11**, 17** Φεβ., 
4**, 18**, 27**, 31** Μαρ., 4*, 13*, 22**, 26*** Απρ., 28‡ Οκτ., 1‡, 19‡ Νοεμ. 
2021: 22‡, 26‡ Ιαν., 11‡ Φεβ., 11‡, 18‡, 27‡, 31‡ Μαρ., 4‡, 13‡, 17‡, 21‡ Απρ.  
Δρομολόγιο B: 5 διανυκτερεύσεις. 2020: 2†, 28 Ιαν., 2~ Φεβ., 22~ Μαρ.,  
4~ Απρ., 5~ Νοεμ., 23~, 28± Δεκ.
2021: 11±, 30~ Ιαν., 15~ Φεβ., 22~ Μαρ., 8~, 25~ Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.  
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Πουκέτ, Ταϊλάνδη αντί 

του Πενάνγκ, Μαλαισία.   
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
*** Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. ‡Διατίθεται 

μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Πουκέτ, Ταϊλάνδη αντί της Κουάλα 
Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ), Μαλαισία. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.   

† Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων, που επισκέπτεται το Μαλάκκα, Μαλαισία. Η 
σειρά των λιμανιών διαφέρει.  

~Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα.    
± Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων, που επισκέπτεται το Μαλάκκα, Μαλαισία αντί 

της Κουάλα Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ), Μαλαισία.   
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ ΚΑΙ ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Spectrum of the SeasSM – σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαγκάη (Μπαοσάν), Κίνα 16:30

2 Εν πλω

3 Ναγκασάκι, Ιαπωνία 08:00 18:00

4 Φουκουόκα, Ιαπωνία 08:00 19:00

5 Εν πλω

Σαγκάη (Μπαοσάν), Κίνα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 18*, 23** Ιαν., 04**, 20* Φεβ., 11* Μαρ., 4*, 9, 23 Απρ., 14, 31* Μαΐ.,  
10** Ιουν., 5 Ιουλ., 14* Αυγ., 1*, 22* Σεπ., 11**, 15 Οκτ., 19** Νοεμ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει 
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.Επισκεφτείτε 

τον ιστότοπο για πλήρη περιγραφή.

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Spectrum of the SeasSM – σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σαγκάη (Μπαοσάν), Κίνα 16:30

2 Εν πλω

3 Κόμπε, Ιαπωνία 13:30

4 Κόμπε, Ιαπωνία 04:00

4 Οσάκα, Ιαπωνία 07:00 16:00

5 Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία 12:30 23:00

6/7 Εν πλω

Σαγκάη (Μπαοσάν), Κίνα 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 13 Φεβ., 5*, 21**, 28*** Μαρ., 24** Μαΐ., 14*** Ιουν., 10*** 25† Ιουλ.,  
2† Αυγ., 6*** Σεπ., 1~, 24*** Οκτ., 8*** Νοεμ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται την Καγκοσίμα, Ίαπωνία αντί 

του Τόκιο, Ίαπωνία. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. 
*** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.†Διατίθεται 

μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
~ Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Κότσι, Ίαπωνία αντί του 

Τόκιο, Ίαπωνία. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ PERFECT DAY ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Allure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 60-61.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βαρκελώνη, Ισπανία 17:00

2 Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία 08:00 19:00

3 Βαλένθια, Ισπανία 08:00 19:00

4/5 Εν πλω

6 Τενερίφη, Κανάρια Νησιά 08:00 19:00

7/13 Εν πλω

14 Perfect Day at CocoCay 08:00 19:00

Μαϊάμι, Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2020: 1* Μαρ., 18** Απρ., 1, 7*** Νοεμ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων που αναχωρεί από το Φορτ Λοντερντέηλ, 

Φλόριντα αντί της Βαρκελώνης, Ίσπανία και φτάνει στη Βαρκελώνη, Ίσπανία αντί του Μαϊάμι, Φλόριντα. 
Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων που αναχωρεί από την Τάμπα, Φλόριντα 
αντί της Βαρκελώνης, Ίσπανία και φτάνει στη Βαρκελώνη, Ίσπανία αντί του Μαϊάμι, Φλόριντα. Η σειρά 
των λιμανιών διαφέρει.

*** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων που φτάνει στην Τάμπα, Φλόριντα αντί του 
Μαϊάμι, Φλόριντα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Adventure of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ 15:00

2 Εν πλω

3 Βοστόνη, Μασαχουσέτη 07:00 19:00

4 Πόρτλαντ, Μέιν 08:00 17:00

5 Μπαρ Χάρμπορ, Μέιν^ 07:00 18:00

6
Σεντ Τζον, Νιου Μπρούνσγουικ (Κόλπος 

Φάντι)
07:15 18:45

7 Εν πλω

8 Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία 07:00 17:00

9 Εν πλω

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ 06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 15* Μαΐ., 4 Ιουν., 15** Ιουλ., 27** Αυγ., 10**, 24** Σεπ., 8**, 22** Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων. 
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Brilliance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βοστόνη, Μασαχουσέτη 17:00

2 Μπαρ Χάρμπορ, Μέιν^ 07:00 17:00

3 Πόρτλαντ, Μέιν 07:00 17:00

4
Σεντ Τζον, Νιου Μπρούνσγουικ (Κόλπος 

Φάντι)
07:00 18:00

5 Εν πλω

6 Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία 07:00 19:00

7 Εν πλω

Βοστόνη, Μασαχουσέτη 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 27 Σεπ., 4*, 11*, 18* Οκτ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν. 
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Δρομολόγιο Α
Δρομολόγιο Β

ΝΊΟΎ ΤΖΈΡΣΕΪ
ΚΕΗΠ ΛΙΜΠΕΡΤΥ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΧΑΛΙΦΑΞ ΜΠΑΡ ΧΑΡΜΠΟΡ 

ΣΕΝΤ ΤΖΟΝ 

ΠΟΡΤΛΑΝΤ 

ΒΟΣΤΟΝΗ 

ΠΕΝΑΝΓΚ

ΠΟΥΚΕΤ

ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΕΝ ΠΛΩ

ΤΟΚΙΟ
ΟΣΑΚΑ

ΚΟΜΠΕ

ΣΑΓΚΑΗ
ΕΝ ΠΛΩΕΝ ΠΛΩ

ΚΙΝΑ

ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ

ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ

ΣΑΓΚΑΗ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΚΙΝΑ

ΒΑΛΕΝΘΙΑ 

ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ 
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 

ΤΕΝΕΡΙΦΗ 

COCOCAY
ΜΑΪΑΜΙ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΕΝ ΠΛΩ ΕΝ ΠΛΩ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΜΑΣΑΧΟΥΣΈΤΗ
ΒΟΣΤΟΝΗ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΧΑΛΙΦΑΞ ΜΠΑΡ ΧΑΡΜΠΟΡ 

ΣΕΝΤ ΤΖΟΝ

ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΕΝ ΠΛΩ

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης
Ιδιωτικός προορισμός

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€699 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,039 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€879 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€979 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,099 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,199 
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
• Για να μάθετε τι περιλαμβάνεται - σελίδα 7
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 54-55
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 70-73

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ   
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 6 - 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Οι τιμές παρέχονται ως οδηγός μόνο. 
†Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε Ευρώ και με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας. Περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών 
(προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης 
απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70 έως 73.

Εικόνες από αριστερά προς τα δεξιά: 1. Όπερα, Σύδνεϋ 2. Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 3. Ναός Shaivite Water στη λίμνη Μπραταν, Μπαλί 4. Καταδύσεις στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο, Κερνς

Υπόμνημα χάρτη
Λιμάνια προσέγγισης
Λιμάνι αναχώρησης

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Radiance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σίδνεϋ, Αυστραλία 16:30

2/3 Εν πλω

4 Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 08:00 09:00

4 Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 13:00 14:00

4 Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 16:00 17:00

5 Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία 08:00 17:00

6 Ακαρόα, Νέα Ζηλανδία^ 08:00 17:00

7 Εν πλω

8 Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία 08:00 17:00

9 Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα Ζηλανδία^ 08:00 17:00

10/11 Εν πλω

Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 7, 18* Ιαν., 14**, 27*** Μαρ., 2021: 31~ Ιαν.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Ταουράνγκα, Νέα 

Ζηλανδία. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
***Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. 
~Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα με το Serenade of the Seas®. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Radiance of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 66-67.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σίδνεϋ, Αυστραλία 16:30

2 Εν πλω

3 Μπρισμπέιν, Αυστραλία 08:00 18:00

4/5 Εν πλω

6 Κερνζ (Γιόρκεϊς Νομπ), Αυστραλία^ 07:00 17:00

7/8 Εν πλω

9 Ντάργουιν, Αυστραλία 08:00 22:00

10/11 Εν πλω

12 Μπενόα, Μπαλί, Ινδονησία^ 07:00 18:00

13 Εν πλω

14 Πορτ Χέντλαντ, Αυστραλία 09:00 16:00

15 Εν πλω

16 Τζέραλντον, Αυστραλία^ 11:00 18:00

Περθ (Φρίμαντλ), Αυστραλία 06:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 9 Φεβ., 2021: 15* Φεβ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα με το Serenade of the Seas®. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Ovation of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σίδνεϋ, Αυστραλία 18:45

2/3 Εν πλω

4 Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 08:00 09:00

4 Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 13:00 14:00

4 Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 16:00 17:00

5 Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία 08:00 17:30

6 Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία 13:00 20:00

7 Πίκτον, Νέα Ζηλανδία 18:00 17:00

8/9 Εν πλω

Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 15 Ιαν., 2*, 29** Φεβ., 2*** Απρ., 2021: 18* Ιαν., 7~ Φεβ., 11*** Μαρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. Απαιτείται 

σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. 
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. Απαιτείται 

σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. 
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. 
~Διατίθεται παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων όπου το δρομολόγιο διεξάγεται αντίστροφα. 

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Ovation of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 58-59.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σίδνεϋ, Αυστραλία 17:00

2/3 Εν πλω

4 Νουμέα, Νέα Καληδονία 08:00 17:00

5 Μίστερι Άιλαντ, Βανουάτου^ 08:00 17:00

6/7 Εν πλω

8 Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία^ 07:00 16:00

9/10 Εν πλω

Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 5, 24* Ιαν., 13* Φεβ., 12**, 23*** Μαρ., 11* Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων, που επισκέπτεται το Μπρισμπέιν, Αυστραλία. 

Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
** Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων που επισκέπτεται το Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα 

Ζηλανδία. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
***Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει. 
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Voyager of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σίδνεϋ, Αυστραλία 18:45

2/3 Εν πλω

4 Λιφού, Νησιά Λόγιαλτι^ 08:00 17:00

5 Μίστερι Άιλαντ, Βανουάτου^  08:00 17:00

6 Πορτ Βίλα, Βανουάτου 08:00 17:00

7 Μαρέ, Νέα Καληδονία^ 08:00 17:00

8 Νήσος Πάιν, Νέα Καληδονία^ 08:00 17:00

9/10 Εν πλω

Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 10*,  22**, 30~ Ιαν., 25*** Φεβ., 18, 30~ Μαρ., 9~ Απρ., 2021: 19*** Ιαν., 
23*** Μαρ., 3**, 12** Απρ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων, που επισκέπτεται τη Νουμέα, Νέα Καληδονία. 

Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
**Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
***Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
~ Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων, που επισκέπτεται τη Νουμέα, Νέα Καληδονία. 

Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
^Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι. 

ΠΟΡΤ ΒΙΛΑ 

ΝΗΣΟΣ ΠΑΪΝ 

ΛΙΦΟΥ 

ΣΙΔΝΕΫ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΝΟΥΜΕΑ 

ΟΚΛΑΝΤ 

ΜΙΣΤΕΡΙ ΑΪΛΑΝΤ 

ΣΙΔΝΕΫ 

ΕΝ ΠΛΩ
ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ

ΟΚΛΑΝΤ 

ΑΚΑΡΟΑ 

ΝΤΟΥΝΕΝΤΙΝ 

ΜΠΕΪ ΟΦ ΑΪΛΑΝΤΣ 

ΜΙΛΦΟΡΝΤ ΣΑΟΥΝΤ 
ΝΤΑΟΥΤΦΟΥΛ ΣΑΟΥΝΤ

ΝΤΑΣΚΥ ΣΑΟΥΝΤ 

ΣΙΔΝΕΫ ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ 

ΚΕΡΝΖ 

ΠΟΡΤ ΧΕΝΤΛΑΝΤ 

ΤΖΕΡΑΛΝΤΟΝ 

ΠΕΡΘ

ΜΠΕΝΟΑ 

ΝΤΑΡΓΟΥΙΝ 

ΣΙΔΝΕΫ
ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ

ΠΙΚΤΟΝ 

ΝΤΟΥΝΕΝΤΙΝ 

ΓΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ 

ΜΙΛΦΟΡΝΤ ΣΑΟΥΝΤ 
ΝΤΑΟΥΤΦΟΥΛ ΣΑΟΥΝΤ 

ΝΤΑΣΚΥ ΣΑΟΥΝΤ 

ΣΙΔΝΕΫ
ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΤΑΣΜΑΝΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Voyager of the Seas® - σχέδιο καταστρώματος στις σελίδες 64-65.

ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Σίδνεϋ, Αυστραλία 18:45

2 Εν πλω

3 Χόμπαρτ, Τασμανία 08:00 17:00

4 Εν πλω

5 Μελβούρνη, Αυστραλία 08:00 17:00

6 Εν πλω

Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
2020: 19 Φεβ., 2021: 25* Φεβ.

Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
*Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα. Το δρομολόγιο διεξάγεται αντίστροφα. 

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 

ΧΟΜΠΑΡΤ 

ΣΙΔΝΕΫ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΕΝ ΠΛΩ

ΜΙΣΤΕΡΙ 
ΑΙΛΑΝΤ 

ΜΑΡΕ 

ΕΝ ΠΛΩ

ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€899 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,449 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,189 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,549 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€1,699 
ΤΙΜΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΑΠΟ

€3,499 



Με όποιον κι αν κάνετε την κρουαζιέρα σας, όποιες κι αν είναι οι προτεραιότητές σας, υπάρχει μια καμπίνα που 
σας ταιριάζει. Είστε ολόκληρη παρέα; Οι καμπίνες που διαθέτουμε και επικοινωνούν μεταξύ τους σας δίνουν 
την ευκαιρία να συνδυάσετε δύο καμπίνες ώστε να είστε όλοι μαζί. Όλα τα πλοία μας διαθέτουν καμπίνες που 

φιλοξενούν 3 ή 4 άτομα. Κάποια πλοία μας διαθέτουν επίσης μονόκλινες καμπίνες για όσους ταξιδεύουν μόνοι.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα www.RoyalCaribbean.com

Προσβάσιμες καμπίνες διατίθενται σε όλα μας τα πλοία.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.RoyalCaribbean.com/accessibleseas

Η δυνατότητα RCTV εντός της καμπίνας προσφέρει δωρεάν δορυφορικά προγράμματα, όπως ESPN, CNN και BBC World News.  
Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα σε επιλεγμένα πλοία και δρομολόγια.

ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΙ LOFT - ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΟΥΙΤΕΣ:
Villa Suite - 4 υπνοδωμάτια
Owner’s Suite
Royal Loft Suite

Grand Suite (Στην εικόνα)
Loft Suites

• Ιδιωτική βεράντα
• Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
• Ειδικά γεύματα εντός σουίτας†

• Υπηρεσία concierge*
•  Προτεραιότητα κατά την άφιξη και την 

αναχώρηση*
• Δωρεάν υπηρεσία αχθοφόρου*
•  Παροχές της κατηγορίας Royal Suite στα 

πλοία κατηγορίας Oasis, Anthem® και 
Ovation of the Seas®†

*Αποκλείονται οι Junior Suites
*Ένα Royal King έχει διαστάσεις 
184,2cm πλάτος επί 208,3cm μήκος.
†Μόνο σε επιλεγμένες κρουαζιέρες.
Μπορεί να ισχύει μια ελάχιστη χρέωση 
για την εξυπηρέτηση δωματίου, 
ανάλογα με την παραγγελία.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ
ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Καμπίνα Ultra Spacious με θέα στη θάλασσα με μεγάλη βεράντα (βλ. εικόνα)
Καμπίνα Spacious με θέα στη θάλασσα με βεράντα 
Καμπίνα με θέα στη θάλασσα με μεγάλη βεράντα
Καμπίνα με θέα στη θάλασσα με βεράντα

• Ιδιωτική βεράντα
• Καθιστικό με καναπέ-κρεβάτι*
•  Δύο μονά κρεβάτια ή ένα κρεβάτι Royal 

King**

• Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
•  Τηλεόραση, τηλέφωνο και 

χρηματοκιβώτιο
• Χώρος καλλωπισμού

*Οι καμπίνες με βεράντα ενδέχεται να 
μην έχουν καναπέ-κρεβάτι σε όλα τα 
πλοία. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας ή 
επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας 
πράκτορα για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τη φιλοξενία στην καμπίνα.
**Ένα Royal King έχει διαστάσεις 184,2εκ. 
πλάτος επί 208,3εκ. μήκος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ
Καμπίνα με θέα στο Promenade 
Εσωτερική καμπίνα με εικονική βεράντα (στην εικόνα) 
Εσωτερική Spacious καμπίνα
Εσωτερική

•  Καθιστικό και περιοχή καλλωπισμού
•  Δύο μονά κρεβάτια ή ένα κρεβάτι Royal 

King*

•  Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
•  Τηλεόραση, τηλέφωνο και 

χρηματοκιβώτιο

* Ένα Royal King έχει διαστάσεις 184,2 cm 
πλάτος επί 208,3 cm μήκος.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Καμπίνα Ultra Spacious με θέα στη θάλασσα 
Καμπίνα Spacious με θέα στη θάλασσα (στην εικόνα)
Καμπίνα Spacious με πανοραμική θέα στη θάλασσα
Καμπίνα με θέα στη θάλασσα

• Θέα στη θάλασσα
•  Καθιστικό και περιοχή καλλωπισμού
•  Δύο μονά κρεβάτια ή ένα κρεβάτι Royal 

King*

•  Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
•  Τηλεόραση, τηλέφωνο και 

χρηματοκιβώτιο

* Ένα Royal King έχει διαστάσεις 184,2 cm 
πλάτος επί 208,3 cm μήκος.

1    Δύο μονά κρεβάτια που μετατρέπονται σε ένα 
κρεβάτι Royal King** 

2   Μπάνιο
3   Ντουλάπα
4   Σαλόνι
5   Βεράντα
6   Χώρος καλλωπισμού

1    Δύο μονά κρεβάτια που μετατρέπονται σε ένα 
κρεβάτι Royal King** 

2   Μπάνιο
3   Ντουλάπα
4   Σαλόνι
5   Βεράντα
6   Χώρος καλλωπισμού

1    Δύο μονά κρεβάτια που μετατρέπονται σε ένα 
κρεβάτι Royal King** 

2   Μπάνιο
3   Ντουλάπα
4   Σαλόνι
5   Βεράντα
6   Χώρος καλλωπισμού

1    Δύο μονά κρεβάτια που μετατρέπονται σε ένα 
κρεβάτι Royal King** 

2   Μπάνιο
3   Ντουλάπα
4   Σαλόνι
5   Χώρος καλλωπισμού

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΩΜΑΤΙΟ Κ
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Oasis Quantum Freedom Voyager Radiance Vision Sovereign

150 Central Park®

American Icon

Bionic Bar®

Boleros

Café Promenade

Chops GrilleSM

Dog House

El Loco FreshSM

Fish & ShipsSM

Giovanni’s Table

Hooked SeafoodSM

Izumi Japanese Cuisine

Jamie’s Italian

Johnny Rockets®

Park Café

PlaymakersSM Sports Bar & Arcade

R Bar

Sabor Mexican Cuisine

Solarium Bistro

Sorrento’s Pizza

Vintages Wine Bar

Windjammer Marketplace

Wonderland Imaginative Cuisine

Ταινίες 3D

Πρόγραμμα νέων Adventure Ocean®

AquaTheatre

Παράσταση του Broadway 

Υδρομασάζ

Καρουζέλ

Casino RoyaleSM

Σινεμά/Αίθουσα προβολών

FlowRider®

H2O ZoneSM, Splashaway BaySM

Παγοδρόμιο

Βιβλιοθήκη

Γήπεδο μίνι γκολφ

North Star®

Εξωτερική οθόνη προβολής ταινιών δίπλα στην πισίνα

PlaymakersSM Sports Bar & Arcade

Μπιλιάρδα (με αυτόματο αλφάδιασμα)

RipCord® by iFLY®

Τοίχος αναρρίχησης

Παιδικός σταθμός Royal Babies & TotsSM

Royal Promenade

Διάδρομος για τρέξιμο/τζόκινγκ

Σολάριουμ μόνο για ενήλικες

SeaPlex®

Γήπεδο αθλημάτων

Sky PadSM

Χώροι μόνο για εφήβους

Café@Two70

Ultimate AbyssSM

Spa και γυμναστήριο VitalitySM

Νεροτσουλήθρες

Zip Line

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Προσφέρεται μόνο σε επιλεγμένα πλοία της κατηγορίας.

Για να δείτε όλους τους χώρους εστίασης επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.RoyalCaribbean.com/dining

Freedom of the Seas®
Independence of the Seas®
Liberty of the Seas®

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OASIS

Όταν δείτε το Symphony of the 
SeasSM, το νεώτερο μέλος της 
οικογένειας της Royal, τα εκπληκτικά 
του χαρακτηριστικά θα σας 
αφήσουν άφωνους.

Allure of the Seas®
Harmony of the Seas®
Oasis of the Seas®
Symphony of the Seas®

Αφήστε πίσω τη στεριά και πάρτε τις 
θάλασσες με τα πλοία κατηγορίας 
Freedom Class, για λίγες πολύτιμες 
μέρες απόλυτης απόλαυσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM
Anthem of the Seas®
Odyssey of the SeasSM (Φθινόπωρο 2020)
Ovation of the Seas®
Quantum of the Seas®
Spectrum of the SeasSM   ΝΕΟ

Η τεχνολογία αιχμής, το 
πολυλειτουργικό SeaPlex® και 
το RipCord® από την iFly είναι τα 
κορυφαία χαρακτηριστικά αυτών 
των καινοτόμων πλοίων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ QUANTUM

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SOVEREIGN

Μικρά αλλά τέλεια διαμορφωμένα 
για την εξερεύνηση της Καραϊβικής, 
το Majesty of the Seas® ή το 
Empress of the SeasR όπου όλοι 
αντιμετωπίζονται σαν βασιλιάδες.

Empress of the Seas®
Majesty of the Seas®

Enchantment of the Seas®
Grandeur of the Seas®
Rhapsody of the Seas®
Vision of the Seas®

Με ειδικό σχεδιασμό για την 
απέραντη θέα στον ωκεανό, δεν 
υπάρχει καλύτερο σημείο για να 
αφεθείτε, να χαλαρώσετε και να 
παρακολουθήσετε τα κύματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION
Brilliance of the Seas®
Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas®
Serenade of the Seas®

Βρείτε την αίγλη που αναζητάτε 
με ένα ταξίδι σε αυτούς τους 
θαλάσσιους θησαυρούς. Κανείς δεν 
μπορεί να τους κλέψει τη λάμψη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE

Κάντε τις επιλογές σας για μια 
μαγευτική εμπειρία εν πλω, 
εκεί όπου σας περιμένουν 
εξαιρετικές δραστηριότητες και το 
εξυπηρετικότατο προσωπικό μας σε 
κάθε ταξίδι.

Adventure of the Seas®
Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas®
Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER
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Υπάρχει κάτι που σας κάνει να καρδιοχτυπάτε για τα πλοία μας, μπορεί απλώς να είμαστε εμείς. Μπορεί να 
είναι και η επιβλητικότητα τους. Μπορεί επίσης να είναι η τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων. Ίσως είναι που 

ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο πλοίο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.RoyalCaribbean.com/ships

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ  
ΣΤΟΛΟ ΜΑΣ



ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΙ LOFT ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση RoyalCaribbean.com/ships
Η διάταξη του πλοίου είναι μια αναπαράσταση και υπόκειται σε αλλαγές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Τα σχέδια καταστρωμάτων ισχύουν για αναχωρήσεις από 12 Απριλίου 2020 μέχρι 18 Απριλίου 2021. Προφίλ 1881.   |   Anthem of the Seas®

Anthem of the Seas®  |  Ovation of the Seas®
Quantum of the Seas® | Spectrum of the SeasSM  
Odyssey of the SeasSM

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Q U A N T U M ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

• Μήκος: 347.7 μ.

• Πλάτος: 41 μ.

• Βύθισμα: 8,5 μ.

• Χωρητικότητα επιβατών: 4,180

• Σύνολο πληρώματος: 1,490

• Μικτή χωρητικότητα: 167,800 τόνοι

• Ταχύτητα: 22 κόμβοι

• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

Royal Loft Suite
152 τ.μ., βεράντα 51 τ.μ. (κύριο 
επίπεδο), 8 τ.μ. (άνω επίπεδο).

Owner’s Suite - 1 υπνοδωμάτιο
50 τ.μ., βεράντα 24 τ.μ.

Junior Suite με μεγάλη βεράντα 
26 τ.μ., βεράντα 15 τ.μ.

Owner’s Loft Suite - 1 υπνοδωμάτιο
91 τ.μ., βεράντα 27 τ.μ. (κύριο επίπεδο)  
8 τ.μ., (άνω επίπεδο).

Grand Suite - 2 υπνοδωμάτια
50 τ.μ., βεράντα 24 τ.μ.

Junior Suite 
25 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.

Grand Loft Suite 
65 τ.μ., βεράντα 20 τ.μ.

Grand Suite - 1 υπνοδωμάτιο
33 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

Sky Loft Suite
63 τ.μ., βεράντα 17 τ.μ.

Grand Suite με μεγάλη βεράντα -  
1 υπνοδωμάτιο
33 τ.μ., βεράντα 24 τ.μ.

Θέα στη θάλασσα με 
μεγάλη βεράντα 
16 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.

Βεράντα με θέα στη θάλασσα 
που παρεμποδίζεται 
18 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Βεράντα με θέα στη 
θάλασσα
18 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Στούντιο με θέα στη θάλασσα 
με βεράντα
11 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Μεγάλη καμπίνα με θέα στη 
θάλασσα
20 τ.μ.

Καμπινα με θέα στη θαλασσα 
17 τ.μ.

Εσωτερική με εικονική βεράντα 
15 τ.μ.

Εσωτερικό στούντιο
9 τ.μ.

Σ Ο Υ Ι Τ Ε Σ  Κ Α Ι  L O F T J U N I O R  S U I T E Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Θ Ε Α  Σ Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Μ Ε  
Ε Ι Κ Ο Ν Ι Κ Η  Β Ε Ρ Α Ν ΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 16 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 13 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

∆  Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι
*  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 

αναδιπλούμενο κρεβάτι
\ Υποδεικνύει τη θέση της πόρτας 

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 
και τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

2  Καμπίνες που επικοινωνούν
»  Η καμπίνα ανοίγει μόνο από την 

δεξιά πλευρά

♿  Υποδεικνύει τις προσβάσιμες 
καμπίνες

  Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι 
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

‡  Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον 
αναδιπλούμενα κρεβάτια
 Η θέα της καμπίνας παρεμποδίζεται

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean® διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο 
καλλωπισμού, σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλέφωνο και χρηματοκιβώτιο.
Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή με την 
Royal Caribbean International.
Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι κατά προσέγγιση.



Εξαιρετικά ευρύχωρη με μεγάλη 
βεράντα και θέα στη θάλασσα
25 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.

Bεράντα με θέα στο 
Broadwalk
17 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Θέα στη θάλασσα με μεγάλη 
βεράντα
17 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.
Βεράντα με θέα στη θάλασσα
17 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Βεράντα με θέα στο Central 
Park
17 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΙ LOFT ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τα σχεδία καταστρωμάτων ισχύουν για αναχωρήσεις μέχρι 26 Απριλίου 2020. Προφίλ 1855.   |   Allure of the Seas®Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση RoyalCaribbean.com/ships
Η διάταξη του πλοίου είναι μια αναπαράσταση και υπόκειται σε αλλαγές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Allure of the Seas®  |  Harmony of the Seas®
Oasis of the Seas®  |  Symphony of the Seas®

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  O A S I S

Royal Loft Suite
142 τ.μ., βεράντα 78 τ.μ.

Ευρύχωρη AquaTheatre Suite  
Μεγάλη βεράντα - 2 υπνοδωμάτια
76 τ.μ., βεράντα 72 τ.μ.

Owner’s Panoramic Suite
- 1 υπνοδωμάτιο 
100 τ.μ., βεράντα 15 τ.μ.

AquaTheatre Suite 
Μεγάλη βεράντα - 2 υπνοδωμάτια
63 τ.μ., βεράντα 65 τ.μ.

Grand Panoramic Suite
- 1 υπνοδωμάτιο 
85 τ.μ., βεράντα 15 τ.μ.

Μεγάλη σουίτα Aquatheatre  
- 1 υπνοδωμάτιο
30 τ.μ., βεράντα 33 τ.μ.

Star Loft Suite
67 τ.μ., βεράντα 38 τ.μ.

AquaTheatre Suite -  
- 1 υπνοδωμάτιο
30 τ.μ., βεράντα 13 τ.μ.

Εξαιρετικά ευρύχωρη 
Θέα στη θάλασσα
25 τ.μ.
Θέα στη θάλασσα
17 τ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

• Μήκος: 362 μ.

• Πλάτος: 47 μ.

• Βύθισμα: 9,15 μ.

• Χωρητικότητα επιβατών: 5,402

Σ Ο Υ Ι Τ Ε Σ  Κ Α Ι  L O F T Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Β Ε Ρ Α Ν ΤΑ Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Β Ε Ρ Α Ν ΤΑ  
Μ Ε  Θ Ε Α  Τ Ο  B O A R D W A L K Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Θ Ε Α  Σ Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

Ευρύχωρη εσωτερική
24 τ.μ.

Εσωτερική
13 τ.μ.

Εσωτερική με θέα στο Central Park
18 τ.μ.

Εσωτερική με θέα στο promenade
18 τ.μ.

• Σύνολο πληρώματος: 2,115

• Μικτή χωρητικότητα: 220,000 τόνοι

• Ταχύτητα: 23 κόμβοι

• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

Crown Loft Suite
51 τ.μ., βεράντα 11 τ.μ.

Owner’s Suite - 1 υπνοδωμάτιο
52 τ.μ., βεράντα 23 τ.μ.

Grand Suite - 2 υπνοδωμάτια
54 τ.μ., βεράντα 22 τ.μ.

Grand Suite - 1 υπνοδωμάτιο
34 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

Junior Suite
27 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 18

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 17 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 16 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

∆  Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι
*  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 

αναδιπλούμενο κρεβάτι
\ Υποδεικνύει τη θέση της πόρτας 

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 
και τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

2  Καμπίνες που επικοινωνούν
»  Η καμπίνα ανοίγει μόνο από την 

δεξιά πλευρά

♿  Υποδεικνύει τις προσβάσιμες 
καμπίνες

  Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι 
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

‡  Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον 
αναδιπλούμενα κρεβάτια
 Η θέα της καμπίνας παρεμποδίζεται

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean® διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο 
καλλωπισμού, σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλέφωνο και χρηματοκιβώτιο.
Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή με την 
Royal Caribbean International.
Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι κατά προσέγγιση.



Royal Suite - 1 υπνοδωμάτιο
152 τ.μ., βεράντα 23 τ.μ.

Grand Suite - 1 υπνοδωμάτιο
40 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.

Owner’s Suite - 1 υπνοδωμάτιο
58 τ.μ., βεράντα 15 τ.μ.

Junior Suite
29 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.

Grand Suite - 2 υπνοδωμάτια
57 τ.μ., βεράντα 19 τ.μ.

Οcean View Panoramic Suite (χωρίς 
βεράντα)
38 τ.μ.

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

Τα σχεδία καταστρωμάτων ισχύουν για αναχωρήσεις μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020. Προφίλ 1983.   |   Independence of the Seas®Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση RoyalCaribbean.com/ships
Η διάταξη του πλοίου είναι μια αναπαράσταση και υπόκειται σε αλλαγές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Freedom of the Seas®  |  Independence of the Seas®  
Liberty of the Seas®  

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  F R E E D O M

Ευρύχωρη βεράντα με θέα στη 
θάλασσα 
20 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.

Βεράντα με θέα στη θάλασσα 
18 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Εξαιρετικά ευρύχωρη με 
θέα στη θάλασσα
33 τ.μ.

Θέα στη θάλασσα 
17 τ.μ.

Ευρύχωρη με  
πανοραμική θέα στη θάλασσα
16 τ.μ.,
Ευρύχωρη με θέα στη θάλασσα 
20 τ.μ.

Ευρύχωρη εσωτερική με θέα στο 
promenade
32 τ.μ.

Εσωτερική με θέα στο 
promenade
16 τ.μ.,

Ευρύχωρη εσωτερική
31 τ.μ.

Εσωτερική
10 τ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

• Μήκος: 339 μ.

• Πλάτος: 56 μ.

• Βύθισμα: 8,5 μ.

• Χωρητικότητα επιβατών: 3,634

• Σύνολο πληρώματος: 1,365

• Μικτή χωρητικότητα: 154,407 τόνοι

• Ταχύτητα: 21,6 κόμβοι

• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

Σ Ο Υ Ι Τ Ε Σ Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Β Ε Ρ Α Ν ΤΑ Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Θ Ε Α  Σ Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 13

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2

∆  Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι
*  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 

αναδιπλούμενο κρεβάτι
\ Υποδεικνύει τη θέση της πόρτας 

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 
και τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

2  Καμπίνες που επικοινωνούν
»  Η καμπίνα ανοίγει μόνο από την 

δεξιά πλευρά

♿  Υποδεικνύει τις προσβάσιμες 
καμπίνες

  Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι 
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

‡  Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον 
αναδιπλούμενα κρεβάτια
 Η θέα της καμπίνας παρεμποδίζεται

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean® διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο 
καλλωπισμού, σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλέφωνο και χρηματοκιβώτιο.
Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή με την 
Royal Caribbean International.
Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι κατά προσέγγιση.



Royal Suite - 1 υπνοδωμάτιο
99 τ.μ., βεράντα 18 τ.μ.

Grand Suite - 1 υπνοδωμάτιο
35 τ.μ., βεράντα 9 τ.μ.

Owner’s Suite - 1 υπνοδωμάτιο
47 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.

Junior Suite
26 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Grand Suite - 2 υπνοδωμάτια
57 τ.μ., βεράντα 22 τ.μ.

Ocean View Panoramic Suite 
χωρίς βεράντα
38 τ.μ.

Adventure of the Seas®  |  Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas®  |  Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  V O Y A G E R

ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση RoyalCaribbean.com/ships Τα σχέδια καταστρωμάτων ισχύουν για αναχωρήσεις από 7 Μαΐου 2020 μέχρι 4 Απριλίου 2021. Προφίλ 2001.   |   Explorer of the Seas®Η διάταξη του πλοίου είναι μια αναπαράσταση και υπόκειται σε αλλαγές. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Ευρύχωρη βεράντα με θέα στη 
θάλασσα 
17 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.

βεράντα με θέα στη θάλασσα 
15 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

• Μήκος: 311 μ.

• Πλάτος: 48 μ.

• Βύθισμα: 9 μ.

• Χωρητικότητα επιβατών: 3,286

• Σύνολο πληρώματος: 1,185

• Μικτή χωρητικότητα: 138,279 τόνοι

• Ταχύτητα: 23,7 κόμβοι

• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

Εξαιρετικά ευρύχωρη με θέα στη 
θάλασσα
30 τ.μ.

Ευρύχωρη με θέα στη 
θάλασσα 
20 τ.μ.

Ευρύχωρη Πανοραμική με θέα 
στην Θάλασσα 
18 τ.μ.

Θέα στη θάλασσα 
15 τ.μ.

Σ Ο Υ Ι Τ Ε Σ Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Β Ε Ρ Α Ν ΤΑ Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Θ Ε Α  Σ Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Μ Ε  Ε Ι Κ Ο Ν Ι Κ Η  Β Ε Ρ Α Ν ΤΑ

Εσωτερική με θέα στο promenade
16 τ.μ.

Εσωτερική 
15 τ.μ.

Εσωτερική με εικονικό Μπαλκόνι 
15 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 16 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2

∆  Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι
*  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 

αναδιπλούμενο κρεβάτι
\ Υποδεικνύει τη θέση της πόρτας 

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 
και τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

2  Καμπίνες που επικοινωνούν
»  Η καμπίνα ανοίγει μόνο από την 

δεξιά πλευρά

♿  Υποδεικνύει τις προσβάσιμες 
καμπίνες

  Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι 
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

‡  Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον 
αναδιπλούμενα κρεβάτια
 Η θέα της καμπίνας παρεμποδίζεται

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean® διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο 
καλλωπισμού, σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλέφωνο και χρηματοκιβώτιο.
Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή με την 
Royal Caribbean International.
Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι κατά προσέγγιση.



ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Οι καμπίνες με θέα στη θάλασσα 
διαθέτουν φινιστρίνι αντί 

για παράθυρο.

Τα σχέδια καταστρωμάτων ισχύουν για αναχωρήσεις από 8 Απριλίου 2020 μέχρι 22 Μαρτίου 2021. Προφίλ 2002.   |   Jewel of the Seas®Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση RoyalCaribbean.com/ships
Η διάταξη του πλοίου είναι μια αναπαράσταση και υπόκειται σε αλλαγές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Brilliance of the Seas®  |  Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas®  |  Serenade of the Seas®

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  R A D I A N C E

Royal Suite - 1 υπνοδωμάτιο
93 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

Grand Suite - 1 υπνοδωμάτιο
36 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

Owner’s Suite - 2 υπνοδωμάτια
54 τ.μ., βεράντα 14 τ.μ.

Junior Suite
27 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.

Owner’s Suite - 1 υπνοδωμάτιο
48 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.

Σουίτα με θέα στη θάλασσα- 
2 υπνοδωμάτια (χωρίς βεράντα)
55 τ.μ.

Ευρύχωρη βεράντα με θέα στη 
θάλασσα 
19 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.

Βεράντα με θέα στη θάλασσα 
17 τ.μ., βεράντα 3 τ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

• Μήκος: 293 μ.

• Πλάτος: 32 μ.

• Βύθισμα: 8,5 μ.

• Χωρητικότητα επιβατών: 2,112

• Σύνολο πληρώματος: 859

• Μικτή χωρητικότητα: 90.090 τόνοι

• Ταχύτητα: 25 κόμβοι

• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

Σ Ο Υ Ι Τ Ε Σ Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Β Ε Ρ Α Ν ΤΑ Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Θ Ε Α  Σ Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ

Εσωτερική 
16 τ.μ.

Εσωτερικό στούντιο
10 τ.μ.

Εξαιρετικά ευρύχωρη με θέα στη 
θάλασσα
30 τ.μ.

Θέα στη θάλασσα 
14 sq. m.

Ευρύχωρη με θέα στη θάλασσα
16 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 13 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2

∆  Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι
*  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 

αναδιπλούμενο κρεβάτι
\ Υποδεικνύει τη θέση της πόρτας 

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 
και τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

2  Καμπίνες που επικοινωνούν
»  Η καμπίνα ανοίγει μόνο από την 

δεξιά πλευρά

♿  Υποδεικνύει τις προσβάσιμες 
καμπίνες

  Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι 
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

‡  Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον 
αναδιπλούμενα κρεβάτια
 Η θέα της καμπίνας παρεμποδίζεται

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean® διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο 
καλλωπισμού, σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλέφωνο και χρηματοκιβώτιο.
Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή με την 
Royal Caribbean International.
Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι κατά προσέγγιση.



Enchantment of the Seas®  |  Grandeur of the Seas®
Rhapsody of the Seas®  |  Vision of the Seas®

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α  V I S I O N

ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Οι καμπίνες 2010-2014 και 2510-2514 έχουν δύο 
φινιστρίνια αντί για παράθυρο.

Οι καμπίνες 3000-3014 και 3500-3514 έχουν δύο 
φινιστρίνια αντί για παράθυρο.

Τα σχέδια καταστρωμάτων ισχύουν για αναχωρήσεις από 25 Απριλίου 2020 μέχρι 19 Απριλίου 2021. Προφίλ 1999.   |   Vision of the Seas®Για να δείτε διαδραστικά σχέδια καταστρωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση RoyalCaribbean.com/ships
Η διάταξη του πλοίου είναι μια αναπαράσταση και υπόκειται σε αλλαγές. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Ευρύχωρη βεράντα με θέα στη 
θάλασσα 
18 τ.μ., βεράντα 3 τ.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

• Μήκος: 264 μ.

• Πλάτος: 32 μ.

• Βύθισμα: 7,3 μ.

• Χωρητικότητα επιβατών: 2,048

• Σύνολο πληρώματος: 765

• Μικτή χωρητικότητα: 78.491 τόνοι

• Ταχύτητα: 23 κόμβοι

• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

Ευρύχωρη εσωτερική 
12 τ.μ.

Εξαιρετικά ευρύχωρη με θέα στη 
θάλασσα
23 τ.μ.

Θέα στη θάλασσα 
14 τ.μ.

Ευρύχωρη με θέα στη θάλασσα
18 τ.μ.

Σ Ο Υ Ι Τ Ε Σ Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Β Ε Ρ Α Ν ΤΑ Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ  Μ Ε  Θ Ε Α  Σ Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Μ Π Ι Ν Ε Σ

Royal Suite - 1 υπνοδωμάτιο
106 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

Junior Suite
22 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.

Owner’s Suite - 1 υπνοδωμάτιο
49 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

Ευρύχωρη σουίτα με θέα στη 
θάλασσα (χωρίς βεράντα)
50 τ.μ.

Grand Suite - 2 υπνοδωμάτια
47 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.

Grand Suite - 1 υπνοδωμάτιο
33 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12
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∆  Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι
*  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 

αναδιπλούμενο κρεβάτι
\ Υποδεικνύει τη θέση της πόρτας 

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτο 
και τέταρτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

2  Καμπίνες που επικοινωνούν
»  Η καμπίνα ανοίγει μόνο από την 

δεξιά πλευρά

♿  Υποδεικνύει τις προσβάσιμες 
καμπίνες

  Η καμπίνα διαθέτει καναπέ-κρεβάτι 
και τρίτο αναδιπλούμενο κρεβάτι

‡  Η καμπίνα διαθέτει τέσσερα επιπλέον 
αναδιπλούμενα κρεβάτια
 Η θέα της καμπίνας παρεμποδίζεται

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean® διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο 
καλλωπισμού, σεσουάρ, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλέφωνο και χρηματοκιβώτιο.
Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο
Για διαμόρφωση με καναπέ-κρεβάτι, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή με την 
Royal Caribbean International.
Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι κατά προσέγγιση.



ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΚΑΙ OΡΟΙ ΚΡΑΤHΣΕΩΝ
Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις κράτησης αποτελούν τη βάση της σύμβασής σας.
Όλες οι κρατήσεις υπόκεινται σε αυτές τις συνθήκες κράτησης. Τα μέρη της συμβάσεως είστε εσείς και η Royal Caribbean Cruises Ltd, RCL Cruises Ltd ή RCL (UK) Limited, ο 
οποίος αποδέχεται τη νομική ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης όπως ορίζεται κατωτέρω. Θα ενημερωθείτε από το σχετικό συμβαλλόμενο μέρος κατά τη 
στιγμή της κράτησης ή / και σε κάθε τιμολόγιο επιβεβαίωση. Υπό αυτές τις συνθήκες κράτησης, «εσείς» και «σας» σημαίνει όλα τα πρόσωπα που κατονομάζονται σε μια κράτηση 
και “εμείς”, “εμάς” και “τους εαυτούς μας”, είτε Royal Caribbean International εννοώντας είτε Royal Caribbean Cruises Ltd., RCL Cruises Ltd ή RCL (UK) Ltd.
Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν κάνετε μία κράτηση με την Royal Caribbean International σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες (όπως πτήσεις, διαμονή στη στεριά και/ή χερσαίες 
μεταφορές) οι οποίες διακανονίζονται ή παρέχονται από έναν ταξιδιωτικό πράκτορα ή tour operator (‘φορέας οργάνωσης ταξιδιών’) με τον οποίο προβαίνετε στην κράτηση 
(και όχι με εμάς), η σύμβαση για ολόκληρη την κρουαζιέρα σας συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας και λοιπών παρόμοιων υπηρεσιών και διακανονισμών θα συσταθεί με 
τον φορέα οργάνωσης του ταξιδιού και όχι με εμάς. Επομένως, στη σύμβασή σας θα συντρέχουν οι διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις (και όχι αυτοί που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια) του φορέα οργάνωσης του ταξιδιού σας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι διαθέτετε ένα αντίγραφο αυτών από τον φορέα οργάνωσης του ταξιδιού σας πριν ή κατά 
την κράτηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας. Ωστόσο, στην περίπτωση που φέρουμε οποιουδήποτε είδους ευθύνη απέναντί σας, η 
ευθύνη και/ή οι υποχρεώσεις απέναντι σε εσάς ή στον φορέα οργάνωσης του ταξιδιού δεν θα είναι μεγαλύτερες ή διαφορετικές από την ευθύνη και τις υποχρεώσεις όπως αυτές 
αναφέρονται υπό τις παρούσες προϋποθέσεις αναφορικά με τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν συνάψει μία σύμβαση με εμάς. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα διατηρούμε πλήρως 
το δικαίωμα να βασιζόμαστε στις απαντήσεις, εξαιρέσεις και περιορισμούς όπως περιέχονται στις προϋποθέσεις κρατήσεων οι οποίες ορίζονται κατωτέρω. Κάθε σύμβαση μεταξύ 
υμών και του ταξιδιωτικού σας πράκτορα θεωρείται ότι ενσωματώνει αυτούς τους όρους καθώς και οποιοδήποτε άλλο όρο προστεθεί από την Royal Caribbean International.
Για πελάτες που κατοικούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  έχουν κάνει κρατήσεις πριν την 1η Ιουλίου 2018, ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας 
προσφέρεται είναι πακέτο στο πλαίσιο της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ όπως έχει θεσπιστεί στο ισχύον δίκαιο των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για κρατήσεις 
που θα γίνουν από 1 Ιουλίου 2018 και μετά, ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρεται είναι πακέτο στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302 όπως 
έχει θεσπιστεί από το Αγγλικό Δίκαιο. Για το λόγο αυτό, όλες οι κρατήσεις θα επωφεληθούν από όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για πακέτα σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
δίκαιο τη στιγμή της κράτησης. Η Royal Caribbean Cruises Ltd θα είναι πλήρως υπεύθυνη για τη σωστή προετοιμασία/απόδοση του πακέτου ως συνόλου. Επιπροσθέτως, όπως 
υποχρεούται από το νόμο, η Royal Caribbean Cruises Ltd έχει προβλέψει για την επιστροφή των χρημάτων σας και, όπου οι μεταφορές συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο, για τον 
επαναπατρισμό σας σε περίπτωση πτώχευσης/χρεοκοπίας. 
Από 1 Ιουλίου 2018, τα δικαιώματα των κατοίκων των χωρών μελών  της ΕΕ που άπτονται της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302 θα είναι διαθέσιμα στο   
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM 

1. ΟΤΑΝ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ
1.1 Πώς κάνω μια κράτηση;

Για να κάνετε κράτηση των διακοπών σας, επικοινωνήστε με το ταξιδιωτικό σας πρακτορείο ή κάντε απευθείας κράτηση στο WWW.ROYALCARIBBEAN.COM 
"WWW.ROYALCARIBBEAN.COM και επιλέξτε τη χώρα σας για τις καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Εάν κάνετε κράτηση μέσω ενός από τους εξουσιοδοτημένους 
ταξιδιωτικούς πράκτορες μας, το πρώτο πρόσωπο (το οποίο πρέπει να είναι 21ετών και άνω – βλέπε 4.4) οφείλει να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο κράτησης το 
οποίο ο ταξιδιωτικός πράκτορας το κρατάει σε ένα αρχείο. Το ονοματεπώνυμό σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, καθώς και την ημερομηνία γέννησής σας πρέπει να 
δοθούν κατά τη στιγμή της κράτησης. Για όλες τις κρατήσεις θα πρέπει να πληρώσετε προκαταβολή (ή την πλήρη εξόφληση, εφόσον η κράτηση γίνει εντός 60 ημερών από την 
αναχώρηση) ανά άτομο σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
1 – 5 νύχτες[TAB]€80.00
6 – 8 νύχτες[TAB]€200.00 
10 νύχτες ή περισσότερο360.00
Είστε επίσης σε θέση να κλείσετε μια κρουαζιέρα, ενώ είστε εν πλω μαζί μας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τους Future Cruise Consultants στο πλοίο που θα είναι σε θέση να 
εξυπηρετήσουν. Να σημειωθεί ότι τυχόν κρατήσεις που πραγματοποιούνται επί του πλοίου, θα υπόκειται σε αυτές τις συνθήκες κράτησης.
1.2 Πώς  θα επικυρωθεί η κρουαζιέρα μου;
Με την προϋπόθεση πως το πακέτο διακοπών που επιλέξατε είναι διαθέσιμο, η επιβεβαίωση της κράτησή σας θα γίνει απευθείας σε σας αν κάνετε κράτηση με τη Royal 
Caribbean ή αν κάνετε κράτηση μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, θα επιβεβαιώσουμε την κράτησή σας στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Κατόπιν θα στείλουμε σε σας ή στον 
ταξιδιωτικό σας πράκτορα ανάλογα με την περίπτωση ένα Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης (Confirmation Invoice). Το μεταξύ μας συμβόλαιο γίνεται οριστικό και δεσμευτικό όταν 
στείλουμε το Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης (Confirmation Invoice) στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
Το συμβόλαιο μας θα έχει ισχύ από τη στιγμή αυτή. Το Τιμολόγιο αυτό θα δείχνει το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε. Μόλις λάβετε το Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης (Confirmation 
Invoice), τα εισιτήρια και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το ταξιδιωτικό σας πρακτορείο ή από εμάς, παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες. Εάν κάποιες 
πληροφορίες είναι λανθασμένες θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, επειδή μπορεί αργότερα να μην είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές. 
Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή εμάς σχετικά με λάθη στα έγγραφα 
(περιλαμβανομένου και του Τιμολογίου Επιβεβαίωσης) εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που το στείλαμε σε εσάς στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, για όλα τα έγγραφα, και 
εντός 5 ημερών για τα εισιτήρια.
1.3 Ποιές πληροφορίες πρέπει να σας δώσω και γιατί;
Βάση του νόμου θα χρειαστεί να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα προς τις μεταναστευτικές αρχές ή προς άλλες εξουσιοδοτημένες αρχές. Με στόχο 
την προετοιμασία σε σχέση με αυτόν τον νέο νόμο, θα πρέπει να δώσετε τις σχετικές πληροφορίες κατά το χρονικό διάστημα που κάνετε την κράτηση για την κρουαζιέρα σας, 
ή το αργότερο μέχρι 70 μέρες πριν από την αναχώρηση σας, όποιο τυχαίνει να είναι το αργότερο. Οι πληροφορίες αυτές είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία, 
για το διαβατήριο σας, για πρόσωπα με τα οποία θα γίνει επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης και στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλισή σας. Θα σας ενημερώσουμε κατά 
την κράτησή σας, ή μόλις μάθουμε τις ακριβείς πληροφορίες που χρειάζονται. Συνιστούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο WWW.ROYALCARIBBEAN.COM, 
να κάνετε κλικ στο “LOG IN” και να υποβάλλετε αυτά τα στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού σας  λογαριασμού.  Υποβάλλοντας τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά και πριν από την 
κρουαζιέρα σας, κάνετε πιο γρήγορη τη διαδικασία τσεκ-ιν και μπορείτε να επιβιβαστείτε στο πλοίο νωρίτερα αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις και τις ουρές στον τερματικό 
σταθμό της κρουαζιέρας. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τουριστικό σας πράκτορα ο οποίος θα σας ενημερώσει για το πως 
μπορείτε να δώσετε ή να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες αυτές. Οι διαδικασίες μας μπορεί να αλλάξουν και τότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές κατά 
την κράτηση ή το συντομότερο δυνατό Εάν δεν δώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα σας ζητηθούν με ακρίβεια και πληρότητα μπορεί να μην σας επιτραπεί η 
επιβίβαση. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη και δεν θα σας επιστρέψουμε χρήματα ούτε θα παρέχουμε κάποια αποζημίωση. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για την 
διευθέτηση των ταξιδιωτικών σας διακανονισμών. Εάν η μη παροχή αυτών των πληροφοριών οδηγήσει σε πρόστιμα, προσαυξήσεις ή άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις μας, θα 
είστε υπεύθυνοι και θα κληθείτε να μας αποζημιώσετε. Παρακαλούμε δείτε επίσης την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων (σελίδα 73).
Παρέχοντας μας τις λεπτομέρειες που ζητούνται βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης, συναινείτε στην κοινή χρήση  των προσωπικών σας δεδομένων με 
τρίτους προμηθευτές με σκοπό την εκπλήρωση των διακοπών σας.
Αν δεν μπορέσετε να παρέχετε πλήρη και ακριβή στοιχεία εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την κράτηση ή να θεωρήσουμε 
τέτοια παράλειψη να δοθούν οι πληροφορίες εντός των προθεσμιών που ορίζονται ως ακύρωση των διακοπών σας. Περαιτέρω, εφόσον δεν ασκήσουμε το δικαίωμά μας να 
ακυρώσουμε την κράτησή σας σε αυτές τις περιπτώσεις, συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για όλα τα πρόστιμα, προσαυξήσεις ή άλλες χρηματικές ποινές που θα υποστούμε ως 
συνέπεια της αθέτησης από εσάς να παρέχετε πλήρη και ακριβή στοιχεία εντός των προθεσμιών τα όρια που καθορίζονται σε σας.
1.4 Πότε πρέπει να πληρώσω το υπόλοιπο;
Πρέπει να λάβουμε το υπόλοιπο της πληρωμής για την κράτηση σας (μετά την αφαίρεση της προκαταβολής που ήδη πληρώσατε) τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την 
αναχώρηση, εκτός αν κλείσετε 60 ημέρες ή λιγότερο πριν από την αναχώρηση. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσετε το σύνολο κατά την κράτησή σας. Κρατήσεις 
για ταξίδι σε περίοδο εορτών θα πρέπει να εξοφληθούν 90 ημέρες πριν την αναχώρηση. Αν δεν λάβουμε το οφειλόμενο ποσό έγκαιρα και εξολοκλήρου, έχουμε το δικαίωμα να 
θεωρήσουμε ότι θέλετε να ακυρώσετε την κράτηση σας. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πληρώσετε τα ακυρωτικά όπως καθορίζεται παρακάτω (βλέπε παραγρ. 1.10).
Αν χρησιμοποιείτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για να πληρώσετε απευθείας στο www.royalcaribbean.com. για την κρουαζιέρα σας, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι ενδέχεται 
να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή μέσω τράπεζας στις ΗΠΑ και ο εκδότης της κάρτας σας μπορεί να επιλέξει να σας χρεώσει το κόστος επεξεργασίας από την ξένη τράπεζα.
Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω πράξεων με τον εκδότη της κάρτας σας πριν από την πραγματοποίηση μιας πληρωμής σε μας.
1.5 Τι γίνεται όταν πληρώνετε μέσω Τουριστικού Γραφείου;
Εάν αγοράσετε την κρουαζιέρα σας μέσω Τουριστικού Γραφείου, το γραφείο οφείλει να καταβάλει σ’ εμάς τα χρήματα που έχετε πληρώσει για την κρουαζιέρα σας, σύμφωνα με 
τους αναγραφόμενους όρους. Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική διαδικασία τσεκ-ιν και να τυπώσετε το Set Sail Pass με το barcode, αυτό ίσως να οφείλεται σε 
ανεξόφλητο ποσό της κράτησής σας. Εάν έχετε κάνει κράτηση μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί του προκειμένου να μεταφερθεί το ζητούμενο 
ποσό σε εμάς και να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σας τσεκ-ιν.
1.6 Τι περιλαμβάνει η τιμή;
Όλες οι τιμές που αναφέρονται σε αυτή την μπροσούρα είναι ανά άτομο σε Ευρώ (€) και βασίζονται σε δύο άτομα που μοιράζονται την ίδια καμπίνα στην αναφερόμενη 
κατηγορία.
* Μπορεί να προστεθεί μια χρέωση για ορισμένα είδη διασκέδασης/ αναψυχής ή δραστηριότητες στο πλοίο. 
Η τιμή δεν περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από και προς το πλοίο ή άλλου είδους μεταφορές, εκδρομές στην ξηρά και προσωπικά έξοδα (όπως ποτά στο πλοίο, 
έξοδα πλυντηρίου, θεραπείες υγείας και αισθητικής, τηλέφωνα, κλπ), γεύματα σε ξενοδοχείο στην ξηρά (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά),
μεταφορές, ασφάλιστρα των διακοπών σας, φιλοδωρήματα στο πλοίο και στην ξηρά και ο, τιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται στην τιμή. Επιπλέον υπάρχει 
χρέωση σε όλα τα Specialty Restaurant του στόλου της Royal Caribbean International. Εάν επωφελείσθε από διαδοχική κρουαζιέρα, ενδεχομένως να υπάρχει αναπαραγωγή όσον 
αφορά τα προγράμματα στο πλοίο, τα γεύματα και τη διασκέδαση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε προσαύξηση καυσίμων κατά τη διάρκεια της κράτησης, για να αντικατοπτριστεί το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας. 
Ενδέχεται επίσης να αυξήσουμε τις τιμές ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές στους σχετικούς φόρους, στα τέλη ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Δείτε την Παράγραφο 1.9 για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα όρια οποιασδήποτε διακύμανσης των τιμών.
1.7  Πώς μπορώ να διασφαλίσω τη χαμηλότερη τιμή κατ’ άτομο;
Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό έντυπο καλύπτουν το πρόγραμμα της Ευέλικτης Τιμολόγησης. Οι σελίδες τιμολόγησης εμφανίζουν τη χαμηλότερη τιμή ανά 
άτομο που μοιράζεται μια καμπίνα ("Τιμές από") και η χαμηλότερη τιμή είναι ο χαμηλότερος ναύλος που διατίθεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία αναχώρησης (εκτός των 
αναχωρήσεων Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Πάσχα – που αναφέρονται ως “αναχωρήσεις σε περίοδο εορτών” ) 
Για να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση για τη συγκεκριμένη ημέρα αναχώρησης και κατηγορία καμπίνας, θα πρέπει να κάνετε την κράτηση το νωρίτερο 
δυνατό, καθώς οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Η τιμή θα διαφέρει ανάλογα με το πλοίο, το δρομολόγιο, τις ημερομηνίες αναχώρησης και την κατηγορία 
καμπίνας. Για να μάθετε την τιμή για την κρουαζιέρα που διαλέξατε, την ημερομηνία αναχώρησης και την κατηγορία της καμπίνα σας, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό 
σας πράκτορα.
1.8 Τι σημαίνει GTY (guarantee) καμπίνα;
Κατά διαστήματα προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνετε GTY κράτηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κλείσετε τύπο καμπίνας στη χαμηλότερη κατηγορία GTY και η ακριβής 
θέση της θα δοθεί από εμάς οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι και πριν την επιβίβασή σας. Όταν δοθεί νούμερο καμπίνας καμιά αλλαγή δεν είναι δυνατή. Το όφελος GTY καμπίνας είναι 
ότι μετά την επιβεβαίωση εξασφαλίζετε χαμηλότερη κατηγορία και τιμή του τύπου καμπινών που επιλέξατε με προοπτική αναβάθμισης σε υψηλότερη κατηγορία. Εάν έχετε μια 
συγκεκριμένη απαίτηση σχετικά με την καμπίνα σας, ή επιθυμείτε καμπίνα που να βρίσκεται κοντά με τις καμπίνες των συγγενών ή φίλων σας τότε σας συμβουλεύουμε να μην 
κλείσετε κατηγορία GTY.
Οι GTY κατηγορίες είναι:
ΧΒ – Μπαλκόνι 
ΥΟ – με θέα στην θάλασσα 
Ζ Ι– Εσωτερική 
WS – Σουίτα
1.9 Υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθεί η τιμή;
Έχουμε το δικαίωμα να αυξήσουμε ή να μειώσουμε οποιαδήποτε στιγμή την τιμή των διαθέσιμων κρουαζιερών ανά πάσα στιγμή. Η τιμή της επιλεχθείσας κρουαζιέρας θα 
επικυρωθεί την ημέρα που θα την κλείσετε. Μετά την επικύρωση της κράτησής σας αλλά πριν από την παραλαβή ολόκληρου του ποσού, θα αυξήσουμε την τιμή μόνο αν υπάρξει 
αύξηση εξόδων συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης των καυσίμων, δασμών και φόρων ή αμοιβών για ορισμένες υπηρεσίες (όπως φόροι λιμένα ή οποιοιδήποτε άλλοι 
δασμοί), ή αν επέλθουν μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της τιμής της κρουαζιέρας σας ώστε να προκαλέσουν αύξηση της 
τιμής ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται στην κρουαζιέρα σας. 
Ακόμη και στις παραπάνω περιπτώσεις, μόνο αν το ποσό της αύξησης του κόστους υπερβαίνει το 2% του συνολικού κόστους των διακοπών σας (εξαιρουμένων των χρεώσεων 
τροποποίησης), θα χρεώσουμε μια επιπλέον επιβάρυνση.Εάν οποιαδήποτε προσαύξηση υπερβαίνει το 8% του κόστους των διακοπών σας (εξαιρουμένων των χρεώσεων 
τροποποίησης) και σας ειδοποιήσουμε γραπτώς το αργότερο 20 ημέρες πριν από την έναρξη των διακοπών σας, θα έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε μία από τις επιλογές α), β) και 
γ), όπως ορίζεται στο χωρίο 4.6 κατωτέρω.
Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε αύξηση του κόστους της κρουαζιέρας σας αποστέλλοντας στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ένα τιμολόγιο προσαύξησης. Θα έχετε 14 
ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αυτό για να ειδοποιήσετε γραπτώς τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ότι θέλετε να ακυρώσετε την κρουαζιέρα σας εάν 
η αιτούμενη προσαύξηση υπερβαίνει το 8 % του κόστους όπως αναφέρθηκε προηγουμένως – σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρήσουμε ότι έχετε αποδεχτεί την αλλαγή και θα σας 
τιμολογήσουμε αναλόγως για τις πρόσθετες αυτές δαπάνες και θα σας υποδείξουμε την προθεσμία για να κάνετε αυτή την πρόσθετη πληρωμή.  Αν δεν ειδοποιήσετε γραπτώς τον 
ταξιδιωτικό σας πράκτορα εντός 14 ημερών ότι θέλετε να ακυρώσετε την κρουαζιέρα σας, έχουμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο και ότι είστε έτοιμοι 
να πληρώσετε το πρόσθετο ποσό. Κάθε πρόσθετο ποσό πρέπει να καταβληθεί μαζί με το υπόλοιπο του κόστους της κρουαζιέρας σας ή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που 
αναγράφεται στο τιμολόγιο προσαύξησης, οποιοδήποτε έρχεται πρώτο. Σας εγγυώμεθα ότι οι περιπτώσεις αυτές θα είναι οι μοναδικές όπου οι τιμές θα προσαυξηθούν μετά την 
επικύρωση και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσουμε να πληρώσετε περισσότερα εντός 30 ημερών από την αναχώρηση.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σημειώνονται αλλαγές και λάθη κατά διαστήματα. Πρέπει να ελέγξετε την τιμή των επιλεγμένων σας διακοπών κατά την κράτηση.
1.10 Αν είμαι υποχρεωμένος(η) να ακυρώσω την κρουαζιέρα μου, θα μου επιστραφούν τα χρήματα;
Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος που ταξιδεύει μαζί σας θελήσει να ακυρώσει την κρουαζιέρα, θα πρέπει να ειδοποιήσετε εγγράφως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ο οποίος 
θα επικοινωνήσει μαζί μας. Θα ακυρώσουμε την κρουαζιέρα σας μόνο από τη χρονική στιγμή που θα λάβουμε τη γραπτή σας ακύρωση από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Θα 
πρέπει κατόπιν να πληρώσετε τα παρακάτω ακυρωτικά. Τα ασφάλιστρα και τα έξοδα μετατροπής δεν μπορούν να επιστραφούν σε περίπτωση ακύρωσης. Ποσά των ακυρωτικών 
κατ’ άτομο (εκτός από ασφάλιστρα ή έξοδα μετατροπής)
3 – 5 νύχτες
90 ημέρες ή περισσότερες πριν  την αναχώρηση = καμία χρέωση κατ’ άτομο*
89 – 60 ημέρες πριν την αναχώρηση25 το άτομο 
59 – 30 ημέρες πριν την αναχώρηση80 το άτομο
29 – 8 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% της συνολικής τιμής (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
7 – 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% της αξίας της κρουαζιέρας (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων) 
6+ νύχτες
90 ημέρες ή περισσότερες πριν  την αναχώρηση = καμία χρέωση κατ’ άτομο*
89 – 60 ημέρες πριν την αναχώρηση50 το άτομο
59 – 45 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% της προκαταβολής
44 – 30 ημέρες πριν την αναχώρηση 25% της συνολικής τιμής (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων) 
29 – 8 ημέρες πριν την αναχώρηση 50% της συνολικής τιμής (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
7 – 0 ημέρες πριν την αναχώρηση 100% της αξίας της κρουαζιέρας (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων) 
Cruise Tours
75 ημέρες ή περισσότερες πριν  την αναχώρηση = καμία χρέωση κατ’ άτομο*
74-57 ημέρες πριν από την έναρξη του cruise tour = 100% της προκαταβολής
56-29 ημέρες πριν από την έναρξη του cruise tour = 50% της συνολικής τιμής (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων) 
28-15 ημέρες πριν από την έναρξη του cruise tour = 75% της συνολικής τιμής (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
14-0 ημέρες πριν από την έναρξη του cruise tour = δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
Για την περίοδο των εορτών τα ακυρωτικά ξεκινάνε 89 ήμερες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας, επειδή όμως ενδέχεται η περίοδος να διαφοροποιηθεί, επικοινωνήστε με 
τον τουριστικό σας πράκτορα για λεπτομέρειες.
*Λάβετε υπόψη ότι ορισμένοι διαφημιζόμενοι ναύλοι ενδέχεται να προσφερθούν σε βάση που δεν προβλέπει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης(non-
refundable deposit basis), πράγμα που σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το πότε ακυρώνετε την κράτηση, η ελάχιστη χρέωση ακύρωσης θα είναι πάντα η απώλεια της δοθείσας 
προκαταβολής ανά άτομο. Άλλοι όροι μπορούν επίσης να ισχύουν για τέτοιες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της χρέωσης κόστους αλλαγών στην κράτηση.Η 
βιβλιογραφία του μάρκετινγκ θα υποδεικνύει πότε μια κράτηση υπόκειται σε μη επιστρεπτέα προκαταβολή (non-refundable deposit).
Σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων θα σας καταβληθεί εντός 14 ημερών από την ακύρωση οποιασδήποτε κράτησης.
Ανάλογα με τον λόγο ακύρωσης, μπορείτε να επανακτήσετε τα εν λόγω ακυρωτικά (λιγότερο από τυχόν ισχύοντα ασφάλιστρα) σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής ασφάλισής 
σας. Οι αξιώσεις πρέπει να εγείρονται απευθείας στην εταιρεία ασφάλισής σας. Στην περίπτωση όπου μια τυχόν ακύρωση μειώσει τον αριθμό των συμβαλλόμενων μερών που 
έχουν εξ ολοκλήρου πληρώσει κάτω από τον αριθμό στον οποίο βασίστηκε η τιμή, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων και/ή οι συμφωνημένες παραχωρήσεις, θα υπολογίσουμε εκ 
νέου τα εν λόγω στοιχεία και θα τα τιμολογήσουμε εκ νέου στην ισχύουσα υψηλότερη τιμή.
Για τους επιβάτες που κάνουν κράτηση πάνω σε ένα από τα πλοία μας ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις ακύρωσης. Όλες οι λεπτομέρειες θα δίνονται 
κατά την ώρα της κράτησης.
1.11 Μπορώ να κάνω αλλαγές στην κράτηση;
Αν υπάρχει διαθεσιμότητα, ναι, μπορείτε. Δεν θα σας επιβληθεί χρέωση για την αλλαγή λεπτομερειών αν ειδοποιήσετε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για την αλλαγή πριν από την 
ημερομηνία που αναγράφεται στο έντυπο Αποδοχής που χορηγήσαμε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
Μετά την ημερομηνία αυτή, μπορείτε να ζητήσετε αλλαγές μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα μέχρι 89 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Θα πράξουμε το δυνατόν για να 
ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Δεν μπορούμε όμως να σας υποσχεθούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές. Μέχρι 89 ημέρες πριν από 
την αναχώρηση, θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον και ένα έξοδο διαχείρισης, του ύψους των45 ανά κράτηση. Αν ζητήσετε μια αλλαγή εντός των 89 ημερών από την αναχώρηση, 
αυτό θα θεωρηθεί ώς ακύρωση της αρχικής σας κράτησης και θα πρέπει να πληρώσετε ακυρωτικά όπως αναφέρεται στους Όρους και Συνθήκες. Οι νέες αλλαγές θα θεωρηθούν 
ως νέα κράτηση. Αν εσείς ή κάποιο πρόσωπο που ταξιδεύει μαζί σας δεν μπορεί να συμμετάσχει στην κρουαζιέρα για λόγους υγείας, μπορείτε να δώσετε τη θέση σας/του σε 
κάποιο άλλο πρόσωπο (που θα μας υποδείξετε). Στην περίπτωση αυτή, θα επιτρέψουμε την αλλαγή του ονόματος. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για το λόγο 

της μεταφοράς μαζί με την αίτηση (για παράδειγμα, επιστολή ιατρού). Και τα δύο πρόσωπα, τόσο ο αρχικός κάτοχος της θέσης και το πρόσωπο που παίρνει τώρα αυτή τη 
θέση, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι πλήρωσαν τα έξοδα διαχείρισης και οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή υπόλοιπο οφείλονται ακόμη για την κρουαζιέρα.
1.12 Θα χρειαστώ ταξιδιωτική ασφάλιση;
Ναι. Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να έχουν την κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλιση πριν από την αναχώρηση που να καλύπτει το ελάχιστο κόστος ακύρωσης που προέρχεται 
από εσάς, καθώς και έξοδα επαναπατρισμού και ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Θα πρέπει να προσκομίσετε, σε μας ή στον ταξιδιωτικό 
σας πράκτορα, το όνομα και τη διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρίας και τον αριθμό συμβολαίου της ασφάλισης που προτίθεστε να πάρετε για την κρουαζιέρα σας. 
Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε το ασφάλιστρο συμβόλαιο που επιλέξατε πριν αναχωρήσετε και πάρτε το μαζί σας στην κρουαζιέρα σας.
1.13 Πότε πρέπει να προγραμματίσω την πτήση της επιστροφής μου;
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετές ώρες από την αποβίβαση σας από το πλοίο μέχρι την πτήση σας. Αχθοφόροι υπάρχουν για την διευκόλυνση σας.

2. ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
2.1 Τι να κάνω με τα πολύτιμα αντικείμενα;
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι μεταφέρετε μαζί σας όλα τα πολύτιμα και απαραίτητα αντικείμενά σας (φάρμακα, χρυσαφικά, εύθραυστα, σημαντικά ταξιδιωτικά έγγραφα. 
Για αντικείμενα που παραδόθηκαν για φύλαξη στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών, το μέγιστο ποσό που οφείλουμε να σας καταβάλουμε, αν κάποιο από αυτά τα 
αντικείμενα χαθεί ή φθαρεί, (για οποιονδήποτε λόγο), ενώ βρισκόταν υπό την επιτήρησή μας, αντιστοιχεί στο μέγιστο που οφείλουμε να πληρώσουμε σύμφωνα με τη 
Συνθήκη των Αθηνών ανακαλύψετε την απώλεια, καθυστέρηση ή φθορά ενώ βρίσκεστε στο πλοίο, θα πρέπει να το αναφέρετε α Θα πρέπει να ενημερώσετε εμάς και τον 
υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (εάν δεν είμαστε εμείς) σχετικά με την κάθε εμφανή φθορά ή καθυστέρηση πριν, ή το αργότερο κατά την αναχώρησή σας από το 
πλοίο, ή για άλλες υπηρεσίες, κατά την περίοδο χρήσης ή μετά την χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Κάθε απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση που δεν είναι εμφανής πρέπει να 
ανακοινώνεται σε εμάς και στο υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (εάν δεν είμαστε εμείς) εντός 15 ημερών από την αποχώρησή σας από το πλοίο ή από το τέλος χρήσης 
των εν λόγω υπηρεσιών μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επιβατών. Σε περίπτωση που δεν μας ενημερώσετε εντός των προθεσμιών αυτών, αυτό μπορεί να επηρεάσει 
την ικανότητά μας να ερευνήσουμε την απώλεια, ή ζημιά και μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που η καταγγελία εξετάζεται.
Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να δώσουμε πίστωση για τις πληρωμές που λαμβάνονται από κάθε αεροπορική εταιρεία και / ή άλλου προμηθευτή στο πλαίσιο του 
αιτήματός σας. Θα πρέπει επίσης να μας δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν σχετική ασφαλιστική κάλυψη που κρατάτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε το δικαίωμα 
να σας ζητήσουμε να μειώσετε την αξίωσή σας κατά το ποσό που λάβατε από κάθε άλλη από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2.2 Τι δεν πρέπει να πάρω μαζί μου;
Δεν πρέπει να συσκευάσετε ούτε να φέρετε στο πλοίο οποιοδήποτε αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο ή παράνομο (όπως όπλα, μαχαίρια, τελετουργικά ή άλλα 
εκρηκτικά, ναρκωτικά, ζώα, εύφλεκτα υλικά, κλπ). Επιπλέον, είναι πιθανό να καθορίσουμε ορισμένα άλλα αντικείμενα που δεν μπορείτε να φέρετε μαζί σας, ή επίσης να 
απαγορεύσουμε την επιβίβαση στο πλοίο ορισμένων αντικειμένων που εμείς θεωρούμε ως ακατάλληλα. Εάν εμείς ή ο καπετάνιος του πλοίου έχουμε λόγο να πιστεύουμε 
ότι μπορεί σε κάποια καμπίνα να υπάρχει κάποιο αντικείμενο ή ουσία που δεν έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο πλοίο, ο καπετάνιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, 
έχει το δικαίωμα να εισέλθει και να ελέγξει τη συγκεκριμένη καμπίνα και να κατάσχει το αντικείμενο αυτό. Σημαντική σημείωση: Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι τα 
αιχμηρά αντικείμενα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά ψαλίδια, λεπίδες, νυχοκόπτες, τσιμπιδάκια, χτένες με μεταλλικά στελέχη και βελόνες πλεξίματος, είναι 
πακεταρισμένα στις αποσκευές τσεκ-ιν και όχι στις χειραποσκευές σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν.
2.3 Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που χάθηκαν, καθυστέρησαν ή φθάρθηκαν τα υπάρχοντά μου;
Ανατρέξτε στο 2.1 για πολύτιμα ή σημαντικά αντικείμενα.) Για να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο 
δυνατό για το πρόβλημά σας κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας ή κατά την αποβίβαση από το πλοίο ή κατά τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχουμε 
(πέραν των αεροπορικών πτήσεων-ανατρέξτε στο 2.4.) Είναι ευθύνη των φιλοξενουμένων μας να πάρουν όλα τα προσωπικά τους είδη από την καμπίνα τους κατά την 
αναχώρησή τους. Αν κάποιο αντικείμενο αφεθεί στο πλοίο, ενώ θα σας βοηθήσουμε στην προσπάθειά σας να το βρείτε, αν δεν μπορέσουμε να το βρούμε, τότε δεν 
μπορούμε να καταστούμε υπεύθυνοι και θα σας παραπέμψουμε στην ταξιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία σας για να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για το αντικείμενο 
αυτό. Παράκληση σημειώστε ότι τα αντικείμενα που εγκαταλείπονται μπορεί να καταστραφούν. Για να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει να μας 
ενημερώσετε το ταχύτερο για το πρόβλημά σας. Αν ανακαλύψετε την απώλεια, καθυστέρηση ή φθορά ενώ βρίσκεστε στο πλοίο, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών. Θα πρέπει να ενημερώσετε, εμάς και τον υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (αν δεν είμαστε εμείς), σχετικά με κάθε εμφανή φθορά 
ή καθυστέρηση πριν, ή το αργότερο, κατά την αναχώρησή σας από το πλοίο, ή, για άλλες υπηρεσίες, κατά την περίοδο χρήσης ή μετά την χρήση αυτών των υπηρεσιών. 
Κάθε απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση που δεν είναι εμφανής πρέπει να ανακοινώνεται σε μας και στον υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (αν δεν είμαστε εμείς) εντός 
των 15 ημερών από την αποχώρησή σας από το πλοίο ή από το τέλος χρήσης των εν λόγω υπηρεσιών. Αν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η φθορά, η καθυστέρηση ή η 
απώλεια έγινε από δικό μας λάθος ή από λάθος του υπεύθυνου των υπηρεσιών που συμφωνήσαμε ως μέρος της κρουαζιέρας σας και ότι δεν ήταν δικό σας λάθος, θα 
σας αποζημιώσουμε για την απώλεια ή τη φθορά που μπορέσετε να αποδείξετε ότι υπεστήκατε, υπό τους όρους και σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών. Εντούτοις, 
το μέγιστο ποσό που οφείλουμε να σας καταβάλουμε για κάθε φθορά, καθυστέρηση ή απώλεια σ’ αυτές τις περιστάσεις αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό που χρεώνεται 
σχετικά με αποσκευές σε καμπίνα σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών. Το ίδιο θα ισχύει και για τα υπάρχοντα που φθάρηκαν, καθυστέρησαν ή χάθηκαν ενώ δεν 
βρισκόσαστε πάνω στο πλοίο ή κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση, ή ενώ χρησιμοποιούσατε άλλες υπηρεσίες που αποτελούν τμήμα της κρουαζιέρας που συμφωνήσαμε 
να σας παράσχουμε σύμφωνα με το συμβόλαιο. Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσκομίσετε αποδείξεις για πληρωμές που καταβάλατε σε οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στη διεκδίκηση της αποζημίωσής σας. Θα πρέπει επίσης να μας δώσετε λεπτομέρειες για κάθε σχετική ασφαλιστική κάλυψη που έχετε. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχουμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να μειώσετε το αιτούμενο ποσό με το ποσό που λάβατε από μία ασφαλιστική εταιρεία.
2.4 Πόσες αποσκευές δικαιούμαι;
Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος αποσκευών για τους επιβάτες των πλοίων μας είναι 90 κιλά ανά άτομο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πάντοτε περιορισμοί στην ποσότητα, το 
μέγεθος και το βάρος των αποσκευών που μπορείτε να πάρετε στην αεροπορική σας πτήση. Παρακαλούμε ελέγξτε το αεροπορικό σας εισιτήριο για το όριο βάρους που 
ισχύει για την πτήση σας.
2.5 Ποιες είναι οι απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζας για την κρουαζιέρα μου;
Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν με τη Royal Caribbean υποχρεούνται να έχουν έγκυρο διαβατήριο και θεωρημένη βίζα για να ταξιδέψουν στους προορισμούς 
των δρομολογίων. Δεν επιτρέπεται η επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο στους επιβάτες που δεν έχουν τα κατάλληλα έγγραφα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχθούμε 
οποιαδήποτε ευθύνη αν σας αρνηθούν την είσοδο σε οποιαδήποτε πτήση ή σε οποιαδήποτε χώρα, ή με άλλον τρόπο υποστείτε οποιεσδήποτε δυσκολίες ή οποιαδήποτε 
έξοδα επειδή δεν έχετε το σωστό διαβατήριο και/ή οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε θεώρηση/θεωρήσεις. Για την προστασία σας, σας συνιστούμε η ημερομηνία λήξης του 
διαβατηρίου σας να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης του ταξιδιού σας. Σας προτείνουμε να ελέγξετε τις ισχύουσες απαιτήσεις διαβατηρίων και βίζας 
συμβουλευόμενοι τις πρεσβείες των χωρών που θα επισκεφθείτε κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας σας ή να συμβουλευθείτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα πολύ πριν 
την αναχώρησή σας.
Ταξίδι στις ΗΠΑ: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εάν ταξιδεύετε στις ΗΠΑ, εκτός εάν είστε Αμερικανός υπήκοος, θα χρειαστείτε πάντα βίζα εκτός αν βρίσκεστε υπό 
το πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης. Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης, τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις και αιτήσεις επισκεφθείτε htttps://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας, ότι η διαδικασία απόκτησης βίζας και οι νέες αιτήσεις διαβατηρίων μπορεί να πάρουν κάποιο χρόνο οπότε σας συνιστούμε να ξεκινάτε τη 
διαδικασία για τις θεωρήσεις νωρίς.
Ταξίδι στην Κούβα: Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι επιβάτες φτάνοντας με πλοίο στη Κούβα από τις ΗΠΑ, υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις βίζας όπως οι υπήκοοι των ΗΠΑ, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας και το διαβατήριό τους να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών. Ο ι επιβάτες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μία ένορκη βεβαίωση που παρέχεται 
από τη Royal Caribbean κατά το check in, η οποία δικαιολογεί την είσοδο στην Κούβα για κάποιον από τους επιτρεπόμενους λόγους, ώστε να δικαιολογηθεί η θεώρηση 
βίζας για είσοδο στην Κούβα. Η βίζα θα εκδοθεί για τους επιβάτες κατά την επιβίβασή τους και μια χρέωση των 75$ θα προστεθεί στον λογαριασμό τους την πρώτη μέρα 
της κρουαζιέρας. Οι εκδρομές της Royal Caribbean στην Κούβα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση τουριστικής βίζας.
Σημειώστε ότι οι κάτοχοι διαβατηρίων συγκεκριμένων χωρών (περιληπτικά κάποιες χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας) θα χρειαστούν επιπλέον 
Α1 βίζα. Για περισσότερες πληροφορίες για τη θεώρηση της βίζας όταν ταξιδεύετε στην Κούβα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την πρεσβεία της Κούβας www.
cubadiplomatica.cu, μιλήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή εάν έχετε κάνει κράτηση απευθείας με την εταιρεία, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες 
πληροφορίες.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του επιβάτη να έχει μαζί του όλα τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και να τα έχει διαθέσιμα όταν παραστεί ανάγκη. Τα απαιτούμενα 
ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως διαβατήρια, βίζα, πιστοποιητικά εμβολισμού και τα νόμιμα οικογενειακά έγγραφα απαιτούνται για την επιβίβαση και την επανείσοδο σε 
οποιοδήποτε χώρα κατά το δρομολόγιο του πλοίου. Στους επιβάτες που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα μπορεί να απαγορευθεί η επιβίβαση σε 
πτήση ή σε πλοίο η είσοδος σε κάποια χώρα και ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα. Δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων σε άτομα που δεν φέρουν τα απαιτούμενα 
ταξιδιωτικά έγγραφα.
Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η αναγραφή του ονόματος σας (συμπεριλαμβανομένων των αρχικών) πάνω στο εισιτήριο, είναι ακριβώς ίδια με αυτήν στο διαβατήριό σας. Αν 
υπάρχει διαφορά ενδέχεται να σας απαγορευτεί η επιβίβαση στη πτήση/κρουαζιέρα σας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχθούμε οποιαδήποτε ευθύνη αν σας αρνηθούν την 
είσοδο σε οποιαδήποτε πτήση ή σε οποιαδήποτε χώρα ή με άλλον τρόπο υποστείτε οποιεσδήποτε δυσκολίες ή οποιαδήποτε έξοδα επειδή δεν έχετε το σωστό διαβατήριο 
και/ή οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε θεώρηση/θεωρήσεις.
Ορισμένες λιμενικές αρχές ενδέχεται κατά καιρούς να ζητούν τα στοιχεία συνοδευόμενα από φωτογραφία σας όταν βγαίνετε από το πλοίο κατά τη διάρκεια της 
κρουαζιέρας. Σας συνιστούμε να έχετε πάντοτε μαζί σας κατά την έξοδό σας από το πλοίο, εκτός του διαβατηρίου σας, ένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου με τη 
φωτογραφία σας, για να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρία για την περίπτωση απώλειας/κλοπής του διαβατηρίου σας.
Σημαντικό: Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ενεργούν μόνο ως οδηγός και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας 
ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2.6 Υπάρχουν κάποιες επίσημες υγειονομικές απαιτήσεις;
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας για συμβουλές και τις πλέον σύγχρονες υγειονομικές απαιτήσεις για όλους τους προορισμούς που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο.
Η Royal Caribbean International καλωσορίζει τις γυναίκες σε εγκυμονούσα κατάσταση αλλά δεν θα δεχτεί εκείνες οι οποίες θα μπουν στην 24η εβδομάδα της κύησης 
από την αρχή ή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Οι εγκυμονούσες πρέπει να προσκομίζουν επιστολή του ιατρού τους που να αναφέρει την εβδομάδα 
της εγκυμοσύνης κατά την αναχώρηση, να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επιβάτης μπορεί να ταξιδέψει και ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι υψηλού ρίσκου. Για περαιτέρω 
πληροφορίες παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας. Για να διασφαλιστεί ένα υγιές δρομολόγιο, ζητάμε από τους επισκέπτες να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο στο λιμάνι για να επιβεβαιώσουν εάν πάσχουν ή αν παρουσιάζουν γαστρεντερικά συμπτώματα ή άλλες ασθένειες που μεταδίδονται εύκολα από άτομο 
σε άτομο. Έχουμε ιατρικές υπηρεσίες διαθέσιμες στα πλοία μας για να σας βοηθήσουν σε περίπτωση που δεν αισθάνεστε καλά κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας. Σας 
συνιστούμε να επισκεφτείτε τον γιατρό μας αν δεν αισθάνεστε καλά κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας ειδικά αν έχετε γαστρεντερικά συμπτώματα όπως διάρροια και 
εμετούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον γιατρό και παρακαλούμε να ακολουθήσετε όλες τις συμβουλές ή υποδείξεις που θα 
σας δοθούν. Όπου χρειάζεται αν η περίπτωση σας είναι κολλητική μπορεί να χρειαστεί να παραμείνετε στην καμπίνα σας προς αποφυγή μεταδόσεως της ασθένειας. Μη 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του γιατρού του πλοίου ή του ιατρικού προσωπικού μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση σας από το πλοίο στο επόμενο λιμάνι σύμφωνα 
με αυτό τον κανονισμό.
2.7 Εάν δεν μπορέσω τα ταξιδέψω; 
Για πελάτες που κατοικούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κάνει κρατήσεις μετά την 1η Ιουλίου 2018 σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε την 
κράτηση σας  σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος , πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε περίπτωση που υπάρχει 
αυξημένο κόστος για την πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών, π.χ. τέλη ακύρωσης και επαναγοράς πτήσεων, διοικητικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις ή έξοδα που απορρέουν 
από τη μεταφορά αυτή, τόσο εσείς όσο και ο αντισυμβαλλόμενος φέρετε την πλήρη ευθύνη για την καταβολή αυτών των τελών, επιβαρύνσεων ή εξόδων.
2.8 Check-in
Αν έχετε κάνει check-in online, να φέρετε το υπογεγραμμένο SetSail Pass και τα έγγραφα ταυτότητας μαζί σας στον σταθμό επιβίβασης στο κρουαζιερόπλοιο. Προχωρήστε 
στον χώρο SetSail όπου ένας από τους υπαλλήλους εξυπηρέτησης φιλοξενουμένων της εταιρείας μας θα ελέγξει τα έγγραφα ταυτότητάς σας και θα σας εκδώσει τη δική 
σας κάρτα SeaPassSM για να επιβιβαστείτε στο πλοίο. Αν δεν έχετε κάνει check-in online, να φέρετε τα συμπληρωμένα έντυπα Στοιχείων Φιλοξενουμένων, Λογαριασμό 
Χρέωσης & Έντυπο Εισιτηρίου Κρουαζιέρας (Guest Information Forms, Charge Account & Cruise Ticket Form) και τα έγγραφα ταυτότητάς σας στον σταθμό επιβίβασης 
κρουαζιέρας όπου ένας από τους πράκτορες εξυπηρέτησης φιλοξενουμένων θα διεκπεραιώσει τα υμέτερα έγγραφα της κρουαζιέρας, θα ελέγξει τα έγγραφα ταυτότητας, 
θα σας εκδώσει κάρτα επιβίβασης και θα σας οδηγήσει στο πλοίο. Για να κάνετε check-in online, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.royalcaribbean.com, κάντε κλικ στο 
“Already booked”, έπειτα κάντε κλικ στο πεδίο “Online Check-in”.
2.9 Προγραμματισμός πριν την Κρουαζιέρα
Αφού κάνετε κράτηση για την κρουαζιέρα σας, μπορείτε να σχεδιάσετε και να κλείσετε εκδρομές στην ξηρά, να κλείσετε ειδικές βραδιές στα Θεματικά Εστιατόρια, να 
προγραμματίσετε θεραπείες σπα και άλλα στην  ταμπλέτα ή τον υπολογιστή σας από την άνεση του σπιτιού σας, για να επωφεληθείτε από την εξοικονόμηση στις τιμές του 
πλοίου. Απλά επισκεφθείτε το WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/CRUISEPLANNER και σχεδιάστε τις διακοπές σας.

3. ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
3.1 Σχετικά με τα γεύματα
Υπάρχουν διάφορες επιλογές ως προς την ώρα προσέλευσής στο κεντρικό εστιατόριο. Αν έχετε κάποια συγκεκριμένη προτίμηση θα πρέπει να μας ενημερώσετε κατά τη 
διάρκεια της κράτησή σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα αιτήματα για επιλογή ώρας προσέλευσης και σερβιρίσματος υπόκεινται σε διαθεσιμότητα, ωστόσο θα κάνουμε 
ότι είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε σε αιτήματα επιβατών με συγκεκριμένα ιατρικά θέματα. Οι συνήθεις χρόνοι για γεύμα στο κύριο εστιατόριο έχουν ως εξής, αν και 
ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με το δρομολόγιο:
Πρωινό – ελεύθερη ώρα προσέλευσης Μεσημεριανό – ελεύθερη ώρα προσέλευσης 
Δείπνο – Early Seating 18:00/18:15
                 Late Seating 20:00/20:30
Αν επιθυμείτε να έχετε πιο απλή και καθημερινή εμφάνιση, τα πρωινά, μεσημεριανά και βραδινά γεύματα σερβίρονται και σε άλλους χώρους του πλοίου. Το κεντρικό 
εστιατόριο πιθανόν να μην είναι πάντα διαθέσιμο για πρωινό ή μεσημεριανό. Ελέγξτε το Cruise Compass για τις ώρες και τους χώρους.
Η υπηρεσία δωματίου είναι διαθέσιμη 24 ώρες, το continental πρωινό είναι δωρεάν, διαφορετικά η υπηρεσία δωματίου χρεώνεται με $7.95 ανά παράδοση. Υπάρχει 
επιπλέον χρέωση 18% για φιλοδωρήματα  και θα χρεωθεί αυτόματα στο λογαριασμό σας. Οι πελάτες σουίτας μπορούν να ζητήσουν ένα πλήρες μενού για κάθε γεύμα 
που θα σερβιριστεί στη σουίτα τους και είναι δωρεάν για πελάτες σε Grand Σουίτες και πάνω.Στις υπόλοιπες κατηγορίες σουίτας, η υπηρεσία δωματίου χρεώνεται $7.95 
ανά παράδοση ανά καμπίνα. Σε όλα τα special restaurants υπάρχει κουβέρ. Κρατήσεις για αυτά τα εστιατόρια μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ιστοσελίδα: WWW.
ROYALCARIBBEAN.COM ή πάνω στο πλοίο. Το My Time Dining (open seating) διατίθεται σε όλα τα πλοία του στόλου προσφέροντας ευελιξία στους επιβάτες 
σχετικά με το δείπνο τους. Μπορείτε να αποφασίσετε πότε επιθυμείτε να δειπνήσετε, μεταξύ 18:00 και 21:30 κάθε βράδυ, όπως και σε ένα σύνηθες εστιατόριο, εντούτοις 
σας συνιστούμε κρατήσεις να γίνονται κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας, κατά προτίμηση πριν αυτή ξεκινήσει ή μέσω της ιστοσελίδας μας για να αποφύγετε τυχόν 
αναμονή. Η κράτηση για το My Time Dining είναι βάση διαθεσιμότητας και τα φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά για αυτήν την επιλογή. Επιπλέον, το My Family Time 
Dining είναι διαθέσιμο για επιλεγμένα δρομολόγια μόνο για το Early Seating (ποικίλει ανάλογα με το πλοίο και το δρομολόγιο). Αυτό προσφέρει στα παιδιά μια γρήγορη 
εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια του Early Seating κα στη συνέχεια μεταφέρονται στο Adventure Ocean. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για επιβάτες ηλικίας 3-11 
ετών κατά την ημερομηνία αναχώρησης του πλοίου. Τα φιλοδωρήματα δεν είναι υποχρεωτικά για την επιλογή My Family Time Dining. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να 
κρατήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή εάν έχετε κάνει κράτηση απευθείας μαζί μας θα 
χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε στο τηλέφωνο +1 305 341 0204.
3.2 Τι γίνεται με τις ειδικές υπηρεσίες /αιτήσεις;
Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους επισκέπτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών που μας έχουν ειδοποιήσει για ειδικές απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών / βοήθειας. Για τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα θα επιδιώξουμε 
να εξασφαλίσουμε άνετο ταξίδι μέσα από προβλήτες αεροδρόμιων, καθώς και επί του σκάφους μετά από επαφές με τις αεροπορικές εταιρείες, λιμενικούς πράκτορες, 
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορές και φυσικά τα πλοία μας για να κάνουμε κάθε εύλογη και αναγκαία προσπάθεια για την παροχή βοήθειας σε πραγματικούς ιατρικούς 
λόγους. ΗRoyal Caribbean International® μπορεί να εξυπηρετήσει τις ακόλουθες ειδικές δίαιτες εν πλω: χορτοφάγοι, διαβητικοί, δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, νάτριο και χαμηλής χοληστερόλης. Άλλες ειδικές δίαιτες, όπως kosher γεύματα και γεύματα χωρίς λακτόζη μπορεί να είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
Σημείωση: τα kosher γεύματα μας είναι παρόμοια με τις αεροπορικές εταιρείες τροφίμων και είναι προ συσκευασμένα.
Παρακαλώ σημειώστε: ότι kosher τρόφιμα και άλλα ειδικά αιτήματα γευμάτων δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρότυπο και να προσφέρουν το ίδιο εύρος με τα τρόφιμα που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του γενικού μενού και θα πρέπει να ζητηθεί εκ των προτέρων για την συγκεκριμένη αναχώρηση. Παρακαλώ σημειώστε: ότι οι αιτήσεις για 
φαγητό για ειδικές διατροφικές ανάγκες ή δυσανεξίες τροφίμων δεν μπορούν να γίνει αποδεκτές για οποιαδήποτε επί του σκάφους εστιατόριο, εκτός από το κεντρικό 
εστιατόριο. Παρακαλούμε υποβάλλετε τα διατροφικά σας αιτήματα γραπτώς δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
σας. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε εύλογα αιτήματα, αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Παρακαλώ 
ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περισσότερες πληροφορίες. Οι αιτήσεις/πληροφορίες πρέπει να αποσταλούν στην διεύθυνση special_needs@rccl.com το 
αργότερο 90 ημέρες πριν την αναχώρηση σας.
Παρακαλώ σημειώστε: ότι, ενώ είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε τις αιτήσεις για ειδικές διατροφικές ανάγκες και να λάβουμε γνώση των τροφικών δυσανεξιών, αυτό 
περιορίζεται στο κεντρικό εστιατόριο για κάθε πλοίο. Δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ή να αποδεχθούμε την ευθύνη ότι το φαγητό που σερβίρεται σε οποιαδήποτε 
άλλη εγκατάσταση τροφίμων στο πλοίο θα θα μπορεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις και τροφικές δυσανεξίες. Royal Caribbean International 
® δεν παρέχει παιδικές τροφές, αλλά μπορούν να αγοραστούν εκ των προτέρων μέσω της ιστοσελίδας μας στο πεδίο “Already booked”/ “Royal Gifts” και στη συνέχεια 
παραδίδονται σε σας εν πλω.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να έχετε κατά τη στιγμή της κράτησης, π.χ. η λογιστική αξία των ειδικού ιατρικού εξοπλισμού, 
τα ζώα βοήθειας, αναπηρικά αμαξίδια, βοήθεια στο αεροδρόμιο / λιμάνι / επί του σκάφους ή συνδέονται με τη στέγαση του πλοίου ή το ξενοδοχείο κατά τη στιγμή της 
λήψης της κράτησης. Θα σας παράσχουμε με το Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης μια φόρμα "Guest Ειδικές Ανάγκες" (επίσης διαθέσιμο από την ιστοσελίδα μας), το οποίο σας 
ζητάμε να συμπληρώσετε και να μας επιστρέψετε το αργότερο 90 ημέρες πριν από το ταξίδι, όπως αυτό σας δίνει την ευκαιρία να μας ενημερώσετε με κάθε λεπτομέρεια 
για τυχόν ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να έχετε γραπτώς.
Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να παρέχουμε την κατάλληλη στήριξη ή τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε, εμείς θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.
Με βάση τις πληροφορίες που μας παρέχετε για οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες μπορεί να έχετε, θα εκτιμήσουμε την καταλληλότητα του ταξιδιού βάσει αυτών των 
αναγκών, καθώς είμαστε υπεύθυνοι για την φροντίδα σας για να βεβαιωθείτε ότι είστε λογικά ασφαλείς ενώ βρίσκεστε υπ’ ευθύνη μας. Εάν θεωρήσουμε ότι λόγω 
των ιδιαίτερων αναγκών σας η κρουαζιέρα που έχετε κλείσει δεν είναι κατάλληλη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν αφού μας  έχετε παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες σας για να σας εξηγήσουμε τους λόγους μας και να αξιολογήσουμε τυχόν εναλλακτικές λύσεις.
Για όλους τους πιθανούς επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με την Royal Caribbean International, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν κάνετε μια κράτηση 
για να συζητήσουμε  οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες. Μπορούμε στη συνέχεια να σας συμβουλεύουμε άτυπα αν θεωρήσουμε ότι η κρουαζιέρα που επιλέξατε δεν είναι 
κατάλληλη για εσάς. Λάβετε υπόψιν ότι οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία  μας παράσχετε θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.
3.3 Βοήθεια / Αρωγή
Εάν βρίσκεστε σε δυσκολία ενώ βρίσκεστε σε διακοπές και χρειάζεστε βοήθεια με υπηρεσίες υγείας, τοπικές αρχές ή προξενική βοήθεια, παρακαλούμε καλέστε μας 
στο +1 305 341 0204 για πληροφορίες. Οι πράκτορες μιλούν μόνο αγγλική και ισπανική γλώσσα και θα χρεωθείτε με τα τοπικά έξοδα για να καλέσετε τις ΗΠΑ. Η Royal 
Caribbean International μπορεί να χρεώσει μια λογική αμοιβή για τέτοιες υπηρεσίες. Ενώ βρίσκεστε στο πλοίο, παρακαλείστε να επισκεφθείτε το Guest Relations Desk ή 
το Ιατρικό Κέντρο.
3.4  Μπορείτε να εγγυηθείτε την ικανοποίηση ορισμένων ιδιαίτερων απαιτήσεων;
Δυστυχώς, όχι. Αν έχετε μια κάποια ιδιαίτερη απαίτηση, παρακαλούμε δώστε γραπτές λεπτομέρειες στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στον ειδικό επί των κρουαζιέρων 
κατά την κράτηση. Ενώ εμείς και οι προμηθευτές μας θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, λυπόμαστε αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 
ότι εμείς/ οι προμηθευτές θα το πράξουμε. Η μη ικανοποίηση κάποιας ιδιαίτερης απαίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας μας. Αν μία 
ιδιαίτερη απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με μια πρόσθετη επιβάρυνση, η επιβάρυνση αυτή θα σας αποσταλεί πριν από την αναχώρηση ή θα πληρωθεί επί τόπου. 
Εκτός αν προηγήθηκε ειδική γραπτή συμφωνία κατά την κράτηση, δεν μπορούμε να δεχθούμε μία κράτηση υπό τον όρο να ικανοποιηθεί μία ιδιαίτερη απαίτηση. Οι 
κρατήσεις αυτές θα θεωρηθούν σαν «κανονικές» κρατήσεις, ανάλογα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις επί ειδικών απαιτήσεων.
3.5  Κατανάλωση αλκοόλ στο πλοίο;
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε όλα τα πλοία της Royal Caribbean International εξαρτάται από την γεωγραφική θέση που βρίσκεται 
το πλοίο. Για τα πλοία που αναχωρούν από Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αμερική, το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι δεκαοκτώ (18). Για τα πλοία που 



αναχωρούν από Β. Αμερική και Καναδά το ελάχιστο όριο ηλικίας για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών είναι είκοσι ένα (21) Στις ιδιωτικές παραλίες όπως Labadee & Perfect 
Day at Coco Cay και όταν τα πλοία βρίσκονται σε λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών το ελάχιστο όριο ηλικίας κατανάλωσης οινοπνευματωδών είναι είκοσι ένα (21). Διατηρούμε το 
δικαίωμα να αλλάξουμε το ελάχιστο όριο ηλικίας κατανάλωσης οινοπνευματωδών όπου οι νόμοι το απαιτούν χωρίς προειδοποίηση όπου κρίνουμε αυτό απαραίτητο.
Αν ένας φιλοξενούμενος έχει γενέθλια τα οποία θα αλλάξουν την κατάταξή του όσον αφορά την πολιτική της εταιρείας μας όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών 
ποτών, μπορεί να επισκεφθεί το Γραφείο Σχέσεων με τους Φιλοξενουμένους (Guest Relations Desk) και να επιδείξει το διαβατήριό του ως απόδειξη της ηλικίας του, τα στοιχεία 
του τότε θα ενημερωθούν για να του επιτρέπεται να αγοράζει και να καταναλώνει οινοπνευματώδη εφόσον πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της ημέτερης πολιτικής για τα 
οινοπνευματώδη.
Παρακαλώ σημειώστε ότι εντός των χωρικών υδάτων ορισμένων χωρών για την περιήγησή σας ή με βάση το λιμάνι επιβίβασης σας, τα εν πλω καταστήματα ενδέχεται να 
κλείσουν ή εναλλακτικά μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί σε ορισμένα στοιχεία διαθέσιμα για αγορά ή επιπλέον ΦΠΑ προστίθεται εξαρτάται από τους κανόνες ΦΠΑ της χώρας. 
Περιορισμοί ισχύουν και αυτή η πολιτική μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να φέρει στο πλοίο, την ημέρα της επιβίβασης μόνο, 2 
μπουκάλια (75cl) κρασί ή σαμπάνια για κατανάλωση εντός καμπίνα τους. Για την χρήση των υπηρεσιών αυτών σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο θα εφαρμόσει ένα τέλος corkage. 
Τα οινοπνευματώδη ποτά που αγοράζονται σε ενδιάμεσα λιμάνια ή από καταστήματα που βρίσκονται επί του πλοίου θα αποθηκεύονται από το πλοίο και θα παραδίδονται στις 
καμπίνες των επιβατών την τελευταία ημέρα της κρουαζιέρας. Η ασφάλεια μπορεί να επιθεωρήσει τα δοχεία (φιάλες ύδατος, φιάλες σόδας, φιάλες στοματικού διαλύματος, 
αποσκευές κλπ.) και θα πετά τα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα.
Η Συμπεριφορά πολιτικής Royal Caribbean International® Guest μπορεί να επιβληθεί, μέχρι και την αποβίβαση, αν παραβιάζει επισκέπτης οποιαδήποτε πολιτική για το 
οινόπνευμα. Στους επισκέπτες κάτω των παραπάνω ορίων ηλικίας δεν θα τους επιστραφεί το αλκοόλ.
Οι επισκέπτες που παραβιάζουν την πολιτική για το αλκοόλ (υπερβολική κατανάλωση, να προσφέρουν αλκοόλ σε άτομα μικρότερα από την ηλικία που επιτρέπεται η 
κατανάλωση, που καταδεικνύουν ανεύθυνη συμπεριφορά, ή προσπαθούν να κρύψουν την κατοχή αλκοολούχων στα σημεία ελέγχου αποσκευών ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή), 
μπορεί να αποβιβαστούν ή να μην τους επιτραπεί η επιβίβαση στο σκάφος με δικά τους έξοδα, σύμφωνα με το Guest Vacation Polices.
Royal Caribbean International® διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να περιορίσει τα προνόμια κατανάλωσης οποιουδήποτε επισκέπτη, ανεξάρτητα από την ηλικία. Επιπλέον 
πολιτικές για τις ομάδες βρίσκονται στο παράρτημα του Travel Agent Guide και εφαρμόζονται χωρίς καμία εξαίρεση. Οι ισχύοντες κανονιστικοί περιορισμοί όσον αφορά την 
ηλικία ισχύουν ενόσω το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι και έως ότου αυτό εισέλθει σε διεθνή ύδατα.
3.6 Φιλοδωρήματα
Το προσωπικό και πλήρωμα της Royal Caribbean International προσφέρει υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας Gold Anchor. Η Royal Caribbean θα προσθέσει ένα ποσό 
φιλοδωρήματος 13,50€  ανά επιβάτη  (16.50€  για επιβάτες σε σουίτες), ανά ημέρα κρουαζιέρας το οποίο θα χρεωθεί εν πλω στο λογαριασμό σας SeaPass®. Τα φιλοδωρήματα 
μοιράζονται από το προσωπικό τραπεζαρίας (σερβιτόρους, βοηθούς σερβιτόρων και μετρ) και το προσωπικό εξυπηρέτησης καμπίνας που δουλεύουν άοκνα για την καλύτερη 
προσωπική σας εξυπηρέτηση. Εναλλακτικά, οι επιβάτες μπορούν να προπληρώσουν τα φιλοδωρήματα πριν την αναχώρηση καλώντας την Royal Caribbean ή επικοινωνώντας με 
τον Ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Οι επιβάτες που προπληρώνουν τα φιλοδωρήματα δεν θα χρεώνονται σε ημερήσια βάση τα φιλοδωρήματα που προστίθενται στον λογαριασμό 
σας Sea Pass®. Επιπλέον, χρέωση εξυπηρέτησης 18% για όλους τους λογαριασμούς κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών, mini bar προϊόντων, αγορές προϊόντων spa και 
κομμωτηρίου προστίθενται αυτόματα στον λογαριασμό SeaPass. Οι επιβάτες μπορούν επίσης να προσφέρουν ένα επιπλέον φιλοδώρημα μέσω του λογαριασμού SeaPass® κατά 
την διακριτική τους ευχέρεια.
Παρακαλούμε σημειώστε: ότι σε ορισμένες κρουαζιέρες μας που προσεγγίζουν αποκλειστικά σε λιμένες της ΕΕ και για τις εν λόγω κρουαζιέρες είμαστε υποχρεωμένοι να 
χρεώνουμε ΦΠΑ (φόρος προστιθεμένης αξίας) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες επί του πλοίου, ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τον ΦΠΑ της χώρας που βρίσκεται το λιμάνι. Ο εν 
λόγω ΦΠΑ επιβάλλεται σε αγαθά και υπηρεσίες στο σημείο πώλησης και στη συνέχεια καταβάλλεται στη χώρα που βρίσκεται το λιμάνι. Μη κάτοικοι της ΕΕ μπορεί να είναι σε 
θέση να ανακτήσουν ΦΠΑ που καταβάλλεται για τα φυσικά αγαθά, όταν αυτοί αποχωρούν από την ΕΕ, συνήθως στο αεροδρόμιο αναχώρησης.
3.7 Τι χρειάζεται να κάνω την τελευταία νύχτα της κρουαζιέρας;
Φτιάχνετε τις βαλίτσες σας και τις τοποθετείτε έξω από την πόρτα της καμπίνας σας έως τα μεσάνυκτα. Ο θαλαμηπόλος της καμπίνας σας θα σας δώσει χρωματιστές ετικέτες για 
κάθε τεμάχιο αποσκευής. Παράκληση να αναγράψετε το όνομά σας και τη διεύθυνση κατοικίας σας σε κάθε ετικέτα και να αφαιρέσετε όλες τις λωρίδες που κρέμονται από τις 
βαλίτσες σας. Τα εύθραυστα και πολύτιμα αντικείμενα (όπως κοσμήματα, φωτογραφικές μηχανές, φάρμακα, κλπ.) να τα πάρετε μαζί σας.
Είναι ευθύνη των φιλοξενουμένων μας να πάρουν όλα τα προσωπικά τους είδη από την καμπίνα τους κατά την αναχώρησή τους.
Αν κάποιο αντικείμενο αφεθεί στο πλοίο, ενώ θα σας βοηθήσουμε στην προσπάθειά σας να το βρείτε, αν δεν μπορέσουμε να το βρούμε, τότε δεν μπορούμε να καταστούμε 
υπεύθυνοι και θα σας παραπέμψουμε στην ταξιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία σας για να υποβάλετε απαίτηση αποζημίωσης για το αντικείμενο αυτό. Παράκληση σημειώστε ότι τα 
αντικείμενα που εγκαταλείπονται μπορεί να καταστραφούν.
3.8 Ποια είναι η πολιτική για το κάπνισμα;
Για την άνεση και την απόλαυση των φιλοξενούμενων μας, τα πλοία μας έχουν σχεδιαστεί ως πλοία μη καπνιζόντων. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι μερικοί από τους επισκέπτες μας 
καπνίζουν. Ως εκ τούτου, για να παρέχουν έναν ενσωματωμένο περιβάλλον που ικανοποιεί και τους καπνιστές, έχουμε χαρακτηρίσει ορισμένες περιοχές ως περιοχές καπνιζόντων. 
Το κάπνισμα τσιγάρου, πούρων και ηλεκτρονικού τσιγάρου επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους υπαίθριους χώρους των καταστρωμάτων των πλοίων. Για να διευκολυνθεί ο 
εντοπισμός των περιοχών που επιτρέπεται το κάπνισμα οι επισκέπτες θα βρουν ορατή σήμανση σε όλους τους χώρους του καπνίσματος και τασάκια που παρέχονται για χρήση. 
Στους υπαίθριους χώρους που βρίσκονται κοντά σε χώρους φαγητού, και χώρους μικρών παιδιών στην πισίνα δεν επιτρέπεται το κάπνισμα. Σε επιλεγμένες κρουαζιέρες που 
αναχωρούν από Κίνα το κάπνισμα θα επιτρέπεται στο Καζίνο. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των πλοίων. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλες τις 
τραπεζαρίες, Θέατρα, Bar, σαλόνια, ασανσέρ, διαδρόμους και χώρο jogging. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στις καμπίνες και στις καμπίνες με βεράντα. H απαγόρευση ισχύει για 
κάθε είδος καμπίνας. Εάν κάποιος επιβάτης παραβιάσει τον κανονισμό καπνίσματος στην καμπίνα θα επιβληθεί πρόστιμο $250 USD στο λογαριασμό του Sea Pass και υπάρχει 
πιθανότητα επιπλέον κυρώσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς συνεπειών πράξεων επιβατών (Guest Conduct Policy). Παρακαλούμε επισκεφθείτε www.royalcaribbean. com 
πριν αναχωρήσετε για τυχόν αλλαγές στους κανονισμούς.
3.9 Τι σημαίνει να είμαι σε μια πολιτιστική κρουαζιέρα;
Οι πολιτιστικές κρουαζιέρες είναι δρομολόγια όπου το 75% τουλάχιστον των επιβατών προέρχεται από συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Η βασική γλώσσα που ομιλείται από 
του επιβάτες πάνω στο πλοίο συνήθως δεν είναι τα Αγγλικά, αλλά τα Αγγλικά είναι πάντα η απαιτούμενη γλώσσα του προσωπικού και του πληρώματος και υποστηρίζεται σε 
όλο το πλοίο.
Οι πολιτιστικές κρουαζιέρες πραγματοποιούν δρομολόγια σε συγκεκριμένους από τους παγκόσμιους προορισμούς μας και ως εκ τούτου είναι μια δημοφιλής επιλογή διακοπών για 
τους πολίτες που προέρχονται από αυτές τις περιοχές. Εξαιτίας αυτού, η βασική γλώσσα που ομιλείται από τους επιβάτες πάνω στο πλοίο, αντανακλά αυτήν την πλειοψηφία.
Επιπλέον, πολλές από τις υπηρεσίες και πολλά προϊόντα που προσφέρονται πάνω στο πλοίο έχουν προσαρμοστεί στις τοπικές γεύσεις και στην τοπική αισθητική: δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις, γεύματα και ποτά, εμπορεύματα προς πώληση στα καταστήματα του πλοίου και ψυχαγωγία που αντικατοπτρίζει την κουλτούρα της περιοχής. Για μοναδικές 
διακοπές κρουαζιέρας, οι επιβάτες θα εξακολουθούν ν ’απολαμβάνουν την υπηρεσία Gold Anchor Service της Royal Caribbean, την άνεση και τις παροχές, ενώ θα ανακαλύπτουν 
μια άλλη κουλτούρα και γλώσσα.

4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Τι ισχύει όταν ταξιδεύω με γκρουπ;
Παράκληση να συμβουλευθείτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για πληροφορίες σχετικά με την προκαταβολή, την πληρωμή, την ακύρωση και λοιπές πληροφορίες. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις γι’ αυτούς που ταξιδεύουν με γκρουπ διαφέρουν από αυτές που ισχύουν για ατομικές κρατήσεις.
4.2 Τι γίνεται για επιβάτες με ειδικές ανάγκες;
Θα πρέπει να μας βεβαιώσετε ότι είστε ιατρικά και σωματικά ικανοί να ταξιδέψετε και ότι ένα τέτοιο ταξίδι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δική σας ζωή ή τη ζωή των άλλων. 
Κατά την κράτηση (ή το ταχύτερο δυνατό αν το γεγονός επήλθε αργότερα) θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα γραπτώς ή την Royal Caribbean αν 
κάνετε κράτηση απευθείας σε εμάς σχετικά με κάθε ιατρική σας ή φυσική κατάσταση που θα απαιτήσει ιατρική θεραπεία ή ειδική προσοχή κατά την κρουαζιέρα σας ή που θα 
επηρεάσει την κρουαζιέρα σας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (όπως τη χρήση ειδικών υπηρεσιών ή καμπινών). Παρακαλούμε δώστε μας όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες. 
Εκτός από αυτών που αναφέρονται παρακάτω τα πλοία μας διαθέτουν περιορισμένο αριθμό καμπινών για επιβάτες με κινητικές αναπηρίες ή άλλες αναπηρίες. Οι επιβάτες 
που κάνουν κράτηση μιας τέτοιας καμπίνας πρέπει να υπογράψουν και να επιστρέψουν την δήλωση που τους παρέχουμε, έτσι διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε επιβάτες που 
έχουν πραγματική ανάγκη. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση σε καμπίνα σχεδιασμένη να εξυπηρετεί επιβάτες με ειδικές ανάγκες σε 
κανονική καμπίνα εάν δεν υπάρχει πραγματική ιατρική ανάγκην ακόμη και να ακυρώσουμε την συγκεκριμένη κράτηση Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι 
θα πρέπει να φέρουν το δικό τους πτυσσόμενο καροτσάκι αν και θα υπάρξουν ορισμένα τμήματα του πλοίου απρόσιτα στο καροτσάκι τους. Εάν επιθυμείτε να μεταφέρετε μαζί 
σας αυτόματο αναπηρικό καροτσάκι ή ένα μηχανάκι στο πλοίο πρέπει να συμπληρώσετε το Guest Special Needs form που παρέχουμε και στη συνέχεια να το στείλετε στο τμήμα 
Guest Special Needs Form μέσω e-mail στη διεύθυνση special_needs@rccl.com για να αναφέρετε τις διαστάσεις καθώς μπορεί να υπάρξει περιορισμός μεγέθους και μπορεί 
να μην είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Ορισμένες περιστάσεις (όπως η χρήση λέμβων) ίσως εμποδίσουν τους επιβάτες με καροτσάκι να αποβιβαστούν σε 
ορισμένα λιμάνια. Οι επιβάτες που υποφέρουν από σωματική αναπηρία ή από κάποια ιατρική κατάσταση πρέπει να είναι αυτόνομοι ή να ταξιδεύουν με κάποιον που μπορεί να 
τους χορηγήσει κάθε απαραίτητη βοήθεια. Σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ 1177/2010 λυπούμεθα αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε το δικαίωμα να μη δεχθούμε ένα 
πρόσωπο το οποίο, κατά τη λογική μας άποψη, αδυνατεί σωματικά ή πνευματικά να ταξιδέψει ή μπορεί να χρειασθεί ιδιαίτερη φροντίδα πέρα από αυτήν που ο ταξιδιωτικός του 
σύντροφος ή εμείς μπορούμε να του παράσχουμε. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές ή του εθνικού δικαίου ή 
τις αρμόδιες αρχές, ή όταν το σχεδιασμό της υποδομής πλοίου ή το λιμάνι (συμπεριλαμβάνονται οι τερματικοί σταθμοί) και του εξοπλισμού καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των 
επιβίβαση, αποβίβαση ή μεταφορά ενός επισκέπτη σε μια ασφαλή και λειτουργικά εφικτό τρόπο.
4.3 Τι γίνεται αν είμαι σε διαδοχικές (συνεχόμενες) κρουαζιέρες;
Οι διαδοχικές κρουαζιέρες είναι κρουαζιέρες που γίνονται ή μία μετά την άλλη. Για παράδειγμα, μια κρουαζιέρα στη Δυτική Καραϊβική ακολουθείται αμέσως από μια κρουαζιέρα 
στην Ανατολική Καραϊβική. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι σε αυτήν περίπτωση μπορεί να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα προγράμματα πάνω στο πλοίο, γεύματα και επιλογές 
ψυχαγωγίας. Επίσης, σημειώστε ότι εξαιτίας της προετοιμασίας του πλοίου μεταξύ των δρομολογίων, ορισμένες εγκαταστάσεις του, ίσως να μην είναι διαθέσιμες την ημέρα 
αλλαγής δρομολογίου. Την ημέρα αυτή είναι απαραίτητο να αποβιβαστείτε από το πλοίο και να περάσετε από το τελωνείο και τον έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων (immigration). 
Είναι επίσης, απαραίτητο για τους επιβάτες όλων των διαδοχικών κρουαζιέρων να ανανεώσουν το Sea Pass τους για την καινούρια κρουαζιέρα, την ημέρα της αλλαγής και αυτό 
πρέπει να γίνει στην προβλήτα προτού επιβιβαστείτε ξανά στο πλοίο για την επόμενη κρουαζιέρα σας. Αν έχετε την ίδια καμπίνα και στις δύο κρουαζιέρες, μπορείτε να αφήσετε 
τις αποσκευές σας μέσα στην καμπίνα σας. Αν έχετε κάνει κράτηση σε διαφορετικές καμπίνες για κάθε κρουαζιέρα θα χρειαστεί να πακετάρετε τις αποσκευές σας στο τέλος της 
πρώτης κρουαζιέρας και αυτές θα φυλαχθούν μέχρι η νέα σας καμπίνα να είναι έτοιμη για χρήση.
Λάβετε υπόψιν σας πως, καθώς τα πλοία μας δεν φέρουν σημαία ΗΠΑ, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση κρατήσεων δύο ή 
περισσότερων δρομολογίων κρουαζιέρας, όπου το πρώτο δρομολόγιο αρχίζει σε ένα λιμάνι των ΗΠΑ, εκτός αν τα δρομολόγια περιλαμβάνουν ένα μακρινό, ξένο λιμάνι. Εάν 

επιθυμείτε να κάνετε κράτηση δύο διαδοχικών δρομολογίων που ξεκινούν και τελειώνουν σε διαφορετικά λιμάνια των ΗΠΑ, συνιστούμε αντί να κάνετε κράτηση online, να 
επικοινωνήσετε με το τμήμα κρατήσεων ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δρομολόγια πριν κάνετε την κράτηση. Όταν 
διαπιστώνουμε ότι μια κράτηση έχει γίνει κατά παράβαση αυτών των αναγκαίων προϋποθέσεων, πρέπει να διατηρήσουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε αυτές τις κρατήσεις και 
να σας επιστρέψουμε το καταβληθέν ποσό.
4.4 Υφίστανται περιορισμοί ηλικίας;
Στα πλοία που αναχωρούν από τους λιμένες στην Ευρώπη, την Ασία, τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία, κανένα άτομο κάτω των δεκαοκτώ
(18) ετών δε μπορεί να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε αναχώρηση κρουαζιέρας ή να έχει δική του καμπίνα, εκτός εάν συνοδεύεται από γονέα, κηδεμόνα ή εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο που είναι πάνω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18). Παρακαλούμε σημειώστε ότι, για οποιοδήποτε από τα πλοία μας που αναχωρούν από λιμάνι των ΗΠΑ ή του Καναδά, 
η ελάχιστη ηλικία για την ανωτέρω πολιτική ανέρχεται στην ηλικία των είκοσι-ένα (21) ετών.
Για άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) κατά την έναρξη της κρουαζιέρας τα οποία δεν ταξιδεύουν με τουλάχιστον έναν από τους γονείς τους ή τον κηδεμόνα τους, 
θα πρέπει να παρέχεται από γονέα/κηδεμόνα γραπτή εξουσιοδότηση προκειμένου ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να συνοδεύει τον ανήλικο. Ανήλικοι που ταξιδεύουν με 
ενήλικο(-ες) ο οποίος δεν είναι ο γονέας του ή ο κηδεμόνας του απαιτείται να παρουσιάσουν (α) έγκυρο διαβατήριο ανηλίκου, (β) την ισχύουσα θεώρηση (βίζα) και (γ) σε 
περίπτωση που ο ανήλικος είναι κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ (18), ένα πρωτότυπο νομικά επιβεβαιωμένο ή συμβολαιογραφικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τουλάχιστον 
έναν από τους γονείς / κηδεμόνες του παιδιού. Σε περίπτωση που απαιτείται τέτοιο έγγραφο, το έγγραφο θα πρέπει να εξουσιοδοτεί το ταξιδεύοντα ενήλικο να πάρει μαζί του τον 
(τους) ανήλικο(-ους) στη προσδιοριζόμενη κρουαζιέρα και πρέπει να εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να επιβλέπει τον ανήλικο, να υπογράφει τις ισχύουσες παραιτήσεις 
από δικαιωματική απαίτηση για αθλητικές δραστηριότητες (sports waivers) και να επιτρέπει ιατρική θεραπεία που πρέπει να χορηγείται στον ανήλικο, η οποία κατά τη γνώμη του 
θεράποντα ιατρού χρειάζεται να χορηγηθεί χωρίς καθυστέρηση. Ένα έγγραφο μπορεί να επικυρωθεί νομικά ή να συνταχθεί και να επικυρωθεί ενώπιον συμβολαιογράφου από εν 
ενεργεία δικηγόρο, συμβολαιογράφο ή επίτροπο ορκοδοσίας έναντι καταβολής αμοιβής. Εάν δε προσκομίζονται τέτοια στοιχεία, ο(-οι) ενδιαφερόμενος(-οι) ανήλικος(-οι) δε θα 
επιτρέπεται να επιβιβαστεί(-ουν) στο πλοίο ή να αρχίσει(-ουν) την κρουαζιέρα. Η Royal Caribbean International δε θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες ή ζημίες 
που προκληθούν ως αποτέλεσμα τέτοιας περίπτωσης είτε από τον ενδιαφερόμενο ανήλικο, το(-α) άτομο(-α) που πληρώνει(-ουν) για την κρουαζιέρα του (αν όχι ο (η) ίδιος(-α) 
ανήλικος(-η)), είτε από τα άτομα που ταξιδεύουν μαζί με τον ανήλικο ο οποίος αποφασίζει να μη συνεχίσει την κρουαζιέρα ως αποτέλεσμα της παράλειψης να προσκομίσει 
επιστολή εξουσιοδότησης όπως ορίζεται ανωτέρω.
Παρακαλούμε σημειώστε: ο (οι) γονέας (-εις) / κηδεμόνας(-ες) που ταξιδεύει (-ουν) με ένα παιδί το οποίο έχει διαφορετικό επώνυμο από τον(-ους) γονέα
(-εις) / κηδεμόνα(-ες), απαιτείται να προσκομίσει επίσημο αποδεικτικό στοιχείο όπως πλήρες πιστοποιητικό γέννησης/πιστοποιητικό γάμου/χαρτιά διαζυγίου που αποδεικνύουν 
ότι αυτοί είναι οι γονείς/κηδεμόνες του ενδιαφερόμενου παιδιού. Απόδειξη νομικής κηδεμονίας επίσης απαιτείται σε περίπτωση που υπάρχει ανήλικος που ταξιδεύει με τους 
νομικούς του κηδεμόνες. Κράτηση για ατομικές καμπίνες μπορεί να γίνει από παντρεμένα ζευγάρια των οποίων η ελάχιστη ηλικία είναι δεκαέξι (πιστοποιητικό γάμου απαιτείται 
κατά τη στιγμή της κράτησης). Ατομικές καμπίνες μπορούν μόνο να καταληφθούν αποκλειστικά από ανήλικους σε περίπτωση που αυτές είναι δίπλα στη καμπίνα του γονέα ή του 
κηδεμόνα του ανήλικου. Επί του πλοίου υπάρχουν ορισμένες εγκαταστάσεις όπου εκάστη είσοδος περιορίζεται ανάλογα με την ηλικία. Τα άτομα που χρησιμοποιούν το VitalitySM 
Spa & Fitness Centre πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Πλήρεις λεπτομέρειες αναφορικά με τις εν πλω εγκαταστάσεις με περιορισμούς ανάλογα με την ηλικία περιέχονται στο 
Ημερήσιο Πρόγραμμα (Daily Programme), το οποίο διατίθεται από το Γραφείο Σχέσεων με τους Φιλοξενούμενους (Guest Relations Desk).
Η ελάχιστη ηλικία για βρέφη να ταξιδεύσουν είναι οι έξι (6) μήνες την ημερομηνία απόπλου και δώδεκα μήνες την ημερομηνία απόπλου για Διατλαντικές, Διειρηνικές, Χαβάη, 
Αυστραλία, επιλεγμένες Νοτιοαμερικανικές κρουαζιέρες και λοιπές επιλεγμένες κρουαζιέρες. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, κάθε κρουαζιέρα που έχει 3 ή περισσότερες 
συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, απαιτεί τα βρέφη να είναι 12 μηνών κατά την πρώτη ημέρα της κρουαζιέρας / cruisetour. Η υγεία και η ασφάλεια των επιβατών μας είναι η 
πρώτιστη προτεραιότητα μας. Ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών των επί του πλοίου ιατρικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προσωπικού, η εταιρεία δεν 
μπορεί να αποδεχθεί παραιτήσεις από απαιτήσεις, απαλλαγές ή αιτήματα για εξαιρέσεις από αυτή την πολίτική.
4.5 Τι γίνεται σχετικά με προωθημένες ή καθυστερημένες αναχωρήσεις και αλλαγές του δρομολογίου;
Δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα πλοία μας θα προσεγγίσουν σε όλα τα λιμάνια που διαφημίζουμε ή ότι θα ακολουθήσουν κάθε τμήμα του διαφημιζόμενου 
δρομολογίου. Εμείς και ο κυβερνήτης του πλοίου έχουμε το δικαίωμα να παραλείψουμε κάποιο λιμάνι, ή να προσεγγίσουμε σε ένα πρόσθετο λιμάνι, να παρεκκλίνουμε 
κατά κάποιο τρόπο από το δημοσιευμένο δρομολόγιο ή να αντικαταστήσουμε ένα πλοίο ή τη στάση σε ένα λιμάνι. Επιπλέον δεν φέρουμε ευθύνη για την αδυναμία μας να 
ανταποκριθούμε στους χρόνους άφιξης ή αναχώρησης που αναφέρονται στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο για κάθε λιμάνι. Οι αλλαγές στο δρομολόγιο γίνονται κυρίως για να 
διασφαλιστεί η προστασία των επιβατών μας (δείτε 4.17).
Μετά την αναχώρησή σας μπορεί να προκύψουν αλλαγές στην προγραμματισμένη διαδρομή για πολλούς λόγους όπως το απαγορευτικό για τον καιρό και οι θαλάσσιες συνθήκες 
, επείγοντα περιστατικά επισκεπτών, παροχή βοήθειας σε άλλα πλοία και η αδυναμία του πλοίου να αναπτύξει κανονική ταχύτητα εξαιτίας κάποιου απρόσμενου μηχανικού 
ή τεχνικού προβλήματος .Φυσικά θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να αποφύγουμε οποιαδήποτε αλλαγή της προγραμματισμένης σας διαδρομής η οποία θα έχει πολύ επιζήμια 
επίπτωση για σας. Παρόλα αυτά δεν θα δεχτούμε καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή η οποία προέρχεται από γεγονότα που δεν είναι υπό τον έλεγχο μας ή που δεν 
έχουν κάποια πολύ επιζήμια επίπτωση σε σας (δείτε 4.13).
4.6 Μπορεί να γίνει αλλαγή ή ακύρωση της κρουαζιέρας μας;
Κάποιες φορές πρέπει αν γίνουν αλλαγές και να διορθώσουμε λάθη στο ενημερωτικό φυλλάδιο και πριν και μετά την επιβεβαίωση των κρατήσεων και σπανιότερα να 
ακυρώσουμε της ήδη επιβεβαιωμένες κρατήσεις. Παρόλα αυτά πάντα επιδιώκουμε να αποφεύγουμε τις αλλαγές και πρέπει
να διατηρούμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Εάν πρέπει να γίνει κάποια σημαντική αλλαγή θα σας ειδοποιήσουμε το γρηγορότερο δυνατόν. Εάν υπάρχει χρόνος να γίνει αυτό πριν 
την αναχώρηση θα σας προτείνουμε μία από τις παρακάτω επιλογές:
(Α) (για σημαντικές αλλαγές) να αποδεχτείτε τις νέες αλλαγές ή
(Β) να αγοράσετε ένα εναλλακτικό πακέτο διακοπών από μας, με παρόμοιους όρους με αυτό που είχατε κάνει κράτηση εάν είναι διαθέσιμο. Θα σας προσφέρουμε τουλάχιστον 
ένα εναλλακτικό πακέτο διακοπών ή ένα παρόμοιο ή υψηλότερων προδιαγραφών για το οποίο δε θα επιβαρυνθείτε περισσότερο από αυτό που είχατε ήδη πληρώσει. Εάν αυτό τα 
πακέτο διακοπών είναι πιο φθηνό από αυτό που είχατε ήδη πληρώσει θα σας επιστρέψουμε τη χρηματική διαφορά. Εάν δε δεχθείτε το πακέτο διακοπών που σας προσφέρουμε 
μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο από τα πακέτο διακοπών μας που θα πραγματοποιηθούν στο εξής. Πρέπει να πληρώσετε την εφαρμόσιμη τιμή για οποιοδήποτε τέτοιο 
πακέτο διακοπών. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσετε περισσότερο εάν είναι πιο ακριβό ή να σας επιστραφεί η διαφορά εάν είναι πιο φθηνό. Γ) σε κάθε περίπτωση ακύρωσης ή 
αποδοχής της ακύρωσης, θα λάβετε γρήγορα ολόκληρη τη χρηματική διαφορά των χρημάτων που πληρώσατε σε μας. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ισχύουν μόνο 
σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής. 
Για πελάτες που κατοικούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κάνει κρατήσεις από την 1η Ιουλίου 2018, σε περίπτωση δυσάρεστων και αναπάντεχων 
περιστάσεων που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την έγκαιρη επιστροφή σας σπίτι από την κρουαζιέρα σας, η Royal Caribbean Cruises είναι υπεύθυνη για την απαραίτητη διαμονή 
σας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις νύχτες ανά επιβάτη. Αυτά τα όρια ενδέχεται να ποικίλλουν ως προς τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, τις εγκύους και επιβάτες 
με συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες για τις οποίες μας έχουν ενημέρωσει  τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το ταξίδι.Παρομοίως, από την 1η Ιουλίου 2018, αν αναπόφευκτες και 
έκτακτες συνθήκες μας εμποδίσουν να ολοκληρώσουμε το ταξίδι σας και σας ειδοποιήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πριν ξεκινήσει το πακέτο σας, δεν έχουμε 
καμία ευθύνη απέναντι εσάς εκτός από την επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν για το ταξίδι σας εντός 14 ημερών. Δεν θα κατηγορηθούμε ότι έχουμε καθυστερήσει 
αδικαιολόγητα να σας ενημερώσουμε για την ακύρωση i)20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι ημέρες, (ii) 7 
ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου  στην περίπτωση ταξιδιών  που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι ημερών και iii) 48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου, σε περίπτωση 
ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες.
4.7 Τι είναι η σημαντική αλλαγή;
Μία σημαντική αλλαγή είναι μία αλλαγή η οποία σημειώνεται στην επιβεβαιωμένη κρουαζιέρα σας η οποία αναμένεται εύλογα να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Παραδείγματα 
σημαντικής αλλαγής και αλλαγής ήσσονος σημασίας (ορίζεται παρακάτω) αναφέρονται ως εξής: Σημαντική αλλαγή: Αλλαγή από λιμάνια προσέγγισης δύο ημερών αντί για δύο 
ημέρες εν πλω Αλλαγή ήσσονος σημασίας: Αλλαγή από ένα λιμάνι προσέγγισης σε άλλο, Αλλαγή από λιμάνι προσέγγισης μίας ημέρας σε μία ημέρα εν πλω, Αλλαγή στην ώρα 
προσέγγισης σε λιμάνια με το πλοίο να προσεγγίζει ωστόσο όλα τα επικυρωμένα λιμάνια, Αλλαγή στη σειρά επίσκεψης των λιμανιών. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται 
να προβούμε σε αλλαγές ή τερματισμό της κρουαζιέρας σας μετά από την αναχώρηση και πριν από την προγραμματισμένη λήξη της εν λόγω κρουαζιέρας λόγω “ανωτέρας βίας” 
(ανατρέξτε στο 4.13). Στην ασυνήθιστη αυτή περίπτωση, λυπόμαστε αλλά δεν μπορούμε να παρέχουμε οποιοδήποτε είδος επιστροφής χρημάτων (εκτός εάν λάβουμε κάποιο 
ποσό από τους προμηθευτές μας) ή αποζημίωσης ή καταβολής χρημάτων για δαπάνες και έξοδα στα οποία υποβληθήκατε ως άμεση συνέπεια.
4.8 Μπορείτε να μου αρνηθείτε να ταξιδέψω;
Ναι, εάν κατά την εύλογη κρίση μας ή την εύλογη κρίση του καπετάνιου του πλοίου ή του ιατρού, δεν είστε ή δεν φαίνεστε να είστε σε θέση να ταξιδέψετε για οποιονδήποτε 
λόγο, ή ένα αποτελείτε κίνδυνο για τον εαυτό σας ή κίνδυνο ή ενόχληση για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή κίνδυνο για την περιουσία, έχουμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε να 
ταξιδέψετε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πλοίο κι εάν βρίσκεστε ή να τερματίσουμε την κρουαζιέρα σας ανά πάσα στιγμή. Μπορεί κατόπιν να σας αφήσουμε 
σε οποιοδήποτε λιμάνι ή χώρο όπου το πλοίο προσεγγίζει δίχως να φέρουμε ουδεμία ευθύνη. Θα πρέπει να πληρώσετε όλες τις δαπάνες, όλα τα έξοδα ή την απώλεια που 
προέκυψε και δεν θα προβούμε σε κανενός είδους αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων. Όταν η κρουαζιέρα σας λάβει τέτοιο τέλος, δεν θα φέρουμε ουδεμία περαιτέρω ευθύνη 
απέναντί σας. Για να διασφαλιστεί μια υγιής κρουαζιέρα, μπορεί επίσης να ζητηθεί από πελάτες, οι οποίοι φθάνουν στο check in και παρουσιάζουν συμπτώματα γαστρεντερικής 
νόσου τύπου ή άλλων ασθενειών που μεταδίδονται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο να επαναπρογραμματίσουν την κρουαζιέρα σας αφού προηγηθεί διαβούλευση με το 
ιατρικό προσωπικό.
Το σωστό δικαίωμα άρνησης συμμετοχής σας στο ταξίδι ή χρήσης των υπηρεσιών ισχύει και στην περίπτωση όπου δεν είστε ή φαίνεστε ότι δεν είστε ικανός να ταξιδέψετε ή 
συμπεριφέρεστε με άσχημο τρόπο όπως αυτός καθορίζεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε σημείο της κρουαζιέρας σας.
Εάν δεν έχετε ενημερώσει για κάποια φυσική ή πνευματική αναπηρία ή πάθηση σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 (συμπεριλαμβανομένης της δική μας μας ενημέρωσης για 
τυχόν αλλαγή ή επιδείνωση οποιασδήποτε γνωστοποιημένης αναπηρίας ή πάθησης) , η οποία απαιτεί ή μπορεί να απαιτήσει πολύ περισσότερη φροντίδα από αυτή που μπορεί 
να παρέχει κάθε συνοδός που ταξιδεύει μαζί σας ή εμείς οι ίδιοι έχουμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε να ταξιδέψετε. Σε αυτήν την περίπτωση και κατά μόνο η τιμή της 
κρουαζιέρας θα σας επιστραφεί. Βλέπε επίσης, την παράγραφο 1.3. Σε κάθε κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean International, μέλημά μας είναι να προσφέρουμε σε όλους 
τους επισκέπτες μας μια εξαίρετη κρουαζιέρα. Προκειμένου να λάβετε εσείς και οι συνεπιβάτες σας ακριβώς αυτή την εξαίρετη κρουαζιέρα, έχουμε υιοθετήσει κανόνες Καλής 
Συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους επιβάτες εν πλω.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραβιάσεις των κανόνων Καλής Συμπεριφοράς των επιβατών της Royal Caribbean International συνιστούν αιτία για τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης των ακατάλληλων υλικών ή αντικειμένων και της απομάκρυνσης του επισκέπτη από το πλοίο. Οι εν λόγω πολιτικές υπόκεινται σε αλλαγές 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς η Royal Caribbean International. να φέρει ουδεμία ευθύνη. Η Royal Caribbean International είναι ελεύθερη να υιοθετήσει πρόσθετους 
κανόνες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις εν λόγω πολιτικές.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ειδικές ανάγκες που μπορεί να έχετε, ώστε να σας ενημερώσουμε για την καταλληλότητα των επιλεγμένων διακοπών. Λάβετε υπόψη 

ότι οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία μας παράσχετε,  θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα. Εάν θεωρήσουμε ότι λόγω των ειδικών αναγκών σας, οι 
διακοπές που επιλέξατε μπορεί να είναι ακατάλληλες, θα σας συμβουλέψουμε το συντομότερο δυνατόν αφού μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές σας ανάγκες 
και θα αξιολογήσουμε τυχόν εναλλακτικές λύσεις.
4.9 Τι συμβαίνει όταν έχω κάποιο παράπονο;
Στην απίθανη περίπτωση που έχετε λόγο να παραπονεθείτε ενώ είστε μακριά (whilst away), πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το Γραφείο Σχέσεων Επιβατών (Guest 
Relations Desk) που είναι επί του πλοίου, και τον εν λόγω πάροχο της (ων) υπηρεσίας (ών) (αν δεν είμαστε εμείς). Αυτό πρέπει να γίνεται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
μας έχει δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθούμε με το θέμα και να επιχειρήσουμε να επιλύσουμε οποιοδήποτε θέμα προκύψει.
Οποιοδήποτε παράπονο πρέπει να συντάσσεται γραπτώς και να δίδεται στον πάροχο και σε εμάς το συντομότερο δυνατόν. Αν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί με 
τρόπο που σας ικανοποιεί και επιθυμείτε να δώσετε συνέχεια πρέπει να μας γράψετε με την επιστροφή σας από την κρουαζιέρα στη διεύθυνση που δίδεται κατωτέρω 
Πρέπει να αναγράφετε τον κωδικό αναφοράς της κράτησής σας και πλήρη στοιχεία αναφορικά με την καταγγελία σας εντός 28 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής 
σας από την κρουαζιέρα εκτός αν ισχύει διαφορετικό χρονικό όριο για τη δική σας απαίτηση βλέπε όρους 2.1, 2.3, 2.4 και 4.11. Θα δεχόμαστε καταγγελίες μόνο από το 
κύριο όνομα μιας κράτησης. Αν η καταγγελία σας είναι γραπτή εξ ονόματος άλλων μελών της ταξιδεύουσας συντροφιάς σας, πρέπει στην αλληλογραφία να αναγράφονται 
καθαρά το πλήρες ονοματεπώνυμο και ο κωδικός αναφοράς εκάστου μαζί με την εξουσιοδότησή τους προς εσάς να προβείτε στην καταγγελία εξ ονόματός τους. Αν 
παραλείψετε να ακολουθήσετε αυτή την απλή διαδικασία υποβολής καταγγελίας, ενδέχεται εξ αυτού το δικαίωμά σας σε αποζημίωση που μπορεί ειδάλλως να δικαιούστε 
να πληγεί ή ακόμη και να χαθεί. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ μας η οποία δεν είναι δυνατόν να διακανονιστεί με συμφωνία μπορεί να επιλυθεί με ειδική συμφωνία 
διαιτησίας.
Μια τέτοια διαδικασία διαιτησίας είναι απλή και μη δαπανηρή. Βασίζεται μόνο σε έγγραφα και υπάρχει μέγιστο ποσό εξόδων το οποίο θα καταβάλετε ή ενδέχεται να 
οφείλετε να καταβάλετε.
Μπορούμε να σας καταβάλουμε αποζημίωση μόνο αν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
[ITAB]Αν μας ζητηθεί κάτι τέτοιο, το(τα) άτομο(α) που θίγεται(νται) πρέπει να μας μεταβιβάσει(ουν) οποιοδήποτε δικαίωμα(τα) που έχει(ουν) κατά του παρόχου ή 
οποιουδήποτε άλλου είναι υπεύθυνος για την υμέτερη απαίτηση και καταγγελία.
[ITAB]Το άτομο(α) που θίγεται(νται) πρέπει να συμφωνήσει(ουν) να συνεργαστεί(ούν) πλήρως μαζί μας και τους ασφαλιστές μας αν εμείς ή οι ασφαλιστές μας θέλουν(με) 
να εφαρμόσουν(με) οποιοδήποτε δικαιώματα έχουν μεταβιβαστεί σε εμάς.
 Σε περίπτωση που μια διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί ικανοποιητικά, ως εναλλακτική λύση προσφυγής στο δικαστήριο, μια πιο οικονομική και ανεξάρτητη εναλλακτική 
επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) μπορεί να είναι διαθέσιμη. Παρακαλώ ρωτήστε τον διεθνή εκπρόσωπο μας ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για τις λεπτομέρειες αυτού του ΕΕΔ 
διαθέσιμου στη χώρα κατοικίας σας.
4.10 Ποιά είναι η ευθύνη σας;
(1) Βάσει του 4.11 παρακάτω, υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το παν για να σας παράσχουμε ολόκληρο το πακέτο της κρουαζιέρας όπως συμφωνήσαμε να 
πραγματοποιήσουμε ως μέρος τους συμβολαίου μας. Αυτό σημαίνει, ότι σύμφωνα με τις εν λόγω προϋποθέσεις κράτησης, θα αποδεχτούμε την ευθύνη εάν, για 
παράδειγμα, υποστείτε θάνατο ή ατομικό τραυματισμό ή εάν το πακέτο των συμφωνημένων με συμβόλαιο διακοπών σας δεν σας παρασχέθηκε όπως σας είχαμε υποσχεθεί 
ή αποδείχτηκε ελαττωματικό οφειλόμενο σε αδυναμία εκπλήρωσης των συμφωνημένων διακοπών σας από εμάς, τους υπαλλήλους μας, τους πράκτορές μας ή τους 
προμηθευτές μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγείρετε αξίωση εναντίον μας, είναι δική σας ευθύνη να αποδείξετε ότι δεν υιοθετήθηκαν 
εύλογες δεξιότητες και μέριμνα εκ μέρους μας. Επιπλέον, θα φέρουμε ευθύνη μόνο για τις ενέργειες ή παραλείψεις των εργαζομένων μας, των πρακτόρων μας και των 
προμηθευτών μας κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους (για τους εργαζομένους) ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης καθηκόντων που τους ζητήθηκαν από εμάς (για τους 
πράκτορες και τους προμηθευτές).
(2) Δεν θα αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό, θάνατο, απώλεια (απώλεια απόλαυσης για παράδειγμα), ζημία, δαπάνη, έξοδα ή λοιπά ποσά ή 
αξιώσεις που καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουν από:
τις ενέργειες και/ή τις παραλείψεις του παθόντος ή μελών αυτού ή
τις ενέργειες και/ή τις παραλείψεις τρίτου ο οποίος δεν σχετίζεται με την παροχή των διακοπών σας και οι οποίες ήταν απρόβλεπτες ή αναπόφευκτες ή
λόγο “ανωτέρας βίας” όπως ορίζεται στο άρθρο 4.13 παρακάτω
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, δαπάνη ή άλλα τυχόν ποσά οποιουδήποτε είδους (1) τα οποία, 
με βάση τις πληροφορίες που μας παρείχατε σχετικά με την κράτησή σας πριν από την αποδοχή εκ μέρους μας, δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί ως επιφερόμενες 
συνέπειες εάν παραβιάζαμε τη σύμβασή μας μαζί σας ή (2) τα οποία δεν αποτελούν συνέπεια ουδεμίας αθέτησης της σύμβασης ή τυχόν άλλης αδυναμίας προερχόμενης 
από εμάς ή τους υπαλλήλους μας ή από
τους προμηθευτές μας, όπου εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς. Επιπλέον, δεν μπορούμε να φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για τυχόν υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας συμφωνίας. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις τις οποίες το ξενοδοχείο ή άλλος προμηθευτής συμφωνεί να σας παρέχει όπου αυτές 
δεν δημοσιεύονται στο έντυπο μας και τον διακανονισμό των οποίων δεν είχαμε συμφωνήσει. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τα κείμενα που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας 
ή στο έντυπο μας ή κάπου αλλού, υποσχόμαστε να προσφέρουμε τις εύλογες δεξιότητες και μέριμνα όπως ορίζεται παραπάνω και δεν φέρουμε μεγαλύτερη ή διαφορετική 
ευθύνη απέναντί σας.
Οι υποσχέσεις στις οποίες προβήκαμε σχετικά με τις υπηρεσίες που αφορούν την κρουαζιέρας σας ως τμήμα του συμβολαίου μας μαζί σας και οι νόμοι και οι κανονισμοί 
της χώρας στην οποία έλαβε χώρα η αξίωση ή το παράπονο θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για να αποφασιστεί εάν οι εν λόγω υπηρεσίες μας σάς παρασχέθηκαν ορθά. Εάν 
οι ειδικές υπηρεσίες οι οποίες προξένησαν την αξίωση ή το παράπονο ήταν σύμφωνες με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τις εν λόγω υπηρεσίες 
κατά τη δεδομένη στιγμή, οι υπηρεσίες αυτές θα θεωρηθούν ότι έχουν παρασχεθεί ορθά. Εξαίρεση αυτού αποτελεί η αξίωση ή το παράπονο σχετικά με την απουσία 
μέτρων ασφαλείας η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ως εύλογη συνέπεια την απόσυρση του ενδιαφέροντος των εν λόγω διακοπών εκ μέρους του επισκέπτη.
4.11 Μέχρι πού εκτείνεται η ευθύνη σας;
Ανάλογα με την περίπτωση και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, θα πρέπει να βασιστούμε στα οικονομικά όρια που καθορίζονται στη Συνθήκη του 1974 
περί Μεταφοράς Επιβατών και των αποσκευών αυτών δια θαλάσσης, όπως συμπληρώθηκε και/ή τροποποιήθηκε από οποιαδήποτε εφαρμοστέα πρωτόκολλα ή νομοθεσία 
που κάθε φορά ισχύει και συμπεριλαμβάνεται, αλλά δεν περιορίζονται από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 392/2009, κατά περίπτωση σε εφαρμοστέα 
δρομολόγια (μαζί με τη Συνθήκη των Αθηνών) που σχετίζονται με την κρουαζιέρα σας, καθώς και στη διαδικασία να επιβιβαστείτε και/ή να αποβιβαστείτε από το πλοίο. 
Όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη των Αθηνών, για οποιαδήποτε αξίωση που αφορά θάνατο ή ατομικό τραυματισμό ή καθυστέρηση ή απώλεια ή φθορά αποσκευών, η 
μοναδική ευθύνη που φέρουμε απέναντί σας ορίζεται σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών. Αυτό σημαίνει ότι κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που 
δεν έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, δε θα έχετε το δικαίωμα να εγείρετε καμία αξίωση εναντίον μας που δεν επιτρέπεται ρητά από τη Συνθήκη των 
Αθηνών ή που είναι καθ 'υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται από τη Συνθήκη των Αθηνών. Όλες οι αξιώσεις που καλύπτονται από τη Συνθήκη των Αθηνών πρέπει να 
εγείρονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται σε αυτήν.
Με τη Συνθήκη των Αθηνών περιορίζεται το μέγιστο ποσό που εμείς, ως μεταφορέας θα πρέπει να πληρώσουμε σε περίπτωση θανάτου ή ατομικού τραυματισμού καθώς 
και απώλειας ή φθοράς αποσκευών. Επίσης, υφίσταται ειδική διάταξη για τα τιμαλφή. Για απαιτήσεις που αφορούν αποσκευές και τιμαλφή, παρακαλούμε ανατρέξτε σε 
άλλα άρθρα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
Στις περιπτώσεις όπου μία αξίωση ή μέρος της αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με θάνατο ή ατομικό τραυματισμό) αφορά ή βασίζεται 
σε οποιουσδήποτε ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιβίβασης και/ή αποβίβασης του σχετικού μέσου μεταφοράς) οι οποίοι 
παρέχονται από μεταφορείς αέρος, τρένου ή οδών ή οποιαδήποτε διαμονή σε ξενοδοχείο, το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που θα σας καταβάλλουμε είναι περιορισμένο. 
Το μέγιστο ποσό που θα πρέπει να σας καταβάλλουμε για την εν λόγω αξίωση ή μέρος αυτής, εάν φέρουμε οποιουδήποτε είδους ευθύνη απέναντί σας, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στις Προϋποθέσεις Κρατήσεων, είναι το μέγιστο ποσό το οποίο θα έπρεπε να πληρώσει ο εν λόγω μεταφορέας ή κάτοχος ξενοδοχείου σύμφωνα με τη 
Διεθνή Σύμβαση ή τον κανονισμό που ισχύει σχετικά με τους εν λόγω ταξιδιωτικούς διακανονισμούς ή την εν λόγω διαμονή σε ξενοδοχείο (για παράδειγμα, η Σύμβαση 
της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε ή όχι και η Σύμβαση του Μόντρεαλ για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές και/ή αερογραμμές με άδεια λειτουργίας χορηγούμενη 
από χώρα της Ε.Ε., ο υπ’ αριθμόν 889/2002 κανονισμός ΕΚ για εθνικές και διεθνείς αεροπορικές μεταφορές). Παρακαλούμε σημειώστε: Στις περιπτώσεις όπου ένας 
μεταφορέας ή ένα ξενοδοχείο δεν είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει ουδεμία πληρωμή σε εσάς σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση ή τον κανονισμό που ισχύει αναφορικά με 
μία αξίωση ή μέρος αυτής, παρομοίως δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας καταβάλλουμε πληρωμή για την εν λόγω αξίωση ή μέρος αυτής. Κατά την καταβολή πληρωμής, 
έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν χρήματα που λάβατε ή είχατε δικαίωμα να λάβετε από τον μεταφορέα ή τον ξενοδόχο για την εν λόγω αξίωση ή το εν λόγω 
παράπονο. Αντίγραφα των ισχυουσών Διεθνών Συμβάσεων και ισχυόντων Κανονισμών διατίθενται από εμάς κατόπιν αίτησης.
4.12 Ποιό είναι το όριο της ευθύνης σας;
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε έναν ενημερωμένο κατάλογο κατά την κράτηση της κρουαζιέρα σας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν λάθη ή 
τυχόν λανθασμένες/ανακριβείς πληροφορίες που προκύπτουν από την χρήση οποιουδήποτε μη ενημερωμένου φυλλαδίου. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι 
εσείς και όσοι ταξιδεύουν μαζί σας, έχετε τα απαραίτητα διαβατήρια, βίζα και ότι όλα τα υπόλοιπα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι έγκυρα και σωστά.
4.13 Τι γίνεται σχετικά με τις περιστάσεις εκείνες που δεν μπορείτε να ελέγξετε καθόλου;
Εκτός από τα σημεία εκείνα στα οποία ρητώς αναφέρουμε κάτι το διαφορετικό σ’ αυτούς τους όρους και συνθήκες, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ευθύνη ή να 
πληρώσουμε κάποια αποζημίωση όταν η κρουαζιέρα σας ή κάποιες άλλες υπηρεσίες που υποσχεθήκαμε να σας παράσχουμε δεν μπόρεσαν να σας παρασχεθούν καθόλου, 
ή όπως υποσχεθήκαμε, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούμε καθόλου να ελέγξουμε («ανωτέρα βία»). Όταν μιλάμε για περιστάσεις που δεν μπορούμε καθόλου να 

ελέγξουμε, εννοούμε κάθε γεγονός που εμείς ή ο παροχές των υπηρεσιών αυτών δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποφύγει έστω και με την καλύτερη θέλησή του. 
Τα γεγονότα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν πόλεμο, απειλή πολέμου, πράξεις τρομοκρατίας ή απειλή παρόμοιων πράξεων, διαδηλώσεις ή πολιτικές αναταραχές, 
βιομηχανική πράξη, φυσική ή ατομική καταστροφή, φωτιά, άσκημες καιρικές συνθήκες, κινδύνους υγείας, επιδημίες και όλες τις άλλες παρόμοιες περιστάσεις που δεν 
μπορούμε καθόλου να ελέγξουμε.
4.14 Ποιοί άλλοι όροι ισχύουν για την κρουαζιέρα μου;
Οι αεροπορικές εταιρείες και οι άλλοι πάροχοι μας έχουν τους δικούς τους όρους που ισχύουν για την κρουαζιέρα σας. Ορισμένοι από αυτούς τους όρους μπορούν να 
περιορίσουν ή να αποκλείσουν κάθε ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών ή των άλλων παρόχων προς εσάς, συχνά σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις. Αντίγραφα των 
σχετικών μερών αυτών των όρων είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.
4.15 Τιμές και ορθότητα του Ενημερωτικού Φυλλαδίου;
Oι πολιτικές και διαδικασίες της Royal Caribbean εξελίσσονται διαρκώς. Κατά την διάρκεια της εκτύπωσης όλα αυτά που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο είναι σωστά. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες και οι τιμές που δίνονται σ’ αυτό το ενημερωτικό έντυπο ενδεχομένως να έχουν αλλάξει τη στιγμή που σκοπεύετε να κλείσετε 
την κρουαζιέρα σας. Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν για τη διασφάλιση της ορθότητας του ενημερωτικού φυλλαδίου και των τιμών κατά την εκτύπωση του εντύπου, 
δυστυχώς μπορούν να υπεισέλθουν ορισμένα λάθη. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι ελέγξατε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα κατά την κράτηση όλες τις λεπτομέρειες που 
αναφέρονται στην κρουαζιέρα που επιλέξατε. Θα σας ειδοποιήσουμε και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν από την επιβεβαίωση της κράτησής σας για οποιαδήποτε 
παραλλαγή σε οποιονδήποτε δημοσιευμένο όρο κράτησης, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην κατάθεση χρημάτων που έχετε κάνει ή του κόστους ταξιδίου.
4.16 Εκδρομές και δραστηριότητες;
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο μας ήταν σωστές κατά την διάρκεια της εκτύπωσης. Περιγραφές στο έντυπο μας μπορεί να αναφέρονται σε δραστηριότητες 
που είναι διαθέσιμες στα λιμάνια που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για τις δραστηριότητες αυτές, που δεν διοργανώνονται, εποπτεύονται ή ελέγχονται, με 
οποιονδήποτε τρόπο από εμάς. Οι δραστηριότητες αυτές παρέχονται από τους τοπικούς φορείς οι οποίοι είναι εντελώς ανεξάρτητοι από εμάς και θα ενεργούμε ως 
αντιπρόσωποι για τους εν λόγω φορείς. Δεν αποτελούν μέρος της σύμβασής σας μαζί μας ακόμη και όταν προτείνουμε τους φορείς / κέντρα ή / και να σας βοηθήσουμε 
να κάνετε κράτηση για τις δραστηριότητες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν είναι ρητά τμήμα του συνολικού πακέτου διακοπών στο οποίο έχετε κράτηση.  Κατά 
συνέπεια, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές και η αποδοχή της ευθύνης που προβλέπεται στο τμήμα 4.10 των συνθηκών 
κράτησης και δεν θα ισχύουν γι 'αυτά.
Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια ανά πάσα στιγμή από πληροφορίες που παρέχονται σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες ή για την περιοχή που 
επισκέπτεστε γενικά (εκτός εάν αυτό αφορά τις υπηρεσίες που θα αποτελούν μέρος της σύμβασης) ή ότι κάποια συγκεκριμένη εκδρομή ή δραστηριότητα που δεν 
αποτελούν μέρος του συμβολαίου μας θα λάβει χώρα καθώς οι υπηρεσίες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Εάν θεωρείτε ότι κάποια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται 
στο φυλλάδιο, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης μας, είναι ζωτικής σημασίας για την απόλαυση των διακοπών σας, γράψτε μας αμέσως και θα σας 
ενημερώσουμε για την τελευταία γνωστή κατάσταση. Αν αντιληφθείτε τυχόν αλλαγές στο υλικό θέρετρα / πληροφορίες για την περιοχή ή έξω από τέτοιες δραστηριότητες, 
οι οποίες μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρεάσουν την απόφασή σας να κλείσετε τις διακοπές μαζί μας, θα περάσουμε αυτές τις πληροφορίες κατά τη στιγμή 
της κράτησης.
Παρακαλώ σημειώστε: Ειδικό καθεστώς για τους επισκέπτες με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία μπορεί να είναι διαθέσιμο σε ορισμένες εκδρομές που έχουν κίνδυνο 
και αξιολογήθηκαν ως κατάλληλες.
Για λεπτομέρειες που συμπεριλαμβάνουν και το κοστος για την κατασκευή των ειδικών αυτών καθεστώτων, στείλτε email shorexaccess@rccl.com με λεπτομέρειες σχετικά 
με τυχόν ειδικές απαιτήσεις. Ενδεχομένως να χρειαστεί να αναφέρετε τις διαστάσεις της αναπηρικής καρέκλας / σκούτερ, το βάρος και τον τύπο της μπαταρίας. Εκδρομές 
που αφορούν πτήσεις, ειδικές εκδηλώσεις, χερσαίες και διαμονή σε ξενοδοχείο μπορεί να έχουν κόστος για μας και μπορεί να υπόκεινται σε ακυρωτικά.
4.17 Ασφάλεια επιβατών;
Η υψηλότερη προτεραιότητα της Royal Caribbean International είναι η διασφάλιση των κανόνων ασφαλείας για όλους τους επιβάτες. Προκειμένου να διατηρήσουμε 
ένα αποτελεσματικά ουσιαστικό περιβάλλον ασφάλειας για όλους τους επιβάτες και για να συμμορφωθούμε με τους διεθνείς και εθνικούς νόμους, κανονισμούς και 
κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας, η Royal Caribbean έχει καθιερώσει τις ίδιες αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας στους τερματικούς σταθμούς που ισχύουν και πάνω στα 
πλοία της εταιρίας μας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τον έλεγχο όλων των επιβατών και της προσωπικής τους περιουσίας πριν την επιβίβαση.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Προκειμένου να επεξεργαστούμε την κράτησή σας, χρειάζεται να συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία. Στα εν λόγω στοιχεία θα συμπεριλαμβάνονται, όπου 
ισχύει, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του γκρουπ, η πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή άλλα στοιχεία πληρωμής και ειδικές απαιτήσεις, όπως αυτές που σχετίζονται 
με τυχόν ειδικές ανάγκες ή ιατρική κατάσταση οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις των διακοπών σας και τυχόν διατροφικούς περιορισμούς οι 
οποίοι ενδέχεται να αποκαλύψουν τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. Είναι επίσης απαραίτητο να συλλέγουμε επιπρόσθετα λοιπά προσωπικά στοιχεία όπως η εθνικότητά 
σας, η υπηκοότητά σας, το φύλο και τα στοιχεία διαβατηρίου σας, εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που χρειαστούμε λοιπά προσωπικά στοιχεία, 
θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας στο www.royalcaribbean.com/privacyPolicy
Χρειάζεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις εταιρείες και τους οργανισμούς στους οποίους πρέπει να είναι γνωστά για την παροχή των διακοπών σας (για 
παράδειγμα η αεροπορική σας εταιρεία, το ξενοδοχείο, οι λοιποί προμηθευτές, η εταιρεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή η τράπεζα). Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί, 
είτε από το νόμο είτε από ισχύοντες τρίτους (όπως οι Μεταναστευτικές Αρχές) να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία σας για διάφορους λόγους, για παράδειγμα προς όφελος 
προστασίας της εθνικής ασφάλειας.
Ωστόσο, οι εν λόγω δημοσιεύσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εάν επιτρέπεται από τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων. Αυτές οι εταιρείες, οργανισμοί και τρίτοι 
ενδέχεται να είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδίας ή Λιχτενστάιν εάν οι διακοπές σας πρόκειται να πραγματοποιηθούν ή συνεπάγονται προμηθευτές 
εκτός των χωρών αυτών. Θα θέλαμε επίσης να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά  σας στοιχεία για μελλοντικούς διαφημιστικούς σκοπούς (για 
παράδειγμα να σας αποστείλουμε ενημερωτικό ή διαφημιστικό έντυπο) αλλά μπορείτε να δηλώσετε να μην λαμβάνετε τέτοια υλικά, ανά πάσα στιγμή, συμβουλεύοντας 
τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε κάνει κράτηση άμεσα μαζί μας. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχονται αναφορικά με την 
κράτησή σας (συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τυχόν ειδικές ανάγκες ή ιατρική κατάσταση ή θρησκευτικές πεποιθήσεις) θα είναι εμπιστευτικές. Ωστόσο, 
θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν θέλετε να προβούμε σε οποιαδήποτε και/ή όλες τις εν λόγω ενέργειες, 
παρακαλούμε ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό.
Υποθέτουμε ότι δεν έχετε αντίρρηση απέναντι σε κάποια από τις προαναφερόμενες ενέργειες αυτής της δήλωσης εκτός αν μας δηλώσετε διαφορετικά γραπτώς.
Με εξαίρεση όπου ρητά επιτρέπεται από τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων, θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε όπως ορίζεται 
παραπάνω εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Για την προστασία αυτών των πληροφοριών εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. ‘Έχετε το δικαίωμα να μας 
ζητήσετε διευκρινήσεις (μέσω επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με το είδος των προσωπικών στοιχείων που διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε, 
για ποιόν σκοπό και σε ποιόν ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή έχουν ήδη κοινοποιηθεί. Θα υπάρξει μία χρέωση για να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο αίτημα. Υποσχόμαστε 
να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 40 ημερών από την ημέρα λήψης του γραπτού αιτήματος σας καθώς και της αμοιβής αν προβλέπεται από τον εκάστοτε νόμο. Σε 
εξαιρετικά μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας αν προβλέπεται από τον εκάστοτε νόμο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα 
προσωπικά σας στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι ανακριβή ή εσφαλμένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως.
Τηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)
Χρησιμοποιούμε επίσης Τηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος (CCTV) για την παρακολούθηση σε όλα τα πλοία της Royal Caribbean International για την πρόληψη της 
εγκληματικότητας και την ασφάλεια των επιβατών μας και αποθηκεύουμε τις εικόνες αυτές συνήθως για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Για περαιτέρω 
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Royal Caribbean International.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΌΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των συναλλαγών / και σήματα υπηρεσιών της Royal Caribbean Cruises Ltd περιλαμβάνει
Royal Caribbean International, Royal Caribbean, Adventure of the Seas, Allure of the Seas, Anthem of the Seas, Brilliance of the Seas, Empress of the Seas, Enchantment 
of the Seas, Explorer of the Seas, Freedom of the Seas, Grandeur of the Seas, Independence of the Seas, Jewel of the Seas, Liberty of the Seas, Majesty of the Seas, 
Mariner of the Seas, Navigator of the Seas, Oasis of the Seas, Odyssey of the Seas, Quantum of the Seas, Radiance of the Seas, Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, 
Spectrum of the Seas, Symphony of the Seas, Vision of the Seas, Voyager of the Seas, Viking Crown Lounge, Adventure Ocean, Crown & Anchor, CruiseCare, Golf Ahoy!, 
Latté-tudes, royalcaribbean online, Royal Connections, Royal Romance, SeaPass®, VitalitySM.
Το παρόν ενημερωτικό έντυπο και τα περιεχόμενά του αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μολονότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζεται η 
ακρίβεια του ενημερωτικού εντύπου κατά τον χρόνο εκτύπωσής του, δυστυχώς ενίοτε γίνονται λάθη και οι πληροφορίες ενδέχεται να έχουν αλλάξει από την ημερομηνία 
εκτύπωσης.
Τα πλοία είναι νηολογημένα στις Μπαχάμες
Royal Caribbean Cruises Ltd doing business as Royal Caribbean International is a Liberian company with place of business at 1050 Caribbean Way, Miami, Florida 
33132, USA.
Στη Royal Caribbean, είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα του προσωπικού μας. Είμαστε δεσμευμένοι για την συνεχή εκπαίδευση, ένα μέρος της οποίας συνεπάγεται 
ενίοτε την καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων.
© 2019 Royal Caribbean International All Rights Reserved.



 Μεσόγειος 
  Βόρεια Ευρώπη, 

Βαλτική & Βρετανικοί 
Νήσοι

 Υπερατλαντική
   Σύντομες κρουαζιέρες 

στην Καραϊβική (<6Ν), 
Μπαχάμες & Βερμούδα 

  Δυτική, Ανατολική  
& Νότια Καραϊβική

 Αμερική
 Αραβικός Κόλπος
 Ασία
  Νότιος Ειρηνικός, 

Αυστραλία, & Ν. 
Ζηλανδία

 Αλάσκα
 Υπερωκεάνια

KEYΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ  ΠΛΟΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  ΜΑΙΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ | ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ROYALCARIBBEAN.COM
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 2020-2021
2020 2021

Λάβετε υπόψη ότι αυτός ο Προγραμματισμός κρουαζιέρας παρέχεται μόνο ως οδηγός.
Όλα τα δρομολόγια και οι ημερομηνίες ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος, αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα.

OASIS CLASS

SYMPHONY OF THE SEAS®

HARMONY OF THE SEAS®

ALLURE OF THE SEAS®

OASIS OF THE SEAS®

QUANTUM CLASS

ANTHEM OF THE SEAS®

OVATION OF THE SEAS®

QUANTUM OF THE SEAS®

SPECTRUM OF THE SEASSM

FREEDOM CLASS

FREEDOM OF THE SEAS®

INDEPENDENCE OF THE SEAS®

LIBERTY OF THE SEAS®

VOYAGER CLASS

ADVENTURE OF THE SEAS®

EXPLORER OF THE SEAS®

MARINER OF THE SEAS®

NAVIGATOR OF THE SEAS®

VOYAGER OF THE SEAS®

RADIANCE CLASS

BRILLIANCE OF THE SEAS®

JEWEL OF THE SEAS®

RADIANCE OF THE SEAS®

SERENADE OF THE SEAS®

VISION CLASS

ENCHANTMENT OF THE SEAS®

GRANDEUR OF THE SEAS®

RHAPSODY OF THE SEAS®

VISION OF THE SEAS®

SOVEREIGN 
CLASS

MAJESTY OF THE SEAS®

EMPRESS OF THE SEAS®
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Α Λ Α Σ Κ Α  •  Π Ε Ρ Σ Ι ΚΟ Σ  ΚΟΛ Π Ο Σ  •  Α Σ Ι Α  •  Α Υ Σ Τ ΡΑ Λ Ι Α

Β Ε Ρ Μ Ο ΥΔ Ε Σ  •  Μ Π ΑΧ Α Μ Ε Σ  •  Κ Α Ν Α Δ Α Σ  •  Κ Α ΡΑ Ϊ Β Ι Κ Η

Μ Ε ΣΟ Γ Ε Ι Ο Σ  •  Ν Ε Α  Ζ Η Λ Α Ν Δ Ι Α  •  Β Ο Ρ Ε Ι Α  Ε Υ Ρ Ω Π Η

Το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της Royal Caribbean Save The Waves® εστιάζει στη μείωση, την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Η πολιτική της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι των καθημερινών εργασιών κάθε μέλους του πληρώματος. Επίσης, μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, 
προσπαθούμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.

(Μόνο στα αγγλικά. Ισχύουν χρεώσεις διεθνούς κλήσης). Οι μετοχές της Royal Caribbean Cruises Ltd. διαπραγματεύονται 
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και στο Χρηματιστήριο του Όσλο (OSE) με το σύμβολο "RCL". Η RCCL 
χειρίζεται με υπευθυνότητα τις προμήθειες χαρτιού, επιλέγοντας πρώτες ύλες που παράγονται σύμφωνα με τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις και παρακολουθώντας την προέλευση του χαρτοπολτού. Κατά συνέπεια, αυτό το φυλλάδιο 
έχει εκτυπωθεί χρησιμοποιώντας πρώτη ύλη που προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης. Για την παραγωγή αυτού του 
χαρτιού έχουν χρησιμοποιηθεί μόνον εγκεκριμένες πρώτες ύλες. Πλοία νηολογίου Μπαχαμών.

Σχεδιασμός και παραγωγή: Positive Thinking Ltd – London ENG EURO/Σεπτ 19.

www.RoyalCaribbean.com
+1 305-341-0204 ή

Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα




