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Το Save The Waves® είναι ένα πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος 
της Royal Caribbean που εστιάζει στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση 
και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Η πολιτική της εταιρείας 
αποτελεί ενσωματωμένο τμήμα των καθημερινών εργασιών κάθε 
μέλους του πληρώματος και μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών, 
προσπαθούμε συνεχώς να ανταποκριθούμε στα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ.

1. Αναζητήστε και κατεβάστε έναν  

αποκωδικοποιητή QR (υπάρχουν  

πολλοί δωρεάν).

2. Ξεκινήστε τον αποκωδικοποιητή  

QR στο κινητό σας τηλέφωνο και  

σαρώστε τους κωδικούς σε αυτό  

το φυλλάδιο.

3. Κάθε κωδικός θα κατευθύνει το πρόγραμμα 

περιήγησης του κινητού σας στο αντίστοιχο 

περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας royalcaribbean.com, 

στα Αγγλικά.
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ΕΠΙΣΚΕφΤΕiΤΕ ΤΗΝ 
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Συμπεριλαμβανομένων ....

• Φανταστικές ανακαινίσεις στον στόλο μας με 22 καινοτόμα κρουαζιερόπλοια

• Εννέα καταπληκτικά πλοία στην Ευρώπη

• Κρουαζιέρες στην Καραιβική με τα απίστευτα πλοία μας - το Oasis of the Seas & το Allure® of the Seas

• τον Περσικό Κόλπο με την υπέροχη κρουαζιέρα μας από το Ντουμπάι

• Δρομολόγια στη Νότια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και το Νότιο Ειρηνικό

• Συναρπαστικα Cruisetours στην Αλάσκα

• Εξαιρετικα «Unique Voyages» και υπερατλαντικά δρομολόγια

• Μια μεγάλη επιλογή από σύντομες κρουαζιέρες 3,4, και 5 νυκτών 

• Εμπειρία DreamWorks σε πέντε πλοία το 2013

• Barbie at Sea, αποκλειστικά στα πλοία της Royal Caribbean International®

• τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένα μεσογειακά δρομολόγια

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
7 ΝΥΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RoyaLCoMPeTiTioN.CoM/GR



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.

Βιώστε το διασκεδαστικό 
zip line. Από ύψος 
εννιά καταστρωμάτων, 
αυτή η βόλτα που θα 
κάνει την καρδιά σας 
να χτυπάει δυνατά, θα 
σας προσφέρει και μια 
πανοραμική θέα του 
Oasis of the Seas® και του 
Allure of the Seas®.

Αυτό το πλωτό μπαρ 
μετακινείται αργά 
πάνω-κάτω ανάμεσα 
σε τρία καταστρώματα, 
ανεβαίνοντας 
σταδιακά από το 
Royal Promenade στο 
Central Park.

Τα παιδιά θα λατρέψουν 
το υδάτινο πάρκο μας που 
βρίσκεται στο ανώτερο 
κατάστρωμα, το οποίο 
περιλαμβάνει και το H2O 
Zone® – με τα διαδραστικά 
του σιντριβάνια, τα κανόνια 
και τους πίδακες νερού. 
Υπάρχει επίσης μια κύρια 
πισίνα που υδροδοτείται από 
έναν καταρράκτη, καθώς και 
δύο θερμόλουτρα.

Το βράδυ, οι θεατρόφιλοι 
θα εντυπωσιαστούν 
από τις θεαματικές 
παραστάσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνουν ακόμα 
και επαγγελματίες που 
εκτελούν θεαματικά 
ακροβατικά στο νερό και 
μαγεύουν το κοινό με 
τις καταδύσεις τους από 
μεγάλα ύψη.

Περπατήστε στο 
boardwalk εν πλω και 
πάρτε μια γεύση από την 
αίγλη της παλιάς εποχής 
με μια μοντέρνα, ωστόσο, 
νότα, απολαμβάνοντας τα 
παιχνίδια λούνα παρκ, τα 
χαλαρά εστιατόρια καθώς 
και άλλες επιλογές 
διασκέδασης.

FLoWRiDeR® ZiP LiNe RiSiNG TiDe BaR H2o ZoNeSM aQUaTHeaTeR BoaRDWaLKSM

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ oaSiS  
Oasis of the Seas® & Allure of the Seas®, τα πιο συναρπαστικά και καινοτόμα κρουαζιερόπλοια του κόσμου

Υπερσύγχρονες σουίτες 
πολλών επιπέδων με 
παράθυρα από το δάπεδο 
έως την οροφή, θέα 
στη θάλασσα και χώρο 
186 μ2για χαλάρωση και 
ξεκούραση.

ΣΟΥΙΤΕΣ LoFT

Το υπαίθριο Central 
Park προσφέρει στους 
επισκέπτες του ανοιχτούς 
χώρους, πλούσια τροπική 
βλάστηση, επιλογές 
γευμάτων αλ φρέσκο και 
μια ήρεμη και γαλήνια 
ατμόσφαιρα.

CeNTRaL PaRKSM

Ένα μεγαλοπρεπές 
κατάστρωμα για 
περίπατο, το οποίο έχει 
θέα στον χώρο κάτω 
από αυτό. Υπάρχουν 
αρκετά καταστήματα, 
μπαρ και εστιατόρια που 
θα ικανοποιήσουν τα 
γούστα ακόμα και του 
πιο πολυταξιδεμένου 
επισκέπτη.

RoyaL PRoMeNaDe

Το Καρουσέλ είναι το 
πρώτο του είδους του εν 
πλω και είναι το κεντρικό 
αξιοθέατο του boardwalk. 
Διασκεδαστικό τόσο για 
τα παιδιά όσο και για τους 
μεγάλους, αυτό το ξύλινο 
καρουσέλ έχει άλογα, 
λιοντάρια, ζέβρες και 
καμηλοπαρδάλεις, όλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι.

ΚΑΡΟΥΣΕΛ

Χάρη στις οθόνες 
προβολής ταινιών στο 
κατάστρωμα πισίνας, 
θα απολαύσετε τις πιο 
πρόσφατες ταινίες με τη 
συνοδεία ενός κοκτέιλ 
ή κάτω από τον έναστρο 
ουρανό.

ΟΘΟΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αφιερώστε λίγο χρόνο για 
να ανακουφίσετε πνεύμα, 
σώμα και ψυχή με ένα 
μασάζ ή συμμετάσχετε 
σε ένα μάθημα και 
κάντε γυμναστική στο 
μεγαλύτερο σπα εν πλω. 
Γιατί δεν καλομαθαίνετε 
τον εαυτό σας ενδίδοντας 
σε μια ποικιλία μοναδικών 
θεραπειών;

ViTaLiTy aT Sea SPa & FiTNeSS

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ oaSiS oF THe SeaS & 
aLLURe oF THe SeaS ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΛΛΑ φΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ RoyaLCaRiBBeaN.CoM/SHiPS

Ισχύουν περιορισμοί ύψους και ηλικίας για τον τοίχο αναρρίχησης και το FlowRider®.

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της τουαλέτας προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις πισίνες και να παρακολουθήσουν επιτηρούμενα προγράμματα Adventure Ocean® 

(εξαιρούνται τα Fisher Price®, Aqua Babies και Aqua Tots)

Δρομολόγιο Διάρκεια Ημερομηνίες αναχώρησης Πλοίο Σελίδα

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑχΑΜΕΣ

ΑΣΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΑΛΑΣΚΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7, 8 ΚΑΙ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 
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ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ χΑΒΑΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 4 - 17 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

Βραζιλία 4 διανυκτερεύσεις 11 Μαρτ. 2013 έως 19 Απρ. 2013   60

Αργεντινή και Ουρουγουάη 7 διανυκτερεύσεις 5 Ιαν. 2013 έως 12 Απρ. 2013   60

Καρναβάλι 7 διανυκτερεύσεις 9 φεβρ. 2013   60

Καναδάς και Νέα Αγγλία 7 διανυκτερεύσεις 15 Σεπτ. 2013 έως 20 Οκτ. 2013   61
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Διώρυγα Παναμά προς Ανατολάς 15 διανυκτερεύσεις 27 Νοεμ. 2013 έως 1 Απρ. 2014   61

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 17 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

Τασμανία 7 διανυκτερεύσεις 27 Ιαν. 2014   62

Νότιος Ειρηνικός και Νησιά φίτζι 9 διανυκτερεύσεις 18 Δεκ. 2013 έως 27 φεβρ. 2014   62

Νότιος Ειρηνικός 9 διανυκτερεύσεις 14 Ιαν. 2013 έως 8 Απρ. 2014   62
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Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες απόπλου για όλες τις κρουαζιέρες, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα και δείτε το πλήρες πρόγραμμα δρομολογίων.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Κάνοντας ψώνια σε μια αγορά, καταδύσεις στην Καραϊβική, καγιάκ στην Αρούμπα.
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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.

Βιώστε το διασκεδαστικό 
zip line. Από ύψος 
εννιά καταστρωμάτων, 
αυτή η βόλτα που θα 
κάνει την καρδιά σας 
να χτυπάει δυνατά, θα 
σας προσφέρει και μια 
πανοραμική θέα του 
Oasis of the Seas® και του 
Allure of the Seas®.

Αυτό το πλωτό μπαρ 
μετακινείται αργά 
πάνω-κάτω ανάμεσα 
σε τρία καταστρώματα, 
ανεβαίνοντας 
σταδιακά από το 
Royal Promenade στο 
Central Park.

Τα παιδιά θα λατρέψουν 
το υδάτινο πάρκο μας που 
βρίσκεται στο ανώτερο 
κατάστρωμα, το οποίο 
περιλαμβάνει και το H2O 
Zone® – με τα διαδραστικά 
του σιντριβάνια, τα κανόνια 
και τους πίδακες νερού. 
Υπάρχει επίσης μια κύρια 
πισίνα που υδροδοτείται από 
έναν καταρράκτη, καθώς και 
δύο θερμόλουτρα.

Το βράδυ, οι θεατρόφιλοι 
θα εντυπωσιαστούν 
από τις θεαματικές 
παραστάσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνουν ακόμα 
και επαγγελματίες που 
εκτελούν θεαματικά 
ακροβατικά στο νερό και 
μαγεύουν το κοινό με 
τις καταδύσεις τους από 
μεγάλα ύψη.

Περπατήστε στο 
boardwalk εν πλω και 
πάρτε μια γεύση από την 
αίγλη της παλιάς εποχής 
με μια μοντέρνα, ωστόσο, 
νότα, απολαμβάνοντας τα 
παιχνίδια λούνα παρκ, τα 
χαλαρά εστιατόρια καθώς 
και άλλες επιλογές 
διασκέδασης.

FLoWRiDeR® ZiP LiNe RiSiNG TiDe BaR H2o ZoNeSM aQUaTHeaTeR BoaRDWaLKSM

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ oaSiS  
Oasis of the Seas® & Allure of the Seas®, τα πιο συναρπαστικά και καινοτόμα κρουαζιερόπλοια του κόσμου

Υπερσύγχρονες σουίτες 
πολλών επιπέδων με 
παράθυρα από το δάπεδο 
έως την οροφή, θέα 
στη θάλασσα και χώρο 
186 μ2για χαλάρωση και 
ξεκούραση.

ΣΟΥΙΤΕΣ LoFT

Το υπαίθριο Central 
Park προσφέρει στους 
επισκέπτες του ανοιχτούς 
χώρους, πλούσια τροπική 
βλάστηση, επιλογές 
γευμάτων αλ φρέσκο και 
μια ήρεμη και γαλήνια 
ατμόσφαιρα.

CeNTRaL PaRKSM

Ένα μεγαλοπρεπές 
κατάστρωμα για 
περίπατο, το οποίο έχει 
θέα στον χώρο κάτω 
από αυτό. Υπάρχουν 
αρκετά καταστήματα, 
μπαρ και εστιατόρια που 
θα ικανοποιήσουν τα 
γούστα ακόμα και του 
πιο πολυταξιδεμένου 
επισκέπτη.

RoyaL PRoMeNaDe

Το Καρουσέλ είναι το 
πρώτο του είδους του εν 
πλω και είναι το κεντρικό 
αξιοθέατο του boardwalk. 
Διασκεδαστικό τόσο για 
τα παιδιά όσο και για τους 
μεγάλους, αυτό το ξύλινο 
καρουσέλ έχει άλογα, 
λιοντάρια, ζέβρες και 
καμηλοπαρδάλεις, όλα 
ζωγραφισμένα στο χέρι.

ΚΑΡΟΥΣΕΛ

Χάρη στις οθόνες 
προβολής ταινιών στο 
κατάστρωμα πισίνας, 
θα απολαύσετε τις πιο 
πρόσφατες ταινίες με τη 
συνοδεία ενός κοκτέιλ 
ή κάτω από τον έναστρο 
ουρανό.

ΟΘΟΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Αφιερώστε λίγο χρόνο για 
να ανακουφίσετε πνεύμα, 
σώμα και ψυχή με ένα 
μασάζ ή συμμετάσχετε 
σε ένα μάθημα και 
κάντε γυμναστική στο 
μεγαλύτερο σπα εν πλω. 
Γιατί δεν καλομαθαίνετε 
τον εαυτό σας ενδίδοντας 
σε μια ποικιλία μοναδικών 
θεραπειών;

ViTaLiTy aT Sea SPa & FiTNeSS

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ oaSiS oF THe SeaS & 
aLLURe oF THe SeaS ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΛΛΑ φΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ RoyaLCaRiBBeaN.CoM/SHiPS

Ισχύουν περιορισμοί ύψους και ηλικίας για τον τοίχο αναρρίχησης και το FlowRider®.

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της τουαλέτας προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις πισίνες και να παρακολουθήσουν επιτηρούμενα προγράμματα Adventure Ocean® 

(εξαιρούνται τα Fisher Price®, Aqua Babies και Aqua Tots)

Δρομολόγιο Διάρκεια Ημερομηνίες αναχώρησης Πλοίο Σελίδα

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑχΑΜΕΣ

ΑΣΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΑΛΑΣΚΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7, 8 ΚΑΙ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 7 διανυκτερεύσεις 12 ΙΑΝ. 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2014   50

Ανατολική Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 6 Ιαν. 2013 έως 25 Μαΐου 2014   50

Ανατολική Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 13 Ιαν. 2013 έως 20 Απρ. 2014   51

Ανατολική Καραϊβική 8 διανυκτερεύσεις 19 Ιαν. 2013 έως 26 Απρ. 2014   51

Ανατολική Καραϊβική 10 διανυκτερεύσεις 4 Ιαν. 2013 έως 8 Μαρτ. 2013   51

 

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7, 9 ΚΑΙ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

Νότια Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 6 Ιαν. 2013 έως 16 φεβρ. 2014   52

Νότια Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 13 Ιαν. 2013 έως 23 φεβρ. 2014   52

Νότια Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 18 Μαΐου 2013 έως 2 Νοεμ. 2014   52

Νότια Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 9 Νοεμ. 2013 έως 19 Απρ. 2014   53

Βερμούδες και Καραϊβική 9 διανυκτερεύσεις 18 Απρ. 2013 έως 22 Αυγ. 2013   53

Νότια Καραϊβική 11 διανυκτερεύσεις 14 Ιαν. 2013 έως 25 φεβρ. 2013   53

 

ΑΛΑΣΚΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αλάσκα προς Νότο 7 διανυκτερεύσεις 24 Μαΐου 2013 έως 30 Αυγ. 2013   55

Αλάσκα προς Βορρά 7 διανυκτερεύσεις 17 Μαΐου 2013 έως 23 Αυγ. 2013   55

Παγετώνας Σόγιερ, Αλάσκα 7 διανυκτερεύσεις 31 Μαΐου 2013 έως 30 Αυγ. 2013   55

 

 

ΑΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 3 - 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Τα καλύτερα της Μαλαισίας 3 διανυκτερεύσεις 22 φεβρ. 2013 έως 29 Μαρτ. 2013   58

Εξερεύνηση της Μαλαισίας 3 διανυκτερεύσεις 1 Ιουν. 2013   58

Νησιά της Νοτιοανατολικής Ασίας 4 διανυκτερεύσεις 3 Ιαν. 2013 έως 1 Απρ. 2013   58

Τα καλύτερα της Μαλαισίας 4 διανυκτερεύσεις 4 Ιουν. 2013   59

Γεύση Νοτιοανατολικής Ασίας 5 διανυκτερεύσεις 12 φεβρ. 2013 έως 17 φεβρ. 2013   59

Εξωτική Ασία 10 διανυκτερεύσεις 8 Ιουν. 2013   59

 

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ χΑΒΑΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 4 - 17 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

Βραζιλία 4 διανυκτερεύσεις 11 Μαρτ. 2013 έως 19 Απρ. 2013   60

Αργεντινή και Ουρουγουάη 7 διανυκτερεύσεις 5 Ιαν. 2013 έως 12 Απρ. 2013   60

Καρναβάλι 7 διανυκτερεύσεις 9 φεβρ. 2013   60

Καναδάς και Νέα Αγγλία 7 διανυκτερεύσεις 15 Σεπτ. 2013 έως 20 Οκτ. 2013   61

χαβάη 10 διανυκτερεύσεις 13 Σεπτ. 2013   61

Διώρυγα Παναμά προς Ανατολάς 15 διανυκτερεύσεις 27 Νοεμ. 2013 έως 1 Απρ. 2014   61

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 17 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

Τασμανία 7 διανυκτερεύσεις 27 Ιαν. 2014   62

Νότιος Ειρηνικός και Νησιά φίτζι 9 διανυκτερεύσεις 18 Δεκ. 2013 έως 27 φεβρ. 2014   62

Νότιος Ειρηνικός 9 διανυκτερεύσεις 14 Ιαν. 2013 έως 8 Απρ. 2014   62

Νέα Ζηλανδία 11 διανυκτερεύσεις 7 Δεκ. 2013 έως 24 Ιαν. 2014   63

Κουίνσλαντ 11 διανυκτερεύσεις 18 φεβρ. 2013 έως 28 Μαρτ. 2014   63

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία 17 διανυκτερεύσεις 9 Νοεμ. 2013 έως 14 φεβρ. 2014   63

 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες απόπλου για όλες τις κρουαζιέρες, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα και δείτε το πλήρες πρόγραμμα δρομολογίων.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Κάνοντας ψώνια σε μια αγορά, καταδύσεις στην Καραϊβική, καγιάκ στην Αρούμπα.
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Οι μετοχές της Royal Caribbean Cruises Ltd.εμπορεύονταιστο 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 η οποία προέρχεται από καλά διαχειριζόμενα δάση και για την παραγωγή αυτού του χαρτιού έχουν 
χρησιμοποιηθεί μόνον εγκεκριμένες πρώτες ύλες. Πλοία νηολογίου Μπαχαμών. Σχεδιάστηκε και παράχθηκε από την Positive Thinking – LondonGREEK/Σεπτ.09/2012

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κύρια στοιχεία 5

Οι παροχές του Royal AdvantageSM 6-7

Τι περιλαμβάνεται 8-9

Πρόσθετες επιλογές 10-11

Η ζωή εν πλω 12-25

Γνωρίστε το στόλο 26-31

Ευρώπη & Μέση Ανατολή 32-43

Καραϊβική, Βερμούδες & Μπαχάμες 44-53

Αλάσκα 54-55

Αμερική, Ασία και Ν. Ειρηνικό 56-63

Cruisetours 64-65

Μοναδικά ταξίδια 66-67

Καταλύματα & Σχέδια καταστρώματος 68-79

Περισσότερες πληροφορίες 80-83

Διάγραμμα κρουαζιερών 84-85

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ.

1. Αναζητήστε και κατεβάστε έναν  

αποκωδικοποιητή QR (υπάρχουν  

πολλοί δωρεάν).

2. Ξεκινήστε τον αποκωδικοποιητή  

QR στο κινητό σας τηλέφωνο και  

σαρώστε τους κωδικούς σε αυτό  

το φυλλάδιο.

3. Κάθε κωδικός θα κατευθύνει το πρόγραμμα 

περιήγησης του κινητού σας στο αντίστοιχο 

περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας royalcaribbean.com, 

στα Αγγλικά.

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ - Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΣΑΣ ΞΕΚΙΝΑ ΕΔΩ.

ΑΛΑΣΚΑ • ΑΣΙΑ • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ • ΜΠΑΧΑΜΕΣ • ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 
ΚΑΝΑΔΑΣ • ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ • ΝΤΟΥΜΠΑΪ • ΑΙΓΥΠΤΟΣ • ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  
ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ • ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ • ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ • ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ • ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ • ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
2013-2014 

ΚΑΝΤΕ 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

ΣΑΣ ΤΩΡΑ!

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 

84-85

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟφΟΡiΕΣ ΣχΕΤΙΚa ΜΕ ΤΙΣ  
ΚΑΛyΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣφΕΡoΜΕΝΕΣ ΤΙΜeΣ: 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝhΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡAΚΤΟΡΑ 
ΕΠΙΣΚΕφΤΕiΤΕ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛiΔΑ ROYALCARibbEAN.COM 
ΚΑΛeΣΤΕ ΤΗΝ ROYAL CARibbEAN iNTERNATiONAL 
ΣΤΟ ΤΗΛEΦΩΝΟ +1 305-341-0204 
(Μόνο στα Αγγλικά και ισχύουν χρεώσεις διεθνούς κλήσης)

Συμπεριλαμβανομένων ....

• Φανταστικές ανακαινίσεις στον στόλο μας με 22 καινοτόμα κρουαζιερόπλοια

• Εννέα καταπληκτικά πλοία στην Ευρώπη

• Κρουαζιέρες στην Καραιβική με τα απίστευτα πλοία μας - το Oasis of the Seas & το Allure® of the Seas

• τον Περσικό Κόλπο με την υπέροχη κρουαζιέρα μας από το Ντουμπάι

• Δρομολόγια στη Νότια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και το Νότιο Ειρηνικό

• Συναρπαστικα Cruisetours στην Αλάσκα

• Εξαιρετικα «Unique Voyages» και υπερατλαντικά δρομολόγια

• Μια μεγάλη επιλογή από σύντομες κρουαζιέρες 3,4, και 5 νυκτών 

• Εμπειρία DreamWorks σε πέντε πλοία το 2013

• Barbie at Sea, αποκλειστικά στα πλοία της Royal Caribbean International®

• τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένα μεσογειακά δρομολόγια

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
7 ΝΥΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RoyaLCoMPeTiTioN.CoM/GR



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013-2014

*Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα πλοία. Τίτλοι Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon και όλοι οι σχετικοί ήρωες κινουμένων σχεδίων και τα εμπορικά ονόματα TM &  
©2011 DreamWorks Animation L.L.C.† Έως και 2 παιδιά σαλπάρουν δωρεάν, μόνο με πληρωμή φόρων, δασμών και επιπλέον εξόδων, όταν μοιράζονται μία καμπίνα με δύο ενηλίκους.  
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και εξαρτώνται από την υπάρχουσα διαθεσιμότητα. Ισχύει για παιδιά κάτω των 12 ετών σε επιλεγμένες κρουαζιέρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΜΑΓΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΟΙΑ

Το 2013 και το 2014, βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο τον 

βραβευμένο στόλο μας παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών 

στη θάλασσα. Σε όλα μας τα πλοία, θα βρείτε μια τεράστια

ποικιλία νέων συναρπαστικών επιλογών φαγητού, ψυχαγωγίας, τεχνολογίας 

και δραστηριοτήτων για παιδιά. Είναι επιδίωξή μας να σας προσφέρουμε 

τις παροχές του Royal AdvantageSM – μια υπόσχεση να σας εξασφαλίσουμε 

πρωτοποριακά πλοία, μοναδικούς προορισμούς και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση 

απαράμιλλης ποιότητας. Μετά  και τις πρόσφατες ανακαινίσεις, μια επιλογή από 

22 καταπληκτικά κρουαζιερόπλοια (καθώς και δύο ακόμη υπό κατασκευή, ένα από 

αυτά αναμένεται να καθελκυστεί το 2014) και 261 λιμάνια σε ολόκληρο τον κόσμο, 

είναι σίγουρο ότι χάρη στο Royal AdvantageSM θα ζείτε τις διακοπές τις ζωής σας, 

κάθε φορά.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ  
ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ

GOLd ANChOR SERvICE

Τα διεθνή μας πληρώματα 

είναι από τα πιο φιλικά και 

επιμελή στη θάλασσα, από 

τον προσωπικό σας σερβιτόρο

που σας φέρνει το αγαπημένο σας σνακ 

μέχρι τον συνοδό καμπίνας που διασφαλίζει 

ότι η καμπίνα σας είναι ακριβώς όπως σας 

αρέσει. Στις κρουαζιέρες μας, μπορείτε 

να περιμένετε ένα υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης, χάρη στο οποίο κάθε  

στιγμή είναι μοναδική. Δεν μιλάμε για 

τυπική εξυπηρέτηση. Μιλάμε για την  

Gold Anchor Service.

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!†

Έως και 2 παιδιά κάτω των 12 ετών σαλπάρουν 

ΔΩΡΕΑΝ σε επιλεγμένες κρουαζιέρες το 

2013/14. Εσείς θα πληρώσετε μόνο τους φόρους, 

τους δασμούς και τα όποια επιπλέον έξοδα.

 

Η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη, γι’ αυτό 

κάντε κράτηση σήμερα. Δείτε τις σελίδες 

14-15 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 

με τις προσφορές οικογενειακών διακοπών.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
dREAMWORKSEXPERIENCE*

Κάντε τις επόμενες διακοπές της οικογένειάς σας 

μια πραγματικά αξέχαστη περιπέτεια! Σαλπάρετε 

με την Royal Caribbean International και την 

DreamWorks Animation και ζήστε παραμυθένιες 

στιγμές με τους αγαπημένους σας ήρωες των 

ταινιών Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda 

και πολλών άλλων. Δείτε τις σελίδες 14-15 για 

περισσότερες πληροφορίες.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ BARBIE  
ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΑΣ*

Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα με την νέα 

φανταστική εμπειρία Barbie Experience στα 

πλοία της Royal Caribbean International®! 

Η οικογένειά σας μπορεί να απολαύσει 

συμπληρωματικά μαθήματα χορού, καραόκε, 

βραδιές προβολής ταινιών, παιχνίδια και 

δημιουργικές δραστηριότητες με θέμα την Barbie, στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων που προσφέρονται στο Adventure Ocean. Ακόμα καλύτερα, 

κάνετε αναβάθμιση στην εμπειρία Barbie Experience premium που ξεκινάει 

τον Μάρτιο του 2013 και περιλαμβάνει εκδηλώσεις, αναμνηστικά δώρα, 

διακόσμηση καμπίνας, πάρτυ τσαγιού, επιδείξεις μόδας και πολλά άλλα με 

θέμα την Barbie.
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ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ROYAL ADVANTAGESM.

Συμμετέχοντας σε μια κρουαζιέρα της Royal Caribbean International®, 

αμέσως θα καταλάβετε ότι κανένα άλλο πακέτο διακοπών και καμία 

άλλη εταιρεία κρουαζιέρας δεν σας προσφέρει τόσες ευκαιρίες 

δραστηριοτήτων και απεριόριστης χαλάρωσης.

Είτε σας ενδιαφέρει η δράση, όπως ο τοίχος αναρρίχησης, το 

παγοδρόμιο ή το FlowRider®, ο προσομοιωτής σέρφινγκ εν πλω, είτε 

απλά θέλετε να αποδράσετε σε έναν παράδεισο ηρεμίας στα spa εν 

πλω, μπορούμε πραγματικά να σας προσφέρουμε ό,τι χρειάζεστε.

Εδώ και 40 χρόνια,  είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε 

στους επισκέπτες μας αξέχαστες διακοπές κάθε φορά. Παραμένοντας 

πιστοί στη δέσμευσή μας, εμπλουτίζουμε τον βραβευμένο στόλο 

μας που αποτελείται από 22 πλοία με ακόμα περισσότερες επιλογές 

φαγητού, ψυχαγωγίας, τεχνολογίας και προγραμμάτων για νέους, οι 

οποίες θα διατίθενται σε όλα τα πλοία μας. Ονομάζουμε την αφοσίωση 

στη διασκέδασή σας “Royal AdvantageSM”. Συμμετάσχετε και  

δείτε μόνοι σας πώς οι διακοπές σας μπορούν ν’ αγγίξουν την 

τελειότητα και ακόμη καλύτερα.  Θα χαρούμε να καλωσορίσουμε 

εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας στα πλοία μας.

Adam M. Goldstein

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Royal Caribbean International

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟν ADAM, ΕΠΙΣκΕφΤΕΙΤΕ ΤΟ bLOG ΤΟΥ ΣΤη ΔΙΕΥΘΥνΣη 
answeritroyally.com/blog

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΝΟΥΝ 
ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Στη Royal Caribbean, η καινοτομία και η φαντασία χαράζουν 
την πορεία μας. Είμαστε η πρώτη εταιρεία που σας προσφέρει 
παροχές, όπως το πατινάζ, η αναρρίχηση σε τοίχο και τα zip 
line εν πλω, ενώ συνεχώς επινοούμε νέους τρόπους για να σας 
παρέχουμε περισσότερες από τις αγαπημένες δραστηριότητές 
σας! Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις πιο πρόσφατες 
βελτιωμένες παροχές μας:
 

Οθόνες προβολής ταινιών δίπλα στην πισίνα, ώστε να μπορείτε 

να απολαύσετε ταινίες κάτω από τον έναστρο ουρανό

 
Παροχή iPad σε καμπίνες, που σας δίνουν τη δυνατότητα 
να αποκτήσετε πρόσβαση στα καθημερινά δρώμενα και τις 
δραστηριότητες, να παραγγείλετε μέσω της υπηρεσίας δωματίου, 
να δείτε τα μενού των εστιατορίων, να αποκτήσετε πρόσβαση 
στο Internet, να παρακολουθήσετε ταινίες και ακόμα περισσότερα

νέες επιλογές φαγητού στα περισσότερα πλοία,  
που περιλαμβάνουν το εστιατόριο Asian Izumi, το 
Chops GrilleSM, το σήμα-κατετεθέν steak-house μας, 
καθώς και το μεξικανικό εστιατόριο Rita’s Cantina

κινηματογραφικές αίθουσες ταινιών 3D, όπου ζωντανεύουν 
ταινίες πρώτης προβολής της DreamWorks Animation και 
άλλων κινηματογραφικών στούντιο

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ royal aDVantage, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
royalcaribbean.com
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Εικόνες: Οθόνη εξωτερικού χώρου, Central Park, γεύμα αλ φρέσκο.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ νΑ ΑνΑκΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ

royal  
aDVantage



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΑΣ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ royalcaribbean.com/whatsincluDeD

ΔΙΑΜΟΝΗ

Όλες οι καμπίνες μας διαθέτουν δικό τους μπάνιο και 

τηλεόραση, τηλέφωνο, χώρο καλλωπισμού και σεσουάρ, 

καθώς και έναν αποκλειστικό συνοδό καμπίνας.

Δείτε τις σελίδες 24-25 και 68-69 για περισσότερες πληροφορίες. 

ΓΕΥΜΑΤΑ

Από εκλεπτυσμένα εστιατόρια μέχρι πιτσαρίες, η ποικιλία των 

επιλογών είναι εξαιρετικά μεγάλη. Υπάρχουν, επίσης, οι επιλογές 

My Time Dining και Family My Time Dining, ώστε να μπορείτε να 

επιλέγετε την ώρα που θα γευματίζετε κάθε μέρα.^

Δείτετις σελίδες 18-19 για περισσότερες πληροφορίες. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Αφήστε μας να σας διασκεδάσουμε με κάτι διαφορετικό κάθε 

βράδυ! Από μιούζικαλ, παραστάσεις στον πάγο και το νερό μέχρι 

καζίνο, κωμικές παραστάσεις και πολλά άλλα.

Δείτε τις σελίδες 20-21 για περισσότερες πληροφορίες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ

Διαθέτουμε τον πιο πρωτοποριακό στόλο κρουαζιερόπλοιων στον 

κόσμο, γεμάτο δραστηριότητες εν πλω, από το FlowRider® και 

τους τοίχους αναρρίχησης μέχρι τα zip line.

Δείτε τις σελίδες 26-31 για τις καινοτόμες δυνατότητες εν πλω που 
διατίθενται σε κάθε κατηγορία πλοίων. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

η διασκέδαση των παιδιών και των εφήβων είναι σίγουρη με τα 

ειδικά προγράμματα για κάθε ηλικιακή κατηγορία.*

Δείτε τις σελίδες 14-15 για περισσότερες πληροφορίες.

Day sPa & Fitness centre

Τα κέντρα ευεξίας μας Day Spa & Fitness Centre εν πλω διαθέτουν μερικά 

από τα πιο σύγχρονα όργανα γυμναστικής στη θάλασσα. Εναλλακτικά, 

μπορείτε απλά να χαλαρώσετε στη σάουνα, το τζακούζι ή το χαμάμ.

Δείτε τις σελίδες 16-17 για περισσότερες πληροφορίες.

crown & anchor society®

Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Crown & Anchor Society για να επιβραβεύσουμε τους πιστούς μας πελάτες.  

Όσο περισσότερο ταξιδεύετε μαζί μας, τόσα περισσότερα οφέλη θα απολαμβάνετε. Χωρίς συνδρομή, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, μπορείτε να συμμετάσχετε μετά από την πρώτη σας κρουαζιέρα μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες, 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.royalcaribbean.com/crownandanchor

* Τα κλαμπ για εφήβους Fuel/Optix και Living Room διατίθενται μόνο στα πλοία των κατηγοριών Voyager, Radiance και Freedom.
^Πρέπει να προκαταβάλετε τα φιλοδωρήματα για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές My Time Dining και Family My Time Dining.
Σημειώστε ότι οι επιλογές διασκέδασης καθώς και οι επιλογές και οι χώροι εστίασης διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο και την κατηγορία.

Εικόνες: Παρέλαση στο Royal Promenade, δείπνο στο κύριο εστιατόριο, γυμναστήριο εν πλω.



ΣΤΑΜΑΤηΣΤΕ νΑ ΟνΕΙΡΕΥΕΣΤΕ κΑΙ ΠΑΡΤΕ 
ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΜΙΑ κΡΟΥΑΖΙΕΡΑ.
Γιατί να μην δοκιμάσετε μια από τις συναρπαστικές σύντομες κρουζιέρες μας; 

Οι σύντομες κρουαζιέρες σας αρέχουν εξαιρετική ευελιξία στις διακοπές, είτε θέλετε να κάνετε ένα 

μεγάλο διάλειμμα είτε να λείψετε ένα τριήμερο.  Ακολουθεί μια γρήγορη περιγραφή των σύντομων 

κρουζιερών που προσφέρονται:
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΟΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 

ΕΥΡΩΠΗ
Δυτική Μεσόγειος Βαρκελώνη 5 νύχτες Liberty of the Seas® 36

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
Μπαχάμες Μαϊάμι 3 νύχτες Majesty of the Seas® 47

Μπαχάμες Μαϊάμι 4 νύχτες Majesty of the Seas® 47

Δυτική καραϊβική φορτ Λοντερντέηλ 4 νύχτεs Liberty of the Seas® 47

Δυτική καραϊβική Τάμπα 4 νύχτες brilliance of the Seas® 47

Δυτική καραϊβική φορτ Λοντερντέηλ 5 νύχτες Liberty of the Seas® 47

Δυτική καραϊβική Τάμπα 5 νύχτες Jewel of the Seas® 47

Δυτική καραϊβική Τάμπα 5 νύχτες brilliance of the Seas® 48

ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΣΙΑ & ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
Τα καλύτερα της Μαλαισίας Σιγκαπούρη 3 νύχτες Legend of the Seas® 58

Μαλαισία Σιγκαπούρη 3 νύχτες Mariner of the Seas® 58

νησιά της νοτιοανατολικής Ασίας Σιγκαπούρη 4 νύχτες Legend of the Seas® 58

Τα καλύτερα της Μαλαισίας Σιγκαπούρη 4 νύχτες Mariner of the Seas® 59

Γέυση νοτιοανατολικής Ασίας Σιγκαπούρη 5 νύχτες Legend of the Seas® 59

Βραζιλία Σιγκαπούρη 4 νύχτες Splendour of the Seas® 60

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ royalcaribbean.com



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗ / ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝ 
ΠΛΩ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ royalcaribbean.com 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ! ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Δεν θα δείτε απλά τον κόσμο. Θα τον εξερευνήσετε. Δώστε μας 

την ευκαιρία να σας ξεναγήσουμε στα καλύτερα αξιοθέατα κάθε 

προορισμού. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία εκδρομών στη 

στεριά, μέσα από την ιστοσελίδα royalcaribbean.com/shorex

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Τα πλοία μας προσφέρουν πρωτοκλασάτα εστιατόρια εν πλω

από διαφορετικές κουζίνες, στα οποία είναι δυνατή η

ηλεκτρονική κράτηση από την ιστοσελίδα

royalcaribbean.com/precruiseplanner

ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΟΤΩΝ

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κράτηση ενός από τα επιλεγμένα 

πακέτα ποτών* all-inclusive, τα οποία περιλαμβάνουν κρασί, 

αναψυκτικά από αυτόματα μηχανήματα, χυμούς και εμφιαλωμένο 

νερό, με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα  

royalcaribbean.com/precruiseplanner

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ sPa

Απολαύστε έναν κόσμο απόλυτης ηρεμίας χάρη στη μεγάλη 

ποικιλία των θεραπειών spa, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί, για να 

σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε. Περιηγηθείτε στο πλήρες μενού 

των υπηρεσιών spa που προσφέρουμε, στην ιστοσελίδα  

royalcaribbean.com/precruiseplanner

ΓΙΟΡΤΕΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΜΟΚΙΝ

Γιορτάζετε ένα ειδικό γεγονός; Μπορείτε να προσθέσετε 

αυτές τις μικρές πινελιές που θα κάνουν την κρουαζιέρα σας 

ξεχωριστή. Γιατί να μην παραγγείλετε το σμόκιν σας και να το 

παραλάβετε εν πλω; Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το 

ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην ιστοσελίδα  

royalcaribbean.com/giftsandgear

ΓΑΜΟΙ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Οραματιστείτε το γάμο των ονείρων σας εν πλω ή σε έναν από

τους συναρπαστικούς προορισμούς μας και αφήστε μας να τον

σχεδιάσουμε για εσάς. Για να μάθετε περισσότερα,

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα royalcaribbean.com/weddings



ΑΓΟΡΕΣ Εν 
ΠΛΩ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΤΡηΤΑ.

η κάρτα SeaPass αποτελεί το κλειδί του δωματίου σας 

και το μέσο για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας στο 

πλοίο. Χρησιμοποιήστε την κάθε φορά που θέλετε να 

αγοράσετε αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά εξαιρετικής 

ποιότητας, παγωτό ben & Jerry’s®, θεραπείες ομορφιάς στο 

spa ή σουβενίρ από τα καταστήματα εν πλω.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, 
επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
royalcaribbean.com

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ

Μπορείτε να προπαραγγείλετε CD & DVD με φωτογραφίες και βίντεο 
από την κρουαζιέρα από επαγγελματία φωτογράφο. Για να μάθετε 
περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα mycruisephotos.com

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ ΗΣΥΧΟ, 
24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ, 7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

η Royal Caribbean συνεργάζεται με την Assist Card, για να 

σας προσφέρει ηρεμία και κάλυψη κάθε στιγμή των διακοπών 

σας. καλύπτουμε παρακολούθηση αποσκευών, αντικατάσταση 

απολεσθέντων ταξιδιωτικών εγγράφων, υπηρεσίες  

concierge, νομική υποστήριξη, βοήθεια για κρατήσεις πτήσεων και 

ξενοδοχείων, όλα σε  συνδυασμό με  

εικοσιτετράωρη βοήθεια επτά ημέρες  

την εβδομάδα σε πολλές γλώσσες.  

Αγοράστε την Assist Card τη στιγμή της  

κράτησης της κρουαζιέρας σας ή  

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  

assist-card.com/cruiseassist, 

για περισσότερες πληροφορίες

*Προς το παρόν, αυτά τα πακέτα διατίθενται για κράτηση εν πλω μόνο σε επιλεγμένα πλοία.

Εικόνες: Εκδρομή στη στεριά, γκαλερί τέχνης εν πλω, ben & Jerry’s®.
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ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΝΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΕΔΩ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

Στα πλοία μας, μπορείτε να βάλετε στην άκρη τις καθημερινές 

σκοτούρες και να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο. Εξασκηθείτε 

στη μινιατούρα γήπεδο γκολφ, εντυπωσιάστε με τις φιγούρες 

σας στο παγοδρόμιο ή στην πίστα πατινάζ, παίξτε έναν φιλικό 

αγώνα μπάσκετ ή βόλεϊ στο κανονικών διαστάσεων γήπεδό 

μας. Δοκιμάστε τις ικανότητές σας δαμάζοντας τα κύματα στον 

προσομοιωτή σέρφινγκ εν πλω. Χαλαρώστε και κολυμπήστε με 

τα παιδιά στις πισίνες μας ή απολαύστε τη θέα στον ωκεανό από 

τα κλιμακωτά υδρομασάζ, που υψώνονται 4 μέτρα πάνω από το 

πλοίο και κόβουν την ανάσα.

Είτε αναζητάτε την απόλυτη έκρηξη αδρεναλίνης είτε προτιμάτε 

μια όαση ηρεμίας μόνο για εσάς, είναι σίγουρο ότι θα το βρείτε 

σε μια κρουαζιέρα της Royal Caribbean.

 
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΕΞΙΣΟΥ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η συναρπαστική εμπειρία αγορών ή οι δραστηριότητες εν πλω 

δεν λείπουν από το πλοίο. Θαυμάστε τις συλλογές τέχνης, μεταξύ 

άλλων και την γκαλερί του Romeo Britto, ή επισκεφτείτε το νέο 

κατάστημα με αξεσουάρ της Guess® όπου θα βρείτε την τελευταία 

κολεξιόν της Guess® από τσάντες, κοσμήματα και ρολόγια.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΛΟΙΟ, ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 26-31, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM/SHIPS 



ΓΙΝΕΤΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ 
ΣΕΡΦΙΝΓΚ ΕΝ ΠΛΩ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Με ορμή 27.000 λίτρων νερού το λεπτό, το FlowRider®, 

ο προσομοιωτής σέρφινγκ εν πλω, είναι ένα εντυπωσιακό 

επίτευγμα της μηχανικής όπου μπορείτε να σερφάρετε 

μόνοι σας ή να κάνετε μαθήματα σέρφινγκ. Είναι μία 

από τις πολλές μοναδικές καινοτομίες που μπορείτε να 

βιώσετε μόνο σε μια κρουαζιέρα της Royal Caribbean.

 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις πολλές 

καινοτομίες μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

ROYALCARIBBEAN.COM/SHIPS
 

Επίσης, μην χάσετε την εκλεκτή συλλογή της Coach® από 

τσάντες και αξεσουάρ. Περπατήστε στο Royal Promenade ή 

παίξτε ένα παιχνίδι μπίνγκο. Διαβάστε ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη 

ή συνδεθείτε στο royalcaribbean online.SM^ Ενδιαφέρεστε να 

μάθετε κάτι καινούργιο; Ρίξτε μια ματιά στο Explorer Academy 

όπου οι επαγγελματίες μας θα σας μάθουν να χορεύετε,  

να κάνετε πατινάζ ή ακόμα και να φτιάχνετε το τέλειο Martini.  

Από τα υπέροχα έργα τέχνης και την εντυπωσιακή μόδα μέχρι 

τις επιλογές διασκέδασης, όλες οι δραστηριότητές μας εν πλω 

θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.

 
 

Οι δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο.^Λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις 
είναι διαθέσιμες εν πλω, η συνδεσιμότητα εξαρτάται από το δορυφορικό σήμα.
 
Εικόνες: FlowRider®, Γκαλερί του Romero Britto, τοίχος αναρρίχησης.
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ BABIES TO GO, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ROYALCARIBBEAN.COM/FAMILIES

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ

Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να σας συνοδέψουν σε 

μια μεγάλη ποικιλία συναρπαστικών εκδρομών στη στεριά. 

Περάστε χρόνο μαζί τους στις παρθένες παραλίες των ιδιωτικών 

προορισμών της Royal Caribbean Labadee® και CocoCay® στην 

Καραϊβική και στο πάρκο με τα φουσκωτά παιχνίδια για ατελείωτη 

διασκέδαση στο νερό, το AquaPark. Πίσω στο πλοίο, επισκεφτείτε 

τη Ζώνη αθλημάτων για έναν αγώνα μπάσκετ ή συναγωνιστείτε τα 

παιδιά σας για να δείτε ποιος θα σκαρφαλώσει πρώτος στον τοίχο 

αναρρίχησης.. Κάντε μαζί πατινάζ στο Studio B ή εξασκηθείτε στο 

χορό στην ντίσκο για οικογένειες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 

και μέχρι αργά το βράδυ, σε ολόκληρο το πλοίο εξελίσσονται 

παιχνίδια, δρώμενα και δραστηριότητες, δίνοντάς σας την ευκαιρία 

να περάσετε ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σας.

ΠΑΙΞΤΕ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΗΣΤΕ ΣΤΟ H2O ZONESM 

Το H2O ZoneSM είναι ένας από τους καλύτερους χώρους 

οικογενειακής διασκέδασης στα πλοία της κατηγορίας  

Oasis και Freedom. Απολαύστε έναν μαγικό κόσμο από 

πολύχρωμα αγάλματα, διαδραστικά σιντριβάνια και κανόνια  

που εκτοξεύουν και ψεκάζουν νερό προς κάθε κατεύθυνση.† 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ BARBIE EXPERIENCE

Με τη νέα φανταστική εμπειρία Barbie Experience, τα παιδιά 

μπορούν να διασκεδάσουν με αναμνηστικά δώρα, διακόσμηση 

καμπίνας, πάρτυ τσαγιού, επιδείξεις μόδας, μαθήματα χορού, 

καραόκε, βραδιές προβολής ταινιών, παιχνίδια, δημιουργικές 

δραστηριότητες και άλλα με θέμα την Barbie.



ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ ΜΕ 
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ, 
ΥΔΑΤΙΝΑ ΠΑΡΚΑ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΑΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ADVENTURE OCEAN®† & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

Στη Royal Caribbean σάς διαβεβαιώνουμε ότι τα παιδιά σας δεν 

θα βαρεθούν ποτέ χάρη στις δραστηριότητες που προσφέρουμε, 

οι οποίες επιβλέπονται από εξειδικευμένο προσωπικό και 

διαχωρίζονται σε επτά ηλικιακές κατηγορίες, από βρέφη  

6 μηνών μέχρι παιδιά 17 ετών.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Καλλιτεχνικό και δημιουργικό εργαστήριο Crayola Beginnings, 

υπηρεσία Babies 2 Go με όλα τα απαραίτητα για τα μωρά εν 

πλω, πρόγραμμα γυμναστικής Stroll & Roll για γονείς και νήπια, 

πρόγραμμα δανεισμού παιχνιδιών της Fisher-Price για παιδιά 

ηλικίας 6-36 μηνών. 

Τα προγράμματα Royal Babies και Royal Tots απαιτούν συμμετοχή των γονέων. Παιδικός σταθμός διατίθεται 
σε επιλεγμένα πλοία.†Τα παιδιά πρέπει να είναι τριών ετών, να είναι εκπαιδευμένα στη χρήση τουαλέτας 
και να μην φορούν πάνα, για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Τα παιδιά που είναι πλήρως 
εκπαιδευμένα στη χρήση τουαλέτας και δεν φορούν πάνα μπορούν χρησιμοποιούν τις πισίνες του πλοίου. 
Οι δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα δεν διατίθενται σε όλα τα πλοία. Σημείωση: για 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που προϋποθέτει το ταξίδι με παιδιά, συμβουλευτείτε 
τους όρους κράτησης στο πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου. 
 
Εικόνες: H2O ZoneSM, Παρέλαση της DreamWorks, έφηβοι που χαλαρώνουν στο πλοίο.

Αφήστε τη φαντασία των μελών της οικογένειάς σας να 
ταξιδέψει καθώς συναντούν τους αγαπημένους ήρωες της 
DreamWorks από τις ταινίες Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda 
και άλλες. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες να τραβήξετε όμορφες 
φωτογραφίες και απολαύστε ψυχαγωγικά υπερθεάματα και 
εντυπωσιακές παρελάσεις. Γίνετε φίλοι με τα παιδιά στα 
άλλα τραπέζια ενώ γευματίζετε με τους ήρωες των ταινιών 
κινουμένων σχεδίων και απολαύστε ταινίες που ζωντανεύουν 
στις κινηματογραφικές αίθουσες ταινιών 3D ή στην άνεση της 
καμπίνας σας με τα προγράμματα της DreamWorks.

 
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
ROYALCARIBBEAN.COM/SHIP 

 
Τίτλοι Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon και όλοι οι σχετικοίήρωες 
κινουμένων σχεδίων και τα εμπορικά ονόματα ©2011 DreamWorks Animation L.L.C.
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ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ ΣΕ ΠΕΛΑΓΗ ΗΡΕΜΙΑΣ 

Βάλτε την απόλυτη χαλάρωση και αναζωογόνηση στο πρόγραμμά 

σας με μια πολυτελή σειρά θεραπειών, από χαλαρωτικά μασάζ, 

θεραπείες οξυγόνωσης προσώπου και μάσκες αποτοξίνωσης  

με φύκια, μέχρι εξωτικές θεραπείες όπως το Chakra Stone. 

Αφήστε τους πλήρως εξειδικευμένους σύμβουλους του 

spa μας να σας χαλαρώσουν, να σας ανανεώσουν και να 

σας αναζωογονήσουν. Αφιερώστε χρόνο για να απολαύσετε 

τη Σουίτα ευεξίας μας, με τεχνητά σπήλαια και θαλάμους 

χαλάρωσης που απελευθερώνουν ξηρή θερμότητα και ατμούς 

διάφορων ειδών, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με αιθέρια 

προϊόντα αρωματοθεραπείας. Ένα χαμάμ που σας συντροφεύει 

στο ταξίδι σας. 

 
 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΑΣ ΕΑΥΤΟ

Επίσης, το Spa φιλοξενεί επιδείξεις και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια υγείας, άσκησης και ομορφιάς που διενεργούνται 

από εξειδικευμένους αισθητικούς και παρέχουν γενικές 

πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα όπως οι τοξίνες και 

ο μεταβολισμός. Η ολιστική μας προσέγγιση σε ζητήματα 

υγείας και ευεξίας θα σας βοηθήσει να ανανεώσετε και να 

ενεργοποιήσετε μυαλό, σώμα και πνεύμα. Επιπλέον, είναι μια 

καταπληκτική ευκαιρία να απολαύσετε μια ποικιλία επιλογών 

άσκησης και υγιεινής διατροφής.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SPA & FITNESS ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΙΔΕΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΕΝ ΠΛΩ



ΓΥΜΝΑΣΤΕΙΤΕ ΕΝ ΠΛΩ

Τα κορυφαία γυμναστήριά μας είναι εξοπλισμένα με 

όλα τα απαραίτητα όργανα που χρειάζεστε για να 

απολαύσετε τη γυμναστική σας, στα οποία περιλαμβάνονται 

καρδιοαναπνευστικά μηχανήματα, όργανα με βάρη και 

ελεύθερα βάρη. Γυμναστείτε στους δικούς σας ρυθμούς,  

από το πιλάτες μέχρι το spinning και από το kickboxing μέχρι 

τη γιόγκα. Προσφέρουμε τα πιο εξελιγμένα προγράμματα για 

όλα τα επίπεδα, από το Trekking έως και το Salsa Mania, ένα 

πρόγραμμα γυμναστικής εμπνευσμένο από τους χορούς Λάτιν 

που θα σας απογειώσει.

Βρείτε την ισορροπία σας εν πλω με το πρόγραμμα Vitality 

Wellness Programme, την ολιστική μας προσέγγιση σε 

ζητήματα υγείας και ευεξίας με σεμινάρια, συμβουλές 

από ειδικούς, υγιεινά μενού, προγράμματα γυμναστικής, 

θεραπείες spa και πολλά άλλα.

 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε 

τηνακόλουθη ιστοσελίδα:ROYALCARIBBEAN.COM/SHIPS

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΧΑΛΑΡΩΣΗ.
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Εικόνες: Χαλάρωση στο spa, γυμναστήριο, κλιμακωτά υδρομασάζ.



ΝΕΚΤΑΡ ΚΑΙ ΑΜΒΡΟΣΙΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ 
SPECIALITY RESTAURANT, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 

ΕΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΕΥΣΕΩΝ 

Ζήστε μια γαστριμαργική εμπειρία εν πλω, η οποία δημιουργήθηκε 

για να ικανοποιήσει. Στο κύριο εστιατόριό μας σερβίρονται 

απολαυστικά γεύματα σε ένα κομψό περιβάλλον. Οι κλασικές 

ιταλικές λιχουδιές στο Portofino και το Giovanni’s Table* θα σας 

ταξιδέψουν στις ακτές της Τοσκάνης. Το Jade προσφέρει τον 

ιδανικό συνδυασμό σύγχρονης και παραδοσιακής ασιατικής 

κουζίνας. Επιλέξτε το Chops GrilleSM* για ζουμερές μπριζόλες και 

φρέσκα θαλασσινά. Επισκεφτείτε το Rita’s Cantina για αυθεντική 

μεξικάνικη κουζίνα. Εναλλακτικά, δοκιμάστε το Solarium Café για 

ένα ελαφρύ υγιεινό γεύμα. Υπάρχουν αναρίθμητες προτάσεις για 

οτιδήποτε κι αν τραβάει η όρεξή σας.

 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ

Αν λαχταράτε χάμπουργκερ, τηγανητές πατάτες και μιλκσέικ, 

ήρθε η ώρα να επισκεφτείτε το Johnny Rockets®**, το αμερικανικό 

εστιατόριο σε στυλ της δεκαετίας του ‘50. Αν αναζητάτε μια γλυκιά 

απόλαυση, τα παιδιά θα λατρέψουν την gelateria, το Cupcake 

Cupboard και το Candy Shop. Γνωρίστε όλους τους αγαπημένους 

ήρωες των ταινιών της DreamWorks της οικογένειάς σας που 

θα περάσουν από το τραπέζι που παίρνετε το πρωινό σας^, 

διασκεδάσετε μαζί τους και τραβήξτε υπέροχες αναμνηστικές 

φωτογραφίες! Ακόμα κι αν κάποιος από την οικογένειά σας 

έχει διαφορετικά σχέδια για το βράδυ, αυτό δεν σας εμποδίζει 

να απολαύσετε ένα δείπνο μαζί, επιλέγοντας το My Family 

Time Dining^^, όπου τα παιδιά σερβίρονται γρήγορα και έπειτα 

συμμετέχουν σε βραδινές δραστηριότητες, ενώ εσείς χαλαρώνετε 

και απολαμβάνετε το φαγητό σας.



ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ 
ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ.

Είτε θέλετε να γιορτάσετε ένα σημαντικό γεγονός είτε να 

κάνετε δώρο στον εαυτό σας ένα εντυπωσιακό δείπνο,  

ο καλύτερος τρόπος να απολαύσετε μια τέτοια εμπειρία είναι να 

κλείσετε ένα τραπέζι στα αγαπημένα σας γκουρμέ εστιατόρια.

 

Επιπλέον, διαθέτουμε μια τεράστια λίστα κρασιών και 

εξαιρετικά πακέτα κρασιών που θα ταιριάξουν απόλυτα 

με κάθε γεύμα σας. Για να κάνετε προ-κράτηση σε ένα 

γκουρμέ εστιατόριο και να προπαραγγείλετε πακέτα 

κρασιών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

ROYALCARIBBEAN.COM/PRECRUISEPLANNER

ΦΑΤΕ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ, ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 

Η επιλογή My Time Dining^^σάς παρέχει την ευελιξία 

να επιλέγετε πότε θέλετε να δειπνήσετε κάθε βράδυ, 

επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε την κρουαζιέρα με  

το δικό σας ρυθμό.  Για ανεπίσημα γεύματα ή απλά για ένα 

σνακ, δοκιμάστε το Windjammer Café για εντυπωσιακούς 

μπουφέδες και απίστευτη θέα ή μία από τις πιτσαρίες μας αν 

σας ανοίξει η όρεξη. Και όταν θέλετε να μείνετε στο κρεβάτι 

για να απολαύσετε την καμπίνα σας, είναι πάντα διαθέσιμη η 

24ωρη υπηρεσία δωματίου.†

*Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με το πλοίο. Ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Ισχύει επιπλέον χρέωση 
30 δολάρια Η.Π.Α. ανά επισκέπτη για το Chops Grille και 15 έως 20 δολάρια για το Giovanni’s Table. 
**Το αμερικανικό εστιατόριο Johnny Rockets διατίθεται στα πλοία της κατηγορίας Oasis, Voyager και 
Freedom. Ισχύει επιπλέον χρέωση 3,95 δολαρίων Η.Π.Α. ^Τα γεύματα με τους ήρωες της DreamWorks 
πραγματοποιούνται στο κύριο εστιατόριο των πλοίων Oasis of the Seas®, Allure of the Seas®, Freedom of 
the Seas® και Liberty of the Seas®. ^^Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές My Time Dining 
και My Family Time Dining, συμβουλευτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις στο πίσω μέρος αυτού 
του φυλλαδίου. †Ισχύει ονομαστική χρέωση για τις ώρες μεταξύ 12 π.μ. και 5 π.μ. μόνο.
 
Εικόνες: Γαριδοσαλάτα, γεύμα αλ φρέσκο στο wine bar Vintages®, σούσι στο Izumi.
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΝ ΠΛΩ, 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΕΡΘΕΑΜΑΤΑ 

Ελάτε στο Studio B^ και παρακολουθήστε τις απίστευτες 

παραστάσεις μας στον πάγο, με επαγγελματίες πατινέρ από 

όλο τον κόσμο. Δείτε το AquaTheater να παίρνει σάρκα και 

οστά με συγκλονιστικές παραστάσεις. Απολαύστε παγκοσμίου 

φήμης καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο να πρωταγωνιστούν σε 

συναρπαστικές πρωτότυπες παραστάσεις της Royal Caribbean 

Productions. Οι παραστάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονες θεατρικές 

παραγωγές ή παραστάσεις εμπνευσμένες από το Broadway, 

μουσικές παραστάσεις διάσημων καλλιτεχνών, χαλαρές ζωντανές 

κωμικές παραστάσεις ή ζωντανή μουσική. Όποιο κι αν είναι το 

δρώμενο, η βραδιά θα σας μείνει σίγουρα αξέχαστη.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ CASINO ROYALESM 

Ο ήχος από το ανακάτεμα της τράπουλας, τις μάρκες και τους 

κουλοχέρηδες είναι μοναδικός. Όλα μας τα κρουαζιερόπλοια 

διαθέτουν καζίνο που συναγωνίζονται επάξια τα καλύτερα καζίνο 

του Μόντε Κάρλο. Προσφέρονται μαθήματα και παιχνίδια εν πλω 

για τους αρχαρίους και τουρνουά για τους έμπειρους παίκτες. 

Γυρίστε τον τροχό της ρουλέτας, παίξτε μερικές παρτίδες 

Blackjack ή δοκιμάστε την τύχη σας στο Caribbean Stud Poker.

 

ΧΟΡΕΨΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ...

Ανεβάστε τα επίπεδα ενέργειας κάθε βράδυ στα σαλόνια,  

τα μπαρ και τα club μας. Συναντήστε τους φίλους σας για μια 

πρόποση πριν από το δείπνο στο Champagne Bar ή γευτείτε 

μερικά κρασιά στο Vintages.



ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΚΠΛΗΞΕΩΝ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΣΤΡΟ ΟΥΡΑΝΟ.

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ.

Τραγουδήστε στη μελωδία που παίζει το πιάνο στο Schooner 

Bar. Αν σας αρέσει η μουσική, δείτε μερικές από τις ζωντανές 

εμφανίσεις των γκρουπ ή των τραγουδιστών μας ή δοκιμάστε 

τις δικές σας ικανότητες στο καραόκε. Κουνηθείτε στο ρυθμό 

και χορέψτε όλη νύχτα σε ένα από τα καταπληκτικά μας club ή 

εντυπωσιάστε με μερικές φιγούρες της σάλσα στο Boleros.

 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΣΤΡΟ ΟΥΡΑΝΟ

Υπερυψωμένες πάνω από το κατάστρωμα πισίνας, αυτές οι 

εξωτερικές οθόνες προβολής ταινιών αποτελούν νέα προσθήκη 

στα πλοία της Royal Caribbean και σας δίνουν τη δυνατότητα να 

απολαύσετε αθλητικά γεγονότα και ταινίες πρώτης προβολής 

πίνοντας ένα κοκτέιλ κάτω από τα αστέρια.

Συνιστάται η προ-κράτηση θέσεων για ορισμένες επιλογές διασκέδασης σε επιλεγμένα πλοία. 
^Το Studio B διατίθεται μόνο στα πλοία της κατηγορίας Oasis, Freedom και Voyager
 
 
Εικόνες: Κλαμπ, παράσταση στον πάγο στο Studio B, AquaTheater.

Το AquaTheater, το πρώτο και αποκλειστικά διαθέσιμο 

στο Oasis of the Seas® και το Allure of the Seas® θέατρο 

στο νερό, αποτελεί μια πραγματικά συναρπαστική 

εμπειρία που ζωντανεύει με έναν μαγευτικό συνδυασμό 

μπαλέτου στο νερό, συγχρονισμένης κολύμβησης, 

ακροβατικών με βουτιές από μεγάλο ύψος, τραμπολίνο 

και παραστάσεων με φώτα που κόβουν την ανάσα,  

με φόντο τον ουρανό και τη θάλασσα.

 

 

Για να μάθετε περισσότερα για τις πολλές καινοτομίες 

μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 

ROYALCARIBBEAN.COM/SHIPS
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ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ  
ΣΤΕΡΙΑ.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

Συμμετάσχετε ως πλήρωμα σε μια ρεγκάτα του St. Maarten. 

Κάντε βόλτα με καμήλες στις παραλίες του Ντουμπάι.  

Πετάξτε πάνω από παγόβουνα. Πηγαίνετε για μπάνιο και  

απλώς χαλαρώστε στην ιδιωτική σας παραλία στις Μπαχάμες. 

Ζήστε την περιπέτεια σε μια εκδρομή στη στεριά που σας  

φέρνει στην καρδιά της δράσης. Είτε αναζητάτε την απόλυτη 

έκρηξη αδρεναλίνης είτε προτιμάτε μια όαση ηρεμίας μόνο 

για εσάς, μπορείτε να κάνετε όσα περισσότερα ή όσα λιγότερα 

επιθυμείτε σε μια κρουαζιέρα της Royal Caribbean.

 
 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΓΙΑΚ 
Οραντζεστάντ, Αρούμπα 
4 ώρες 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ 4x4 
Βαλέτα, Μάλτα 
4 ώρες 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΒΕΖΟΥΒΙΟ & 
ΤΗΝ ΠΟΜΠΗΙΑ 
Νάπολη, Ιταλία 
6 ώρες και 30 λεπτά 

 

ΟΙΝΟΓΕΥΣΙΑ 
Τοσκάνη, Ιταλία 
4 ώρες 

ΒΑΡΚΑΔΑ 
& ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΚ ΤΟΥΚ 
Σιγκαπούρη 
3 ώρες και 30 λεπτά 

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΑΛΑΧΙΑ 
Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν 
2 ώρες και 30 λεπτά 

Οι τιμές και οι εκδρομές στη στεριά υπόκεινται σε αλλαγές και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. 
Μπορείτε να προ-κάνετε κράτηση της εκδρομής σας στη στεριά μέσω Internet 5 ημέρες πριν από 
την ημερομηνία αναχώρησης ή μετά από την επιβίβασή σας στο πλοίο.
 
Εικόνες: Περιπέτεια με 4 x 4 στο Μεξικό, επίσκεψη σε οινοποιείο, ιστιοπλοΐα στην Καραϊβική.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ.

ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΑΣ...



ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ ΗΣΥΧΟ

Απολαύστε την περιπέτειά σας 

και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, 

γνωρίζοντας ότι είμαστε κοντά σας 

σε κάθε σας βήμα. Οι οδηγοί μας θα 

σας περιμένουν στην αποβάθρα, για να 

σας καθοδηγήσουν. Το μόνο που έχετε 

να κάνετε, είναι να αποφασίσετε ποια 

εκπληκτική εκδρομή στη στεριά θα 

θέλατε να ζήσετε.

ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΤΕ,  
ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αναζητήστε την περιπέτεια στη στεριά σε μια από τις πολλές 

μας εκδρομές στη στεριά. Είναι ο ιδανικότερος τρόπος να 

ζήσετε από κοντά όλους τους εκπληκτικούς προορισμούς 

που θα επισκεφτείτε. Ό,τι κι αν θέλετε να κάνετε, υπάρχει μια 

πρόταση για όλους. Και για μιαάκρως αποκλειστική εμπειρία,  

οι ειδικοί μας στις εκδρομές στη στεριά μπορούν να οργανώσουν 

και να προσαρμόσουν την απόλυτα προσωπική σας εκδρομή. 

Επιλέξτε τι θέλετε να επισκεφτείτε και εμείς θα σας πάμε εκεί.
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ, ΚΑΝΤΕ ΠΡΟ-ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM/SHOREX



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ, 
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 68-69, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM

ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ, ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες διαμονής σε κάθε πλοίο, ώστε να 

μπορείτε να επιλέξετε την ιδανική για εσάς. Από τις καμπίνες με 

βεράντα για μια μοναδική, εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα μέχρι 

την πολυτελή σουίτα, η καμπίνα σας δεν είναι απλά ο χώρος 

ξεκούρασής σας. Είναι μια όαση ηρεμίας, στην οποία θα 

χρειαστεί να αδειάσετε τις βαλίτσες σας μόνο μία φορά.

 

ΝΕΕΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Εισαγάγαμε πολλές και διάφορες παροχές σουίτας που 

παρέχουν ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών για 

τους πελάτες μας που επιλέγουν τις σουίτες, όπως την 

προτεραιότητα κατά την άφιξη, μια ποικιλία επιλογών από 

πολυτελή κλινοσκεπάσματα, έναν αποκλειστικό συνοδό σουίτας, 

πρόσβαση σε μια πριβέ υποδοχή με κοκτέιλ από τον Καπετάνιο 

και πολλά ακόμα.

 
ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΥΣ

Το Oasis of the Seas® και το Allure of the Seas® διαθέτουν μερικές 

από τις πιο απίθανες και εκλεπτυσμένες καμπίνες που υπάρχουν 

σε κρουαζιερόπλοια. Οι σουίτες Loft προσφέρουν δύο ορόφους 

άνεσης, με παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή που 

ανοίγουν στην ιδιωτική σας βεράντα, χαρίζοντάς σας απαράμιλλη 

θέα στη θάλασσα ή στον επόμενο προορισμό σας.



ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.

ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ ΜΕ GOLD 
ANCHOR SERVICE, 
24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ, 
7 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

ΝΕΕΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Χάρη στην εκτεταμένη ανακαίνιση όλο και περισσότερων πλοίων 

του στόλου μας, συνεχίζουμε να παρέχουμε στους επισκέπτες μας 

την απόλυτη εμπειρία κρουαζιέρας. Προσθέσαμε νέες καμπίνες 

με βεράντα καθώς και περισσότερες εσωτερικές καμπίνες και 

καμπίνες με θέα τη θάλασσα. Οι ήδη υπάρχουσες καμπίνες έχουν 

αναβαθμιστεί με τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης, καινούργια  

μπάνια και πλήρως ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους.  

Κι ας μη μιλήσουμε για την προσθήκη iPad σε όλες τις καμπίνες 

της κατηγορίας Vision, τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα 

να αποκτήσετε πρόσβαση στα καθημερινά δρώμενα και τις 

δραστηριότητες, να παραγγείλετε μέσω της υπηρεσίας δωματίου, 

να δείτε τα μενού των εστιατορίων, να αποκτήσετε πρόσβαση στο 

Internet, να παρακολουθήσετε ταινίες και ακόμα περισσότερα.

Ο συνοδός καμπίνας είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες 

το 24ωρο, για να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση. Είτε αυτή είναι να ανανεώσει τον πάγο στην 

παγοθήκη σας, να γυρίσει το κρεβάτι σας στη θέση που σας 

βολεύει είτε να σας φτιάξει τη διάθεση δημιουργώντας τα 

πιο συναρπαστικά ζωάκια από πετσέτες.

 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την 

ακόλουθη ιστοσελίδα: ROYALCARIBBEAN.COM/SHIPS
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Εικόνες: Βασιλική σουίτα Loft, καμπίνα με βεράντα, θέα από μια καμπίνα με βεράντα. ΣΑΡΩΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ

ROYAL  
ADVANTAGE



THE SEA IS CALLING
ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ 
ΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

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

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

Allure of the Seas® 
Oasis of the Seas®

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

Majesty of the Seas® 

Monarch of the Seas®† 

†Αποσύρεται στις 29 Μαρτίου του 2013

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

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ROYAL ADVANTAGE.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ

ROYAL  
ADVANTAGE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGERΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OASIS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SOVEREIGNΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ταινίες 3D
Πρόγραμμα για νέους Adventure Ocean®

AquaTheater
Γήπεδο μπάσκετ
Ρινγκ πυγμαχίας
Britto
Bungee τραμπολίνο
Κλιμακωτά υδρομασάζ
Καρουσέλ
Casino RoyaleSM

Central Park
Παρεκκλήσι
Σινεμά/Αίθουσα προβολών
Συνεδριακό κέντρο
DreamWorks® Experience
FlowRider®

Προσομοιωτής γκολφ
H2O ZoneSM, Υδάτινο πάρκο
Παγοδρόμιο
Πίστα πατινάζ
Βιβλιοθήκη
Γήπεδο μίνι γκολφ
Κλαμπ
Παιδικός σταθμός
Εξωτερικές οθόνες προβολής ταινιών
Τραπέζια μπιλιάρδου(με αυτόματο αλφάδιασμα)
Τοίχος αναρρίχησης
Royal Promenade
Διάδρομος στίβου για τρέξιμο/τζόγκινγκ
Σολάριουμ
Γήπεδο
Κλαμπ για εφήβους
Θέατρο στυλ Broadway
Vitality Day Spa & Fitness Centre
Zip Line

ΦΑΓΗΤΟ & ΠΟΤΟΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

150 Central Park
Boleros Lounge
Candy Store
Café Promenade
Champagne Bar
Chops GrilleSM

Cupcake Cupboard
Giovanni’s Table
Izumi
Jade Restaurant
Johnny Rockets®

Park Café
Portofino Restaurant
Rita’s Cantina
Samba Grill
Seafood Shack
Sea View Café
Starbucks®Coffee
Vintages Wine Bar

 Προσφέρεται μόνο σε επιλεγμένα πλοία της Κατηγορίας.
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•	 	18	καταστρώματα	γεμάτα	καινοτομίες 

•	 	Το	ανοιχτό Central Park σάς μεταφέρει 
στην	ύπαιθρο,	με	ανοιχτούς	χώρους,	
πλούσια	τροπική	βλάστηση,	εστιατόρια,		
μπουτίκ,	γκαλερί	τέχνης,	συναυλίες	και	
street events

•	 	Η	Ζώνη	πισίνας	και	αθλημάτων	στο	
ανώτατο	κατάστρωμα	περιλαμβάνει	
2 FlowRider®,	υδάτινο	πάρκο	 
H2O ZoneSM,	την	πρώτη	Beach	Pool	
στη	θάλασσα	και	πολλά	περισσότερα

•	 	Η	αποκλειστική	γειτονιά	Youth	Zone	
προσφέρει	πληθώρα	επιλογών	
περιπέτειας	και	διασκέδασης	για	
παιδιά	και	εφήβους

•	 	Το	καινοτόμο	BoardwalkSM περιλαμβάνει	
το	πρώτο	καρουσέλ	εν	πλω

•	 	Το	επαναστατικό	Rising	Tide	Bar 
το	οποίο	κινείται	πάνω-κάτω	μεταξύ	
3	καταστρωμάτων

•	 	Το	θεαματικό	AquaTheater	που	
προσφέρει	κάθε	βράδυ	μαγευτικές	
παραστάσεις	με	ακροβατικά	και	
καταδύσεις	από	μεγάλο	ύψος

•	 	Η	βόλτα	με	το	Zip	Line	για	να	
νιώσετε	την	καρδιά	σας	να	χτυπά	
δυνατά	καθώς	πετάτε		από	τη	μία	
άκρη	του	Boardwalk	στην	άλλη

•	 	Οι	υπερσύγχρονες	σουίτες	Loft	
προσφέρουν	επιλογές	διαμονής	
πολλών	επιπέδων	με	παράθυρα	
από	το	δάπεδο	έως	την	οροφή	για	
απαράμιλλη	θέα	στον	ωκεανό

•	 	Μια	εκπληκτική	επιλογή	επίσημων	
και	ανεπίσημων	γευμάτων

•	 	Το	Vitality	at	Sea	Spa	&	Fitness	
Centre,	το	οποίο	περιλαμβάνει	το	
μεγαλύτερο	spa	και	τη	μεγαλύτερη	
σουίτα	αισθητικής	και	ευεξίας	εν	
πλω,	ένα	πλήρως	εξοπλισμένο	
γυμναστήριο	που	προσφέρει	ποικιλία	
μαθημάτων,	καθώς	και	το	Vitality	Café	
για	υγιεινά	σνακ	και	χυμούς

•	 	Μια	συγκλονιστική	ποικιλία	
επιλογών	διασκέδασης	για	κάθε	
ψυχική	διάθεση

•	 	Το	DreamWorks	Experience,	 
με	παρελάσεις	και	παραστάσεις,	
ταινίες	3D	και	με	την	ευκαιρία	
να	γνωρίσετε	από	κοντά	τους	
αγαπημένους	σας	ήρωες	της	
DreamWorks,	όπως	τον	Shrek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OASIS 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 70-71.

Allure of the Seas® 

Oasis of the Seas®

Τα ολοκαίνουργια και πλέον καινοτόμα 

πλοία μας προσφέρουν μια ασυναγώνιστη 

εμπειρία κρουαζιέρας με πραγματικά 

επαναστατικές καινοτομίες και επτά 

πρωτοποριακές «γειτονιές», που 

αναβαθμίζουν τις περιπέτειες των 

διακοπών σας στο επόμενο επίπεδο.  

Από το ύψος του 9ου καταστρώματος, 

όπου θα ζήσετε την εμπειρία του Zip 

Line 25 μέτρων, μέχρι τον χαλαρωτικό 

περίπατο μέσα στα δέντρα του Central 

Park – θα ανακαλύψετε ότι τίποτα δεν 

συγκρίνεται με το Oasis of the Seas® &  

το Allure of the Seas®!

Παροχές Royal Advantage στο Oasis of the Seas®: Κινηματογραφικές	
αίθουσες	ταινιών	3D	όπου	οι	ταινίες	παίρνουν	σάρκα	και	οστά	σε	
εντυπωσιακό	3D	ενώ	παράλληλα	μπορείτε	να	απολαμβάνετε	τον	
αγαπημένο	σας	καφέ	εν	πλω	χάρη	στα	Starbucks®.



•	 	15	καταστρώματα	γεμάτα	επιλογές	
για	δραστηριότητες,	διασκέδαση	και	
διαμονή

•	 	Το	Υδάτινο	πάρκο	του	ανώτερου	
καταστρώματος,	το	οποίο	περιλαμβάνει:	
το FlowRider®, το H2O ZoneSM, μια 
πισίνα	και	δύο	jacuzzi

•	 	Σολάριουμ	μόνο	για	ενήλικες,	πισίνα	
και	κλιμακωτό	καταρράκτη	καθώς	
και	2	κλιμακωτά	υδρομασάζ

•	 	Τοίχος	αναρρίχησης,	εσωτερικό	
παγοδρόμιο,	μινιατούρα	γήπεδο	
γκολφ	και	εξωτερικός	διάδρομος	
στίβου	για	τζόγκινγκ

•	 	Γήπεδο	κανονικών	διαστάσεων	για	
μπάσκετ	ή	βόλεϊ

•	 	Τεράστια	ποικιλία	γευμάτων,	όπου	
όλοι	θα	βρουν	κάτι	που	να	ταιριάζει	
στο γούστο τους

•	 	Το	Royal	Promenade,	μήκους 
136	μέτρων,	για	αγορές,	φαγητό	και	
διασκέδαση 

•	 	Πλήρως	επιτηρούμενο	πρόγραμμα	
για παιδιά Adventure Ocean® 

•	 	Μεγάλη	επιλογή	μπαρ	και	σαλονιών

•	 	Φανταστικές	επιλογές	βραδινής	
διασκέδασης,	όπως	παραστάσεις	
στο	αρτ	ντεκό	θέατρό	μας,	Casino	
RoyaleSM, παραστάσεις στον πάγο, 
χορός	στο	υπαίθριο	κλαμπ	και	
καραόκε	στο	On	Air	Club

•	 	Day	Spa	&	Fitness	Centre	που	
προσφέρει	μια	ποικιλία	μαθημάτων	
αεροβικής,	spinning	και	γιόγκα

•	 	Internet	Café	με	το	royalcaribbean	
onlineSM 

•	 	Το	DreamWorks	Experience†,  
με	παρελάσεις	και	παραστάσεις,	ταινίες	
3D	και	με	την	ευκαιρία	να	γνωρίσετε	
από	κοντά	τους	αγαπημένους	σας	
ήρωες	της	DreamWorks

 

.
 

 

*	Ισχύουν	επιπλέον	χρεώσεις.
†  Διατίθεται μόνο στο Liberty of the Seas® &	το	
Freedom of the Seas.®Τίτλοι Shrek, Madagascar, 
Kung	Fu	Panda,	How	to	Train	Your	Dragon	και	
όλοι	οι	σχετικοί	ήρωες	κινουμένων	σχεδίων	και	
τα	εμπορικά	ονόματα	TM	&	©2011	DreamWorks	
Animation L.L.C.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM 

Μερικά από τα πιο καινοτόμα πλοία 

που διασχίζουν τις θάλασσες με 

δεκαπέντε καταστρώματα γεμάτα 

επιλογές για δραστηριότητες, 

διασκέδαση και διαμονή και με 

αμέτρητες παροχές εν πλω – 

δεν θα θέλετε να κατεβείτε ποτέ 

από το πλοίο. Από το H2O ZoneSM, 

το διαδραστικό υδάτινο πάρκο 

μας για παιδιά, στην προσπάθειά 

σας να δαμάσετε τα κύματα 

στο εκπληκτικό FlowRider®, τον 

προσομοιωτή  σέρφινγκ εν πλω,  

ή το χορό στο υπαίθριο κλαμπ στο 

ανώτερο κατάστρωμα, η Κατηγορία 

Freedom αποτελεί πράγματι μια 

μοναδική εμπειρία.

Freedom of the Seas®

Independence of the Seas®

Liberty of the Seas®

 

Παροχές Royal Advantage στην κατηγορία Freedom: Εξωτερική	οθόνη	
προβολής	ταινιών	με	θέα	στην	περιοχή	της	κύριας	πισίνας,	κινηματογραφικές	
αίθουσες	ταινιών	3D,	διάφορες	νέες	επιλογές	φαγητού	όπως	τα	εστιατόρια	
σούσι	μπαρ	Izumi*,	Rita’s	Cantina*	Mexican,	Chef’s	Table*	και	Cupcake	
Cupboard.	Θαυμάστε	τα	έργα	του	διάσημου	καλλιτέχνη	της	pop	art	Romero	
Britto	στο	πρώτο	Britto	Store	εν	πλω.	Διάφορες	βελτιωμένες	παροχές	
καμπίνας,	όπως	τηλεοράσεις	επίπεδης	οθόνης	με	διαδραστικές	δυνατότητες.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 72-73.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCEΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER

Με ακόμα περισσότερους ανοιχτούς χώρους, 
μπαλκόνια και τεράστιες εξωτερικές τζαμαρίες, 
σε ένα κρουαζιερόπλοιο της κατηγορίας Radiance 
θα ξεχάσετε ότι βρίσκεστε σε πλοίο.
 
•		13	καταστρώματα	γεμάτα	επιλογές	για	δραστηριότητες,	

διασκέδαση	και	διαμονή
•		Αίθριο	που	εκτείνεται	σε	9	καταστρώματα	με	κυκλικές	

σκάλες,	θολωτές	οροφές	και	γυάλινα	ασανσέρ	που	
προσφέρουν	πανοραμική	θέα	στη	θάλασσα

•	Επιλογή	ανάμεσα	σε	εναλλακτικά	εστιατόρια
•		Εκπληκτική	διασκέδαση	από	το	Casino	RoyaleSMμέχρι 

το	Safari	Club,	με	τα	τραπέζια	μπιλιάρδου	με	αυτόματο	
αλφάδιασμα	και	ένα	θέατρο	με	παραγωγές	σε	στυλ	West	End

•		Μια	ποικιλία	από	μπαρ	για	να	διαλέξετε
•		Τοίχος	αναρρίχησης,	χώρος	putting	green	και	προσομοιωτής	

γκολφ
•	Υπερσύγχρονο	Day	Spa	and	Fitness	Centre
•		Κατάστρωμα	ηλιοθεραπείας	και	σολάριουμ,	καθώς	και	

περιοχή	κύριας	πισίνας
•		Πρόγραμμα	για	παιδιά		Adventure	Ocean®και	Optix	Teen	Centre

Τα κρουαζιερόπλοια της κατηγορίας Voyager διαθέτουν 
τα πάντα για κάθε ταξιδιώτη, από τοίχο αναρρίχησης και 
παγοδρόμιο μέχρι το Royal Promenade, μια «λεωφόρο» 
που σφύζει από ζωή και είναι γεμάτη καταστήματα, 
καφετέριες και εστιατόρια.
 
•		15	καταστρώματα	γεμάτα	επιλογές	για	δραστηριότητες,	

διασκέδαση	και	διαμονή
•		Παγοδρόμιο,	τοίχος	αναρρίχησης	και	γήπεδο	γκολφ	με	9	τρύπες 
•		Φανταστικές	επιλογές	βραδινής	διασκέδασης,	όπως	

παραστάσεις σε στυλ Broadway στο θέατρό μας που 
εκτείνεται	σε	5	διαζώματα,	Casino	RoyaleSM,	προβολές	νέων	
ταινιών	και	χορός	στο	δύο	επιπέδων	Club

•		Υπερσύγχρονο	Day	Spa	and	Fitness	Centre
•		Κατάστρωμα	ηλιοθεραπείας	και	σολάριουμ	μόνο	για	ενήλικες	

με	εσωτερική	πισίνα
•		Το	Adventure	Beach,	η	πισίνα	για	ολόκληρη	την	οικογένεια	με	

νεροτσουλήθρες†

•		Φαντασμαγορικό	εστιατόριο	που	εκτείνεται	σε	3	διαζώματα	
και	μια	απίστευτη	ποικιλία	επιλογών	εστίασης,	από	το 
Johnny Rockets®* μέχρι το Chops Grille*

•	Γήπεδο	κανονικών	διαστάσεων	για	μπάσκετ	και	βόλεϊ
•		Το	πρόγραμμα	Adventure	Ocean®, το οποίο προσφέρει 

επιτηρούμενες	δραστηριότητες	για	παιδιά	κάθε	ηλικίας

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 74-75.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 76-77.

Παροχές Royal Advantage στην κατηγορία Radiance: 
Εξωτερική	οθόνη	προβολής	ταινιών,	ποικιλία	νέων	
επιλογών	φαγητού	όπως	τα	Boardwalk	Dog	House, 
Chops	Grille*,	Giovanni’s	Table*,	Izumi*,	Park	Café, 
Rita’s	Cantina*,	Samba	Grill	Brazilian*	και	Chef’s	Table*, 
παιδικοί	σταθμοί	Royal	Babies	και	Tots,	τηλεοράσεις	επίπεδης	
οθόνης	με	διαδραστικές	δυνατότητες	σε	όλες	τις	καμπίνες
 
*	Ισχύουν	επιπλέον	χρεώσεις.

Παροχές Royal Advantage στο Mariner of the Seas®: 
Εξωτερική	οθόνη	προβολής	ταινιών,	ποικιλία	νέων	
επιλογών	φαγητού	όπως	το	Boardwalk	Dog	House 
για	χοτ-ντογκ,	η	ιταλική	τρατορία	Giovanni’s	Table*,	
το	Starbucks	και	το	Cupcake	Cupboard,	εντυπωσιακό	
κατάστρωμα	πισίνας	και	βελτιωμένες	παροχές	καμπίνας.
 
† Διατίθεται στο Voyager of the Seas®, το Adventure of the Seas®και	το	Explorer	of	the	Seas®.
*	Ισχύουν	επιπλέον	χρεώσεις.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SOVEREIGN

Με ηλιόλουστα αίθρια, θεματικά εστιατόρια, 
καζίνο, ακόμα και μια μινιατούρα γήπεδο 
γκολφ, αυτή η μικρότερη , πιο οικεία κατηγορία 
κρουαζιερόπλοιων προσφέρει μια αίσθηση 
ανέμελης κομψότητας και πολυτέλειας.  
 
•		11	καταστρώματα	γεμάτα	επιλογές	για	δραστηριότητες,	

διασκέδαση	και	διαμονή
•		Εκπληκτική	διασκέδαση	από	το	θέατρο	μέχρι	το	καζίνο
•	Μεγάλη	ποικιλία	μπαρ	και	σαλονιών
•	Υπερσύγχρονο	Day	Spa	and	Fitness	Centre
•		Τοίχος	αναρρίχησης	και	μινιατούρα	γήπεδο	γκολφ	με 

18	τρύπες**
•		Κατάστρωμα	ηλιοθεραπείας	και	σολάριουμ,	εσωτερική	πισίνα,	

υδρομασάζ	και	καφέ	μπαρ
•		Αίθριο	που	εκτείνεται	σε	7	καταστρώματα	με	καταστήματα,	

σαλόνια	και	γυάλινα	ασανσέρ	που	προσφέρουν	εντυπωσιακή	
θέα στη θάλασσα

•	Σαλόνι	Viking	Crown	Lounge	με	πανοραμική	θέα	360°
•	Πρόγραμμα	για	νέους	Adventure	Ocean®και	Optix	Teen	Centre

Είτε θέλετε να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε 
είτε να απολαύσετε μια ποικιλία συναρπαστικών 
δραστηριοτήτων εν πλω, με τον τοίχο αναρρίχησης, 
τις πισίνες, το spa, το υδρομασάζ, καθώς και ένα 
υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ, να είστε σίγουροι ότι  
δεν θα βαρεθείτε. 
 
•		12	καταστρώματα	γεμάτα	επιλογές	για	δραστηριότητες,	

διασκέδαση	και	διαμονή
•		Αίθριο	που	εκτείνεται	σε	επτά	ορόφους	με	εντυπωσιακές	

μαρμάρινες	σκάλες,	περιτριγυρισμένο	από	μπουτίκ,	
καταστήματα	και	σαλόνια

•		Απίστευτες	παραστάσεις	στο	μεγαλοπρεπές	διώροφο	θέατρο
•		Απολαύστε	ένα	ποτό	σε	ένα	από	τα	πολλά	μπαρ	και	εστιατόρια
•		Χορέψτε	όλη	νύχτα	στο	club	«Ain’t	Misbehavin’»	που	είναι	

εμπνευσμένο	από	το	μιούζικαλ	του	Broadway
•		Φαντασμαγορική	πανοραμική	θέα	360°,	46	μέτρα	πάνω	από	τα	

κύματα,	από	το	σήμα-κατατεθέν	μας	Viking	Crown	Lounge® 
•	Τοίχος	αναρρίχησης
•	Υπερσύγχρονο	Day	Spa	and	Fitness	Centre
•		Κατάστρωμα	για	σπορ	με	δύο	πισίνες,	δύο	υδρομασάζ	και	

υπαίθριο	γήπεδο	μπάσκετ
•	Άφθονες	και	διαφορετικές	επιλογές	φαγητού
•	Πρόγραμμα	για	παιδιά	Adventure	Ocean® με	ντίσκο	για	εφήβους
•		Casino	RoyaleSM με	Blackjack,	ρουλέτα	και	πολλά	ακόμη	

παιχνίδια	και	μηχανήματα
 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ & ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 78-79.

† Αποσύρεται στις 29 Μαρτίου του 2013

Παροχές Royal Advantage στην κατηγορία Vision: Παροχή	
iPad	σε	καμπίνες,	εξωτερική	οθόνη	προβολής	ταινιών,	
ποικιλία	νέων	επιλογών	φαγητού	όπως	τα	Boardwalk	Dog	
House,	Park	Café,	Chops	Grille*,	Giovanni’s	Table*,	Izumi*	 
και	Chef’s	Table*,	παιδικοί	σταθμοί	Royal	Babies	και	Tots,	
πολλές	βελτιωμένες	παροχές	καμπίνας
*	Ισχύουν	επιπλέον	χρεώσεις.		**	Διατίθεται	μόνο	στο	Legend	of	the	Seas®και	το	Splendour	of	the	Seas®.



ΑΘΗΝΑ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ), ΕΛΛΑΔΑ 

Επισκεφθείτε την πρωτεύουσα της 

αρχαίας Ελλάδας και ανεβείτε στην 

Ακρόπολη, εκεί όπου δεσπόζει το σύμβολο 

της Αθηναϊκής δόξας, o Παρθενώνας. 

Απολαύστε μια εκδρομή στο όμορφο 

Σούνιο και την κλασική Κόρινθο, για να  

χαρείτε τον ήλιο και να θαυμάσετε 

χιλιάδες χρόνια ιστορίας.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ  
Εξερευνήστε τα πλακόστρωτα δρομάκια 
της Γοτθικής συνοικίας ή επισκεφθείτε 
το ημιτελές αριστούργημα το Γκαουντί, 
τη Σαγράδα Φαμίλια. Παρατηρήστε τους 
περαστικούς και δοκιμάστε αυθεντικά 
τάπας στη γεμάτη ζωή Λας Ράμπλας και 
περπατήστε γύρω από το πάρκο Γκουέλ 
του Γκαουντί, μια πραγματική όαση από 
φυτά, δέντρα και κτίρια.

ΚΑΝΝΕΣ/ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ, ΓΑΛΛΙΑ  

Οι Κάννες και το Μόντε Κάρλο είναι γνωστά 

ως η Γαλλική Ριβιέρα των πλουσίων και των 

διασημοτήτων. Περιηγηθείτε στη λεωφόρο 

Κρουαζέτ των Καννών, διάσημη για τα 

πολυτελή ξενοδοχεία της και τις μπουτίκ 

μεγάλων σχεδιαστών. Επισκεφθείτε 

τον Καθεδρικό ναό του 19ου αιώνα του 

Μονακό, την τελευταία κατοικία της 

Πριγκίπισσας του Μονακό, Γκρέις Κέλυ. 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΔΑΝΙΑ 

Ταξιδέψτε στην ιστορική Κοπεγχάγη, 

την πατρίδα της περίφημης μικρής 

γοργόνας του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

Περιηγηθείτε στους κήπους Τίβολι, από 

τους παλαιότερους κήπους αναψυχής στον 

κόσμο, και απολαύστε ένα γεύμα Δανέζικου 

μπουφέ διαλέγοντας από μια μεγάλη ποικιλία 

εδεσμάτων με τοπικό κρέας και ψάρι.

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΚΡΟΑΤΙΑ 
Η βόλτα στο Στράντουν και η εξερεύνηση 
της παλιάς πόλης είναι σαν μια επιστροφή 
στο παρελθόν. Οι αρχαίοι δρόμοι και τα 
ιστορικά κτίρια παραμένουν ουσιαστικά 
άθικτα από τον 13ο αιώνα. Προχωρήστε με 
τα πόδια κατά μήκος των αρχαίων τειχών 
για να θαυμάσετε μια καταπληκτική θέα 
της πόλης που περικλείουν.

ΕΦΕΣΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ  

Νοιώστε τη ζωή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 

στην πιο καλά διατηρημένη πόλη της 

Μεσογείου. Η ιστορία ζωντανεύει καθώς 

βαδίζετε στους μαρμάρινους δρόμους 

που έχουν σημαδευτεί από τα χνάρια των 

αμαξών και περνάτε δίπλα από ναούς, 

κίονες και δημόσια λουτρά.

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ.
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ...



ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ  
Η μικρή ιστορική περιοχή της Φλωρεντίας 
την καθιστά ιδανική για μια άνετη βόλτα, 
στην οποία μπορείτε να ανακαλύψετε τα 
διάσημα μνημεία της, από το μεγαλοπρεπές 
Ντουόμο, τον καθεδρικό ναό Σάντα Μαρία 
ντελ Φιόρε, μέχρι τα έργα τέχνης του 
Μουσείου Ουφίτσι. Και καμία επίσκεψη 
δεν θα ήταν πλήρης χωρίς μια στάση στην 
Ακαδημία Καλών Τεχνών για να δείτε τον 
Δαυίδ του Μιχαήλ Άγγελου.

ΤΕΝΕΡΙΦΗ, ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ  
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. 
Υπάρχουν βουνά, κατάφυτες κοιλάδες, 
ένας γιγαντιαίος κρατήρας ηφαιστείου 
(ο οποίος τώρα είναι εθνικό πάρκο) και, 
φυσικά, υπέροχες παραλίες.

ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ 
Ταξιδέψτε με σκάφος στον κόλπο 
του Φαξαφλόι όπου μπορεί να δείτε 
ρυγχοφάλαινες ή μεγαπτεροφάλαινες 
και να επισκεφθείτε το νησί Λάντεϊ όπου 
κατοικούν περίπου 20.000 φρατέρκουλες.

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΡΩΣΙΑ 

Απολαύστε την υπέροχη Αγία Πετρούπολη, 

με τους μεγαλοπρεπείς καθεδρικούς 

ναούς και τις σπουδαίες κατοικίες που 

χτίστηκαν από τους τσάρους της Ρωσικής 

Αυτοκρατορίας. Περιπλανηθείτε στα 

μεγάλα πάρκα και περάστε ένα απόγευμα 

βαδίζοντας δίπλα στον ποταμό Νέβα. 

Επισκεφθείτε το Πίτερχοφ, τα θερινά 

ανάκτορα του Μεγάλου Πέτρου, τόσο 

μεγαλόπρεπα που ανταγωνίζονται ακόμα 

και τις Βερσαλλίες.

Εικόνες: Ίμπιζα, λιμάνι στην Κροατία, πάρκο Γκουέλ 
στην Βαρκελώνη.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ:  
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM,  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ 4x4

ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

9 ΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Το 2013/14, η Royal Caribbean International® σας παρέχει μια ασύγκριτη επιλογή από 

9 εντυπωσιακά κρουαζιερόπλοια στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Από την κομψότητα 

των πλοίων της Κατηγορίας Radiance ή την οικειότητα των πλοίων της Κατηγορίας 

Vision μέχρι τα εκπληκτικά και συναρπαστικά πλοία της Κατηγορίας Voyager και 

Freedom, υπάρχει η ιδανική κρουαζιέρα για κάθε ταξιδιώτη.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 

Γνωρίστε τον αξιόλογο πολιτισμό των ευρωπαϊκών πόλεων και νιώστε δέος στα 

φυσικά τοπία των νορβηγικών φιορδ. Απολαύστε τα μαγευτικά γραφικά τοπία και την 

δελεαστική κουζίνα της Μεσογείου. Νιώστε την ατμόσφαιρα της αρχαιότητας στα 

ελληνικά νησιά ή απλά χαλαρώστε και ηρεμήσετε σε μία από τις πολλές ηλιόλουστες 

παραλίες. Αδράξτε την ευκαιρία και εξερευνήστε στο έπακρο αυτές τις εντυπωσιακές 

περιοχές και θα έχετε την τύχη να απολαύσετε εξαιρετικά μέρη όπως τα παρακάτω...

ΜΠΕΡΓΚΕΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Το Μπέργκεν είναι γνωστό ως η «Πύλη 

των φιορδ» και είναι μια πόλη με πλούσιο 

πολιτισμό και ιστορία. Επισκεφτείτε το 

Μπρίγκεν, μια γειτονιά από ιστορικά 

κτήρια κοντά στην αποβάθρα, όπου 

υπάρχουν πολλά εξαιρετικά καταστήματα 

και εστιατόρια. Και για να απολαύσετε 

τη συναρπαστική θέα, ανεβείτε στην 

κορυφή του βουνού Φλόυεν.

ΣΠΛΙΤ, ΚΡΟΑΤΙΑ 

Περικυκλωμένο από πλούσια πευκοδάση 

και ξέφωτα με αγριολούλουδα, το Σπλιτ,  

η 1.700 ετών πόλη της Κροατίας, έχει 

εξαιρετική γραφική ομορφιά. Περιπλανηθείτε 

στα αρχαία πλακόστρωτα δρομάκια και 

ανακαλύψτε το επιβλητικό Παλάτι του 

Διοκλητιανού στην καρδιά της πόλης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟ 2013/14 
Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 

σε περισσότερα λιμάνια αναχώρησης, 

διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο 

τις διακοπές σας! Σε επιλεγμένα 

δρομολόγια, μπορείτε να επιλέξετε 

από μέχρι και 3 λιμάνια. Το δρομολόγιο 

θα πραγματοποιηθεί πλήρως και θα 

ολοκληρωθεί στο ίδιο λιμάνι από το 

οποίο αναχωρήσατε. Αναζητήστε το 

σύμβολο που υποδεικνύει τα 

δρομολόγια στα οποία είναι 

διαθέσιμη αυτή η επιλογή.



Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 28 Φεβρ. 4, 11, 18, 25 Μάρτ. 4, 11, 18 
Απρ. 1, 25 

Δευτ. Ντουμπάι, Η.Α.Ε. Απόπλους στις 18:00

Τρ. Φουτζέιρα, Η.Α.Ε. 08:00 17:00

Τετ. Μουσκάτ, Ομάν 09:00

Πεμ. Μουσκάτ, Ομάν 18:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Αμπού Ντάμπι, Η.Α.Ε. 08:00 18:00

Κυρ. Ντουμπάι, Η.Α.Ε. 08:00

Δευτ. Ντουμπάι, Η.Α.Ε. Αποβίβαση

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ, ΝΤΟΥΜΠΑΪ

Εσωτερική Τιμές από €610 έως €2135

Θέα θάλασσα Τιμές από €690 έως €2415

Βεράντα Τιμές από €820 έως €2870

Σουίτες Τιμές από €1290 έως €4515

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
Όλα όσα έχετε ακούσει για το Ντουμπάι είναι αλήθεια - είναι πραγματικά τόσο 

απίστευτο. Πού αλλού θα μπορούσατε να κάνετε τις αγορές σας στο μεγαλύτερο 

εμπορικό κέντρο του κόσμου, να δειπνήσετε κάτω από το νερό ή να παίξετε 

γκολφ σε μια έρημο που μετατράπηκε σε γήπεδο; Κάντε μια κρουαζιέρα στον 

Περσικό Κόλπο από το Ντουμπάι με το Serenade of the Seas®και επιλέξτε από τις 

αμέτρητες μοναδικές ατραξιόν, τόσο εν πλω όσο και στη στεριά.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ... 
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ, Η.Α.Ε. 
Μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις στον κόσμο, το Αμπού Ντάμπι 
αποτελείται από υπερπολυτελή ξενοδοχεία, ατελείωτα εμπορικά καταστήματα, 
αμέτρητες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και αναψυχής, κατά μήκος πανέμορφων 
καταπράσινων δρόμων και πάρκων.

ΜΟΥΣΚΑΤ, ΟΜΑΝ 
Περιηγηθείτε στη μαγική πόλη του Μουσκάτ. Κάντε μερικά παζάρια στην αγορά 
Μούτρα Σουκ. Απολαύστε μια αξέχαστη παράσταση με δελφίνια και φάλαινες. 
Επισκεφτείτε τα δύο φρούρια του Μουσκάτ που είναι χτισμένα στις 
βουνοπλαγιές για μια εντυπωσιακή θέα στο λιμάνι και την παλιά πόλη.

 Ο ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΪΡΑ, ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
Πλέον αναγνωρισμένη ως ένας από τους πιο μοντέρνους και lifestyle προορισμούς 
του Ντουμπάι, η Παραλία Τζουμέιρα είναι η μόνη υπαίθρια “περαντζάδα” παραλίας, 
που προσφέρει μια φανταστική ποικιλία δραστηριοτήτων αναψυχής.

Η . Α . Ε .

Αμπού Ντάμπι

Ντουμπάι Φουτζάιρα

Μουσκάτ
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Αναχωρήσεις 
2013 Απρ. 20, 25*, 30† Μάιος 5†, 10† 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Η ημέρα αναχώρησης διαφέρει.
†  Τα λιμάνια προσέγγισης, η ημέρα και οι ώρες αναχώρησης ενδέχεται  
να διαφέρουν.

Σάβ. Βαρκελώνη, Ισπανία Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία¥ 09:00 18:00

Δευτ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

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

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Βαρκελώνη, Ισπανία 06:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Freedom

Αναχωρήσεις από τη Ρώμη (Τσιβιταβέκια) 
2013 Μάιος 4, 11, 18, 25 Ιούν. 1, 8, 15, 22, 29 Ιούλ. 6, 13, 20, 27  
Αύγ. 3, 10, 17, 24,31 
Αναχωρήσεις από τη Γένοβα 
2013 Μάιος 5, 12, 19, 26 Ιούν. 2, 9, 16, 23, 30 Ιούλ. 7, 14, 21, 28  
Αύγ. 4, 11, 18, 25* 
Αναχωρήσεις από την Προβηγκία (Μασσαλία) 
2013 Μάιος 6, 13, 20, 27 Ιούν. 3, 10, 17, 24 Ιούλ. 1, 8, 15, 22, 29  
Αύγ. 5, 12, 19 

* Κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων από τη Γένοβα στη Ρώμη.

Σάβ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία Απόπλους στις 19:00

Κυρ. Γένοβα, Ιταλία 07:00 19:00

Δευτ. Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία 08:00 18:00

Τρ. Βαρκελώνη, Ισπανία 10:00 23:00

Τετ. Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία 09:00 21:00

Πέμ. Βαλέντσια, Ισπανία 07:00 19:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 05:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 5 - 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ...

ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ 

Η πανέμορφη πρωτεύουσα των 

Βαλεαρίδων Νήσων βρίσκεται στην 

καρδιά της Μεσογείου και έχει 

κρυστάλλινα νερά που καταλήγουν 

σε παρθένες παραλίες. Αφιερώστε 

χρόνο για να επισκεφτείτε το Κάστρο 

Μπελβέρ, όπου υπάρχουν πολλά 

αρχαιολογικά ευρήματα και κλασικά 

γλυπτά και από όπου θα απολαύσετε 

τη θέα στον κόλπο.

ΡΩΜΗ, ΙΤΑΛΙΑ 

Η Αιώνια πόλη έχει τόσα πολλά να 

προσφέρει. Η Ρώμη είναι μια κιβωτός 

ιστορίας, αρχιτεκτονικής, θρησκείας και 

πολιτισμού. Ανακαλύψτε την παγκοσμίου 

φήμης Ρωμαϊκή Αγορά, το εντυπωσιακό 

Κολοσσαίο ή την πανέμορφη Καπέλα 

Σιστίνα. Εκείνοι που πιστεύουν στα 

μικρά θαύματα ρίχνουν κέρματα στην 

Φοντάνα ντι Τρέβι, κάνοντας μια ευχή  

να ξαναγυρίσουν στη Ρώμη.

ΝΑΠΟΛΗ, ΙΤΑΛΙΑ 

Στη σκιά του Βεζούβιου, ο κόλπος της 

Νάπολης προσφέρει απαράμιλλη ομορφιά. 

Επισκεφτείτε τη ρωμαϊκή πόλη της 

Πομπηίας, που έχει διατηρηθεί άριστα για 

αιώνες χάρη στην ηφαιστειακή στάχτη. 

Απολαύστε τη καλοκαιρινή γοητεία στο 

νησί Κάπρι. Θαυμάστε τη θέα από την 

κορυφή του γκρεμού στην πόλη Σορέντο 

ενώ πίνετε ένα ποτήρι Λιμοντσέλο, ένα 

εκλεκτό τοπικό λικέρ.

Εσωτερική Τιμές από €510 έως €1785

Θέα θάλασσα Τιμές από €580 έως €2030

Βεράντα Τιμές από €680 έως €2380

Σουίτες Τιμές από €1040 έως €3640

Εσωτερική Τιμές από €810 έως €2835

Θέα θάλασσα Τιμές από €1020 έως €3570

Βεράντα Τιμές από €1290 έως €4515

Σουίτες Τιμές από €1770 έως €6195

Ι Σ Π Α Ν Ι Α
Βαρκελώνη

Πάλμα ντε Μαγιόρκα

ΓΑ Λ Λ Ι Α

Γένοβα

Ι ΤΑ Λ Ι Α

Τσιβιταβέκια

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

ΓΑ Λ Λ Ι Α

ΙΤΑΛΙΑ

Βαρκελώνη
Τσιβιταβέκια

Λιβόρνο

Βιλλφράνς

Μασσαλία

Βαλέντσια

Δωρεάν για τα παιδιά σε επιλεγμένες κρουαζιέρες. 
Δειτε την σελίδα 5 για περισσότερες πληροφορίες 

Απολάυστε την εμπειρία DreamWorks Experience.  
Δειτε τις σελίδες 14-15 για περισσότερες πληροφορίες.



Αναχωρήσεις από τη Βαρκελώνη 
2013 Μάιος 19, 26 Ιούν. 2, 9, 16, 23, 30 Ιούλ. 7, 14, 21, 28  
Αύγ. 4, 11*, 18, 25 Σεπτ. 1, 8, 15, 22, 29 Οκτ. 6, 13, 20
 
Αναχωρήσεις από την Προβηγκία (Τουλόν) 
2013 Μάιος 27 Ιούν. 3, 10, 17, 24 Ιούλ. 1, 8, 15, 22, 29  
Αύγ. 5, 12, 19, 26 Σεπτ. 2, 9, 16, 23, 30 Οκτ. 7, 14, 21†

 
Αναχωρήσεις από τη Νάπολη 
2013 Ιούν. 7, 14, 21, 28 Ιούλ. 5, 12, 19, 26 Αύγ. 2, 9 16, 23, 30 Σεπτ. 6 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
† Κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων από τη Γένοβα στη Ρώμη.

Κυρ. Βαρκελώνη, Ισπανία Απόπλους στις 17:00

Δευτ. Προβηγκία (Τουλόν), Γαλλία 07:00 17:00

Τρ. Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία¥ 07:00 19:00

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

Πέμ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

Παρ. Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 07:00 19:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Βαρκελώνη, Ισπανία 06:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Freedom

Αναχωρήσεις 
2013 Νοέμ. 16 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Σάβ. Βενετία, Ιταλία Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Σπλιτ, Κροατία¥ 07:00 17:00

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Νάπολη/Κάπρι, Ιταλία 07:00 19:00

Τετ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

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

Παρ. Προβηγκία (Τουλόν), Γαλλία 07:00 18:00

Σάβ. Βαρκελώνη, Ισπανία 06:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Αναχωρήσεις 
2013 Οκτ. 13 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Κυρ. Σαουθάμπτον, Αγγλία Απόπλους στις 16:30

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Εν πλω

Τετ. Μάλαγα, Ισπανία 11:00 18:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Κάννες, Γαλλία¥ 07:00 17:00

Σάβ. Βαρκελώνη, Ισπανία 08:00 22:00

Κυρ. Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία 08:00 18:00

Δευτ. Βαλέντσια, Ισπανία 08:00 18:00

Τρ. Καρταγένα, Ισπανία 08:00 18:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Λισσαβώνα, Πορτογαλία 07:00 16:30

Παρ. Βίγκο, Ισπανία 10:00 16:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Σαουθάμπτον, Αγγλία 05:30

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΜΑΛΑΓΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΙΤΑΛΙΑ
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Εσωτερική Τιμές από €890 έως €3115

Θέα θάλασσα Τιμές από €1060 έως €3710

Βεράντα Τιμές από €1280 έως €4480

Σουίτες Τιμές από €1890 έως €6615

Εσωτερική Τιμές από €810 έως €2835

Θέα θάλασσα Τιμές από €980 έως €3430

Βεράντα Τιμές από €1250 έως €4375

Σουίτες Τιμές από €1720 έως €6020

Εσωτερική Τιμές από €2610 έως €9135

Θέα θάλασσα Τιμές από €3140 έως €10990

Βεράντα Τιμές από €4230 έως €14805

Σουίτες Τιμές από €5690 έως €19915

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

ΓΑ Λ Λ Ι Α

ΙΤΑΛΙΑ

Βαρκελώνη
Τσιβιταβέκια

Νάπολη

Λιβόρνο

Βιλλφράνς
Τουλόν

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

ΓΑ Λ Λ Ι Α

ΙΤΑΛΙΑ

Βαρκελώνη
Τσιβιταβέκια

Νάπολη

Λιβόρνο
Τουλόν

ΓΑ Λ Λ Ι Α

Σαουθάμπτον

Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο  ΒΑ Σ Ι Λ Ε Ι Ο

Ι ΤΑ Λ Ι Α

Βίγκο

Λισσαβώνα

Π Ο Ρ Τ Ο ΓΑ Λ Ι Α

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

Βενετία

Σπλιτ

Κ Ρ ΟΑΤ Ι Α

Μάλαγα

Κάννες

Βαρκελώνη
Πάλμα ντε Μαγιόρκα

Βαλέντσια

Καρταχένα



Αναχωρήσεις από τη Ρώμη (Τσιβιταβέκια) 
2013 Απρ. 21, 28 Μάιος 5, 12, 19, 26 Ιούν. 2, 9, 16, 23, 30 Ιούλ. 7, 14, 21, 28 
Αύγ. 4, 11, 18, 25 Σεπτ. 1, 8, 15, 29 Οκτ. 6, 13, 20, 27* 

Αναχωρήσεις από τη Σικελία (Μεσίνα) 
2013 Ιούν. 10, 17, 24 Ιούλ. 1, 8, 15, 22, 29 Αύγ. 5, 12, 19, 26 Σεπτ. 2, 9^ 

*  Η Έφεσος και η Αθήνα αντιστρέφονται σε αυτές τις κρουαζιέρες. 
Οι ώρες ενδέχεται να διαφέρουν.

^ Κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων.

Κυρ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία Απόπλους στις 17:00

Δευτ. Σικελία (Μεσίνα), Ιταλία 10:00 19:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 06:00 18:00

Πέμ. Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία 07:00 17:00

Παρ. Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Ελλάδα 06:30 15:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 05:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 24* Οκτ. 27 
 
 
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων.

Κυρ. Σαουθάμπτον, Αγγλία Απόπλους στις 16:30

Δευτ. Σερμπούρ, Γαλλία 08:00 17:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Βίγκο, Ισπανία 07:00 16:00

Πέμ. Γκιχόν, Ισπανία 10:00 18:00

Παρ. Μπιλμπάο, Ισπανία 07:00 17:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Παρίσι/Νορμανδία (Χάβρη), Γαλλία 07:00 21:00

Δευτ. Σαουθάμπτον, Αγγλία 05:30

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΓΑΛΛiΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝiΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARiBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΑΙΑΚΕΙΟ, ΚΟΡΣΙΚΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ...

ΒΕΝΕΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ  

Η Βενετία, η Βασίλισσα της Αδριατικής 

και η πόλη του έρωτα. Απλά δεν 

συγκρίνεται με καμία άλλη πόλη στον 

κόσμο. Περιπλανηθείτε στα μαγευτικά 

καντούνια ή κάντε μια βόλτα με τη 

γόνδολα και θαυμάστε τα εκπληκτικά 

αξιοθέατα της Βενετίας, από το Παλάτι 

των Δόγηδων και τη Γέφυρα των 

Στεναγμών μέχρι τη Βασιλική και το 

Καμπαναριό του Αγίου Μάρκου.

AiAKEiO, ΚΟΡΣΙΚΗ 

Το Αιάκειο περικλείεται από εκπληκτικές 

παραλίες, ψηλά βουνά και εντυπωσιακή 

φυσική ομορφιά. Γνωστό ως η γενέτειρα 

του Ναπολέοντα, σας καλεί να περπατήσετε 

στην παραλία και να ανακαλύψετε μερικές 

από τις πανέμορφες πλατείες του.

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Εξερευνήστε τους δρόμους της 

Λισσαβώνας που σφύζουν από ζωή και 

θαυμάστε τον αξιόλογο πολιτισμό και 

την ιστορία αυτής της εκπληκτικής 

πόλης. Ανακαλύψτε εικόνες του λιμανιού 

που κόβουν την ανάσα από το πάρκο 

Alto do Parque Belvedere. Aνεβείτε σε 

ένα ποδήλατο και πηγαίνετε μια βόλτα 

στο εντυπωσιακό Παλάτι της Σίντρα -  

ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της 

Πορτογαλίας.

Εσωτερική Τιμές από €570 έως €1995

Θέα θάλασσα Τιμές από €700 έως €2450

Βεράντα Τιμές από €840 έως €2940

Σουίτες Τιμές από €1320 έως €4620

 

Εσωτερική Τιμές από €650 έως €2275

Θέα θάλασσα Τιμές από €990 έως €3465

Βεράντα Τιμές από €1050 έως €3675

Σουίτες Τιμές από €1600 έως €5600

 

Ι ΤΑ Λ Ι Α

Τσιβιταβέκια

Τ ΟΥ Ρ Κ Ι Α

Κουσάντασι
Πειραιάς

ΕΛ Λ Α Δ Α

Μεσίνα

Σ Ι Κ ΕΛ Ι Α

Σούδα
Κ Ρ Η Τ Η

ΓΑ Λ Λ Ι Α

Σαουθάμπτον

Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο  ΒΑ Σ Ι Λ Ε Ι Ο

Βίγκο

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

ΧάβρηΣερμπούρ

Γκιχόν
Μπιλμπάο

Δωρεάν για τα παιδιά σε επιλεγμένες κρουαζιέρες. 
Δειτε την σελίδα 5 για περισσότερες πληροφορίες 



Αναχωρήσεις 
2013 Απρ. 30 Μάιος 31* Ιούν. 12, 24* Ιούλ. 18* Αύγ. 11 *Σεπτ. 4*, 28*  
Οκτ. 22* Νοέμ. 15* 
 

¥  Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
*  Τα λιμάνια προσέγγισης, οι ώρες και οι ημέρες αναχώρησης διαφέρουν.

Τρ. Βαρκελώνη, Ισπανία Απόπλους στις 17:00

Τετ. Κάννες, Γαλλία¥ 09:00 18:00

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

Παρ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

Σάβ. Νάπολη (Σαλέρνο), Ιταλία 07:00 19:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Βενετία, Ιταλία 14:30

Τρ. Βενετία, Ιταλία 20:30

Τετ. Ραβέννα, Ιταλία 07:00 17:30

Πέμ. Σπλιτ, Κροατία¥ 12:00 20:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Βαρκελώνη, Ισπανία 06:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΒΕΝΕΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ ΕΦΕΣΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕΒΙΛΛΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ
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Εσωτερική Τιμές από €1620 έως €5670

Θέα θάλασσα Τιμές από €1750 έως €6125

Βεράντα Τιμές από €2040 έως €7140

Σουίτες Τιμές από €3220 έως €11270

Βαρκελώνη
Ι Σ Π Α Ν Ι Α

Βενετία

ΓΑ Λ Λ Ι Α

Κάννες

Τσιβιταβέκια
Σαλέρνο

Σπλιτ

Κ Ρ ΟΑΤ Ι ΑΡαβέννα

Ι ΤΑ Λ Ι Α

Λιβόρνο

Αναχωρήσεις 
2013 Ιούν. 15 , 29* Ιουλ. 13, 27* Αύγ. 10, 24*

*  Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων  σε επιλεγμένα 
λιμάνια της Ισπανίας

Σάβ. Σαουθάμπτον, Αγγλία Απόπλους στις 16:30

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο 09:00 16:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Προβηγκία (Τουλόν), Γαλλία 07:00 19:00

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

Σάβ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

Κυρ. Αιάκειο, Κορσική 07:00 14:00

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Σεβίλλη (Καντίθ), Ισπανία 09:00 17:00

Τετ. Λισσαβώνα, Πορτογαλία 08:00 17:00

Πέμ. Βίγκο, Ισπανία 10:00 16:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Σαουθάμπτον, Αγγλία 05:30

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Freedom

Εσωτερική Τιμές από €1510 έως €5285

Θέα θάλασσα Τιμές από €1860 έως €6510

Βεράντα Τιμές από €2300 έως €8050

Σουίτες Τιμές από €3220 έως €11270

Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 19 Ιούν. 12* Ιούλ. 6*, 30* Αύγ. 23* Σεπτ. 16* Οκτ. 10* Νοέμ. 3* 
 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
*  Τα λιμάνια προσέγγισης, οι ημέρες και οι ώρες αναχώρησης ενδέχεται  

να διαφέρουν.

Κυρ. Βαρκελώνη, Ισπανία Απόπλους στις 17:00

Δευτ. Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία¥ 09:00 18:00

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

Τετ. Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία 07:00 19:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 06:00 18:00

Κυρ. Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία 08:00 19:00

Δευτ. Σαντορίνη, Ελλάδα¥ 07:00 18:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Νάπολη (Σαλέρνο), Ιταλία 07:00 19:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Βαρκελώνη, Ισπανία 06:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Εσωτερική Τιμές από €1340 έως €4690

Θέα θάλασσα Τιμές από €1590 έως €5565

Βεράντα Τιμές από €1810 έως €6335

Σουίτες Τιμές από €2890 έως €10115

Βαρκελώνη

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

ΓΑ Λ Λ Ι Α

Βιλλφράνς

Πειραιάς

Ι ΤΑ Λ Ι Α
Τσιβιταβέκια

Λιβόρνο

Σαλέρνο

Κουσάντασι

Σαντορίνη

ΕΛ Λ Α Δ Α
Τ ΟΥ Ρ Κ Ι Α

ΓΑ Λ Λ Ι Α

Σαουθάμπτον

Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο  ΒΑ Σ Ι Λ Ε Ι Ο

Ι ΤΑ Λ Ι ΑΒίγκο

Λισσαβώνα

Π Ο Ρ Τ Ο ΓΑ Λ Ι Α

Ι Σ Π Α Ν Ι Α

Καντίθ

Γιβραλτάρ

Λιβόρνο

Τσιβιταβέκια

Τουλόν
Κ Ο Ρ Σ Ι Κ Η
Αιάκειο



Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 11, 25 Ιούν. 8 Αύγ. 31 Σεπτ. 14, 28 Οκτ. 12, 26 Νοέμ. 9
 
  
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Σάβ. Βενετία, Ιταλία Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Σπλιτ, Κροατία¥ 07:00 15:00

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία 08:00 18:00

Τετ. Μύκονος, Ελλάδα¥ 07:00 17:00

Πέμ. Αργοστόλι, Ελλάδα 12:00 20:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Βενετία, Ιταλία 06:45

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Αναχωρήσεις από τη Βενετία 
2013 Ιούν. 29 Ιούλ. 13†, 27 Αύγ. 10, 24
 
Αναχωρήσεις από το Μπάρι 
2013 Ιούν. 30 Ιούλ. 14^, 28 Αύγ. 11, 25^ 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
† Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων.
^ Κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων.

Σάβ. Βενετία, Ιταλία Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Μπάρι, Ιταλία 12:00 20:00

Δευτ. Κέρκυρα, Ελλάδα 08:00 16:00

Τρ. Μύκονος, Ελλάδα¥ 13:00 22:00

Τετ. Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 06:00 17:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Ντουμπρόβνικ, Κροατία 07:00 13:00

Σάβ. Βενετία, Ιταλία 06:45

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΟΑΤΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Εσωτερική Τιμές από €810 έως €2835

Θέα θάλασσα Τιμές από €1060 έως €3710

Βεράντα Τιμές από €1460 έως €5110

Σουίτες Τιμές από €1640 έως €5740

 

Εσωτερική Τιμές από €930 έως €3255

Θέα θάλασσα Τιμές από €1220 έως €4270

Βεράντα Τιμές από €1490 έως €5215

Σουίτες Τιμές από €1680 έως €5880

 

Βενετία Βενετία

Ι ΤΑ Λ Ι Α Ι ΤΑ Λ Ι Α

Τ ΟΥ Ρ Κ Ι Α

Κουσάντασι
ΕΛ Λ Α Δ Α

ΕΛ Λ Α Δ Α

Σπλιτ

Κ Ρ ΟΑΤ Ι Α

Αργοστόλι

Μύκονος
Μύκονος

Πειραιάς

Μπάρι

Κέρκυρα

Ντουμπρόβνικ

Κ Ρ ΟΑΤ Ι Α

Αναχωρήσεις από τη Βενετία 
2013 Ιούν. 22 Ιούλ. 6, 19* Αύγ. 3, 17
 
Αναχωρήσεις από το Μπάρι 
2013 Ιούν. 23 Ιούλ. 7, 20* Αύγ. 4, 18 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων.

Σάβ. Βενετία, Ιταλία Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Μπάρι, Ιταλία 12:00 20:00

Δευτ. Κέρκυρα, Ελλάδα 08:00 15:00

Τρ. Σαντορίνη, Ελλάδα¥ 12:00 20:00

Τετ. Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία 07:00 17:00

Πέμ Κατάκολο, Ελλάδα 12:00 19:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Βενετία, Ιταλία 06:45

Εσωτερική Τιμές από €810 έως €2835

Θέα θάλασσα Τιμές από €1060 έως €3710

Βεράντα Τιμές από €1460 έως €5110

Σουίτες Τιμές από €1640 έως €5740

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Βενετία

Ι ΤΑ Λ Ι Α

Μπάρι

Κέρκυρα

Τ ΟΥ Ρ Κ Ι Α

Κουσάντασι

Σαντορίνη

ΕΛ Λ Α Δ Α

Κατάκολο

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Δωρεάν για τα παιδιά σε επιλεγμένες κρουαζιέρες. 
Δειτε την σελίδα 5 για περισσότερες πληροφορίες 



Αναχωρήσεις 
2013 Σεπτ. 20 Οκτ. 11 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Παρ. Βενετία, Ιταλία Απόπλους στις 17:00

Σάβ. Σπλιτ, Κροατία¥ 07:30 16:00

Κυρ. Κέρκυρα, Ελλάδα 10:00 18:00

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Ελλάδα 07:00 18:00

Τετ. Σαντορίνη, Ελλάδα¥ 07:00 18:00

Πέμ. Μύκονος, Ελλάδα¥ 07:00 18:00

Παρ. Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 06:00 18:00

Σάβ. Κατάκολο, Ελλάδα 09:00 17:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Βενετία, Ιταλία 06:45

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Αναχωρήσεις 
2013 Σεπτ. 9, 30* 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Η σειρά των λιμανιών μπορεί να διαφέρει.

Δευτ. Βενετία, Ιταλία Απόπλους στις 17:00

Τρ. Σπλιτ, Κροατία¥ 07:00 17:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 06:00 18:00

Παρ. Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία 08:00 18:00

Σάβ. Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός) Τουρκία 08:00 18:00

Κυρ. Ρόδος, Ελλάδα 08:00 18:00

Δευτ. Σαντορίνη, Ελλάδα¥ 07:00 18:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Ντουμπρόβνικ, Κροατία 07:00 15:00

Πέμ. Βενετία, Ιταλία 09:00

Παρ. Βενετία, Ιταλία Αποβίβαση

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΕΦΕΣΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
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Εσωτερική Τιμές από €1080 έως €3780

Θέα θάλασσα Τιμές από €1210 έως €4235

Βεράντα Τιμές από €1610 έως €5635

Σουίτες Τιμές από €2080 έως €7280

 

Εσωτερική Τιμές από €1260 έως €4410

Θέα θάλασσα Τιμές από €1390 έως €4865

Βεράντα Τιμές από €1790 έως €6265

Σουίτες Τιμές από €2260 έως €7910

 

Βενετία Βενετία

Ι ΤΑ Λ Ι Α Ι ΤΑ Λ Ι Α

ΚουσάντασιΕΛ Λ Α Δ Α ΕΛ Λ Α Δ Α

Σπλιτ Σπλιτ

Μύκονος
Πειραιάς

Πειραιάς

Κέρκυρα

Ντουμπρόβνικ

Κ Ρ ΟΑΤ Ι Α Κ Ρ ΟΑΤ Ι Α

Σαντορίνη
Σαντορίνη

Σούδα

Κατάκολο

Τ ΟΥ Ρ Κ Ι Α

Ρόδος

Μποντρούμ

Αναχωρήσεις 
Μάιος 18 Ιούν. 1, 15 Σεπτ. 7, 21 Οκτ. 5, 19 Νοέμ. 2 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Σάβ. Βενετία, Ιταλία Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Ντουμπρόβνικ, Κροατία 11:00 18:30

Δευτ. Κέρκυρα, Ελλάδα 08:00 15:00

Τρ. Σαντορίνη, Ελλάδα¥ 12:00 20:00

Τετ. Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα 06:00 17:00

Πέμ. Κατάκολο, Ελλάδα 08:00 18:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Βενετία, Ιταλία 06:45

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Εσωτερική Τιμές από €810 έως €2835

Θέα θάλασσα Τιμές από €1060 έως €3710

Βεράντα Τιμές από €1370 έως €4795

Σουίτες Τιμές από €1550 έως €5425

 

Βενετία

Ι ΤΑ Λ Ι Α

ΕΛ Λ Α Δ Α

Πειραιάς

Κέρκυρα

Ντουμπρόβνικ

Κ Ρ ΟΑΤ Ι Α

Σαντορίνη

Κατάκολο

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



Σάβ. Κοπενχάγη, Δανία Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Ταλίν, Εσθονία 09:30 17:30

Τρ. Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 07:00 23:00

Τετ. Ελσίνκι, Φινλανδία 10:00 17:00

Πέμ. Στοκχόλμη, Σουηδία 07:30 16:30

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Κοπενχάγη, Δανία 07:00

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Σάβ. Κοπενχάγη, Δανία Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Φλαμ, Νορβηγία 08:00 17:00

Τρ. Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία¥ 11:30 20:00

Τετ. Άλεσουντ, Νορβηγία 08:00 17:00

Πέμ. Μπέργκεν, Νορβηγία 08:00 17:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Κοπενχάγη, Δανία 07:00

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Σάβ. Κοπεγχάγη, Δανία Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Άλεσουντ, Νορβηγία 07:00 17:00

Τρ. Αρκτικός Κύκλος (Εν πλω)

Τετ. Χόνινγκσβαγκ, Νορβηγία* 09:00 18:00

Πέμ. Τρόμσο, Νορβηγία 08:00 17:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία¥ 10:00 18:00

Κυρ. Όλντεν, Νορβηγία 08:00 18:00

Δευτ. Μπέργκεν, Νορβηγία 08:00 18:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Κοπενχάγη, Δανία 07:00

ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ΣΟΥΗΔΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 4, 18* Ιούν. 1* Αύγ. 24* 
 

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

Αναχωρήσεις 
2013 Ιούν. 8 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 11, 25 Ιούν. 30* Ιούλ. 7*, 14*, 21* Αύγ. 17, 31 
 
 
*  Είναι διαθέσιμη μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων, με αναχώρηση 

από τη Στοκχόλμη, Σουηδία. Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να 
διαφέρουν.

Εσωτερική Τιμές από €550 έως €1925

Θέα θάλασσα Τιμές από €680 έως €2380

Βεράντα Τιμές από €830 έως €2905

Σουίτες Τιμές από €1000 έως €3500

Εσωτερική Τιμές από €990 έως €3465

Θέα θάλασσα Τιμές από €1130 έως €3955

Βεράντα Τιμές από €1270 έως €4445

Σουίτες Τιμές από €2890 έως €10115

Εσωτερική Τιμές από €840 έως €2940

Θέα θάλασσα Τιμές από €950 έως €3325

Βεράντα Τιμές από €1330 έως €4655

Σουίτες Τιμές από €1540 έως €5390

Δ Α Ν Ι Α
Κοπεγχάγη

Σ ΟΥ Η Δ Ι Α

Ελσίνκι

Φ Ι Ν Λ Α Ν Δ Ι Α

Αγ. Πετρούπολη

Στοκχόλμη

Ε ΣΘ Ο Ν Ι Α

Ταλίν
Ρ Ω Σ Ι Α

Κοπεγχάγη Κοπεγχάγη

Μπέργκεν Μπέργκεν
Φλαμ
Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Α

Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Α

Γκεϊράνγκερ Γκεϊράνγκερ

Άλεσουντ Άλεσουντ

Δ Α Ν Ι Α Δ Α Ν Ι Α

Χόνινγκσβαγκ
Τρόμσο

Όλντεν

ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Δωρεάν για τα παιδιά σε επιλεγμένες κρουαζιέρες. 
Δειτε την σελίδα 5 για περισσότερες πληροφορίες 



Τετ. Κοπενχάγη, Δανία Απόπλους στις 17:00

Πέμ. Βερολίνο (Βαρνεμούντε), Γερμανία 07:00 21:30

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Βίσμπι, Σουηδία* 07:00 16:00

Κυρ. Ρίγα, Λετονία 07:00 16:00

Δευτ. Ταλίν, Εσθονία 09:30 17:30

Τρ. Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 08:00

Τετ. Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία

Πέμ. Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 18:00

Παρ. Ελσίνκι, Φινλανδία 07:00 17:00

Σάβ. Στοκχόλμη, Σουηδία 10:00

Κυρ. Κοπενχάγη, Δανία Αποβίβαση

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Δευ. Χάρουιτς, Αγγλία Απόπλους στις 17:00

Τρι.. Εν πλω

Τετ. Κοπεγχάγη, Δανία 07:00 16:00

Πεμ. Εν πλω

Παρ. Στοκχόλμη, Σουηδία 09:00 17:00

Σαβ. Ελσίνκι, Φινλανδία 10:00 18:00

Κυρ. Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 07:00

Δευ. Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 18:00

τρι. Ταλίν, Εσθονία 08:00 17:00

Τετ. Εν πλω

Πεμ. Γκέτεμποργκ, Σουηδία 11:00 18:00

Παρ. Εν πλω

Σαβ. Χάρουιτς, Αγγλία 04:00

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Παρ. Σαουθάμπτον, Αγγλία Απόπλους στις 16:30

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Ρέικιαβικ, Ισλανδία 11:00

Τρ. Ρέικιαβικ, Ισλανδία 15:00

Τετ. Άκουρεϋρι, Ισλανδία 09:30 17:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Τρόντχαϊμ, Νορβηγία 11:00 18:00

Σάβ. Άλεσουντ, Νορβηγία 08:00 24:00

Κυρ. Μόλντε, Νορβηγία 06:00 17:00

Δευτ. Όλντεν, Νορβηγία 08:00 17:00

Τρ. Στάβανγκερ, Νορβηγία 08:00 17:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Σαουθάμπτον, Αγγλία 05:30

ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΦΡΑΤΕΡΚΟΥΛΕΣ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟYΠΟΛΗ, ΡΩΣΙΑ
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Αναχωρήσεις 
2013 Ιούν. 19 Ιούλ. 28* 
 
 
*  Είναι διαθέσιμη μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων,  

με αναχώρηση από τη Στοκχόλμη, Σουηδία. Τα λιμάνια προσέγγισης  
και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

* Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι

Αναχωρήσεις 
2013 Μαι. 27 Ιουν. 8, 20 Ιουλ. 2, 14† Αυγ. 7, 19 
  

* Η ημέρα αναχώρησης διαφέρει.
† Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων.

Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 31 Σεπτ. 1* 
 
 
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων.

Εσωτερική Τιμές από €1160 έως €4060

Θέα θάλασσα Τιμές από €1280 έως €4480

Βεράντα Τιμές από €1650 έως €5775

Σουίτες Τιμές από €2130 έως €7455

 

Εσωτερική Τιμές από €1840 έως €6440

Θέα θάλασσα Τιμές από €2090 έως €7315

Βεράντα Τιμές από €2480 έως €8680

Σουίτες Τιμές από €3540 έως €12390

 

Εσωτερική Τιμές από €1480 έως €5180

Θέα θάλασσα Τιμές από €1750 έως €6125

Βεράντα Τιμές από €2220 έως €7770

Σουίτες Τιμές από €2910 έως €10185

 

Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο 
ΒΑ Σ Ι Λ Ε Ι Ο

Η Ν Ω Μ Ε Ν Ο 
ΒΑ Σ Ι Λ Ε Ι Ο

Χάρουιτς
Σαουθάμπτον

Δ Α Ν Ι Α

Δ Α Ν Ι Α

Κοπεγχάγη

Κοπεγχάγη

Σ ΟΥ Η Δ Ι Α

Σ ΟΥ Η Δ Ι Α Ελσίνκι

Ελσίνκι

Φ Ι Ν Λ Α Ν Δ Ι Α

Φ Ι Ν Λ Α Ν Δ Ι Α
Αγ. Πετρούπολη

Αγ. Πετρούπολη
Γκέτεμποργκ

Στοκχόλμη

Στοκχόλμη Ε ΣΘ Ο Ν Ι Α

Ε ΣΘ Ο Ν Ι Α

Ταλίν

Ταλίν

Ρ Ω Σ Ι Α

Ρ Ω Σ Ι Α

Βίσμπι
Ρίγα

Λ Ε Τ Ο Ν Ι Α
Βαρνεμούντε

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α

Ρέικιαβικ
Άκουρεϋρι

Τρόντχαϊμ

Ν Ο Ρ Β Η Γ Ι Α

Στάβανγκερ

Μόλντε

Όλντεν
Άλεσουντ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΤΕΗΛ, ΦΛΟΡΙΝΤΑ  

Ξεκινήστε και τελειώστε την περιπετειώδη 

κρουαζιέρα σας στο Φορτ Λοντερντέηλ, 

41 χιλιόμετρα βόρεια του Μαϊάμι, που με 

τα 10 χιλιόμετρα παραλίας του μαγνητίζει 

τους λάτρεις του ήλιου. Η πρόσφατα 

ανακαινισμένη Promenade προσφέρει μια 

πληθώρα επιλογών από μαγαζιά, μπαρ και 

εστιατόρια. Μπορείτε επίσης να κάνετε 

μια συναρπαστική βόλτα 30 λεπτών με 

σκάφος των βάλτων στο εθνικό πάρκο 

Έβεργκλεϊντς, ένα από τα πλέον γνωστά 

φυσικά τοπία στην Αμερική.

ΛΑΜΠΑΝΤΗ, ΑΪΤΗ  
Η Λαμπαντή είναι ο ιδιωτικός νησιωτικός 
παράδεισος της Royal Caribbean International 
στην Καραϊβική, με παρθένες παραλίες, 
μαγευτικά τοπία και θεαματικά παιχνίδια 
νερού. Απολαύστε μια πανοραμική άποψη 
καθώς πετάτε 122 μέτρα πάνω από την 
όμορφη χερσόνησο σε μια συναρπαστική 
βόλτα με αλεξίπτωτο ή αναζητήστε όμορφα 
χειροποίητα έργα τέχνης από την τοπική 
αγορά, ξυλόγλυπτα και χειροτεχνίες.

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ  
Το Σαν Χουάν είναι η δεύτερη παλαιότερη 

πόλη της Αμερικής. Τα παλιά σπίτια του Σαν 

Χουάν σε χρώματα παστέλ, τα μπαλκόνια 

με το σφυρήλατο σίδερο, οι πλατείες με 

σειρές αγαλμάτων και τα στενά λιθόστρωτα 

δρομάκια με τη μπλε πέτρα δημιουργούν μια 

φανταχτερή αντίθεση με αυτήν τη σπιρτόζα, 

σύγχρονη πόλη που σφύζει από ενέργεια. 

ΚΟΖΟΥΜΕΛ, ΜΕΞΙΚΟ 
Θαυμάστε τη μοναδική αρχιτεκτονική των 

Μάγια της Τουλούμ, όπως το Ελ Καστίγιο σε 

σχήμα πυραμίδας που δεσπόζει πάνω από την 

πόλη, από έναν γκρεμό 13 μέτρων. Κατόπιν 

εξερευνήστε τον υποθαλάσσιο κόσμο του 

Τσανκανάμπ ζώντας μια περιπέτεια στα βαθιά 

νερά μέσα από το υποβρύχιο Ατλάντις.

ΦΑΛΜΟΥΘ, ΤΖΑΜΑΪΚΑ 

Γυρίστε πίσω στο χρόνο καθώς περιηγείστε 

στην ιστορική πόλη του Φάλμουθ, όπου 

πολλά από τα κτίρια παραμένουν ανέπαφα και 

διατηρούν τις μοναδικές τους ξυλοκατασκευές. 

Αγοράστε τοπικές χειροτεχνίες στην πλατεία 

Γουότερ και στη συνέχεια απολαύστε ένα 

γεύμα από γαρίδες, αστακό, κοτόπουλο ή 

χοιρινό, όλα μαγειρεμένα με μια από τις 

300 ποικιλίες από τα φημισμένα Τζαμαϊκανά 

καρυκεύματα τζερκ. 

ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 
ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΜΕΣ.

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ...



ΚΙΝΓΚΣ ΟΥΑΡΦ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ  
Το Κινγκς Ουάρφ στεγάζει το 
καταπληκτικό Θαλάσσιο Μουσείο των 
Βερμούδων και το περίφημο Νεώριο του 
Βασιλικού Ναυτικού. Περιπλανηθείτε 
στις γκαλερί, τα μαγαζιά και την τοπική 
αγορά και γευθείτε θεσπέσιες λιχουδιές 
σε ένα από τα υπέροχα εστιατόρια των 
Βερμούδων.

ΣΑΡΛΟΤ ΑΜΑΛΙ, ΣΕΝ ΤΟΜΑΣ 
Το ειδυλλιακό νησί του Σεν Τόμας είναι 
φημισμένο για τις όμορφες παραλίες και 
τα κρυστάλλινα νερά του. Ωστόσο, αυτό 
το καταπληκτικό νησί της Καραϊβικής 
είναι επίσης γνωστό και για την αγορά 
αφορολόγητων ειδών. Αναζητήστε 
μικροπράγματα και ευκαιρίες στα πάντα, 
από κοσμήματα μέχρι εισαγόμενες 
κινέζικες πορσελάνες και κρύσταλλα.

ΦΙΛΙΣΜΠΟΥΡΓΚ, ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ 
Το ξεχωριστό νησί της Καραϊβικής 
Σεν Μάαρτεν, κυβερνάται από δύο 
ανεξάρτητες πολιτείες, και παρότι κάθε 
μισό του νησιού είναι διαφορετικό, 
οι κάτοικοι ζουν αρμονικά μεταξύ 
τους. Η ολλανδική πρωτεύουσα του 
Φίλιπσμπουργκ είναι ο παράδεισος για 
αγορές, με υπέροχες επιλογές από μαγαζιά 
και μπουτίκ στους λιθόστρωτους δρόμους 
και τα στενά σοκάκια. Οι παραλίες Γκρέιτ 
Μπέι Μπιτς και Λιτλ Μπέι Μπιτς είναι 
επίσης φανταστικές για καταδύσεις.

 

  
 

 

Εικόνες: Αποβάθρα, αγορά και ακτογραμμή στην Καραϊβική.
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CoCoCay®, ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 3, 4 ΚΑΙ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΜΑΣ; ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ 
ΠΑΝΕΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ ΚΑΤΑΓΑΛΑΝΑ ΝΕΡΑ, Η ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΒΙΩΣΕΤΕ 
ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ.

CoCoCay®, ΜΠΑΧΑΜΕΣ  
Το απομονωμένο νησί του CocoCay® 

βρίσκεται περιτριγυρισμένο από τα ήρεμα, 

διαφανή νερά των νήσων Μπαχάμες. Με τις  

παρθένες λευκές αμμουδιές και το καταπληκτικό 

περιβάλλον, το CocoCay® αποτελεί ένα θαύμα 

της φύσης. Φτιαγμένος αποκλειστικά για τους 

επισκέπτες της Royal Caribbean, αυτός ο τροπικός 

παράδεισος έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί με 

νέες υδάτινες εγκαταστάσεις, μονοπάτια στη 

φύση και πολλά αξιοθαύμαστα μέρη απλά για να 

χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα τροπικό ποτό.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ...  
Όταν βρίσκεστε στο CocoCay®, μην χάσετε 
την ευκαιρία να κάνετε μια συναρπαστική 
βόλτα στους αιθέρες λαμβάνοντας μέρος σε 
μια περιπέτεια με parasailing. Πετάξτε στα 
122 μέτρα πάνω από το νησί και θαυμάστε 
το μαγευτικό τοπίο. Θα απολαύσετε μια 
πανοραμική άποψη του CocoCay® καθώς και 
των γύρω νησιών. Πρόκειται πραγματικά για 
μια πτήση που αξίζει να δοκιμάσετε.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ... 
ΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ... 
Το Παλανκάρ είναι ένας αξιοθαύμαστος 
ύφαλος με έκταση πέντε χιλιομέτρων  
από σπηλιές, φαράγγια και κοράλλια.

Ο ύφαλος Σαν Φρανσίσκο είναι ένα 
καλειδοσκόπιο χρωμάτων με εντυπωσιακή 
θαλάσσια ζωή και εξαιρετική ορατότητα, 
γι’ αυτό μην ξεχάσετε τη φωτογραφική 
σας μηχανή!

Το Εθνικό πάρκο Τσανκανάμπ θα σας 
προσφέρει καθαρά και ήσυχα νερά με 
πολύχρωμα ψάρια και εντυπωσιακούς 
υφάλους.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ ΣΤΟ UNIVERSaL oRLaNDo® RESoRT   

Τι καλύτερο από το να τελειώσετε μια μοναδική ξεκινώντας μια νέα περιπέτεια;  

Στο παγκοσμίως γνωστό Universal Orlando® Resort θα βρείτε δύο εντυπωσιακά 

θεματικά πάρκα, ασταμάτητη νυχτερινή διασκέδαση και παγκοσμίου φήμης 

ξενοδοχεία, κι όλα αυτά σε μία άνετη τοποθεσία.

aTLaNTIS DoLPHIN Cay, ΝΑΣΣΑΟΥ 

Εξερευνήστε το πάρκο δελφινιών Atlantis 

Dolphin Cay και συναντήστε τα δελφίνια 

βιώνοντας μια αξέχαστη εμπειρία. Θα 

βρεθείτε πολύ κοντά σε παιχνιδιάρικα 

ρινοδέλφινα και θα έχετε την ευκαιρία να 

γνωρίσετε προσωπικά αυτά τα απίστευτα 

πλάσματα παίζοντάς μαζί τους στα ρηχά.

ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΗΜΑΝ 

Απολαύστε τη θέα και τις γεύσεις των 

πανέμορφων Γκραντ Κέημαν με αυτήν τη 

συναρπαστική εκδρομή στη στεριά.  

Θα δοκιμάσετε τρεις γνήσιες γεύσεις των 

Κέημαν ξεκινώντας με την τοπική μπύρα, την 

Caybrew, και μια περιήγηση στο ζυθοποιείο των 

Νησιών Κέημαν. Κατόπιν, θα περάσετε από 

το κέντρο του Τζορτζτάουν καθώς πηγαίνετε 

στο The Rum Cake Factory, για να δοκιμάσετε 

το δημοφιλές κέικ από ρούμι. Πλέον, είναι 

ώρα να κάνετε μια βόλτα στο πρώτο και 

μοναδικό αποστακτήριο για ρούμι στα Κέημαν, 

στο Seven Fathom’s Rum, όπου θα έχετε την 

ευκαιρία να δοκιμάσετε το βραβευμένο ρούμι.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ RoyaLCaRIBBEaN.CoM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Απολάυστε την εμπειρία DreamWorks  
Experience. Δειτε τις σελίδες 14-15 για 
περισσότερες πληροφορίες.



Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Κοζουμέλ

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 3, 11, 18, 25 Φεβ. 8, 15, 22 Μαρ. 1, 8, 15, 22, 29 Απρ. 5, 12, 19, 26  
Μάιος 3, 10, 17, 24, 31 Ιούν. 7, 14*, 21, 28 Ιουλ. 5, 12, 19, 26 Αύγ. 2, 9, 16, 23, 30 
Σεπτ. 6, 13, 20, 27 Οκτ. 4, 11, 18, 25 Νοέμ. 1, 8, 15, 22, 29 Δεκ. 6, 13, 20, 27
2014 Ιαν. 3, 10, 17, 24, 31 Φεβρ. 7, 14, 21, 28 Μάρτ. 7, 14, 21, 28 Απρ. 4, 11, 18, 25
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Η σειρά των λιμανιών μπορεί να διαφέρει.

Παρ. Μαϊάμι, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Σάβ. Κοκοκέι, Μπαχάμες¥ 08:00 17:00

Κυρ. Νασσάου, Μπαχάμες 08:00 17:00

Δευτ. Μαϊάμι, Φλόριντα 07:00

Αναχωρήσεις 
2013 Νοέμ. 14,28 Δεκ. 12,26 
2014 Ιαν. 9,23 Φεβ. 6,20 Μαρ. 6, 20 Απρ. 3 
 

Εσωτερική Τιμές από €350 έως €1225

Θέα θάλασσα Τιμές από €400 έως €1400

Βεράντα Τιμές από €480 έως €1680

Σουίτες Τιμές από €680 έως €2380

 

Πέμ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Παρ. Εν πλω

Σαβ. Κοζουμέλ, Μεξικό 07:30 18:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 07:00

Αναχωρήσεις 
2013 Νοε. 9, 18, 23 Δεκ. 2, 7, 16, 21*, 30
2014 Ιαν. 4, 13, 18, 27 Φεβ. 1, 10, 15, 24 Μαρ. 1, 10, 15, 24, 29 Απρ. 7, 12, 21, 26

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών. Οι ώρες ενδέχεται να διαφέρουν.

Εσωτερική Τιμές από €440 έως €1540

Θέα θάλασσα Τιμές από €500 έως €1750

Βεράντα Τιμές από €570 έως €1995

Σουίτες Τιμές από €780 έως €2730

 

Σάβ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Μπελίζε Σίτι, Μπελίζε¥ 09:00 18:00

Τρ. Κοζουμέλ, Μεξικό 08:00 18:30

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 07:00

ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Sovereign

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Freedom

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Freedom

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Κοζουμέλ

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο

Φορτ Λοντερντέηλ

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν 
τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΑΓΟΡΑ ΚΟΖΟΥΜΕΛ, ΜΕΞΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 7, 14, 21 Φεβ. 4, 11, 18, 25 Μαρ. 4, 11, 18, 25 Απρ. 1, 8, 15, 22, 29  
Μάιος 6, 13, 20, 27 Ιούν. 3, 10, 17, 24 Ιούλ. 1, 8, 15, 22, 29 Αύγ. 5, 12, 19, 26  
Σεπτ. 2†, 9, 16, 23, 30 Οκτ. 7, 14, 21, 28 Νοέμ. 4, 11, 18, 25 Δεκ. 2, 9, 16, 23*, 30*
2014 Ιαν. 6, 13, 20, 27 Φεβρ. 3, 10, 17, 24 Μάρτ. 3, 10, 17, 24, 31 Απρ. 7, 14, 21, 28 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
† Η σειρά των λιμανιών και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Εσωτερική Τιμές από €280 έως €980

Θέα θάλασσα Τιμές από €330 έως €1155

Σουίτες Τιμές από €630 έως €2205

Δευτ. Μαϊάμι, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Τρ. Νασσάου, Μπαχάμες 08:00 23:59

Τετ. Κοκοκέι, Μπαχάμες¥ 08:00 17:00

Πέμ. Κι Γουέστ, Φλόριντα 10:00 18:00

Παρ. Μαϊάμι, Φλόριντα 07:00

Αναχωρήσεις 
2013 Νοέμ. 14, 28 Δεκ. 12, 26
2014 Ιαν. 9, 23 Φεβρ. 6, 20 Μάρτ. 6, 20 Απρ. 3, 17
 

Εσωτερική Τιμές από €300 έως €1050

Θέα θάλασσα Τιμές από €330 έως €1155

Βεράντα Τιμές από €440 έως €1540

Σουίτες Τιμές από €630 έως €2205

Πέμ. Τάμπα, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Κοζουμέλ, Μεξικό 08:00 18:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Τάμπα, Φλόριντα 07:00

 
Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 5, 10*, 14, 19, 24* Φεβ. 2, 7*, 11, 16, 25 Μαρ. 2, 7*, 11, 16, 21*, 25, 30 
Απρ. 4*, 8, 13, 18*, 22, 27 Μαι. 2*, 6 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων.

Εσωτερική Τιμές από €430 έως €1505

Θέα θάλασσα Τιμές από €510 έως €1785

Βεράντα Τιμές από €660 έως €2310

Σουίτες Τιμές από €870 έως €3045

Δευτ. Τάμπα, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Τρ. Εν πλω

Τετ. Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν¥ 07:00 15:30

Πέμ. Κοζουμέλ, Μεξικό 09:00 18:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Τάμπα, Φλόριντα 07:00

ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Sovereign

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance
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Μαϊάμι

Μ Π Α Χ Α Μ Ε Σ

Κοκοκέι

Νασσάου

Κι Γουέστ

Μπελίζε Σίτι

Τάμπα

Τζορτζτάουν

Τάμπα 

Φορτ Λοντερντέηλ

Εσωτερική Τιμές από €220 έως €770

Θέα θάλασσα Τιμές από €290 έως €1015

Σουίτες Τιμές από €480 έως €1680

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



Κυρ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 17:30

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν¥ 08:00 17:00

Τετ. Φάλμουθ, Τζαμάικα 07:00 16:00

Πέμ. Λαμπαντή, Αϊτή 10:00 18:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 05:30

Σάβ. Τάμπα, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν¥ 07:00 15:30

Τρ. Κοζουμέλ, Μεξικό 09:00 18:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Τάμπα, Φλόριντα 07:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία FreedomΚατηγορία Radiance

Λαμπαντή

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Φάλμουθ

Φορτ Λοντερντέηλ

Τ Ζ Α Μ Α Ϊ Κ Α

Α Ϊ Τ Η

Σάβ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Λαμπαντή, Αϊτή 08:00 17:00

Τρ. Φάλμουθ, Τζαμάικα 10:00 19:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Κοζουμέλ, Μεξικό 08:00 19:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 06:15

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Oasis

ΑΓΟΡΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΖΑΜΑΪΚΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 5, 6 ΚΑΙ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 5, 19 Φεβ. 2, 16 Μαρ. 2, 16, 30 Απρ. 13, 27 Μαι. 11, 25 Ιουν. 8, 22  
Ιουλ. 6, 20 Αυγ. 3, 17, 31 Σεπ. 14, 28 Οκτ. 12, 26 Νοε. 9, 23 Δεκ. 7, 21*
2014 Ιαν. 4, 18 Φεβρ. 1, 15 Μάρτ. 1, 15, 29 Απρ.12, 26 Μάιος 10, 24 

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 7, 13, 27 Φεβ. 10, 24 Μαρ. 10, 24 Δεκ. 1, 15, 29*
2014 Ιαν. 12, 26 Φεβρ. 9, 23 Μάρτ. 9, 23 Απρ. 6, 20 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Αναχωρήσεις 
2013 Νοε. 18†, 23 Δεκ. 2†, 7, 16†, 21*, 30*†

2014 Ιαν. 4, 13†, 18 Φεβρ. 1, 10†, 15, 24† Μάρτ. 1, 10†, 15, 24†, 29 Απρ. 7†, 12, 21†, 26 
 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
†  Τα λιμάνια προσέγγισης, οι ώρες και οι ημέρες αναχώρησης ενδέχεται να διαφέρουν. 
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Εσωτερική Τιμές από €770 έως €2695

Θέα θάλασσα Τιμές από €850 έως €2975

Βεράντα Τιμές από €1060 έως €3710

Σουίτες Τιμές από €1660 έως €5810

Εσωτερική Τιμές από €568 έως €1988

Θέα θάλασσα Τιμές από €680 έως €2380

Βεράντα Τιμές από €853 έως €2986

Σουίτες Τιμές από €1453 έως €5086

Εσωτερική Τιμές από €410 έως €1435

Θέα θάλασσα Τιμές από €480 έως €1680

Βεράντα Τιμές από €550 έως €1925

Σουίτες Τιμές από €780 έως €2730

Φορτ Λοντερντέηλ

Λαμπαντή

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Κοζουμέλ

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο

Φάλμουθ

Τ Ζ Α Μ Α Ϊ Κ Α

Α Ϊ Τ Η
Τζορτζτάουν

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Κοζουμέλ

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο

Τάμπα

Τζορτζτάουν Γ Κ ΡΑ Ν Τ 
Κ Ε Η Μ Α Ν

Γ Κ ΡΑ Ν Τ 
Κ Ε Η Μ Α Ν

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Απολάυστε την εμπειρία DreamWorks  
Experience. Δειτε τις σελίδες 14-15 για 
περισσότερες πληροφορίες.



ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Oasis

Κυρ. Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Δυετ. Εν πλω

Τρ. Λαμπαντή, Αϊτή 08:00 16:00

Τετ. Φάλμουθ, Τζαμάικα 10:00 19:00

Πέμ. Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν¥ 08:00 16:00

Παρ. Κοζουμέλ, Μεξικό 10:00 19:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα 06:00

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Freedom

Κυρ. Γκάλβεστον, Τέξας Απόπλους στις 16:30

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Εν πλω

Τετ. Ροατάν, Ονδούρα 08:00 17:00

Πεμ. Μπελίζε Σίτι, Μπελίζε 08:00 17:00

Παρ. Κοζουμέλ, Μεξικό 07:00 17:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Γκάλβεστον, Τέξας 07:00

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΠΑΡΑΛΙΑ LIME CAY, ΜΠΕΛΙΖΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΦΥΤΕΙΑ,ΤΖΑΜΑΪΚΑ
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Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 6, 20 Φεβ. 3, 17 Μαρ. 3, 17, 31 Απρ. 14, 28 Μαι. 12, 26 Ιουν. 9, 23  
Ιουλ. 7, 21 Αυγ. 4, 18 Σεπ. 1, 15, 29 Οκτ. 13, 27 Νοε. 24 Δεκ. 8, 22*
2014 Ιαν. 5, 19 Φεβρ. 2, 16 Μάρτ. 2, 16, 30 Απρ. 13, 27 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 5*, 12*, 19*, 26* Φεβ. 2*, 9*, 16*, 23*
Μαρ. 2*, 9*, 16*, 23*, 30* Νοε. 24 Δεκ. 15, 22†, 29†

2014 Ιαν. 5, 12, 19, 26 Φεβ. 2, 9, 16, 23 Μαρ. 2, 9, 16, 23, 30 Απρ. 6, 13, 20, 27
 
†  Κρουαζιέρες τις ημέρες των εορτών. Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες 
μπορεί να διαφέρουν.

* Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Εσωτερική Τιμές από €640 έως €2240

Θέα θάλασσα Τιμές από €770 έως €2695

Βεράντα Τιμές από €880 έως €3080

Σουίτες Τιμές από €1410 έως €4935

 

Εσωτερική Τιμές από €680 έως €2380

Θέα θάλασσα Τιμές από €730 έως €2555

Βεράντα Τιμές από €880 έως €3080

Σουίτες Τιμές από €1610 έως €5635

 

Φορτ Λοντερντέηλ

Λαμπαντή

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Κοζουμέλ

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο

Φάλμαυθ

Τ Ζ Α Μ Α Ϊ Κ Α

Α Ϊ Τ Η Λαμπαντή

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Κοζουμέλ

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο
ΦάλμουθΤζορτζτάουν

Τ Ζ Α Μ Α Ϊ Κ ΑΓ Κ ΡΑ Ν Τ 
Κ Ε Η Μ Α Ν

Α Ϊ Τ Η

Πορτ Κανάβεραλ Γκάλβεστον

Τ Ε Ξ Α Σ

Κοζουμέλ

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο

Μπελίζε
Ροατάν

Ο Ν Δ ΟΥ ΡΑ

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 13, 27 Φεβ. 24 Μαρ. 10, 24 Απρ. 7, 21 Μαι. 5, 19 Ιουν. 2, 16, 30  
Ιουλ. 14, 28 Αυγ. 11, 25 Σεπ. 8, 22 Οκτ. 6, 20 Νοε. 3, 17 Δεκ. 1, 15, 29*
2014 Ιαν. 12, 26 Φεβ. 9, 23 Μαρ. 9, 23 Απρ. 6, 20 Μαι. 4, 18
 
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Κυρ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 17:00

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Λαμπαντή, Αϊτή 08:00 17:00

Τετ. Φάλμουθ, Τζαμάικα 10:00 19:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Κοζουμέλ, Μεξικό 08:00 19:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 06:15

Εσωτερική Τιμές από €770 έως €2695

Θέα θάλασσα Τιμές από €850 έως €2975

Βεράντα Τιμές από €1060 έως €3710

Σουίτες Τιμές από €1660 έως €5810

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 12, 26 Φεβ. 9, 23 Μαρ. 9, 23 Απρ. 6, 20 Μαι. 4, 18 Ιουν. 1, 15, 29  
Ιουλ. 13, 27 Αυγ. 10, 24 Σεπ. 7, 21 Οκτ. 5, 19 Νοε. 2, 16, 30 Δεκ. 14, 28*
2014 Ιαν. 11, 25 Φεβρ. 8, 22 Μάρτ. 8, 22 Απρ. 5, 19 Μάιος 3, 17, 31 

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Σάβ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Νασσάου, Μπαχάμες 07:00 14:00

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας 09:00 18:00

Τετ. Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:00

Πεμ. Εν πλω

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Oasis

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 6, 20 Φεβ. 3, 17 Φεβ. 3, 17, 31 Απρ.14, 28 Μαι. 12, 26 Ιουν. 9, 23  
Ιουλ. 7, 21 Αυγ. 4, 18 Σεπ. 1, 15, 29 Οκτ.  13, 27 Νοε. 10, 24 Δεκ. 8, 22*
2014 Ιαν. 5, 19 Φεβρ. 2, 16 Μάρτ. 2, 16, 30 Απρ. 13, 27 Μάιος 11, 25 

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Κυρ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 17:00

Δευτ. Νασσάου, Μπαχάμες 07:00 15:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας 09:00 18:00

Πεμ. Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 06:00

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Oasis

ΡΕΓΚΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΝ ΜΑΡΤΕΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7, 8 ΚΑΙ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ALLURE OF THE SEAS® 

ΚΑΙ OASIS OF THE SEAS®

ΤΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
OASIS ΘΑ ΣΑΣ ΣΑΓΗΝΕΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ 
ΚΑΤΑΠΛΗΞΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΑΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ.

Απολαύστε συναρπαστικές νέες 
δυνατότητες, όπως το πρώτο Starbucks® 

εν πλω, απολαύστε μιούζικαλ σε στυλ 
Broadway στο κεντρικό θέατρό μας, 
παρακολουθώντας εκτυφλωτικές 
παραστάσεις, όπως το Chicago* και το 
Hairspray†. Χαλαρώστε με μια βόλτα στο 
Central Park®, τον κήπο με τα δρομάκια σε 
μοτίβο μαιάνδρων που κατακλύζονται από 
καταστήματα και εκλεπτυσμένα εστιατόρια 
ή απαλλαγείτε από το άγχος στο VitalitySM 

Spa. Ανεβείτε σε ένα παραδοσιακό 
καρουσέλ στο Boardwalk® και, κατόπιν, 
παρακολουθήστε ακροβάτες να κάνουν 
καταδύσεις στο AquaTheater, το πρώτο 
αμφιθεατρικό θέατρο εν πλω. Ελάτε στο  
Royal Promenade, για να περάσετε 
αξέχαστες στιγμές με τον Shrek, το πάντα 
Po και ακόμα περισσότερους φίλους στο 
DreamWorks® Experience. Και μπορείτε 
να ζήσετε ακόμα περισσότερη μαγεία στα 
πλοία της κατηγορίας Oasis...

Μάθετε περισσότερα για όλες τις 
εγκαταστάσεις που σας προσφέρουν τα 
πλοία Allure of the Seas® και Oasis of the 
Seas® στην ιστοσελίδα oasisoftheseas.com
 

*Διατίθεται στο Allure of the Seas®

†Διατίθεται στο Oasis of the Seas®

Εσωτερική Τιμές από €870 έως €3045

Θέα θάλασσα Τιμές από €1020 έως €3570

Βεράντα Τιμές από €1200 έως €4200

Σουίτες Τιμές από €1890 έως €6615

 

Εσωτερική Τιμές από €870 έως €3045

Θέα θάλασσα Τιμές από €1020 έως €3570

Βεράντα Τιμές από €1200 έως €4200

Σουίτες Τιμές από €1890 έως €6615

 

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Φορτ Λοντερντέηλ
Νασσάου

Μ Π Α Χ Α Μ Ε Σ
Σ Ε Ν  Μ Α Α Ρ Τ Ε Ν

Φίλιπσμπουργκ

Σαρλότ Αμαλί

Σ Ε Ν  Τ Ο Μ Α Σ

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Φορτ Λοντερντέηλ
Νασσάου

Μ Π Α Χ Α Μ Ε Σ Φίλιπσμπουργκ

Σαρλότ Αμαλί

Σ Ε Ν  Τ Ο Μ Α Σ

Σ Ε Ν  Μ Α Α Ρ Τ Ε Ν

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Απολάυστε την εμπειρία DreamWorks  
Experience. Δειτε τις σελίδες 14-15 για 
περισσότερες πληροφορίες.



Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 13, 27 Φεβ. 10, 24 Μαρ. 10, 24 Απρ. 7, 21 Μαι. 5, 19 Ιουν. 2, 16, 30  
Ιουλ. 14, 28 Αυγ. 11, 25 Σεπ. 8, 22 Οκτ. 6, 20 Νοε. 3, 17 Δεκ. 1, 15†, 29*
2014 Ιαν. 12, 26 Φεβρ. 9, 23 Μάρτ. 9, 23 Απρ. 6, 20 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
† Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Κυρ. Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Δευτ. Κοκοκέι, Μπαχάμες¥ 07:00 16:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας 11:00 19:00

Πεμ. Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08.00 17:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Πορτ Κανάβεραλ, Φλόριντα 06.00

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Freedom

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 19 Φεβ. 2, 16 Μαρ. 2, 16, 30 Νοε. 15, 23 Δεκ. 7, 21*
2014 Ιαν. 4, 18 Φεβρ. 1, 15 Μάρτ. 1, 15, 29 Απρ. 12, 26 
 
 
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Σάβ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 17:30

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 18:00

Τετ. Μπασστέρ, Σεν Κιτς 07:00 17:00

Πεμ. Σαν Χούαν, Πουέρτο Ρίκο 07:00 14:00

Παρ. Λαμπαντή, Αϊτή 10:00 18:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 05:30

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Freedom

Λαμπαντή

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Φορτ Λοντερντέηλ Φορτ Λοντερντέηλ

Α Ϊ Τ Η

Αναχωρήσεις 
2013 Δεκ. 3, 13
2014 Ιαν. 3*, 24 Φεβρ. 14*Μάρτ. 7 
 
 
* Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Παρ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 08:00 17:00

Τρ. Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:00

Τετ. Ρόσο, Δομίνικα 08:00 17:00

Πεμ. Σεν Τζονς, Αντίγκουα 08:00 22:00

Παρ. Μπασστέρ, Σεν Κιτς 07:00 16:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 07:00

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΠΑΡΑΛΙΑ, ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ ΛΑΜΠΑΝΤΗ, ΑΪΤΗ
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Εσωτερική Τιμές από €630 έως €2205

Θέα θάλασσα Τιμές από €760 έως €2660

Βεράντα Τιμές από €870 έως €3045

Σουίτες Τιμές από €1420 έως €4970

 

Εσωτερική Τιμές από €640 έως €2240

Θέα θάλασσα Τιμές από €770 έως €2695

Βεράντα Τιμές από €950 έως €3325

Σουίτες Τιμές από €1410 έως €4935

 

Εσωτερική Τιμές από €760 έως €2070

Θέα θάλασσα Τιμές από €830 έως €2630

Βεράντα Τιμές από €1110 έως €3120

Σουίτες Τιμές από €1260 έως €3960

 

Πορτ Κανάβεραλ

Κοκοκέι

ΜΠΑΧΑΜΕΣ
Σ Ε Ν  Μ Α Α Ρ Τ Ε Ν

Φίλιπσμπουργκ

Σαρλότ Αμαλί

Σ Ε Ν  Τ Ο Μ Α Σ

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ
Σ Ε Ν  Μ Α Α Ρ Τ Ε Ν

ΣΕΝ ΜΑΑΡΤΕΝ
Φίλιπσμπουργκ Φίλιπσμπουργκ

Σαν Χουάν

Δ Ο Μ Ι Ν Ι Κ Α

Ρόσο

Μπασστέρ
Μπασστέρ

Σ Ε Ν  Κ Ι Τ Σ

Π ΟΥ Ε Ρ Τ Ο  Ρ Ι Κ Ο

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

Σεν Τζονς

Τορτόλα

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



Κυρ. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο Απόπλους στις 20:30

Δευτ. Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας 08:00 17:00

Τρ. Μπασστέρ, Σεν Κιτς 08:00 17:00

Τετ. Εν πλω

Πεμ. Οράντζεστατ, Αρούμπα 08:00 22:00

Παρ. Βίλλεμστατ, Κιουρασάο 08:00 18:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 06:00

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Κυρ. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο Απόπλους στις 20:30

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος 08:00 17:00

Τετ. Κάστρις, Σεν Λούτσια 08:00 17:00

Πεμ. Σεν Τζονς, Αντίγκουα 08:00 17:00

Παρ. Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 18:00

Σάβ. Σεν Κρουά, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι 08:00 17:00

Κυρ. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 06:00

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Σάβ. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο Απόπλους στις 20:30

Κυρ. Σεν Κρουά, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι 08:00 18:00

Δευτ. Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 18:00

Τρ. Σεν Τζονς, Αντίγκουα 08:00 18:00

Τετ. Κάστρις, Σεν Λούτσια 09:00 18:00

Πεμ. Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος 08:00 18:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 06:00

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΡΟΥΜΠΑ

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7, 9 ΚΑΙ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 13*, 27* Φεβ. 10*, 24* Μαρ. 10*, 24* Απρ. 7* Νοε. 17 Δεκ. 1*, 15, 29*
2014 Ιαν. 12, 26 Φεβ. 9, 23*
 
 
*  Το δρομολόγιο διεξάγεται αντίστροφα σε αυτές τις ημερομηνίες. 

Οι ώρες ενδέχεται να διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 18, 25* Ιούν. 1*, 8, 15*, 22*, 29 Ιούλ. 6*, 13*, 20, 27* Αύγ. 3*, 10, 17*, 24*, 31 
Σεπτ. 7*, 14*, 21, 28* Οκτ. 5*, 12, 19*, 26* Νοέμ. 2
 
 
* Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 6, 20 Φεβ. 3, 17 Μαρ. 3, 17, 31 Απρ. 14 Νοε. 24 Δεκ. 8, 22*
2014 Ιαν. 5, 19 Φεβ 2, 16
 
 
* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Εσωτερική Τιμές από €550 έως €1720

Θέα θάλασσα Τιμές από €660 έως €2070

Βεράντα Τιμές από €930 έως €3255

Σουίτες Τιμές από €1340 έως €4170

Εσωτερική Τιμές από €610 έως €2135

Θέα θάλασσα Τιμές από €690 έως €2415

Βεράντα Τιμές από €890 έως €3115

Σουίτες Τιμές από €1560 έως €5460

Εσωτερική Τιμές από €550 έως €1720

Θέα θάλασσα Τιμές από €660 έως €2070

Βεράντα Τιμές από €930 έως €3255

Σουίτες Τιμές από €1340 έως €4170

Σαρλότ Αμαλί

Σ Ε Ν  Τ Ο Μ Α Σ

Α Ρ ΟΥ Μ Π Α

Μ Π Α Ρ Μ Π Ε Ϊ Ν Τ Ο ΣΜ Π Α Ρ Μ Π Ε Ϊ Ν Τ Ο Σ

ΜπρίτζταουνΜπρίτζταουν

ΦίλιπσμπουργκΦίλιπσμπουργκ
Σ Ε Ν  Μ Α Α Ρ Τ Ε ΝΣ Ε Ν  Μ Α Α Ρ Τ Ε Ν

Π ΟΥ Ε Ρ Τ Ο  Ρ Ι Κ ΟΠ ΟΥ Ε Ρ Τ Ο  Ρ Ι Κ Ο

Π ΟΥ Ε Ρ Τ Ο  Ρ Ι Κ Ο

Σαν ΧουάνΣαν Χουάν

Σαν Χουάν

Σεν ΚρουάΣεν Κρουά

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΚάστριςΚάστρις
ΣΕΝ ΛΟΥΤΣΙΑΣΕΝ ΛΟΥΤΣΙΑ

Σεν ΤζονςΣεν Τζονς
Α Ν Τ Ι Γ Κ ΟΥΑΑ Ν Τ Ι Γ Κ ΟΥΑ

Σ Ε Ν  Κ Ι Τ Σ
Μπασστέρ

Οράντζεστατ
Βίλλεμστατ
Κ Ι ΟΥ ΡΑ Σ Α Ο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



Σάβ. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο Απόπλους στις 20:30

Κυρ. Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 08:00 17:30

Δευτ. Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 08:00 17:30

Τρ. Μπασστέρ, Σεν Κιτς 08:00 17:00

Τετ. Ρόσο, Δομίνικα 08:00 17:00

Πεμ. Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος 08:00 17:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 06:00

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Πεμ. Κέηπ Λίμπερτυ, Μπαγιόν, Νιού Τζέρσεϊ Απόπλους στις 17:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Κινγκς Ουάρφ, Βερμούδες 08:00 16:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν 12:15 20:00

Τρ. Σαν Χούαν, Πουέρτο Ρίκο 07:00 13:00

Τετ. Λαμπαντή, Αϊτή 08:00 16:00

Πεμ. Εν πλω

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Κέηπ Λίμπερτυ, Μπαγιόν, Νιού Τζέρσεϊ 08:00

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Λαμπαντή

ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΪ
Κινγκς Ουάρφ

Α Ϊ Τ Η

Δευτ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα Απόπλους στις 16:30

Τρ. Εν πλω

Τετ. Εν πλω

Πεμ. Σεν Τζονς, Αντίγκουα 08:00 17:00

Παρ. Κάστρις, Σεν Λούτσια 08:00 17:00

Σάβ. Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος 08:00 17:00

Κυρ. Σεν Τζορτζ, Γρενάδα 07:00 14:00

Δευτ. Κραάλεντικ, Μποναίρ 12:00 19:00

Τρ. Οράντζεστατ, Αρούμπα 07:00 17:00

Τετ. Εν πλω

Πεμ. Εν πλω

Παρ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 07:00

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Φορτ Λοντερντέηλ

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΨΑΡΕΜΑ ΣΕ ΒΑΘΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ ΣΕΝ ΤΖΟΝΣ, ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ
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Αναχωρήσεις 
2013 Νοέμ. 9*, 16, 23*, 30 Δεκ. 7*, 14, 21†, 28†

2014 Ιαν. 4*, 11, 18*, 25 Φεβρ. 1*, 8, 15*, 22 Μάρτ. 1*, 8, 15*, 22, 29* Απρ. 5, 12*, 19 
 
 
* Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.
†  Κρουαζιέρες τις ημέρες των εορτών. Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες 
μπορεί να διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 
2013  Απρ. 18  Μάιος 2, 16, 30 Ιούν. 13, 27 Ιούλ. 11, 25 Αύγ. 8, 22
 
 
 

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 14 Φεβ 4*, 25* 
 
  

* Τα λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Εσωτερική Τιμές από €620 έως €2170

Θέα θάλασσα Τιμές από €700 έως €2450

Βεράντα Τιμές από €890 έως €3115

Σουίτες Τιμές από €1570 έως €5495

Εσωτερική Τιμές από €750 έως €2625

Θέα θάλασσα Τιμές από €840 έως €2940

Βεράντα Τιμές από €990 έως €3465

Σουίτες Τιμές από €1490 έως €5215

Εσωτερική Τιμές από €760 έως €2660

Θέα θάλασσα Τιμές από €860 έως €3010

Βεράντα Τιμές από €1150 έως €4025

Σουίτες Τιμές από €1580 έως €5530

Μ Π Α Ρ Μ Π Ε Ϊ Ν Τ Ο Σ

Μπρίτζταουν

Ρόσο
Δ Ο Μ Ι Ν Ι Κ Α

Σ Ε Ν  Κ Ι Τ Σ
Μπασστέρ

Φίλιπσμπουργκ
Σ Ε Ν  Μ Α Α Ρ Τ Ε Ν

Β Ρ Ε ΤΑ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Α Ρ Θ Ε Ν Ο Ι  Ν Η Σ Ο Ι

ΤορτόλαΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ

Σαν Χουάν

Κέηπ Λίμπερτυ

Β Ε Ρ Μ ΟΥ Δ Ε Σ

Σαν Χουάν

Π ΟΥ Ε Ρ Τ Ο  Ρ Ι Κ Ο

Σ Ε Ν  Μ Α Α Ρ Τ Ε Ν

Φίλιπσμπουργκ
Α Ρ ΟΥ Μ Π Α
Οράντζεστατ

ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ
Μπρίτζταουν

Σεν Τζονς
Α Ν Τ Ι Γ Κ ΟΥΑ

Κάστρις
Σ Ε Ν  Λ ΟΥ Τ Σ Ι Α

Μ Π Ο Ν Α Ι Ρ
Κράλεντικ

Σεν Τζορτζ
ΓΡΕΝΑΔΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΧΟΥΜΠΑΡΤ, ΑΛΑΣΚΑ 

Με μήκος εννέα χιλιόμετρα, ο παγετώνας 

Χούμπαρτ, στο βόρειο άκρο του κόλπου 

Γιακούτ, είναι η μεγαλύτερη επιφάνεια 

πάγου της Αλάσκας. Ορισμένες φορές 

έχετε την ευκαιρία να κόψετε ένα μικρό 

κομμάτι παγόβουνου για να το σκαλίσετε 

ή για να παγώσετε το κοκτέιλ σας πριν 

από το δείπνο.

ΦΙΟΡΔ ΤΡΕΙΣΥ ΑΡΜ, ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΣΟΓΙΕΡ  

Σε αυτό το φιόρδ που φιλοξενεί τους 

δίδυμους παγετώνες Σόγιερ θα δείτε 

συναρπαστικές παλίρροιες, παγετώνες, 

καταρράκτες και παγόβουνα.

ΑΙΣΥ ΣΤΡΕΙΤ ΠΟΙΝΤ, ΑΛΑΣΚΑ 

Φωλιασμένο μέσα σε ένα παλιό τροπικό 

δάσος, το Άισι Στρέιτ Πόιντ προσφέρει 

παρακολούθηση φαλαινών και φώκιας και 

την ευκαιρία να γνωρίσετε τον πολιτισμό 

των ντόπιων Τλίνγκιτ. Η απομακρυσμένη 

δασώδης περιοχή της κοιλάδας Σπάσκι 

Ρίβερ Βάλευ φιλοξενεί αρκούδες γκρίζλι, 

ελάφια, ενυδρίδες και άγριους σολομούς. 

Κάντε μια περιήγηση στην περιοχή του 

Πόιντ Αντόλφους, για να παρακολουθήσετε 

μεγαπτεροφάλαινες, φάλαινες-δολοφόνους, 

λιοντάρια της θάλασσας, φώκιες και 

αετούς. Μια πραγματική εμπειρία της 

άγριας φύσης. 

ΚΕΤΣΙΚΑΝ, ΑΛΑΣΚΑ 

Στο Κέτσικαν, γνωστό και ως η “Πρώτη Πόλη” 

της Αλάσκας, σίγουρα θα παρατηρήσετε 

τα αναρίθμητα τοτέμ που υψώνονται σε 

ολόκληρη την περιοχή. Τα ιερά αυτά τοτέμ 

εξυπηρετούσαν πολλούς σκοπούς στις 

αυτόχθονες κοινωνίες των Τλίνγκιτ και 

Χάιντα, όπως η καταγραφή των μύθων, 

των οικογενειακών γεγονότων και της 

τοπικής ιστορίας. Περιπλανηθείτε στους 

αναστηλωμένους δρόμους Κέτσικαν και 

Κρικ της εποχής της χρυσοθηρίας, για να 

ανακαλύψετε το περιβόητο σπίτι της Ντόλυ. 

Το σπίτι της θα σας προσφέρει μια μοναδική 

και συναρπαστική εικόνα της ακριτικής ζωής.

ΘΕΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ. 
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΑΛΑΣΚΑ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ...



Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 24 Ιούν. 7, 21 Ιούλ. 5, 19 Αύγ. 2, 16, 30 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Παρ. Σιούαρντ, Αλάσκα Απόπλους στις 20:00

Σάβ. Παγετώνας Χούμπαρτ (Εν πλω) 14:00 18:00

Κυρ. Τζούνο, Αλάσκα 09:00 21:00

Δευτ. Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα 07:00 20:30

Τρ. Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα¥ 07:00 16:00

Τετ. Κέτσικαν, Αλάσκα 06:00 18:00

Πέμ. Εσωτερικό πέρασμα (Εν πλω)

Παρ. Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια 07:00

 

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΛΑΣΚΑ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 17, 31 Ιούν. 14, 28 Ιούλ. 12, 26 Αύγ. 9, 23 

¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Παρ. Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια Απόπλους στις 16:30

Σάβ. Εσωτερικό πέρασμα (Εν πλω)

Κυρ. Κέτσικαν, Αλάσκα 06:00 16:00

Δευτ. Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα¥ 09:00 18:00

Τρ. Τζούνο, Αλάσκα 07:00 20:30

Τετ. Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα 07:00 16:00

Πέμ. Παγετώνας Χούμπαρτ (Εν πλω) 07:00 11:00

Παρ. Σιούαρντ, Αλάσκα 05:00

 

ΑΛΑΣΚΑ ΠΡΟΣ ΒΟΡΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 24, 31 Ιούν. 7, 14, 21, 28 Ιούλ. 5, 12, 19, 26 Αύγ. 2, 9, 16, 23, 30 

Παρ. Σιάτλ, Ουάσινγκτον Απόπλους στις 16:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. ΙΕσωτερικό πέρασμα, Αλάσκα

Κυρ. Τζούνο, Αλάσκα 11:00 20:00

Δευτ. Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα 07:00 20:30

Τρ. Φιόρδ Τρέισι Αρμ (Παγετώνας Σόγιερ), Αλάσκα 07:00 12:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Βικτώρια, Βρετανική Κολούμπια 09:00 18:00

Παρ. Σιάτλ, Ουάσινγκτον 07:00

 

ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΣΟΓΙΕΡ, ΑΛΑΣΚΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

Σιούαρντ
Παγετώνας Χούμπαρτ

Σκάγκγουεϊ

Άισι Στρέιτ
Τζούνο
Α Λ Α Σ Κ Α

Ε Ι Ρ Η Ν Ι Κ Ο Σ  Ω Κ Ε Α Ν Ο Σ

Βανκούβερ

Β Ρ Ε ΤΑ Ν Ι Κ Η 
Κ Ο Λ ΟΥ Μ Π Ι Α

Εσωτερικό πέρασμα

Κέτσικαν

Σιούαρντ

Παγετώνας Χούμπαρτ
Σκάγκγουεϊ

Άισι Στρέιτ
Τζούνο

Α Λ Α Σ Κ Α
Ε Ι Ρ Η Ν Ι Κ Ο Σ  Ω Κ Ε Α Ν Ο Σ

Βανκούβερ

Β Ρ Ε ΤΑ Ν Ι Κ Η 
Κ Ο Λ ΟΥ Μ Π Ι Α

Εσωτερικό πέρασμα

Κέτσικαν

Παγετώνας Σόγιερ

Σκάγκγουεϊ

Τζούνο

Α Λ Α Σ Κ Α

Ε Ι Ρ Η Ν Ι Κ Ο Σ  Ω Κ Ε Α Ν Ο Σ

Η Ν Ω Μ Ε Ν Ε Σ 
Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Ε Σ 
Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Βικτώρια

Β Ρ Ε ΤΑ Ν Ι Κ Η 
Κ Ο Λ ΟΥ Μ Π Ι Α

Εσωτερικό πέρασμα

Σιάτλ

Εσωτερική Τιμές από €720 έως €2520

Θέα θάλασσα Τιμές από €840 έως €2940

Βεράντα Τιμές από €1170 έως €4095

Σουίτες Τιμές από €1750 έως €6125

Εσωτερική Τιμές από €700 έως €2450

Θέα θάλασσα Τιμές από €800 έως €2800

Βεράντα Τιμές από €1200 έως €4200

Σουίτες Τιμές από €1770 έως €6195

Εσωτερική Τιμές από €760 έως €2660

Θέα θάλασσα Τιμές από €909 έως €3182

Βεράντα Τιμές από €1458 έως €5103

Σουίτες Τιμές από €1764 έως €6174

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΕΛΚΗΘΡΟ ΜΕ ΣΚΥΛΟΥΣ
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ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ (ΦΟΥ ΜΙ), ΒΙΕΤΝΑΜ  
Μια μοντέρνα μητρόπολη με πολλές 
ατραξιόν, όπως μουσεία, γκαλερί και 
βοτανικούς κήπους, καθώς και πολιτιστικά 
αξιοθέατα, όπως καλαίσθητα παλάτια  
και εντυπωσιακές παγόδες. Στο κέντρο  
της πόλης βρίσκεται το γραφικό 
πολιτιστικό πάρκο Τάο Νταν. Φημισμένο  
για τιςψυχαγωγικές του δραστηριότητες,  
το πάρκο αποτελεί έναν δημοφιλή 
προορισμό για τους κατοίκους της Σαϊγκόν. 

ΣΑΝΓΚΑΗ, ΚΙΝΑ  
Στο «Παρίσι της Νοτίου Αμερικής» όπως 
αποκαλείται, μπορείτε να εξερευνήσετε 
την πιο κοσμική πόλη της Κίνας μέσα  
από μια εκδρομή στον κήπο Γιου Γουαν, 
το Μουσείο της Σανγκάης και το ναό του 
Νεφριτένιου Βούδα, κάνοντας μια στάση 
σε ένα εργοστάσιο μεταξιού για να μάθετε 
τα μυστικά της συλλογής του μεταξιού και 
της ύφανσης για την κατασκευή χαλιών. 

ΠΟΥΚΕΤ, ΤΑΪΛΑΝΔΗ 
Το μεγαλύτερο νησί της Ταϊλάνδης, 
το Πουκέτ, συχνά αναφέρεται ως το 
διαμάντι της θάλασσας Ανταμάν. 
Ο φυσικός πλούτος του, η βραχώδης 
χερσόνησος, οι βράχοι από ασβεστόλιθο, 
οι λευκές αμμώδεις παραλίες, οι γαλήνιες 
μεγάλες ακτές και τα τροπικά δάση της 
ενδοχώρας καθιστούν αυτό το νησί το 
πλουσιότερο, δημοφιλέστερο και πιο 
πολυσύχναστο νησί του νότου.

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  
Η πρωτεύουσα της Αργεντινής έχει τόσο 
έντονα επηρεαστεί από την Ευρωπαϊκή 
κουλτούρα, ώστε είναι γνωστή ως το 
«Παρίσι της Νότιας Αμερικής». Το Μπουένος 
Άιρες είναι γεμάτο από αξιοθέατα, από 
το μουσείο Εβίτα στην πλατεία Πλάζα ντε 
Μάγιο µέχρι τη µοντέρνα περιοχή Ρικολέτα 
µε τα εκλεπτυσµένα καταστήµατα και 
εστιατόρια.

ΜΠΟΥΖΙΟΣ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
Μια από τις πιο γοητευτικές παραλιακές 
πόλεις της Βραζιλίας κοντά στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο, είναι ιδανική για να απολαύσετε 
αγορές, εστιατόρια, πανέμορφες 
παραλίες και ατέλειωτα θαλασσινά σπορ. 
Αφιερώστε χρόνο για να περιηγηθείτε 
στα πλακόστρωτα δρομάκια αυτού 
το όμορφου χωριού. Αυτό το κάποτε 
ψαροχώρι της χερσονήσου είναι σήμερα 
ένας δημοφιλής προορισμός.

ΕΡΛΙ ΜΠΙΤΣ, ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ 
Κεντρικό σημείο για ταξίδια στα 
Γουίτσαντεϊ Άιλαντς στον Ύφαλο Γκρέιτ 
Μπάριερ, η παραλία Έρλι Μπιτς αποτελεί 
δημοφιλή προορισμό τόσο για τους 
τουρίστες όσο και για τους ντόπιους. 
Αυτή η μικρή αλλά όμορφη παραλία με 
δέντρα στη σειρά έχει να προσφέρει σε 
όλους από κάτι: Περιπέτεια, δράση, άνεση 
και χαλάρωση.

ΕΞΩΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΕΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ.
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΙΡΗΝΙΚΟ.

ΠΑΡΤΕ ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ...



ΜΙΛΦΟΡΝΤ ΣΑΟΥΝΤ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ  
Το Μίλφορντ Σάουντ, που βρίσκεται μέσα 
στο Φιόρδλαντ Νάσιοναλ Παρκ στο Σάουθ 
Άιλαντ της Νέας Ζηλανδίας, εισέρχεται  
15 χιλιόμετρα μέσα στην ενδοχώρα από 
τη θάλασσα και είναι περιτριγυρισμένο 
από απότομους βράχους. Πλούσια 
τροπικά δάση στέκουν γαντζωμένα σε 
αυτές τις περιβάλλουσες απότομες 
πλαγιές, ενώ τα νερά είναι κατάμεστα με 
άγρια ζωή. Η φυσική ομορφιά αυτού του 
τοπίου είναι πραγματικά μαγευτική.

ΣΙΔΝΕΫ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  
Το Σίδνεϋ δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη πόλη 
της Αυστραλίας αλλά και η παλαιότερη και 
η πλέον ποικιλόμορφη. Εξερευνήστε χωρίς 
βιασύνη τα ακρωτήρια από ψαμμίτη, τις 
παγκοσμίου φήμης παραλίες για σέρφινγκ 
και τις αμμώδεις ακτές. Κάντε ιστιοπλοΐα 
και περάστε κάτω από τη γέφυρα Χάρμπορ 
Μπριτζ, κολυμπήστε στο Μπόντι Μπητς ή 
παρατηρήστε τους περαστικούς σε ένα από 
τα πολυσύχναστα καφέ στα δρομάκια.

ΝΟΥΜΕΑ, ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ  
Ανακαλύψτε τη δραστήρια πόλη της 
Νουμέα, εκεί όπου η γοητεία της  
Γαλικής Ριβιέρας συναντά τον Νότιο 
Ειρηνικό. Εξερευνήστε καταστήματα 
και καφέ ευρωπαϊκής επιρροής, 
περιηγηθείτε στις παραθαλάσσιες 
αγορές και απολαύστε εντυπωσιακές 
εικόνες της πόλης και του Ειρηνικού 
Ωκεανού από την κορυφή του 
καθεδρικού ναού του Σεν Τζόζεφ.

 

 

 
 
 

Εικόνες: Ουλούρου Αυστραλία, γεύμα αλ φρέσκο στο 
λιμάνι του Σίδνεϋ (πηγή: Anson Smart), αγορά μέσα στο 
νερό στην Ταϊλάνδη.
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Παρ. Σιγκαπούρη Απόπλους στις 16:00

Σάβ. Πενάνγκ, Μαλαισία 14:00 21:00

Κυρ. Κουάλα Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ), Μαλαισία 10:00 18:00

Δευτ. Σιγκαπούρη 07:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Σάβ. Σιγκαπούρη Απόπλους στις 17:00

Κυρ. Κουάλα Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ), Μαλαισία 08:00 18:00

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Σιγκαπούρη 06:00

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΑΣΙΑ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 3 - 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αναχωρήσεις 
2013 Φεβρ. 22 Μαρτ. 1, 8, 29

Αναχωρήσεις 
2013 Ιούν. 1 

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 3 Φεβρ. 8, 25 Μάρτ. 4, 25 Απρ. 1 
 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Εσωτερική Τιμές από €220 έως €770

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €300 έως €1050

Βεράντα Τιμές από €420 έως €1470

Σουίτες Τιμές από €580 έως €2030

 

Εσωτερική Τιμές από €310 έως €1085

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €400 έως €1400

Βεράντα Τιμές από €480 έως €1680

Σουίτες Τιμές από €710 έως €2485

Εσωτερική Τιμές από €310 έως €1085

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €400 έως €1400

Βεράντα Τιμές από €520 έως €1820

Σουίτες Τιμές από €690 έως €2415

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

1 Σιγκαπούρη Απόπλους στις 17:00

2 Κουάλα Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ), Μαλαισία 08:00 16:30

3 Πουκέτ, Ταϊλάνδη¥ 13:00 22:00

4 Εν πλω

5 Σιγκαπούρη 07:00

Σιγκαπούρη

Μ Α Λ Α Ι Σ Ι Α
Πενάνγκ

Κουάλα Λουμπούρ

Σιγκαπούρη

Μ Α Λ Α Ι Σ Ι Α

Κουάλα Λουμπούρ

ΤΑ Ϊ Λ Α Ν Δ Η

Πουκέτ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER 

ΠΛΟΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

Το 2013/14, δύο καταπληκτικά πλοία της 
κατηγορίας Voyager, το Mariner of the Seas® 

και το Voyager of the Seas®*, θα προστεθούν 
στο πλοίο μας της κατηγορίας Vision, 
Legend of the Seas® στην Ασία.

Αυτά τα πλοία είναι γεμάτα από 
πρωτότυπες καινοτομίες που αγαπούν 
οι πελάτες μας. Ανεβείτε στον τοίχο 
αναρρίχησης. Κάντε πατινάζ στον πάγο 
στο πρώτο παγοδρόμιο που φτιάχτηκε 
ποτέ στη θάλασσα ή απολαύστε μια βόλτα 
στο Royal Promenade, το ιδανικό μέρος 
για να δείτε κόσμο, να πιείτε μια  μπύρα 
και να κάνετε αγορές από συλλογές 
σχεδιαστών. Και το Voyager of the Seas® 

διαθέτει τώρα το DreamWorks Experience. 
Συναντήστε στις παρελάσεις και τις 
παραστάσεις μας τους αγαπημένους σας 
ήρωες από τις ταινίες Shrek, Madagascar, 
Kung Fu Panda και άλλες.

Έχουμε προσαρμόσει όλες τις κρουαζιέρες 
μας στην Ασία για να σας παρέχουμε την 
απόλυτη πολιτισμική εμπειρία αυτών των 
εξωτικών προορισμών. Πολλές από τις 
επιλογές φαγητού, ποτού και ψυχαγωγίας 
έχουν προσαρμοστεί για να σας 
προσφέρουν μια αληθινή τοπική γεύση.

Απολαύστε μια περιπέτεια σε μερικούς 
από τους πιο συναρπαστικούς 
προορισμούς του κόσμου. Αυτά τα 
δρομολόγια είναι απλώς ένα δείγμα  
των διαθέσιμων κρουαζιερών στην 
Ασία. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα visit 
royalcaribbean.com

*Κατά την εκτύπωση του παρόντος, οι αναχωρήσεις του Voyager 
of the Seas κατά το 2013/14 δεν είχαν ακόμη επιβεβαιωθεί.



Τρ. Σιγκαπούρη Απόπλους στις 17:00

Τετ. Κουάλα Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ), Μαλαισία 08:00 16:30

Πέμ. Λανγκάουι, Μαλαισία 10:00 18:00

Παρ. Πουκέτ, Ταϊλάνδη¥ 07:00 20:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Σιγκαπούρη 07:00

ΓΕΥΣΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Σάβ. Σιγκαπούρη 18:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Χο Τσι Μινχ (Φου Μι), Βιετνάμ 07:00 17:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Χονγκ Κονγκ, Κίνα 18:00

Πέμ. Χονγκ Κονγκ, Κίνα 16:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Οκινάουα, Ιαπωνία 12:00 21:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Νησί Τζέτζου, Νότια Κορέα 06:00 13:00

Τρ. Σαγκάη (Μπαοσάν), Κίνα 07:00

ΕΞΩΤΙΚΗ ΑΣΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΤΡΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ, ΑΣΙΑ ΠΟΥΚΕΤ, ΤΑΪΛΑΝΔΗ
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Αναχωρήσεις 
2013 Φεβρ. 12, 17* 
 
* Η ημέρα αναχώρησης διαφέρει.
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Αναχωρήσεις 
2013 Ιούν. 8

Εσωτερική Τιμές από €400 έως €1400

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €520 έως €1820

Βεράντα Τιμές από €660 έως €2310

Σουίτες Τιμές από €910 έως €3185

Εσωτερική Τιμές από €780 έως €2730

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €990 έως €3465

Βεράντα Τιμές από €1230 έως €4305

Σουίτες Τιμές από €1820 έως €6370

Αναχωρήσεις 
2013 Ιούν. 4 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Τρ. Σιγκαπούρη Απόπλους στις 17:00

Τετ. Κουάλα Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ), Μαλαισία 08:00 18:00

Πέμ. Λανγκάουι, Μαλαισία 08:00 18:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Σιγκαπούρη 06:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Εσωτερική Τιμές από €370 έως €1295

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €480 έως €1680

Βεράντα Τιμές από €560 έως €1960

Σουίτες Τιμές από €850 έως €2975

Σιγκαπούρη

Μ Α Λ Α Ι Σ Ι Α

Κουάλα Λουμπούρ

ΤΑ Ϊ Λ Α Ν Δ Η

Πουκέτ

Λανγκάουι

Σιγκαπούρη

Β Ι Ε Τ Ν Α Μ

Κ Ι Ν Α

Φου Μι

Χονγκ Κονγκ

Οκινάουα
Σαγκάη

Σιγκαπούρη

Μ Α Λ Α Ι Σ Ι Α

Κουάλα Λουμπούρ

Λανγκάουι

Νησί Τζέτζου



Δευτ. Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία Απόπλους στις 17:00

Τρ. Μπούζιος, Βραζιλία¥ 10:00 20:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Ιλαμπέλα, Βραζιλία¥ 09:00 19:00

Παρ. Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία 07:00

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Σάβ. Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία Απόπλους στις 18:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Πούντα ντελ Έστε, Ουρουγουάη¥ 11:00 22:00

Τρ. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή 12:00

Τετ. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή 17:00

Πέμ. Μοντεβίδεο, Ουρουγουάη 06:00 13:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία 08:30

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Σάβ. Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία Απόπλους στις 18:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Πούντα ντελ Έστε, Ουρουγουάη¥ 11:00 22:00

Τρ. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή 12:00

Τετ. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή 17:00

Πέμ. Μοντεβίδεο, Ουρουγουάη 06:00 13:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία 08:30

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, 
ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΒΑΗ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 4 - 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 5, 12, 26 Φεβρ. 2, 16 Μάρτ. 1, 15 Απρ. 12
 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Αναχωρήσεις 
2013 Φεβρ. 9 
 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.

Αναχωρήσεις 
2013 Μάρτ. 11, 22* Απρ. 1, 5*, 8, 19* 
 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων.

Εσωτερική Τιμές από €790 έως €2765

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €910 έως €3185

Βεράντα Τιμές από €1140 έως €3990

Σουίτες Τιμές από €1530 έως €5355

Εσωτερική Τιμές από €980 έως €3430

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €1110 έως €3885

Βεράντα Τιμές από €1360 έως €4760

Σουίτες Τιμές από €1680 έως €5880

Εσωτερική Τιμές από €460 έως €1610

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €510 έως €1785

Βεράντα Τιμές από €640 έως €2240

Σουίτες Τιμές από €890 έως €3115

Β ΡΑ Ζ Ι Λ Ι Α

Ιλαμπέλα
Σάντος

Μπούζιος

Β ΡΑ Ζ Ι Λ Ι Α

Α Ρ Γ Ε Ν Τ Ι Ν Η

ΟΥ Ρ ΟΥ Γ ΟΥΑ Η

Σάντος

Πούντα ντελ Έστε
Μπουένος Άιρες

Μοντεβίδεο

Β ΡΑ Ζ Ι Λ Ι Α

Α Ρ Γ Ε Ν Τ Ι Ν Η

ΟΥ Ρ ΟΥ Γ ΟΥΑ Η

Σάντος

Πούντα ντελ Έστε
Μπουένος Άιρες

Μοντεβίδεο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



Κυρ. Βοστόνη, Μασαχουσέτη Απόπλους στις 17:00

Δευτ. Πόρτλαντ, Μέιν 07:00 18:00

Τρ. Μπαρ Χάρμπορ, Μέιν¥ 07:00 17:00

Τετ. Σαιντ Τζον, Νιου Μπρούνσγουικ (Μπέι 
οφ Φούντι)

07:00 17:30

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία 09:00 18:30

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Βοστόνη, Μασαχουσέτη 06:00

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Παρ. Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια 18:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Εν πλω

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Χίλο, Χαβάη 08:00 18:00

Παρ. Καϊλούα Κόνα, Χαβάη¥ 08:00 18:00

Σάβ. Λαχάινα, Μάουι, Χαβάη¥ 08:00 22:30

Κυρ. Καουάι (Ναβιλιβίλι), Χαβάη 08:00 18:00

Δευτ. Χονολουλού, Οάχου, Χαβάη 06:30

ΧΑΒΑΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Φ Λ Ο Ρ Ι Ν ΤΑ

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο

Φορτ Λοντερντέηλ

Τετ. Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια Απόπλους στις 17:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό¥ 11:00 18:00

Σάβ. Πουέρτο Βαγιάρτα, Μεξικό 12:00 19:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Πουέρτο Γκουετζάλ, Γουατεμάλα 07:00 18:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Πουνταρένας, Κόστα Ρίκα 07:00 19:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Διώρυγα Παναμά (Εν πλω) 06:00 18:00

Κυρ. Κολόν, Παναμάς 06:00 16:00

Δευτ. Καρταχένα, Κολομβία 09:00 16:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 07:00

ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΑΝΑΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΟΜΟΡΦΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΟΠΙΟ, ΜΕΞΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ, ΒΟΣΤΟΝΗ
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Αναχωρήσεις 
2013 Σεπτ. 15*, 22*, 29 Οκτ. 6*, 13*, 20* 
 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
* Η σειρά των λιμανιών και οι ώρες μπορεί να διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 
2013 Σεπτ. 13 
 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων στο πλοίο 
Rhapsody of the Seas στις 6 Σεπτεμβρίου 2013.

Αναχωρήσεις 
2013 Νοέμ. 12†, 27
2014 Μάρτ.17*† Απρ.1* 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
† Διάπλους Διώρυγα Παναμά προς δυσμάς, με αντίστροφη σειρά λιμανιών.
* Οι ημέρες και οι ώρες αναχώρησης ενδέχεται να διαφέρουν.

Εσωτερική Τιμές από €680 έως €2380

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €830 έως €2905

Βεράντα Τιμές από €1040 έως €3640

Σουίτες Τιμές από €1500 έως €5250

Εσωτερική Τιμές από €850 έως €2975

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €980 έως €3430

Βεράντα Τιμές από €1830 έως €6405

Σουίτες Τιμές από €2450 έως €8575

Εσωτερική Τιμές από €1250 έως €4375

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €1480 έως €5180

Βεράντα Τιμές από €2170 έως €7595

Σουίτες Τιμές από €2870 έως €10045

Η Ν Ω Μ Ε Ν Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Ε Σ 
Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ

Κ Α Ν Α Δ Α Σ

Βοστόνη

Πόρτλαντ

Μπαρ Χάρμπορ
Σαιντ Τζον Χάλιφαξ

Καρταχένα

Κ Ο Λ Ο Μ Β Ι Α

Κολόν

Πουνταρένας
Κ Ο Σ ΤΑ  Ρ Ι Κ Α

Πουέρτο Γκουετζάλ

Πουέρτο Βαγιάρτα

Κάμπο Σαν Λούκας

Σαν Ντιέγκο
Κ Α Λ Ι Φ Ο Ρ Ν Ι Α

Παναμάς

Καϊλούα Κόνα Χίλο

Λαχάινα

Χονολουλού

Ναβιλιβίλι

Βανκούβερ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ 
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ

ΤΟΥΚΑΝ, ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



Κυρ. Σίδνεϋ, Αυστραλία Απόπλους στις 18:30

Δευτ. Νιουκάστλ, Αυστραλία 08:00 17:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Χόμπαρτ, Τασμανία 08:00 20:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Μελβούρνη, Αυστραλία 08:00 18:00

Σάβ. Εν πλω

Κυρ. Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

ΤΑΣΜΑΝΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Τετ. Σίδνεϋ, Αυστραλία Απόπλους στις 21:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Νουμέα, Νέα Καληδονία 08:00 16:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Λαουτόκα, Νησιά Φίτζι 09:00 17:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:00

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Κυρ. Σίδνεϋ, Αυστραλία Απόπλους στις 17:00

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Εν πλω

Τετ. Νησί των Πεύκων, Νέα Καληδονία¥ 08:00 17:00

Πέμ. Λιφού, Νησιά Λόγιαλτι¥ 08:00 17:00

Παρ. Βίλα, Βανουάτου 07:00 15:00

Σάβ. Νουμέα, Νέα Καληδονία 10:00 20:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 17 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αναχωρήσεις 
2013 Δεκ. 18
2014 Φεβρ. 27* 
 
 
* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων.

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 14†, 23† Απρ. 3† Νοέμ. 10 Δεκ. 19†

2014 Ιαν. 23† Φεβρ. 1* Μάρτ. 18* Απρ. 8* 
 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
†  Τα λιμάνια προσέγγισης, οι ώρες και οι ημέρες αναχώρησης ενδέχεται  
να διαφέρουν. 

* Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων.

Αναχωρήσεις 
2014 Ιαν. 27

Εσωτερική Τιμές από €1520 έως €5320

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €1730 έως €6055

Βεράντα Τιμές από €2410 έως €8435

Σουίτες Τιμές από €3020 έως €10570

 

Εσωτερική Τιμές από €1440 έως €5040

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €1580 έως €5530

Βεράντα Τιμές από €2140 έως €7490

Σουίτες Τιμές από €2980 έως €10430

 

Εσωτερική Τιμές από €600 έως €2100

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €700 έως €2450

Βεράντα Τιμές από €840 έως €2940

Σουίτες Τιμές από €1180 έως €4130

 

Σίδνεϋ
Νιουκάστλ

ΑΥ Σ Τ ΡΑ Λ Ι Α

Ν Ε Α 
Κ Α Λ Η Δ Ο Ν Ι Α

Σίδνεϋ

ΑΥ Σ Τ ΡΑ Λ Ι Α

Νουμέα

Ν Ε Α 
Κ Α Λ Η Δ Ο Ν Ι Α

Σίδνεϋ

ΑΥ Σ Τ ΡΑ Λ Ι Α

Νουμέα
Νησί των Πεύκων

Βίλα

Χόμπαρτ

Μελβούρνη

ΤΑ Σ Μ Α Ν Ι Α

Λαουτόκα

Ν Η Σ Ι Α  Φ Ι Τ ζ Ι

Λιφού

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



Σάβ. Σίδνεϋ, Αυστραλία Απόπλους στις 21:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Μελβούρνη, Αυστραλία 08:00 17:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 08:00 09:00

Πέμ. Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 13:00 14:00

Πέμ. Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 16:00 17:30

Παρ. Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία 08:00 18:00

Σάβ. Κράιστστσερτς, Νέα Ζηλανδία 08:00 18:00

Κυρ. Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία 07:00 15:00

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Εν πλω

Τετ. Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:00

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Voyager

Τρ. Σίδνεϋ, Αυστραλία Απόπλους στις 18:30

Τετ. Νιουκάστλ, Αυστραλία 07:00 16:00

Πέμ. Εν πλω

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Κάιρνς, Αυστραλία 10:00

Κυρ. Κάιρνς, Αυστραλία 17:00

Δευτ. Γουίλις Άιλαντ (Περίπλους), Αυστραλία 11:00 13:00

Τρ. Έρλι Μπιτς, Κουίνσλαντ, Αυστραλία¥ 08:00 18:00

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Μπρισμπέιν, Αυστραλία 08:00 17:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Vision

Σάβ. Περθ (Φρήμαντλ), Αυστραλία Απόπλους στις 22:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Εσπεράνς, Αυστραλία¥ 08:00 18:00

Τρ. Εν πλω

Τετ. Εν πλω

Πέμ. Αδελαΐδα, Αυστραλία 07:00 18:00

Παρ. Εν πλω

Σάβ. Μελβούρνη, Αυστραλία 07:00 18:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 08:00 09:00

Τρ. Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 12:30 13:30

Τρ. Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία 16:00 17:00

Τετ. Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία 08:00 18:00

Πέμ. Ακαρόα, Νέα Ζηλανδία¥ 08:00 18:00

Παρ. Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία 08:00 μεσάνυχτα

Σάβ. Πίκτον, Νέα Ζηλανδία 07:00 15:00

Κυρ. Εν πλω

Δευτ. Εν πλω

Τρ. Σίδνεϋ, Αυστραλία 06:30

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 17 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και 
περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως 
οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις 
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 80-83.
Πηγές εικόνων από αριστερά προς δεξιά: Tourism Australia, Anson Smart, Keiran Scott.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΜΙΛΦΟΡΝΤ ΣΑΟΥΝΤ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΣΙΔΝΕΫ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΝΤΟΥΝΕΝΤΙΝ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
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Αναχωρήσεις 
2013 Δεκ. 7
2014 Ιαν 24* 
 
 
*  Τα λιμάνια προσέγγισης, οι ώρες και οι ημέρες αναχώρησης ενδέχεται  

να διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 
2013 Φεβρ. 18* Μαρτ. 23* Νοέμ. 19
2014 Ιαν. 12* Φεβρ. 11* Μάρτ. 28* 
 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
*  Η σειρά των λιμανιών, οι ώρες και οι ημέρες αναχώρησης ενδέχεται  

να διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 
2013 Νοέμ. 9
2014 Φεβρ. 14* 
 
¥ Απαιτείται σύντομη μεταφορά με άκατο από το πλοίο στο λιμάνι.
*  Τα λιμάνια προσέγγισης, οι ώρες και οι ημέρες αναχώρησης ενδέχεται  

να διαφέρουν.

Εσωτερική Τιμές από €1400 έως €4900

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €1560 έως €5460

Βεράντα Τιμές από €2190 έως €7665

Σουίτες Τιμές από €2650 έως €9275

Εσωτερική Τιμές από €1370 έως €4795

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €1520 έως €5320

Βεράντα Τιμές από €2160 έως €7560

Σουίτες Τιμές από €2760 έως €9660

Εσωτερική Τιμές από €2030 έως €7105

Με θέα τη θάλασσα Τιμές από €2360 έως €8260

Βεράντα Τιμές από €3410 έως €11935

Σουίτες Τιμές από €4800 έως €16800

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Σίδνεϋ

Ν Ε Α  ζ Η Λ Α Ν Δ Ι Α

Ντούνεντιν

Κράιστστσερτς

Γουέλινγκτον

Μίλφορντ Σάουντ
Ντάουτφουλ Σάουντ

Ντάσκυ Σάουντ

Σίδνεϋ

Μπρισμπέιν
Έρλι Μπιτς

Κάιρνς

Νιουκάστλ

Γουίλις Άιλαντ

ΑΥ Σ Τ ΡΑ Λ Ι Α
ΑΥ Σ Τ ΡΑ Λ Ι Α

Φρεμάντλ
Εσπεράνς

Ν Ε Α
ζ Η Λ Α Ν Δ Ι Α

Γουέλινγκτον

Ντάσκυ Σάουντ

Μελβούρνη

Μίλφορντ Σάουντ
Ντάουτφουλ Σάουντ

Ντούνεντιν

Αδελαΐδα
Σίδνεϋ

Μελβούρνη

Πίκτον

Ακαρόα

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ



ΕχουμΕ cruisetour σΕ ολον τον κοσμο, συμπΕριλαμβανομΕνησ τησ ΕυρΩπησ. 
ΔΕιτΕ ολα μασ τα cruisetour στην ιστοσΕλιΔα royalcaribbean.com/cruisetours

ΕΞΕρΕυνηστΕ την ασια 
Αν υπάρχει ένας προορισμός που ζητά να εξερευνηθεί πέρα από 
τα όρια της κρουαζιέρας, τότε αυτός είναι η Ασία. Τα cruisetour 
που προσφέρουμε είναι ο ιδανικός τρόπος για να εξερευνήσετε 
αυτήν την εξωτική γη. Είτε πρόκειται για ένα ταξίδι στο Μουσείο 
των πολεμιστών από τερακότα στο Ξιάνγκ είτε για μια επίσκεψη 
στο Σινικό τείχος κοντά στο Πεκίνο, ένα είναι βέβαιο: θα μαγευτείτε 
από αυτό το μοναδικά γοητευτικό μέρος.

ΖηστΕ πΕρισσοτΕρη αυστραλια 
Μια κρουαζιέρα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία είναι σαν 
ένα ταξίδι σε διαφορετικό κόσμο. Με ένα συναρπαστικό πακέτο 
cruisetour, θα ταξιδέψετε ακόμα μακρύτερα στη ενδοχώρα,  
σε αξιοθαύμαστα μέρη, όπως στον Ύφαλο Γκρέιτ Μπάριερ, στην 
πρωτεύουσα της περιπέτειας, το Κουίνσταουν ή στο καταφύγιο 
των κροκοδείλων του Κάιρνς.

Ένα cruisetour της Royal Caribbean προσφέρει τις καλύτερες 
διακοπές στη θάλασσα και την ξηρά, επιτρέποντάς σας να 
συνδυάσετε την κρουαζιέρα σας με μια συναρπαστική περιπέτεια 
στην ξηρά. Σε ένα cruisetour, μπορείτε να δείτε τα πάντα: υπέροχα 
λιμάνια προσέγγισης κατά μήκος της ακτής και μεγαλόπρεπες πόλεις 
και αξιοθέατα στην ενδοχώρα. Τα cruisetour που προσφέρουμε 
διαθέτουν έμπειρους οδηγούς και έχουν σχεδιαστεί ώστε 
να μεγιστοποιούν το χρόνο παραμονής σε πολλές από τις 
περιλαμβανόμενες εκδρομές, αλλά και να παρέχουν χρόνο για 
δικές σας περιηγήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε 
να επιλέξετε αν θα κάνετε την εκδρομή στην ξηρά πριν ή μετά 
την κρουαζιέρα. Και βέβαια, περιλαμβάνεται διαμονή σε μερικά 
από τα καλύτερα ξενοδοχεία, καθώς και πολλές συναρπαστικές 
δραστηριότητες. Για να απολαύσετε τα καλύτερα και από τους 
δύο κόσμους – μια φανταστική κρουαζιέρα και μια συναρπαστική 
περιπέτεια στην ξηρά – ένα cruisetour της Royal Caribbean είναι 
ακριβώς αυτό που θέλετε.
 
Δείτε μερικά από τα αγαπημένα μας...

απολαυστΕ τα καλυτΕρα τοσο στη Θαλασσα 
οσο και στη στΕρια μΕ τα cruisetour.



ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ 
WildeRness expRess®

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να δείτε την 

άγρια φύση της Αλάσκας από το να βρίσκεστε σε ένα 

τελευταίας τεχνολογίας τραίνο με γυάλινο θόλο της  

Royal Caribbean international. Ο γυάλινος θόλος σάς 

προσφέρει την πιο συναρπαστική θέα. Είτε κάθεστε 

στα άνετα και φαρδιά καθίσματα είτε είστε όρθιοι στις 

ανοιχτές πλατφόρμες – είναι ο μόνος τρόπος για να 

θαυμάσετε το ανέγγιχτο τοπίο της Αλάσκας. Η διακόσμηση 

του Wilderness express® είναι εφάμιλλη της κομψότητας 

και της πολυτέλειας των πλοίων μας. Συνδυάστε όλα αυτά 

με κουζίνα Αλάσκας σε στυλ μπιστρό και πλήρες μπαρ και 

έχετε τις απόλυτες διακοπές στην ενδοχώρα της Αλάσκας.

 

ΔΕιτΕ τη σΕλιΔα 55 Για ΔρομολοΓια στην αλασκα

ΖηστΕ το πaΘοσ τησ νοτιασ αμΕρικησ 
Είτε πρόκειται για πικάντικο φαγητό είτε για υγρά τροπικά 
δάση είτε για ενθουσιώδεις ανθρώπους, η αδρεναλίνη είναι 
πάντοτε ψηλά στη Νότια Αμερική. Χορέψτε τανγκό, δοκιμάστε 
σπιτικό καφέ και περπατήστε στα βουνά. Υπάρχουν τόσα πολλά 
καταπληκτικά πράγματα να ανακαλύψετε και να απολαύσετε σε 
ένα cruisetour σε συναρπαστικές χώρες, όπως στην Αργεντινή, 
τη Χιλή και τη Βραζιλία.

ανακαλyψτΕ τα ηνΩμΕνα αραβικα Εμιρατα 
Ένα cruisetour στο Ντουμπάι και τα Εμιράτα σάς δίνει την 
ελευθερία να ξεχαστείτε στα σουκ (τις Αραβικές αγορές) με 
τα χρυσά, τα υφάσματα και τα μπαχαρικά, να ανακαλύψετε 
κρύα και καθαρά νερά στη Φουτζάιρα, να οδηγήσετε στους 
αμμόλοφους του Λισαίλι και να νοιώσετε με όλες σας τις 
αισθήσεις τις μέρες και τις νύχτες της Αραβίας. Επίσης δεν 
θα μπορέσετε να αντισταθείτε σε μια βουτιά στα κρυστάλλινα 
καθαρά νερά που περικλείουν το Ουάντι Ουαράγια, έναν από 
τους πιο δημοφιλείς καταρράκτες των Η.Α.Ε..

ΕπιλΕΞτΕ μια πΕριπΕτΕια στην αλασκα 
Μια κρουαζιέρα στην Αλάσκα δεν θα ήταν ολοκληρωμένη 
χωρίς ένα ταξίδι βαθιά μέσα στην καρδιά της. Με τις τέσσερις 
ομάδες cruisetour που σας προσφέρουμε, μπορείτε τώρα να 
περιπλανηθείτε σε αυτήν την καταπληκτική γη με το δικό 
σας ρυθμό. Είτε θέλετε να εξερευνήσετε τον Εθνικό Δρυμό 
Ντενάλι είτε να ζήσετε οικογενειακό στυλ ζωής της Αλάσκας, 
έχουμε το ιδανικό cruisetour για εσάς.

Εικόνες: Cruisetour σε ναό του Μπαλί, Ταξίδι στο Μάτσου Πίτσου, Wilderness express - Αλάσκα,
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Κατηγορία Vision

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ - Βαρκελώνη – Προβηγκία (Μασσαλία) – 
Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο) – Σπλιτ – Βενετία

ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ -Ντουμπάι – Γκόα (Μορμουγκάο) – Κότσιν – 
Πενάνγκ – Κουάλα Λουμπούρ (Πορτ Κελάνγκ) – Σιγκαπούρη

Κατηγορία Vision

ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ - Ρώμη (Τσιβιταβέκια) – Νάπολη (Κάπρι) – 
Κατάνη – Βαλέτα – Κέρκυρα – Κότορ – Σπλιτ – Κόπερ - Βενετία

Κατηγορία Voyager

Αναχωρήσεις 
2013 Μάιος 5 Οκτ. 21* Νοέμ. 16†

*  Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων στο πλοίο  
Legend of the Seas, από τη Βενετία στη Βαρκελώνη.

†  Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων στο πλοίο 
Splendour of the Seas, από τη Βενετία στη Βαρκελώνη.

Αναχωρήσεις 
2013 Απρ. 5* Μάιος 21
*  Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων στο πλοίο 

Legend of the Seas, από τη Σιγκαπούρη στο Ντουμπάι.

Αναχωρήσεις 
2013 Αύγ. 31

ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ 2013

ΠΛΟΙΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM  

Independence of the Seas® 13 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα – Σαουθάμπτον, Αγγλία 7 Απρ. 2013

Liberty of the Seas® 12 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα – Βαρκελώνη, Ισπανία 8 Απρ. 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER  

Navigator of the Seas® 15 Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα – Ρώμη, Ιταλία 6 Απρ. 2013

Mariner of the Seas® 15 Γκάλβεστον, Τέξας – Βαρκελώνη, Ισπανία 21 Απρ. 2013

Adventure of the Seas® 14 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο – Σαουθάμπτον, Αγγλία 21 Απρ. 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION  

Splendour of the Seas® 13 Σάο Πάολο, Βραζιλία – Βαρκελώνη, Ισπανία 22 Απρ. 2013

Vision of the Seas® 17 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα – Κοπεγχάγη, Δανία 17 Απρ. 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE

Brilliance of the Seas® 11 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο – Σαουθάμπτον, Αγγλία 13 Απρ. 2013

 

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ. ΕΜΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ 
ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ.

Ένα μοναδικό ταξίδι όπως ένα υπερατλαντικό 

ή υπερειρηνικό ταξίδι με τη Royal Caribbean 

International® είναι απλά μια αξέχαστη εμπειρία. 

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να απολαύσετε σε 

αυτά τα μοναδικά ταξίδια, αλλά στα συναρπαστικά 

μας δρομολόγια των 6-16 διανυκτερεύσεων, 

ο χρόνος είναι με το μέρος σας. Επομένως, 

χαλαρώστε και ανανεωθείτε στο spa. Τελειοποιήστε 

την επιδεξιότητά σας στο mini-golf. Κατακτήστε το 

FlowRider® ή τον φημισμένο μας τοίχο αναρρίχησης. 

Παρακολουθήστε μια παράσταση ή δοκιμάστε την 

τύχη σας στο καζίνο. Γευτείτε εκλεκτές γεύσεις 

σε ένα από τα πολλά εστιατόριά μας. Διαβάστε 

ένα βιβλίο και απολαύστε το αεράκι του ωκεανού. 

Αυτές οι εξαιρετικές κρουαζιέρες είναι ο ιδανικός 

τρόπος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την 

απαράμιλλη εξυπηρέτηση που κάνει τους πελάτες 

μας να επιστρέφουν πάντα σε εμάς.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 6 - 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Φορτ Λοντερντέηλ

Νέα Ορλεάνη

Μαϊάμι
Νασσάου

Λαμπαντή

Σαν Χουάν
Μπελίζε

Κολόν

Κοζουμέλ

Σαλβαδόρ Ντε Μπάχια

Ρίο ντε Τζανέιρο

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Η.Π.Α.

ΚΑΝΑΔΑΣ ΝΕΑ ΣΚΩΤΙΑ

Σάο Πάολο

Βοστόνη

Πόρτλαντ

Σαιντ Τζον

Χάλιφαξ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ:ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ROYALCARIBBEAN.COM 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Τιμές από €650 έως €2275 Τιμές από €1310 έως €4585 Τιμές από €1520 έως €5320

ΜΕΞΙΚΟ



ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ 2013

ΠΛΟΙΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM  

Independence of the Seas® 13 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα – Σαουθάμπτον, Αγγλία 7 Απρ. 2013

Liberty of the Seas® 12 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα – Βαρκελώνη, Ισπανία 8 Απρ. 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER  

Navigator of the Seas® 15 Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα – Ρώμη, Ιταλία 6 Απρ. 2013

Mariner of the Seas® 15 Γκάλβεστον, Τέξας – Βαρκελώνη, Ισπανία 21 Απρ. 2013

Adventure of the Seas® 14 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο – Σαουθάμπτον, Αγγλία 21 Απρ. 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION  

Splendour of the Seas® 13 Σάο Πάολο, Βραζιλία – Βαρκελώνη, Ισπανία 22 Απρ. 2013

Vision of the Seas® 17 Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα – Κοπεγχάγη, Δανία 17 Απρ. 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE

Brilliance of the Seas® 11 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο – Σαουθάμπτον, Αγγλία 13 Απρ. 2013
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ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΣΑΜΟΑ ΚΑΙ ΦΙΤΖΙ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Κατηγορία Radiance

ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ -Ντουμπάι – Σαφάγκα – Σαρμ Ελ Σέιχ – 
Διώρυγα του Σουέζ (διάπλους) – Αλεξάνδρεια – Βαρκελώνη
 

Κατηγορία Vision

ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ -Χονολουλού (Οάχου) – Πάγκο Πάγκο – 
Άπια –Σούβα – Βίλα – Νησί των Πεύκων - Σίδνεϋ
 

Κατηγορία Vision

ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ -Ντουμπάι – Άκαμπα – Σαφάγκα – Σαρμ Ελ Σέιχ –
Διώρυγα του Σουέζ (διάπλους) – Αλεξάνδρεια – Ρώμη (Τσιβιταβέκια)

Αναχωρήσεις 
2013 Ιαν. 14*Απρ. 15 Μάιος 6†

*  Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων στο πλοίο 
Serenade of the Seas, από τη Βαρκελώνη στο Ντουμπάι.

†  Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων στο πλοίο 
Mariner of the Seas, από τη Βαρκελώνη στο Ντουμπάι.

Αναχωρήσεις 
2013 Απρ. 24* Σεπτ. 18
†  Διατίθεται μια παρόμοια κρουαζιέρα 18 διανυκτερεύσεων στο πλοίο 
Rhapsody of the Seas, από το Σίδνεϋ στη Χονολουλού.

Αναχωρήσεις 
2013 Απρ. 19

Όλες οι τιμές του φυλλαδίου είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε εσωτερική καμπίνα και περιλαμβάνουν τους 
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών (προπληρωμένα φιλοδωρήματα). Οι τιμές δίνονται ως οδηγός μόνο. 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 προσέγγιση με άκατο. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε 
στις σελίδες 80-83.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
• Για να δείτε τι περιλαμβάνεται - σελίδες 8-9 
• Παροχές ανά κατηγορία πλοίου - σελίδες 26-31 
• Προϋποθέσεις κράτησης - σελίδες 80-83

ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ 2013

ΠΛΟΙΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM  

Liberty of the Seas® 13 Βαρκελώνη, Ισπανία – Νασσάου, Μπαχάμες 27 Οκτ. 2013

Independence of the Seas® 13 Σαουθάμπτον, Αγγλία Φορτ – Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 2 Νοεμ. 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER

Navigator of the Seas® 14 Βαρκελώνη, Ισπανία – Γκάλβεστον, Τέξας 10 Νοεμ. 2013

Adventure of the Seas® 13 Σαουθάμπτον, Αγγλία – Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 4 Νοεμ. 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION

Legend of the Seas® 13 Βαρκελώνη, Ισπανία – Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα 30 Οκτ. 2013

Splendour of the Seas® 15 Βαρκελώνη, Ισπανία – Σάο Πάολο, Βραζιλία 23 Νοεμ. 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE  

Serenade of the Seas® 15 Βαρκελώνη, Ισπανία – Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα 27 Νοεμ. 2013

Brilliance of the Seas® 15 Χάργουιτς, Αγγλία – Βοστόνη, Μασαχουσέτη 31 Αυγ. 2013

 

Στοκχόλμη
Μπέργκεν

Γκεϊράνγκερ

Όσλο

Φλαμ

Ρέικιαβικ
Άλεσουντ

Φουνχάλ

Τενερίφη

Γκραν Κανάρια

Κοπεγχάγη

Μπριζ
Παρίσι

Βαρκελώνη

Μάλαγα

Σεβίλλη
Γιβραλτάρ

Βίγκο

Σαουθάμπτον

Λισσαβώνα

Άμστερνταμ

Λα Κορούνια
Βενετία

Μασσαλία

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

ΕΥΡΩΠΗ

ΚΑΝΑΡΙΑ 
ΝΗΣΙΑ

Λανθαρότε

Βαλένσια

Κωνσταντινούπολη

Κέρκυρα

Ρώμη

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ντουμπρόβνικ
Φλωρεντία

Κάλιαρι
Νάπολη

Μουσκάτ

Άκαμπα

Ντουμπάι

Διώρυγα του Σουέζ
Πορτ Σάιντ

Σαρμ Ελ Σέιχ

Σαφάγκα

Αλεξάνδρεια

Κουάλα Λουμπούρ
Πενάνγκ

Η.Α.Ε.

ΟΜΑΝ ΙΝΔΙΑ

Σίδνεϋ

Όκλαντ

Ντάουτφουλ Σάουντ
Ντάσκυ Σάουντ

Φρεμάντλ
Μπρισμπέιν

Έρλι Μπιτς

Ντάργουιν

Πορτ Χέντλαντ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Μελβούρνη

Αδελαΐδα

Χόμπαρτ Μίλφορντ Σάουντ
Γουέλινγκτον

Σιγκαπούρη

Τιμές από €1760 έως €6160 Τιμές από €1650 έως €5775 Τιμές από €1210 έως €4235

ΑΦΡΙΚΗ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ



ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

ΣΟΥΙΤΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

• Ιδιωτική βεράντα
• Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
•  Τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ και 

χρηματοκιβώτιο
•  Ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα, 

χώρο καλλωπισμού και σεσουάρ
•  Πλήρης υπηρεσία δωματίου πρωινό, 

μεσημεριανό και βραδινό†

• Δωρεάν υπηρεσία concierge*
• Προτεραιότητα κατά την άφιξη*
• Προτεραιότητα κατά την αναχώρηση*
• Δωρεάν υπηρεσίαθαλαμηπόλου*

* Εξαιρούνται οι μικρές σουίτες
† Διαθέσιμα μενού για γεύμα μέσα στην καμπίνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΥΙΤΑΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ:

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

διπλό κρεβάτι
• Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
• Τηλεόραση, τηλέφωνο και χρηματοκιβώτιο 
•  Ιδιωτικό μπάνιο με ντους, 

χώρο καλλωπισμού και σεσουάρ
•  Διατίθεται υπηρεσία δωματίου 

24 ώρες το 24ωρο

* Οι καμπίνες με βεράντα ενδέχεται να μην διαθέτουν 
καναπέ-κρεβάτι σε όλα τα πλοία. Συμβουλευτείτε 
τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις επιλογές διαμονής στις καμπίνες μας.

ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Βεράντα

Μπάνιο

Ντουλάπα

Χώρος καλλωπισμού

Καθιστικό

Θέα από καμπίνα με βεράντα (απεικονίζεται)

Κρεβατοκάμαρα βασιλικής σουίτας (απεικονίζεται)

Βεράντα

Μπάνιο

Ντουλάπα

Χώρος καλλωπισμού

Καθιστικό

Υπάρχουν έξι κατηγορίες καμπίνων για την ευχάριστη διαμονή σας στο πλοίο, τέσσερις από τις οποίες περιγράφονται εδώ. Ταξιδεύετε με την οικογένειά σας ή με γκρουπ; Καλά νέα! 
Προσφέρουμε πολλές καμπίνες και σουίτες που επικοινωνούν - έναςεξαιρετικός τρόπος να μένετε μαζί αλλά να έχετε και το δικό σας χώρο ταυτόχρονα. Δείτε τα σχέδια καταστρώματος  
στις σελίδες 70-79 για να ενημερωθείτε για τις τοποθεσίες των καμπίνων που επικοινωνούν.
 

Όλες οι καμπίνες που παρουσιάζονται αποτελούν δείγματα. Για πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές καμπίνες και παροχές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα RoyalCaRibbean.Com

Καμπίνα με θέα το 
boardwalk με βεράντα

Καμπίνα με θέα το 
Central Park με βεράντα

Βασιλική σουίτα 
με βεράντα 

Βασιλική σουίτα loft 
με βεράντα 

Προεδρική σουίτα 
με βεράντα 

Σουίτα Sky loft 
με βεράντα 

Σουίτα owner’s 
με βεράντα 

Βασιλική οικογενειακή 
σουίτα με βεράντα

Μεγάλη σουίτα 
με βεράντα

Μικρή σουίτα 
με βεράντα

Βασιλική σουίτα loft 
με βεράντα

Μικρή οικογενειακή 
σουίτα με βεράντα

Σουίτα aquaTheater 
με βεράντα

Καμπίνα Superior με 
θέα τη θάλασσα με βεράντα

Καμπίνα Deluxe με θέα 
τη θάλασσα με βεράντα

Οικογενειακή καμπίνα 
με βεράντα



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΕ ΘΕΑ 
ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ:
• Καθιστικό
•  Δύο μονά κρεβάτια ή ένα 

διπλό κρεβάτι 
• Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
•  Τηλεόραση, τηλέφωνο και 

χρηματοκιβώτιο
•  Ιδιωτικό μπάνιο με ντους, 

χώρο καλλωπισμού και σεσουάρ
•  Διατίθεται υπηρεσία δωματίου 

24 ώρες το 24ωρο

• Θέα στη θάλασσα/εξωτερική*
• Καθιστικό
•  Δύο μονά κρεβάτια ή ένα 

διπλό κρεβάτι
• Πολυτελή κλινοσκεπάσματα
•  Τηλεόραση, τηλέφωνο 

και χρηματοκιβώτιο
•  Ιδιωτικό μπάνιο με ντους, 

χώρο καλλωπισμού και σεσουάρ
•  Διατίθεται υπηρεσία δωματίου 

24 ώρες το 24ωρο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Παράθυρο

Μπάνιο

Ντουλάπα

Χώρος καλλωπισμού

Καμπίνα Superior με θέα τη θάλασσα (εικόνα)

Εσωτερική καμπίνα Superior (απεικονίζεται)

Μπάνιο

Ντουλάπα

Χώρος καλλωπισμού

Όλες οι καμπίνες διαθέτουν τηλεόραση με το κανάλι Discovery Networks και ταινίες πρώτης προβολής.  
Στα δωρεάν δορυφορικά προγράμματα περιλαμβάνονται αθλητικά κανάλια, τα κανάλια ESPN®, CNN®, CBS®  

Eye on Royal Caribbean, καθώς και οικονομικά και παιδικά κανάλια.

Προσβάσιμες καμπίνες διατίθενται σε όλα μας τα πλοία.

*Θέα στο Central Park στα πλοία της Κατηγορίας Oasis.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΕΔΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ

Royal  
ADVANTAGE

Μεγάλη καμπίνα με  
θέα τη θάλασσα

Καμπίνα με θέα 
τη θάλασσα

Οικογενειακή καμπίνα με 
θέα τη θάλασσα

Καμπίνα με θέα το 
Central Park

Καμπίνα με θέα 
το boardwalk

Καμπίνα

Εσωτερική 
καμπίνα

Οικογενειακή εσωτερική 
καμπίνα

Οικογενειακή καμπίνα 
Promenade

Καμπίνα
Promenade

Εσωτερική καμπίνα 
Superior
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Μεγάλη καμπίνα με θέα 
τη θάλασσα



ΣΟΥΙΤΕΣ / ΚΑΜΠΙΝΕΣ DELUXE

Βασιλική σουίτα με βεράντα - Κατάστρωμα 12
(160 τ.μ., βεράντα 31 τ.μ.)

Βασιλική σουίτα Loft με βεράντα - Καταστρώματα 17, 18
(142 τ.μ., βεράντα 78 τ.μ.)

Προεδρική σουίτα με βεράντα - Κατάστρωμα 12
(106 τ.μ., βεράντα 44 τ.μ.)

Σουίτα Sky Loft με βεράντα - Καταστρώματα 17, 18
(67 τ.μ., βεράντα 38 τ.μ.)

Σουίτα AquaTheater με βεράντα - Κατάστρωμα 8
(63-76 τ.μ., βεράντα 57-67 τ.μ.)

Σουίτα AquaTheater με βεράντα - Κατάστρωμα 9
(63-76 τ.μ., βεράντα 57-67 τ.μ.)

Σουίτα AquaTheater με βεράντα - Κατάστρωμα 10
(63-76 τ.μ., βεράντα 57-67 τ.μ.)

Βασιλική σουίτα Loft με βεράντα - Καταστρώματα 17, 18
(51 τ.μ., βεράντα 11 τ.μ.)

Σουίτα Owner’s με βεράντα - Καταστρώματα 10, 11, 14
(52 τ.μ., βεράντα 23 τ.μ.)

Βασιλική οικογενειακή σουίτα με βεράντα - Καταστρώματα 9, 10
(54 τ.μ., βεράντα 22 τ.μ.)

Μεγάλη σουίτα με βεράντα - Καταστρώματα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
(34 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.)

Μικρή σουίτα με βεράντα - Καταστρώματα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
(27 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.)

Allure of the Seas® 

Oasis of the Seas®

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ OASIS

ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 15

ΚΑΤAΣΤΡωΜΑ 17ΚΑΤAΣΤΡωΜΑ 18

ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 16

ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 10ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 11ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 12ΚΑΤAΣΤΡωΜΑ 14

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

Οικογενειακή καμπίνα με βεράντα- Καταστρώματα 7, 11
(25 τ.μ., βεράντα 8 τ.μ.)

Καμπίνα με θέα το Boardwalk με βεράντα - 
Καταστρώματα 8, 9, 10, 11, 12, 14
(17 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.)

Καμπίνα με θέα το Central Park με βεράντα - 
Καταστρώματα 10, 11, 12, 14
(17 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.)

Θυρίδες ασφαλείας διατίθενται επίσης 
στην Εξυπηρέτηση επισκεπτών.

Καμπίνα Superior με θέα τη 
θάλασσα με βεράντα
(17 τ.μ., βεράντα 5-7 τ.μ.)

Καταστρώματα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Καταστρώματα 10, 11, 12, 14

Καταστρώματα 6, 7, 8, 9

Καταστρώματα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Καταστρώματα 12, 14

Καταστρώματα 9, 10, 11

Καταστρώματα 6, 7, 8

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το σχέδιο καταστρώματος είναι από το Allure of the Seas, το οποίο αποτελεί παράδειγμα ενός πλοίου της Κατηγορίας Oasis. Οι παροχές διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο. 
Το σχέδιο καταστρώματος έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή μιας επισκόπησης της διάταξης ενός τυπικού πλοίου της Κατηγορίας Oasis και υποδεικνύει την τοποθεσία των παροχών 
και των καμπίνων. Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι ακριβές σχέδιο. Αν έχετε ειδικές ανάγκες ή χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, ρωτήστε τον 
ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή τον υπεύθυνο κρουαζιέρων. Θυρίδες ασφαλείας διατίθενται επίσης στην Εξυπηρέτηση επισκεπτών.



ΠλΗΡΟφΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠλΟΙΟ
• Μήκος: 362 μέτρα
• Πλάτος: 66 μέτρα
• Βύθισμα: 9,15 μέτρα
•  Χωρητικότητα  

 επιβατών: 5,402

 
• Σύνολο πληρώματος: 2,115
• Μικτή χωρητικότητα: 220.000 τόνοι
• Ταχύτητα: 23 κόμβοι (26,47 mph/42,6 kmph)
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220AC

ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 9 ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 8 ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 3ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 4ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 5ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 6ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 7

ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 4.5

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean 
διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού, 
σεσουάρ, τηλεόραση και τηλέφωνο.
Σημείωση: Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι 
κατά προσέγγιση.

**  Διατίθενται ψυγεία κατόπιν 
αίτησης ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα

∆ Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι

*  Η καμπίνα διαθέτει τρίτη κουκέτα
 Καμπίνες που επικοινωνούν
♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες καμπίνες

‡  Η καμπίνα διαθέτει τέσσερις 
επιπλέον κουκέτες

 Η θέα στην καμπίνα παρεμποδίζεται

Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο.

 †  Η καμπίνα διαθέτει τρίτη και 
τέταρτη κουκέτα

  Διατίθεται καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι 
και τρίτη κουκέτα

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑλΑΣΣΑ ΕΣωΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα
(17 τ.μ.) Δύο μονά κρεβάτια (μετατρέπονται σε διπλό 
κρεβάτι). Σύνολο ανά πλοίο: 168
Καταστρώματα 7, 8, 9, 10, 11

Καταστρώματα 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 3

Οικογενειακή καμπίνα με θέα τη θάλασσα - Κατάστρωμα 11 
(25 τ.μ.)

Καμπίνα με θέα το Central Park - Κατάστρωμα 9 
(18 τ.μ.) Δύο μονά κρεβάτια (μετατρέπονται σε 
διπλό κρεβάτι). Σύνολο ανά πλοίο: 70

Καμπίνα με θέα το Boardwalk - Κατάστρωμα 7 
(18 τ.μ.) Δύο μονά κρεβάτια (μετατρέπονται σε 
διπλό κρεβάτι). Σύνολο ανά πλοίο: 8

Μεγάλη εσωτερική καμπίνα 
(16 τ.μ.)

Εσωτερική καμπίνα - Κατάστρωμα 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 
(14 τ.μ.)

Καταστρώματα 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Καταστρώματα 3, 10, 11

Οικογενειακή εσωτερική καμπίνα - Κατάστρωμα 11 
(24 τ.μ.) Δύο μονά κρεβάτια (μετατρέπονται σε διπλό 
κρεβάτι). Ο καναπές μετατρέπεται σε ένα διπλό ή δύο  
μονά αναδιπλούμενα κρεβάτια. Μπορεί να φιλοξενήσει  
έξι επισκέπτες. Σύνολο ανά πλοίο: 4

Καμπίνα Promenade - Κατάστρωμα 7 
(18 τ.μ.) Καταστρώματα 3, 6, 7, 8, 9
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Freedom of the Seas® - Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε

Independence of the Seas® - Ολοκλήρωση αναβάθμισης τον Μάιο του 2013

Liberty of the Seas® - Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREEDOM

ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 15 ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 8ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 9ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 10ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 11ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 12

ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 13

ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 14

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑΣΟΥΙΤΕΣ / ΚΑΜΠΙΝΕΣ DELUXE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το σχέδιο καταστρώματος είναι από το Independence of the Seas, το οποίο αποτελεί παράδειγμα ενός πλοίου της Κατηγορίας Freedom. Οι παροχές διαφέρουν ανάλογα με 
το πλοίο. Το σχέδιο καταστρώματος έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή μιας επισκόπησης της διάταξης ενός τυπικού πλοίου της Κατηγορίας Freedom και υποδεικνύει την τοποθεσία 
των παροχών και των καμπίνων. Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι ακριβές σχέδιο. Αν έχετε ειδικές ανάγκες ή χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, 
ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή τον υπεύθυνο κρουαζιέρων. Θυρίδες ασφαλείας διατίθενται επίσης στην Εξυπηρέτηση επισκεπτών.

Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 7, 8, 9

Κατάστρωμα 6

Καμπίνα Deluxe με θέα τη θάλασσα με βεράντα
(16 τ.μ., βεράντα 5-7 τ.μ.)

Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9
Σημείωση: Οι καμπίνες 8410, 8710, 9404 και 9704, έχουν μονή 
πόρτα με παράθυρο και περιορισμένη θέα στη θάλασσα.

Προεδρική οικογενειακή σουίτα με βεράντα - Κατάστρωμα 6
(113 τ.μ., βεράντα 7 τ.μ.)

Μεγάλη σουίτα με βεράντα - Κατάστρωμα 10
(36 τ.μ., βεράντα 12 τ.μ.) Σημείωση: Οι βεράντες στις καμπίνες 
1264 και 1564 έχουν σκίαση λόγω της κατασκευής του πλοίου.

Μικρή σουίτα με βεράντα - Κατάστρωμα 7, 9, 10
(39 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.)

Βασιλική σουίτα με βεράντα - Κατάστρωμα 10
(131 τ.μ., βεράντα 35 τ.μ.)

Σουίτα Owner’s με βεράντα - Κατάστρωμα 10
(57 τ.μ., βεράντα 19 τ.μ.)

Βασιλική οικογενειακή σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 8, 9
(55 τ.μ., βεράντα 22 τ.μ.)

Καμπίνα Superior με θέα τη θάλασσα με βεράντα
(20 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.)



ΠλΗΡΟφΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠλΟΙΟ
• Μήκος : 339 μέτρα
• Πλάτος:  56 μέτρα
• Βύθισμα: 8,5 μέτρα
•  Χωρητικότητα 

επιβατών : 3,534

 
• Σύνολο πληρώματος: 1,365
• Μικτή χωρητικότητα: 160.000 τόνοι
• Ταχύτητα: 21,6 κόμβοι (24,86 mph/40 kmph)
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC

ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 7 ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 2ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 3ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 4ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 5ΚΑΤΑΣΤΡωΜΑ 6
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ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑλΑΣΣΑ

Οικογενειακή καμπίνα με θέα τη θάλασσα - Κατάστρωμα 2, 6, 7, 8, 9 
(31 τ.μ.)

Μεγάλη καμπίνα με θέα τη θάλασσα - Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9, 10 
(19 τ.μ.)

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα
(17 τ.μ.)

Κατάστρωμα 3, 6, 7, 9

Κατάστρωμα 2

ΕΣωΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

Εσωτερική καμπίνα 
(14 τ.μ.)

Κατάστρωμα 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 2, 6, 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 8, 9

Κατάστρωμα 2, 3, 6, 7

Κατάστρωμα 2, 6, 8

Οικογενειακή εσωτερική καμπίνα - Κατάστρωμα 2 
(30 τ.μ.)

Οικογενειακή καμπίνα Promenade - Κατάστρωμα 7, 8 
(28 τ.μ.)

Καμπίνα Promenade - Κατάστρωμα 6, 7, 8 
(16 τ.μ.)

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean 
διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού,  
σεσουάρ, τηλεόραση και τηλέφωνο.
Σημείωση: Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι 
κατά προσέγγιση.

**  Διατίθενται ψυγεία κατόπιν 
αίτησης ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα

∆  Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι

* Η καμπίνα διαθέτει τρίτη κουκέτα
 Καμπίνες που επικοινωνούν
♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες καμπίνες

‡  Η καμπίνα διαθέτει τέσσερις επιπλέον 
κουκέτες

Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο.

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτη και τέταρτη 
κουκέτα

   Διατίθεται καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι 
και τρίτη κουκέτα



Adventure of the Seas® - Ολοκλήρωση αναβάθμισης 
τον Φεβρουάριο του 2014

Explorer of the Seas® - Ολοκλήρωση  
αναβάθμισης τον Δεκέμβριο του 2014

Mariner of the Seas® - Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε

Navigator of the Seas® - Ολοκλήρωση αναβάθμισης 
τον Νοέμβριο του 2014

Voyager of the Seas® - Ολοκλήρωση αναβάθμισης τον 
Νοέμβριο του 2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VOYAGER

ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 15

ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 13

ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 14

ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 8ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 9ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 10ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 11ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 12

ΚΑμΠΙΝΕσ μΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

σΗμΑΝΤΙΚΟ: Το σχέδιο καταστρώματος είναι από το Adventure of the Seas, το οποίο αποτελεί παράδειγμα ενός πλοίου της Κατηγορίας Voyager. Οι παροχές διαφέρουν ανάλογα με το 
πλοίο. Το σχέδιο καταστρώματος έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή μιας επισκόπησης της διάταξης ενός τυπικού πλοίου της Κατηγορίας Voyager και υποδεικνύει την τοποθεσία των 
παροχών και των καμπίνων. Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι ακριβές σχέδιο. Αν έχετε ειδικές ανάγκες ή χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, 
ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή τον υπεύθυνο κρουαζιέρων. Θυρίδες ασφαλείας διατίθενται επίσης στην Εξυπηρέτηση επισκεπτών.

Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 6, 7

Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 7, 8, 9

Κατάστρωμα 6

Καμπίνα Superior με θέα τη θάλασσα με βεράντα
(17 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.)

Καμπίνα Deluxe με θέα τη θάλασσα με βεράντα
(16 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.)

Βασιλική σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 10
(110 τ.μ., βεράντα 16 τ.μ.)

σουίτα Owner’s με βεράντα – Κατάστρωμα 10
(47 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.)

Βασιλική οικογενειακή σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 8, 9
(57 τ.μ., βεράντα 22 τ.μ.)

μεγάλη σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 10
(35 τ.μ., βεράντα 9 τ.μ.)

μικρή σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 6, 7, 9, 10
(26 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.)

σΟΥΙΤΕσ / ΚΑμΠΙΝΕσ DELUXE



ΠλΗΡΟφΟΡΙΕσ ΓΙΑ ΤΟ ΠλΟΙΟ
• Μήκος: 311 μέτρα
• Πλάτος: 48 μέτρα
• Βύθισμα: 9 μέτρα
•  Χωρητικότητα  

επιβατών: 3,114

 
• Σύνολο πληρώματος: 1,185
• Μικτή χωρητικότητα: 138,000 τόνοι
• Ταχύτητα: 24 κόμβοι (25,3 mph/40,7 kmph)
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
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ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 7 ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 2ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 3ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 4ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 5ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 6

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean 
διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού, σεσουάρ, 
τηλεόραση και τηλέφωνο.
Σημείωση: Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι  
κατά προσέγγιση.

**  Διατίθενται ψυγεία κατόπιν 
αίτησης ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα

∆ Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι

* Η καμπίνα διαθέτει τρίτη κουκέτα
 Καμπίνες που επικοινωνούν
♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες καμπίνες

‡  Η καμπίνα διαθέτει τέσσερις επιπλέον 
κουκέτες

Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο.

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτη και τέταρτη 
κουκέτα

  Διατίθεται καμπίνα με καναπέ-κρεβάτικαι 
τρίτη κουκέτα

ΚΑμΠΙΝΕσ μΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑλΑσσΑ ΕσωΤΕΡΙΚΕσ ΚΑμΠΙΝΕσ

Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 8, 9

Κατάστρωμα 6, 7

Κατάστρωμα 6, 7, 8

Οικογενειακή καμπίνα με θέα τη θάλασσα – Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9 
(25 τ.μ.)

μεγάλη καμπίνα με θέα τη θάλασσα – Κατάστρωμα 6, 7, 8, 9 
(20 τ.μ.)

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα
(17 τ.μ.)

Κατάστρωμα 3, 6, 7, 9

Κατάστρωμα 2

Καμπίνα Promenade – Κατάστρωμα 6, 7, 8 
(16 τ.μ.)

Εσωτερική καμπίνα 
(15 τ.μ.)



Brilliance of the Seas® - Ολοκλήρωση 
αναβάθμισης τον Μάιο του 2013

Jewel of the Seas® - Ολοκλήρωση 
αναβάθμισης τον Μάιο του 2016

Radiance of the Seas® - Η αναβάθμιση 
ολοκληρώθηκε

Serenade of the Seas® - Ολοκλήρωση 
αναβάθμισης τον Δεκέμβριο του 2012

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ RADIANCE

ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 13 ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 8ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 9ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 10ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 11ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 12

ΚΑμΠΙΝΕσ μΕ ΒΕΡΑΝΤΑσΟΥΙΤΕσ / ΚΑμΠΙΝΕσ DELUXE

σΗμΑΝΤΙΚΟ:Το σχέδιο καταστρώματος είναι από το Brilliance of the Seas, το οποίο αποτελεί παράδειγμα ενός πλοίου της Κατηγορίας Radiance. Οι παροχές διαφέρουν ανάλογα με το 
πλοίο. Το σχέδιο καταστρώματος έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή μιας επισκόπησης της διάταξης ενός τυπικού πλοίου της Κατηγορίας Radiance και υποδεικνύει την τοποθεσία των 
παροχών και των καμπίνων. Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι ακριβές σχέδιο. Αν έχετε ειδικές ανάγκες ή χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, 
ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή τον υπεύθυνο κρουαζιέρων. Θυρίδες ασφαλείας διατίθενται επίσης στην Εξυπηρέτηση επισκεπτών.

Βασιλική σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 10
(93 τ.μ., βεράντα 20 τ.μ.)

σουίτα Owner’s με βεράντα – Κατάστρωμα 10
(48 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.)

μεγάλη σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 10
(33-36 τ.μ., βεράντα 10 τ.μ.)

Δίκλινη σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 7, 8, 9, 10
(50-54 τ.μ., βεράντα 13-18 τ.μ.)

μικρή σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 10
(27 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.) 
Σημείωση: Η θέα στις καμπίνες 1098 και  
1598 παρεμποδίζεται.

Κατάστρωμα 9, 10

Κατάστρωμα 7, 8, 9, 10 
Σημείωση: Η θέα στις καμπίνες 9252, 9254,  
9652 και 9654 παρεμποδίζεται.

Καμπίνα Deluxe με θέα τη θάλασσα με βεράντα
(18 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.)

Κατάστρωμα 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 7, 8 
Σημείωση: Η θέα στις καμπίνες 7064, 7066, 7564, 
7506, 8058, 8060, 8558, 8560, 8162, 8164 και 8662 
παρεμποδίζεται μερικώς. Η βεράντα της καμπίνας  
8600 είναι πιο λεπτή στη μία άκρη.

Καμπίνα Superior με θέα τη θάλασσα με βεράντα
(19 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.)



ΠλΗΡΟφΟΡΙΕσ ΓΙΑ ΤΟ ΠλΟΙΟ
• Μήκος: 293 μέτρα
• Πλάτος: 32 μέτρα
• Βύθισμα: 8 μέτρα
•  Χωρητικότητα 

επιβατών 2,501

 
• Σύνολο πληρώματος: 859
• Μικτή χωρητικότητα: 90.090 τόνοι
• Ταχύτητα: 25 κόμβοι (28,8 mph/46,3 kmph)
• Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
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ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 7 ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 2ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 3ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 4ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 5ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 6

ΚΑμΠΙΝΕσ μΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑλΑσσΑ

Οικογενειακή καμπίνα με θέα τη θάλασσα – Κατάστρωμα 7, 8 
(30 τ.μ.)

μεγάλη καμπίνα με θέα τη θάλασσα
(16 τ.μ.)

Κατάστρωμα 7, 8

Κατάστρωμα 2, 3, 4

Κατάστρωμα 3

**  Διατίθενται ψυγεία κατόπιν 
αίτησης ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα

∆ Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι

* Η καμπίνα διαθέτει τρίτη κουκέτα
 Καμπίνες που επικοινωνούν
♿ Υποδεικνύει τις προσβάσιμες καμπίνες

‡   Η καμπίνα διαθέτει τέσσερις επιπλέον 
κουκέτες

Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο.

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτη και τέταρτη 
κουκέτα

   Διατίθεται καμπίνα με καναπέ-κρεβάτικαι 
τρίτη κουκέτα

ΕσωΤΕΡΙΚΕσ ΚΑμΠΙΝΕσ

Κατάστρωμα 2 
Οι καμπίνες με θέα τη θάλασσα στη Κατάστρωμα 2 έχουν 
φινιστρίνι αντί για παράθυρο. Η θέα στις περισσότερες 
καμπίνες του καταστρώματος 7 παρεμποδίζεται

Εσωτερική καμπίνα 
(15 τ.μ.)

Κατάστρωμα 2, 3, 4, 7, 8, 9

Κατάστρωμα 3, 4, 7, 8, 9, 10

Κατάστρωμα 7, 8

Κατάστρωμα 3, 4

Κατάστρωμα 2

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean 
διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού, σεσουάρ, 
τηλεόραση και τηλέφωνο.
Σημείωση: Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι 
κατά προσέγγιση.



Enchantment of the Seas® - Ολοκλήρωση 
αναβάθμισης τον Δεκέμβριο του 2012

Grandeur of the Seas® - H αναβάθμιση ολοκληρώθηκε

Legend of the Seas® - Ολοκλήρωση αναβάθμισης 
τον Φεβρουάριο του 2013

Rhapsody of the Seas® - H αναβάθμιση ολοκληρώθηκε

Splendour of the Seas® - H αναβάθμιση ολοκληρώθηκε

Vision of the Seas® - Ολοκλήρωση αναβάθμισης τον 
Απρίλιο του 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VISION

ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 7ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 8ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 9ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 10ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 11

σΟΥΙΤΕσ / ΚΑμΠΙΝΕσ DELUXE

σΗμΑΝΤΙΚΟ: Το σχέδιο καταστρώματος είναι από το Legend of the Seas, το οποίο αποτελεί παράδειγμα ενός πλοίου της Κατηγορίας Vision. Οι παροχές διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο. 
Το σχέδιο καταστρώματος έχει σχεδιαστεί με σκοπό την παροχή μιας επισκόπησης της διάταξης ενός τυπικού πλοίου της Κατηγορίας Vision και υποδεικνύει την τοποθεσία των παροχών 
και των καμπίνων. Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι ακριβές σχέδιο. Αν έχετε ειδικές ανάγκες ή χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, ρωτήστε τον 
ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή τον υπεύθυνο κρουαζιέρων. Θυρίδες ασφαλείας διατίθενται επίσης στην Εξυπηρέτηση επισκεπτών.

ΚΑμΠΙΝΕσ μΕ ΒΕΡΑΝΤΑ

Κατάστρωμα 6, 7

Κατάστρωμα 7

Καμπίνα Superior με θέα τη θάλασσα με βεράντα
(18 τ.μ., βεράντα 4 τ.μ.)

Βασιλική σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 8
(106 τ.μ., βεράντα 12 τ.μ.)

σουίτα Owner’s με βεράντα – Κατάστρωμα 8
(49 τ.μ., βεράντα 11 τ.μ.)

μεγάλη σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 8
(33 τ.μ., βεράντα 36 τ.μ.)

μικρή σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 8
(22 τ.μ., βεράντα 6 τ.μ.) Σημείωση: Η θέα στις καμπίνες 
8086 και 8586 παρεμποδίζεται μερικώς.

μικρή οικογενειακή σουίτα - Κατάστρωμα 8
(42 τ.μ., βεράντα 5 τ.μ.)

Βασιλική οικογενειακή σουίτα με βεράντα – Κατάστρωμα 8
(43 τ.μ., βεράντα 54 τ.μ.)



ΠλΗΡΟφΟΡΙΕσ ΓΙΑ ΤΟ ΠλΟΙΟ
• Μήκος: 264 μέτρα

• Πλάτος:  32 μέτρα

• Βύθισμα: 7 μέτρα

•  Χωρητικότητα 
 επιβατών 2.435

 
• Σύνολο πληρώματος: 765

• Μικτή χωρητικότητα: 78.000 τόνοι

• Ταχύτητα: 22 κόμβοι (25,3 mph/40,7 kmph)

• Ηλεκτρικό ρεύμα 110/220 AC

ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 2ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 3ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 4ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 5ΚΑΤΑσΤΡωμΑ 6
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ΚΑμΠΙΝΕσ μΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑλΑσσΑ

Όλες οι καμπίνες και οι σουίτες της Royal Caribbean 
διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, χώρο καλλωπισμού, σεσουάρ, 
τηλεόραση και τηλέφωνο.
Σημείωση: Όλα τα μεγέθη καμπίνας και βεράντας είναι 
κατά προσέγγιση.

**  Διατίθενται ψυγεία κατόπιν 
αίτησης ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα

∆ Καμπίνα με καναπέ-κρεβάτι

* Η καμπίνα διαθέτει τρίτη κουκέτα
 Καμπίνες που επικοινωνούν
♿  Υποδεικνύει τις προσβάσιμες 

καμπίνες

‡   Η καμπίνα διαθέτει τέσσερις επιπλέον 
κουκέτες

Δεν απεικονίζεται: Ιατρικό κέντρο.

†  Η καμπίνα διαθέτει τρίτη και τέταρτη 
κουκέτα

  Διατίθεται καμπίνα με καναπέ-
κρεβάτικαι τρίτη κουκέτα

ΕσωΤΕΡΙΚΕσ ΚΑμΠΙΝΕσ

Κατάστρωμα 6

Κατάστρωμα 6

Κατάστρωμα 2

Κατάστρωμα 2 
Σημείωση: Οι καμπίνες 2010-2014,2510-2514,  
3000-3014 και 3500-3514έχουν δύο φινιστρίνια  
αντί για παράθυρο.

Κατάστρωμα 6, 7, 8

Κατάστρωμα 6

Κατάστρωμα 2, 3, 6, 7, 8

Κατάστρωμα 2, 3

Κατάστρωμα 2, 3

Οικογενειακή καμπίνα με θέα τη θάλασσα – Κατάστρωμα 4 
(22 τ.μ.)

Εσωτερική καμπίνα Superior - Κατάστρωμα 7, 8 
(16 τ.μ.)

Εσωτερική καμπίνα 
(13 τ.μ.)

μεγάλη εσωτερική καμπίνα 
(14 τ.μ.)

μεγάλη καμπίνα με θέα τη θάλασσα
(14 τ.μ.)

Κατάστρωμα 7

Κατάστρωμα 2, 3

Κατάστρωμα 3



Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν κάνετε μία κράτηση κρουαζιέρας 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 εσάς και του 
ταξιδιωτικού σας πράκτορα θεωρείται ότι ενσωματώνει αυτούς τους όρους καθώς και οποιοσδήποτε άλλος 
όρος προστεθεί από την Royal Caribbean International.
 
1 Όταν κλείνετε τις διακοπές σας
1.1 Πώς κάνω μια κράτηση;
Για να κλείσετε την κρουαζιέρα που επιλέξατε, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή κάντε 
ηλεκτρονική κράτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.royalcaribbean.com.. Το πρώτο πρόσωπο (το οποίο 
πρέπει να είναι 21ετών και άνω) που αναφέρεται στο συμφωνητικό οφείλει να συμπληρώσει και να υπογράψει 
το έντυπο κράτησης. Κατόπιν το επιστρέφει στον ταξιδιωτικό πράκτορα. 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  €80.00
6 – 8 νύχτες  €200.00
10 νύχτες ή περισσότερο €360.00
 
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 κράτησης σας 
θα γίνει τηλεφωνικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Θα στείλουμε τότε στον πράκτορά σας 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 
σχετικά με λάθη στα έγγραφα (περιλαμβανομένου και του Τιμολογίου Επιβεβαίωσης) εντός 14 ημερών από 
την ημερομηνία που το στείλαμε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, για όλα τα έγγραφα, και εντός 5 ημερών για 
τα εισιτήρια.
 
1.3 Ποιες πληροφορίες πρέπει να σας δώσω και γιατί;
Από την 1η Ιανουαρίου 2003 ισχύει ένας νέος νόμος σχετικός με την προστασία προσωπικών δεδομένων στις 
Η.Π.Α. Σαν αποτέλεσμα αυτού του νέου νόμου θα χρειαστεί να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας 
δεδομένα προς τις μεταναστευτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, 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 και να δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες (θα χρειαστεί να 
έχετε πρόχειρο τον αριθμό κράτησης και την ημερομηνία αναχώρησης) ή, εάν τα έχουμε ήδη συγκεντρώσει 
από σας κατά την διαδικασία κράτησης, επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πλήρη και ακριβή. 
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.(σελιδα 81)
 
Δίνοντας  μας τα στοιχεία που ζητούνται βάσει των παρόντων όρων κράτησης και τις συνθήκες, συναινείτε  
στην κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι 
απαραίτητο τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
Αν δεν μπορέσετε να παρέχετε πλήρη και ακριβή στοιχεία εντός των χρονικών ορίων που καθορίζουν, έχουμε 
το δικαίωμα να αρνηθούμε την κράτηση ή να θεωρήσουμε τέτοια παράλειψη να δώθουν τις 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 υποστουμε 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 τις διακοπές 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 σύνολον της 
κρουαζιέρας κατά την κράτησή σας. Αν δεν λάβουμε όλο το οφειλόμενο ποσό έγκαιρα και εξολοκλήρου, 
έχουμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι θέλετε να ακυρώσετε την κρουαζιέρα 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 εκδότης της κάρτας σας μπορεί να επιλέξει να σας χρεώσει μια ξένη αμοιβή 
επεξεργασίας. 
Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της 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 Τί περιλαμβάνει η τιμή;
Όλες οι τιμές που αναφέρονται σ’ αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο είναι ανά άτομο σε ΕΥΡΩ και επί τη βάσει 
δύο ατόμων που μοιράζονται τη συγκεκριμένη καμπίνα. Η τιμή της κρουαζιέρας περιλαμβάνει πλήρη διατροφή, 
εγκατάσταση και διασκέδαση* ,χρήση του γυμναστηρίου και σάουνα επάνω στο πλοίο και φόρους στα λιμάνια.
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλα τα στοιχεία της κρουαζιέρας σας που αναφέρονται στο συγκεκριμένο 
ενημερωτικό φυλλάδιο υπόκεινται στη διαθεσιμότητά τους κατά την ώρα της κράτησης. * Μπορεί να προστεθεί 
μια χρέωση για ορισμένα είδη διασκέδασης. Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει 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), φαγητά σε ξενοδοχείο στην ξηρά 
(εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά), μεταφορές, ασφάλιστρα των διακοπών σας, φιλοδωρήματα στο πλοίο και 
στην ξηρά και οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται στην τιμή. Επιπλέον υπάρχει χρέωση 
$25 το άτομο σε όλα τα specialty Restaurant του στόλου της Royal Caribbean International.. Διατηρούμε το 

δικαίωμα να περιλαμβάνουμε επιπρόσθετη χρέωση καυσίμων κατά την κράτηση σας. Η αξία της επιπρόσθετης 
χρέωσης θα επιβεβαιωθεί τη στιγμή που κάνετε την κράτησή σας. Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν επωφελείσθε 
από διαδοχική κρουαζιέρα, ενδεχομένως να υπάρχει αναπαραγωγή όσον αφορά τα προγράμματα στο πλοίο, τα 
γεύματα και η διασκέδαση.
 
1.7 Πώς μπορώ να διασφαλίσω τη χαμηλότερη κατ’ άτομο τιμή;
Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο καλύπτουν το πρόγραμμα της Ευέλικτης 
Τιμολόγησης. Οι σελίδες των τιμών δείχνουν τις χαμηλότερες («Τιμές από») και τις υψηλότερες («Τιμές 
Ενημερωτικού Φυλλαδίου») τιμές. Οι υψηλότερες τιμές δείχνουν την ανώτερη τιμή που ενδέχεται να 
πληρώσετε και οι κατώτερες τιμές τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή για μια συγκεκριμένη αναχώρηση. 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. Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να βρείτε την τιμή για την 
καθορισμένη ημερομηνία αναχώρησης και κατηγορία καμπίνας.εκτός από τις αναχωρήσεις Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς και Πάσχα που αναφέρονται ως “αναχωρήσεις σε περίοδο εορτών’’ στο εν λόγω φυλλάδιο.
 
1.8 Τι σημαίνει GTY καμπίνα;
Κατά διαστήματα προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνετε GTY κράτηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να 
κλείσετε καμπίνα 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. Εαν 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 :
 
Χ – Μπαλκόνι  Υ – με θέα στην θάλασσα
Ζ – Εσωτερική  W – Σουίτα
 
1.9 Yπάρχει περίπτωση να τροποποιηθεί η τιμή;
Σας εγγυώμεθα ότι δεν θα τροποποιήσουμε την τιμή της επικυρωμένης κρουαζιέρας σας από τη στιγμή που 
έχουμε λάβει το συνολικό ποσό για την τιμή της κρουαζιέρας σας. Έχουμε όμως το δικαίωμα να αυξήσουμε 
ή να μειώσουμε οποιαδήποτε στιγμή την τιμή των διαθέσιμων κρουαζιερών. 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, 
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. Επιπλέον, θα καταβάλουμε εμείς το πρώτο μέρος οποιασδήποτε παρόμοιας αύξησης μέχρι το 
αντίστοιχο ποσό του 2% του κόστους της επικυρωμένης κρουαζιέρας σας (εκτός από ασφάλιστρα και έξοδα 
μετατροπής). Μόνο αν κάποια αύξηση υπερβεί αυτό το 2% θα σας ζητήσουμε να πληρώσετε περισσότερα 
χρήματα. Αν η πρόσθετη αύξηση που θα σας ζητήσουμε υπερβαίνει το 10% του κόστους της κρουαζιέρας σας 
(εκτός από τα ασφάλιστρα και τα έξοδα μετατροπής), θα έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κρουαζιέρα σας. 
Θα σας επιστραφούν όλα τα χρήματα που πληρώσατε για την κρουαζιέρα, εκτός από τα έξοδα μετατροπής. 
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 10% του κόστους όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως. 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 τιμέςθα προσαυξηθούν μετά την επικύρωση και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας 
ζητήσουμε να πληρώσετε περισσότερα εντός 30 ημερών από την αναχώρηση. Καθώς σας υποσχόμεθα να 
σας ζητήσουμε περισσότερα χρήματα μόνο στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν μπορούμε να σας επιστρέψουμε 
χρήματα ή να μειώσουμε την τιμή της κρουαζιέρας σας αν τα έξοδά μας μειωθούν, για οποιονδήποτε λόγο.Θα 
προβούμε στις εν λόγω διορθώσεις μόλις λάβουμε γνώση των λαθών. Παρακαλούμε σημειώστε 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 επόμενα 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 
89 – 60 ημέρες πριν την αναχώρηση  €25 το άτομο
59 – 30 ημέρες  πριν την αναχώρηση €80 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 
89 – 60 ημέρες πριν την αναχώρηση  €50 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)

 
Για την περίοδο των γιορτών ακυρωτικά ξεκινάνε 89 ήμερες πριν την αvαναχώρηση της κρουαζιέρας, 
επειδή όμως  ενδέχεται η περίοδος να διαφοροποιηθεί , επικοινωνήστε με τον τουριστικό σας πράκτορα για 
λεπτομέρειες.
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.
 
1.11 Μπορώ να επιφέρω μετατροπές μετά την επικύρωση της κράτησής μου;
Αν υπάρχει διαθεσιμότητα, ναι, μπορείτε. Δεν θα σας επιβληθεί χρέωση για την αλλαγή λεπτομερειών άν 
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 των €45 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 εμποδιστεί να 
συμμετάσχει στην κρουαζιέρα, μπορείτε να δώσετε τη θέση σας/του σε κάποιο άλλο πρόσωπο (που θα μας 
υποδείξετε). Στην περίπτωση αυτή, αρκεί να μας ειδοποιήσετε γραπτώς τουλάχιστον 14 ημέρες νωρίτερα για 
την πρόθεσή σας να κάνετε αυτή την αλλαγή και θα επιτρέψουμε την αλλαγή του ονόματος με ένα έξοδο 
διαχείρισης των €45ανά κράτηση. 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 χρειασθώ ταξιδιωτική ασφάλιση;
Ναι. Ολοι 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.

Γενικές Πληροφορίες 
και Όροι Κρατήσεων

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 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.
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1.13 Πότε πρέπει να προγραμματίσω την πτήση της επιστροφης μου΄;
Βεβαιωθείτε οτι έχετε αρκετές ώρες απο την αποβίβαση σαςαπο το πλοιο μέχρι την πτήση σας. Αχθοφόροι 
υπάρχουν για την διευκολυνση σας.
 
2 Προτού φύγετε από το σπίτι
2.1 Τί να κάνω με τα πολύτιμα αντικείμενα;
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι μεταφέρετε μαζί σας όλα τα πολύτιμα και απαραίτητα αντικείμενά σας 
(φάρμακα, χρυσαφικά, εύθραυστα, σημαντικά ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα, βίντεο/κάμερα /φορητό 
υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο κλπ) στις χειραποσκευές και όχι στις αποσκευές σας ή ότι δεν βρίσκονται 
αφημένα αφύλακτα στην καμπίνα σας ή οπουδήποτε αλλού στο πλοίο. Θα πρέπει να προσέχετε πολύ τα 
αντικείμενά σας αυτά. Για την προστασία σας, όταν επιβιβασθείτε στο πλοίο, θα πρέπει να εναποθέσετε τα 
πολύτιμα και σημαντικά σας αντικείμενα στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών ή στο χρηματοκιβώτιο στην 
καμπίνα σας εφόσον υπάρχει. Σας συνιστούμε επίσης να επιλέξετε την κατάλληλη και αρμόδια ασφάλιση 
για την προφύλαξη των αντικειμένων αυτών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πολύτιμα 
ή σημαντικά αντικείμενα τα οποία δεν παραδόθηκαν για φύλαξη στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών. Για 
αντικείμενα που παραδόθηκαν για φύλαξη, 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 περίπου 
1500 ευρώ ανά επιβάτη ανά κρουαζιέρα Εάν 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 υπηρεσιώνμέσως στο 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών. Σε περίπτωση που δεν μας ενημερώσετε εντός των προθεσμιών αυτών, 
αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να ερευνήσει 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 Τί δεν πρέπει να πάρω μαζί μου;
Δεν πρέπει να συσκευάσετε ούτε να φέρετε στο πλοίο οποιοδήποτε αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως 
επικίνδυνο ή παράνομο (όπως όπλα, 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 έχουν λόγο να πιστεύουν ότι μπορεί σε κάποια καμπίνα ναυπάρχει 
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 κεντήματος, είναι πακεταρισμένα στις αποσκευές τσεκ-ιν και όχι στις 
χειραποσκευές σύμφωνα με τα νέα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στα αεροδρόμια.
 
2.3 Τί πρέπει να κάνω στην περίπτωση που χάθηκαν, καθυστέρησαν ή φθάρηκαν 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 υποστήκατε, 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 και αντιστοιχεί σε €800 κατ’ άτομο, στη διάρκεια της κρουαζιέρας. 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 παροχέα 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 ελάβατε από μία ασφαλιστική εταιρεία.
 
2.4 Τί πρέπει να κάνω στην περίπτωση που χάθηκαν, καθυστέρησαν ή φθάρηκαν τα υπάρχοντά μου κατά τη 
διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών; 

Οιαδήποτε ζημία, καθυστέρηση ή απώλεια που συνέβη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αεροπορικού 
ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του από και προς το αεροσκάφος) πρέπει να κοινοποιείται 
στην εταιρεία κατά τη στιγμή της ανακάλυψής ή, εν πάση περιπτώσει, γραπτώς, εντός 7 ημερών από το 
τέλος της πτήσης, ή για απώλεια εντός 21 ημερών σε περίπτωση καθυστέρησης. Η μέγιστη  αποζημίωση 
που εμείς ή η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να σας καταβαλουμε σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, 
καταστροφή, καθυστέρησης ή απώλειας αποσκευών ή την περιουσία είναι σύμφωνα με τη σχετική διεθνή 
σύμβαση ή κανονισμό. Για τις περισσότερες διεθνείς πτήσεις, αυτό θα είναι η Σύμβαση του Μόντρεαλ 
του 1999. Σε περίπτωση που η Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 εφαρμόζεται, μέγιστη  αποζημίωση που εμείς 
ή ή η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να σας πληρώσει σήμερα για την απώλεια, καταστροφή, βλάβη, 
καθυστέρηση των αποσκευών είναι το μέγιστο που καταβάλλονται στο πλαίσιο της Σύμβασης (σήμερα 
περίπου € 1300 ανά επιβάτη), εάν ισχύουν ειδικοί όροι. 
Η αεροπορική εταιρεία δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, εάν ο 
αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η ζημία, 
καθυστέρηση ή απώλεια ή ότι ήταν αδύνατο για την αεροπορική εταιρεία ή τους υπαλλήλους της να λάβει 
τέτοια μέτρα. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να δώσουμε πίστωση για τις πληρωμές που λαμβάνονται από 
οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλο προμηθευτή στο πλαίσιο του αιτήματός σας. Θα πρέπει επίσης να μας δώσει 
λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν σχετική ασφαλιστική κάλυψη που κρατάτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
έχουμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να μειώσει την αξίωσή σας κατά το ποσό που έλαβε από κάθε 
ασφαλιστική εταιρεία 

2.5 Πόσες αποσκευές δικαιούμαι;
Αν και δεν τίθεται όριο για τις αποσκευές που μπορείτε να πάρετε στο πλοίο της κρουαζιέρας σας, 
υπάρχουν εντούτοις 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. Το ανώτερο  επιτρεπτό βάρος ανά επισκέπτη στα πλοία μας 
είναι 90 κιλά.
 
2.6 Ποιές είναι οι απαιτήσεις για το διαβατήριο και τη βίζα μου για την κρουαζιέρα;
Παρακαλούμε ελέγξτε τις ισχύουσες απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζα συμβουλευόμενοι τις πρεσβείες 
των χωρών τις οποίες θα επισκεφτείτε κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας ή συμβουλευτείτε τον 
ταξιδιωτικό σας πράκτορα πολύ πριν από την αναχώρησή σας. Για την προστασία σας, σας συνιστούμε 
η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου σας να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης του 
ταξιδιού σας.
Επειδή η διαδικασία απόκτησης της βιζας μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο σας συνιστούμε να ξεκινάτε την 
διαδικασία νωρίς για τις θεωρήσεις. Κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου οι αιτήσεις για τη χορήγηση 
θεωρήσεων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο για την επεξεργασία από τις αρμόδιες κυβερνητικές 
οργανώσεις.
Εάν ταξιδεύετε στις Η.Π.Α σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης 
(VWP), θα πρέπει εσείς καθώς και όλα τα μέλη της ομάδας σας (συμπεριλαμβανομένων των τέκνων) 
να σιγουρευτείτε ότι το διαβατήριό σας είναι μηχανικώς αναγνώσιμο. Ένα διαβατήριο είναι μηχανικώς 
αναγνώσιμο όταν υπάρχουν δύο γραμμές με γράμματα, αριθμούς και σύμβολα “>>>>” κατά μήκος 
της σελίδας των προσωπικών στοιχείων (τη σελίδα με τη φωτογραφία και τα προσωπικά στοιχεία). Το 
μηχανικώς αναγνώσιμο κείμενο θα εμφανίζεται σε μία λευκή λωρίδα στα παλαιότερα διαβατήρια και 
απευθείας στη ροζ σελίδα στα νεότερα διαβατήρια.  Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες γραμμές κειμένου στη 
σελίδα των προσωπικών στοιχείων, το διαβατήριο δεν είναι μηχανικώς αναγνώσιμο. Αυτό ενδέχεται να 
ποικίλει ανά χώρα και εάν δεν είστε σίγουρος για τον τύπο του διαβατηρίου σας, παρακαλούμε ελέγξτε 
με το γραφείο διαβατηρίων της χώρας σας.  Από τις 26 Οκτωβρίου 2004, οποιοσδήποτε ταξιδεύει στις 

Η.Π.Α. σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP) χωρίς να διαθέτει ένα 
μηχανικώς αναγνώσιμο διαβατήριο θα χρειαστεί βίζα για να ταξιδέψει στις Η.Π.Α. Εάν ταξιδεύετε στις Η.Π.Α 
μετά από τον Οκτώβριο του 2006 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης 
(VWP) και έχετε ένα διαβατήριο που έχει εκδοθεί μετά από την εν λόγω ημερομηνία, θα χρειαστεί να 
έχετε ένα βιομετρικό διαβατήριο.  Οι ταξιδιώτες με ισχύοντα διαβατήρια μηχανικώς αναγνώσιμα τα οποία 
εκδόθηκαν πριν από τον Οκτώβριο 2006 που ταξιδεύουν προς τις Η.Π.Α. σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP) μπορούν να ταξιδέψουν με τα υπάρχοντα διαβατήριά 
τους από τον Οκτώβριο 2006 και πέρα από αυτόν. Εάν το διαβατήριο εκδόθηκε μετά από τις 26 Οκτωβρίου 
2006 και δεν είναι βιομετρικό, δεν θα σας χορηγηθεί ταξιδιωτική βίζα χωρίς χρέωση αλλά θα χρειαστεί να 
αποκτήσετε βίζα.  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα διαβατήρια, παρακαλούμε ενημερωθείτε 
κατά την κράτησή σας ή επικοινωνήστε με το γραφείο διαβατηρίων της χώρας σας. Παρακαλούμε 
σημειώστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή και ότι πρέπει να ελέγχετε τις ενημερωμένες 
απαιτήσεις αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την αναχώρηση.
Παρακαλούμε σημειώστε: Σε ορισμένα άτομα ενδέχεται να μην επιτραπεί η είσοδος στις Η.Π.Α. σύμφωνα 
με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP). Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται, 
αλλά όχι αποκλειστικά, για παράδειγμα άτομα που έχουν συλληφθεί, ακόμη κι αν η σύλληψη δεν επέφερε 
ποινική καταδίκη και εκείνα τα άτομα με ποινικό μητρώο. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με 
τη δυνατότητά σας να ταξιδέψετε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης 
(VWP), σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την προξενική αρχή πληροφόρησης της Πρεσβείας των 
Η.Π.Α. προτού κάνετε κράτηση σε εμάς.
Εάν δεν είστε πολίτης χώρας η οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση 
Θεώρησης (VWP), πρέπει να ελέγξετε τις ισχύουσες απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζας συμβουλευόμενοι 
τις Πρεσβείες των χωρών που θα επισκεφτείτε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Συμπεριλαμβάνονται 
τυχόν τεχνικές στάσεις όπως για παράδειγμα στο Πρινς Ρούπερτ.
Λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη εάν σας αρνηθούν την είσοδο σε πτήση 
ή σε οποιαδήποτε χώρα ή εάν υποστείτε άλλες δυσκολίες ή επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα επειδή δεν 
κατέχετε ένα αποδεκτό διαβατήριο και/ή την απαιτούμενη βίζα.
Οι περισσότεροι κάτοχοι διαβατηρίων θα χρειαστούν βίζα προκειμένου να ταξιδέψουν στη Ρωσία, η 
απόκτηση της οποίας πραγματοποιείται εντός αρκετών εβδομάδων ή και περισσότερο. Σε γενικό πλαίσιο, 
δεν παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης βίζας από την Royal Caribbean International. Ωστόσο, εάν επισκεφτείτε 
τη Ρωσία με μία από τις διαθέσιμες εκδρομές οι οποίες οργανώνονται από τη Royal Caribbean International, 
δεν θα χρειαστείτε βία για την εν λόγω εκδρομή. Εντούτοις, εάν επιθυμείτε να επισκεφτείτε μόνοι σας 
αξιοθέατα, πρέπει να αποκτήσετε μία βίζα απευθείας από την Πρεσβεία της Ρωσίας.
Βεβαιωθείτε ότι αναφέρεται ακριβώς το ίδιο όνομα (και αρχικά) στο εισιτήριό σας όπως και στο διαβατήριό 
σας. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά μπορεί να σας αρνηθούν την είσοδο στην πτήση σας ή στην κρουαζιέρα 
σας. Λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη εάν σας αρνηθούν την είσοδο 
σε πτήση ή σε οποιαδήποτε χώρα ή εάν υποστείτε άλλες δυσκολίες ή επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα 
επειδή δεν κατέχετε ένα αποδεκτό διαβατήριο ή την απαραίτητη βίζα.
Οι απαιτήσεις  για διαβατήριο και θεώρηση ενδέχεται να αλλάξουν και ποικίλουν  ανάλογα με τον 
προορισμό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δεχθούμε οιαδήποτε ευθύνη αν σας αρνηθούν την είσοδο  σε 
οιαδήποτε πτήση ή σε οιαδήποτε χώρα, ή  με άλλον τρόπο υποστείτε οιεσδήποτε δυσκολίες ή οιαδήποτε 
έξοδα επειδή δεν έχετε το σωστό διαβατήριο και/ή οιαδήποτε(οιεσδήποτε θεώρηση(σεις). Είναι 
αποκλειστική ευθύνη  του φιλοξενούμενου να αναζητήσει και να λάβει όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα και να 
τα έχει διαθέσιμα όταν χρειαστεί. Αυτά τα κατάλληλα και σε ισχύ ταξιδιωτικά έγγραφα όπως διαβατήρια, 
θεωρήσεις, πιστοποιητικό εμβολιασμού και νόμιμα έγγραφα  για τα μέλη της οικογένειας απαιτούνται για 
την επιβίβαση και την εκ νέου είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Στους φιλοξενούμενους 
οι οποίοι δεν έχουν  τα κατάλληλα έγγραφα ενδέχεται να τους απαγορευθεί η επιβίβαση στο αεροσκάφος 
της πτήσης τους ή στο πλοίο ή να εισέλθουν σε μια χώρα και ενδέχεται να τους επιβληθεί πρόστιμο. Δεν 
επιστρέφονται χρήματα σε άτομα τα οποία παραλείπουν να φέρουν τα κατάλληλα έγγραφα.Ορισμένες 
λιμενικές αρχές ενδέχεται κατά καιρούς να ζητούν τα στοιχεία συνοδευόμενα από φωτογραφία σας κατά 
την αναχώρηση της κρουαζιέρας σας. Σας συνιστούμε να έχετε πάντοτε μαζί σας κατά την αναχώρηση 
με πλοίο, εκτός του διαβατηρίου σας, ένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου με τη φωτογραφία σας, για να 
αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρία ή εμπόδιο που ενδεχομένως προκληθεί.
 
ηλεκτρονικό σύστημα για την άδεια ταξιδίου (ESTA)
Το ESTA είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για να ορίσει την επιλεξιμότητα 
των επισκεπτών με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό το Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση 
Θεώρησης (VWP) και για να ορίσει εάν ένα τέτοιο ταξίδι συνεπάγεται τυχόν επιβολής νόμου ή κινδύνου 
ασφαλείας. Για να κάνετε αίτηση χορήγησης άδειας ταξιδιού με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό το 
VWP, πρέπει να συνδεθείτε στο διαδικτυακό σύστημα ESTA και να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική αίτηση 
παρέχοντας τα βιογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία επιλεξιμότητας που απαιτούνται στο έντυπο αίτησης 
I-94W. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία χορήγησης άδειας μέσω του ESTA, παρακαλούμε συνδεθείτε στην 
ιστοσελίδα του ESTA στο https://esta.cbp.dhs.gov 
Οι πληροφορίες μέσω ESTA θα διασφαλιστεί από τις αεροπορικές εταιρείες ότι ολοκληρώθηκαν στο 
τσεκ- ιν. Για το τσεκ-ιν στην κρουαζιέρα, οι επισκέπτες μας θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους ένα αντίγραφο 
του αποδεικτικού ESTA και να το προσκομίσουν κατά το τσεκ-ιν σε κρουαζιέρα στην οποία το λιμάνι 
προσέγγισης/ τερματισμού είναι οποιοδήποτε λιμάνι των Η.Π.Α.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη για την απόρριψη των αιτήσεων ESTA από 
το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αιτήσεις ESTA οι οποίες απορρίφθηκαν 
θα χρειαστεί να αναφερθούν στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
αίτηση για έκδοση βίζας ταξιδιού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σημαντικό: Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ενεργούν μόνο ως οδηγός και μπορούν να αλλάξουν ανά 
πάσα στιγμή (Συχνά υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τη διάρκεια ισχύος διαβατήριο, ακόμη και όταν δεν 
απαιτείται θεώρηση εισόδου). Για  περισσοτερες πήροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή τον ταξιδιωτικό σας 
πράκτορα.
 
2.7 Υπάρχουν κάποιες επίσημες υγειονομικές απαιτήσεις;
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ιατρό σας για συμβουλές και συμβουλευτείτε τις πλέον ενημερωμένες 
υγειονομικές απαιτήσεις για όλους τους προορισμούς που παρουσιάζονται στο εν λόγω 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  κατα 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.
 
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 φιλοξενουυμένων 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 
“Before You Board,”(Πριν επιβιβαστείτε), έπειτα κάντε κλικ στο πεδίο “Online Check-in”.
 
3.επάνω στο πλοίο
3.1 Σχετικά με τα γεύματα
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από αρκετούς χώρους για τα γεύματα στο κύριο εστιατόριο. Παράκληση 
να ζητήσετε τη θέση καθίσματος  που προτιμάτε και το μέγεθος του τραπεζιού την ώρα που κάνετε 
κράτηση. Δεν μπορούμε να δεχθούμε οιεσδήποτε κρατήσεις  οι οποίες είναι υπό αίρεση σχετικά με την 
προτιμώμενη  θέση καθίσματος που είναι ή καθίστανται διαθέσιμη πριν από την αναχώρηση. Αν ακυρώσετε 
διότι η θέση καθίσματος που προτιμάτε για το γεύμα δεν είναι διαθέσιμη (είτε αυτό είχε επιβεβαιωθεί είτε 
όχι κατά τον χρόνο κράτησης), θα ισχύουν οι ημέτερες συνήθεις χρεώσεις. Τα αιτήματα για επιλογή θέσης 
καθίσματος για τα γεύματα δεν μπορούν να είναι εγγυημένα. Ο αριθμός τραπεζιού σας θα επιβεβαιώνεται  
στην καμπίνα σας κατά την έναρξη της κρουαζιέρας σας. Οι ώρες σερβιρίσματος των γευμάτων ενδέχεται 
να ποικίλουν ελαφρά  τις ημέρες  προσέγγισης σε λιμάνι λόγω των αναχωρήσεων για εκδρομές στην 
ξηρά. Το My Time Dining (ανοικτή θέση καθίσματος) προσφέρεται τώρα σε όλα τα πλοία του στόλου 
προσφέροντας ευελιξία στους φιλοξενούμενους όσον αφορά  το βραδινό γεύμα. Μπορείτε να αποφασίσετε 
όταν θα θέλετε να δειπνήσετε μεταξύ των ωρών 18:00 και 21:30 κάθε βράδυ· παρόμοια με ένα σύνηθες 
εστιατόριο εντούτοις ενθαρρύνουμε  κρατήσεις για να αποφύγετε τυχόν αναμονές .  Μπορείτε να κάνετε 
κράτηση για το δείπνο σας  πριν την αναχώρηση μέσω της ιστοσελίδας μας στη σελίδας  ‘already booked’. 
H Η κράτηση για το My Time Dining  είναι βάση διαθεσιμότητας και τα φιλοδωρήματα / χρεώσεις 
σερβιρίσματος προπληρώνονται υποχρεωτικά για αυτή την επιλογή.  Επιπλέον, διατίθεται η επιλογή 
My Family Time Dining για επιλεγμένες διαδρομές μόνο για τον ενωρίτερο χρόνο γεύματος (ποικίλει 
ανάλογα με το πλοίο και τη διαδρομή). Αυτό προσφέρει  στα παιδιά  ένα γρήγορο σερβίρισμα  κατά τη 
διάρκεια του πρώτου dining seating και στη συνέχεια μεταφέρονται στο Adventure Ocean. Αυτή η επιλογή 
είναι διαθέσιμη μόνο για φιλοξενούμενους ηλικίας μεταξύ 3-11 ετών κατά την ημερομηνία  του απόπλου. 
Οι χρεώσεις σερβιρίσματος/φιλοδωρήματα δεν είναι υποχρεωτικά για την επιλογή My Family Time Dining. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κρατήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις επιλογές, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με τον ταξιδιωτικό πράκτορά σας.
 
3.2 Τί γίνεται με τις ιδιαίτερες δίαιτες/ Απαιτήσεις ;
Αν ακολουθείτε οιεσδήποτε ειδικές δίαιτες, η Royal Caribbean International μπορεί να προσφέρει επί 
του πλοίου τις κατωτέρω ειδικές δίαιτες: Χορτοφαγίας, διαβητικών, χαμηλών λιπαρών, χαμηλού νατρίου, 
δίαιτες χαμηλής χοληστερόλης. Άλλες ειδικές δίαιτες όπως γεύματα Kosher και χωρίς λακτόζη μπορούν 
να είναι διαθέσιμα κατόπιν υποβολής προηγούμενου αιτήματος. Σημείωση: τα γεύματα Kosher είναι 
προσυσκευασμένα και διατίθενται μόνο για βραδινό στο κύριο εστιατόριο.



Η Royal Caribbean International δεν παρέχει φαγητό για βρέφη, αλλά μπορεί να αγοραστεί εκ των προτέρων 
μέσω της ιστοσελίδας μας στο section News & Offers/Shop Gifts και στη συνέχεια παραδίδονται σε σας εν πλω.
Για την παροχή ειδικών υπηρεσιών η απαιτήσεων όπως διαιτητικές απαιτήσεις, ιατρικές απαιτήσεις, βοήθεια 
επιβίβασης στην αποβάθρα, χρήση αναπηρικού καροτσιού, κλπ., η Royal Caribbean International χρειάζεται να 
ενημερώνεται γραπτώς 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία απόπλου. Ωστόσο τα αιτήματα για γεύματα Kosher 
πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς  80 ημέρες πριν από την ημερομηνία απόπλου για διαδρομές σε Ευρώπη, 
Ασία και Νότιο Αμερική και 40 ημέρες πριν από τους απόπλους για διαδρομές σε Καραβαϊκή και Αλάσκα. 
Οιαδήποτε στοιχεία που αφορούν την ιατρική κατάσταση πρέπει να παρέχονται  κατά τη στιγμή της
κράτησης.
 
3.3 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 κρουαζιερών κατά την κράτηση. Ενώ εμείς και οι προμηθευτές 
μας θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, λυπούμεθα αλλά δεν μπορούμε 
να εγγυηθούμε ότι εμείς ή οι προμηθευτές μας 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 ιδαίτερη απαίτηση. Οι κρατήσεις αυτές 
θα θεωρηθούν σαν «κανονικές» κρατήσεις, ανάλογα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις επί
ειδικών απαιτήσεων.
 
3.4 Kατανάλωση αλκοόλ στο πλοίο;
Το ελάχιστο όριο ηλικίας για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε όλα τα πλοία της 
Royal Caribbean International  εξαρτάται απο 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 το ελάχιστο όριο ηλικίας για κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών είναι είκοσι ένα (21)  Στις ιδιωτικές παραλίες όπως Labadee & 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.
Οι φιλοξενούμενοι δεν επιτρέπεται να φέρουν στο πλοίο οινοπνευματώδη ποτά για κατανάλωση ή για 
οιαδήποτε άλλη χρήση. 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. Παράκληση, σημειώστε: λόγω των ισπανικών κανονισμών, 
δεν επιτρέπεται να πωλούμε οινοπνευματώδη ή τσιγάρα στο πλοίο στα καταστήματα αφορολογήτων ειδών 
σε επιλεγμένες κρουαζιέρες  οι οποίες αναχωρούν από τη Βαρκελώνη. Η πολιτική αυτή ισχύει επίσης και σε 
μερικές σύντομες κρουαζιέρες που αναχωρούν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλώ σημειώστε ότι εντός 
των χωρικών υδάτων ορισμένων χωρών για την περιήγησή σας ή με βάση το λιμάνι επιβίβασης σας, οι 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. Η ασφάλεια μπορεί να επιθεωρήσει τα 
δοχεία (φιάλες ύδατος, φιάλες σόδας, φιάλες στοματικού διαλύματος, αποσκευές κλπ.) και θα πετά τα δοχεία 
που περιέχουν οινόπνευμα.
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.
Η Royal Caribbean διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή με άλλον τρόπο να περιορίσει τα προνόμια  
κατανάλωσης οινοπνευματωδών οιουδήποτε φιλοξενουμένου, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Οι ισχύοντες κανονιστικοί περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία ισχύουν ενόσω το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι και 
έως ότου αυτό εισέλθει σε διεθνή ύδατα.
 
3.5 φιλοδωρήματα
Σε όλα τα πλοία μας, είθισται να προσφέρονται φιλοδωρήματα στα μέλη του προσωπικού τα οποία αισθάνεστε 
ότι σας παρείχαν κακή εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα. Ένα ημερήσιο κατά προσέγγιση συνολικό ποσό 
€8.50 ανά φιλοξενούμενο (€10,00 για φιλοξενούμενους σε σουίτες), ανά ημέρα κρουαζιέρας, θα καλύπτει  
την εξυπηρέτηση στην καμπίνα και την τραπεζαρία για ενηλίκους και παιδιά. Προσφέρουμε την επιλογή να 
προπληρώνετε  τα επί του πλοίου φιλοδωρήματά τας πριν από τις διακοπές σας. Αν επιθυμείτε να αρνηθείτε 
αυτή την επιλογή εξυπηρέτησης, θα πρέπει να το πράξετε κατά τον χρόνο κράτησης και τα φιλοδωρήματα 
θα είναι πληρωτέα επί του πλοίου σε Δολάρια ΗΠΑ. Επιπλέον, χρέωση εξυπηρέτησης 15% για όλους τους 
λογαριασμούς κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών προστίθεται αυτόματα στον ημέτερο λογαριασμό 
SeaPass.  
Παρακαλούμε σημειώστε: τα φιλοδωρήματα είναι στην διακριτική σας ευχέρεια και, συνεπώς, τα ποσά μπορούν 
να προσαρμοστούν κατά την επιβίβαση. Προπληρωμένα φιλοδωρήματα θα πρέπει να υπολογίζονται κατά 
τη στιγμή της κράτησης. 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. Οι εν λόγω ΦΠΑ επιβάλλεται σε αγαθά και υπηρεσίες στο 
σημείο πώλησης και στη συνέχεια καταβάλλεται στη χώρα που βρίσκεται το  λιμάνι. Μη κατοίκοι 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.
 
3.6 Τι χρειάζεται να κάνω τη τελευταία νύχτα της κρουαζιέρας;
• Δίδετε τα καθιερωμένα φιλοδωρήματα σε αυτούς που έκαναν την κρουαζιέρα σας αξέχαστη.
• 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.
 
3.7 Ποια είναι η πολιτική για το κάπνισμα;
Tο κάπνισμα δεν επιτρέπεται στις καμπίνες σε όλο τον στόλο, η μόνη εξαίρεση υπάρχει για τους 
φιλοξενούμενους  με μπαλκόνι/βεράντα, το κάπνισμα θα επιτρέπεται μόνο σε αυτόν τον χώρο μπαλκονιού /
βεράντας. Για την άνεση των φιλοξενουμένων μας, το κάπνισμα απαγορεύεται επί του πλοίου  στους 
περισσότερους χώρους των πλοίων μας και στις καμπίνες. Ωστόσο, για την εξασφάλιση επί του πλοίου 
περιβάλλοντος που να ικανοποιεί  και τους καπνιστές, έχουμε  ορίσει χώρους καπνίσματος σε πολλά από τα 
σαλόνια μας σε  προσδιορισμένα υπαίθρια ανοικτά καταστρώματα. Πολιτική για το κάπνισμα στα πλοία της 
κατηγορίας  Oasis : Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους χώρους και έξω στην starboard side του 
πλοίου (παράκληση να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Φιλοξενουμένων (Guest Services) για περισσότερες 
λεπτομέρειες.)το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε οιοδήποτε χώρο τραπεζαρίας, θεάτρου, χωλ, ή διαδρόμων· 
το κάπνισμα δεν επιτρέπεται επίσης  μέσα σε οιαδήποτε καμπίνα ή σε χώρο περιπάτου κατηγορίας Oasis 
(Oasis Class Boardwalk) ή σε ιδιωτικά μπαλκόνια του Central Park. Ωστόσο, το κάπνισμα επιτρέπεται σε ιδιωτικά 
μπαλκόνια με θέα στον ωκεανό  μπαλκονιού/σουίτας (private ocean view balconies of balcony/suite staterooms).
Θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους $250 στο SeaPass στους φιλοξενούμενους που συλλαμβάνονται  να καπνίζουν 
στις καμπίνες ή σε ιδιωτικά μπαλκόνια στο Boardwalk και το Central Park επί των πλοίων Κατηγορίας Oasis. 
Τσιγάρα, πούρα και καπνός πίπας πρέπει να  απορρίπτονται με τον αρμόζοντα τρόπο και ουδέποτε να 
πετιούνται από το πλοίο. Για να μπορεί κανείς να αγοράσει, να κατέχει ή να χρησιμοποιεί καπνό επί του πλοίου 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ηλικίας 18 ετών.
 
4.Πρόσθετες πληροφορίες
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 Τί 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 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 απο 
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 εαν 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 αν επικοινωνήσετε με το ταξιδιωτικό 
σας πρακτορείο κατά τη κράτησή σας για να αναφέρετε τις διαστάσεις καθώς μπορεί υπάρξει περιορισμός 

μεγέθους  και μπορεί αν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Ορισμένες περιστάσεις (όπως 
η χρήση λεμβών) 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. 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.
 
Σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ 1177/2010. 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 Υφίστανται οιοιδήποτε περιορισμοί;
Ουδείς(μία) κάτω των (είκοσι ενός) 21 ετών «ανήλικος(η)») μπορεί να ταξιδεύσει σε οιαδήποτε κρουαζιέρα ή να 
έχει καμπίνα μόνος(η) του(της) αν δεν συνοδεύεται από γονέα ή κηδεμόνα ή εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο  
είναι άνω των είκοσι ενός (21) ετών. Ουδείς φιλοξενούμενος κάτω των είκοσι ενός (21) ετών θα κρατεί καμπίνα 
εκτός αν συνοδεύεται από ενήλικο είκοσι ενός (21) ετών ή  μεγαλύτερο, με εξαίρεση  τους ανηλίκους που 
ταξιδεύουν με τους γονείς τους ή τους νομίμους κηδεμόνες σε γειτονικές καμπίνες. Οιοσδήποτε ανήλικος 
ο οποίος δεν ταξιδεύει με τουλάχιστον ένα από τους γονείς  τους/νόμιμο(ους) κηδεμόνα(ες) θα επιτρέπεται  
να επιβιβαστεί στο πλοίο και να συμμετάσχει στην κρουαζιέρα μόνο αν συνοδεύεται από άτομο(α) άνω των 
είκοσι ενός (21) ετών. Για ανηλίκους ηλικίας 17 ετών ή νεότερους κατά την έναρξη της κρουαζιέρας, πρέπει 
να παρέχεται γραπτή άδεια από γονέα/νόμιμο κηδεμόνα. Για ανηλίκους ηλικίας 18, 19 ή 20 ετών κατά την 
έναρξη της κρουαζιέρας δεν χρειάζεται άδεια Οι ενήλικες οι οποίοι δεν είναι οι γονείς ή νόμιμος κηδεμόνας 
οιουδήποτε παιδιού που ταξιδεύει μαζί τους οφείλουν να προσκομίσουν το διαβατήριο του παιδιού που θα 
είναι σε ισχύ και την ισχύουσα θεώρηση (βίζα) (ή επικυρωμένο αντίγραφο  του πιστοποιητικού γέννησης 
του παιδιού) και πρωτότυπο επιστολής νομικά επικυρωμένης ή συνταχθείσας ενώπιον συμβολαιογράφου 
υπογεγραμμένης από τουλάχιστον ένα από τους γονείς/νομίμους κηδεμόνες του παιδιού. Η επιστολή πρέπει 
να εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να πάρει μαζί του τον(τους) ανήλικο(ους) στην προσδιοριζόμενη 
κρουαζιέρα και πρέπει να εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να επιβλέπει το παιδί, να υπογράφει  τις 
ισχύουσες παραιτήσεις από δικαιωματική απαίτηση για αθλητικές δραστηριότητες (sports waiver) και να 
επιτρέπει ιατρική θεραπεία που πρέπει να χορηγείται στο παιδί η οποία κατά τη γνώμη  του θεράποντα ιατρού 
χρειάζεται  να χορηγηθεί χωρίς καθυστέρηση. Μια επιστολή μπορεί να επικυρωθεί νομικά ή να συνταχθεί 
και να επικυρωθεί ενώπιον συμβολαιογράφου από εν ενεργεία  δικηγόρο, συμβολαιογράφο ή επίτροπο 
ορκοδοσίας έναντι καταβολής αμοιβής.
Αν δεν προσκομίζονται τέτοια στοιχεία, στον(ους) ενδιαφερόμενο(ους) ανήλικο(ους) δεν θα επιτρέπεται 
να η επιβίβαση στο πλοίο ή να αρχίσουν την κρουαζιέρα. Δεν θα φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη για έξοδα ή 
ζημίες που προκληθούν ως αποτέλεσμα τέτοιας περίπτωσης είτε από τον ενδιαφερόμενο ανήλικο, το(τα) 
άτομο(α) που πληρώνουν για την κρουαζιέρα τους (αν όχι ο(η) ίδιος(α) ο(η) ανήλικος(η)), ή οιαδήποτε 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. Δε θα καταβάλλουμε 
οιαδήποτε αποζημίωση ούτε θα επιστρέψουμε οιοδήποτε χρηματικό ποσό σε οιονδήποτε ανήλικο στον οποίο 
δεν επιτρέψαμε να επιβιβαστεί στο πλοίο, οιαδήποτε άτομα που πληρώνουν για τις διακοπές του ανηλίκου 
(αν δεν είναι ο (η) ίδιος(α) ο(η) ανήλικος(η)), ή οιαδήποτε άτομα ταξιδεύοντα με τον ανήλικο που αποφασίζουν 
να μη συνεχίσουν οι ίδιοι την κρουαζιέρα ως αποτέλεσμα της παράλειψης  να προσκομίσουν επιστολή 
εξουσιοδότησης. Παράκληση να σημειώσετε ότι ο (οι) γονέας(είς) /νόμιμος κηδεμόνας που ταξιδεύει με παιδί 
που έχει διαφορετικό επίθετο από το επίθετο του(των) γονέα(ων)/νόμιμου κηδεμόνα, θα πρέπει να προσκομίζει 
επίσημο αποδεικτικό στοιχείο όπως πλήρες πιστοποιητικό γέννησης/έγγραφα διαζυγίου, κλπ., προκειμένου να 
αποδείξουν ότι είναι  ο γονέας(είς)/ νόμιμος κηδεμόνας του ενδιαφερόμενου παιδιού.
Ατομικές καμπίνες μπορούν να κρατηθούν από παντρεμένα ζευγάρια των οποίων η ελάχιστη ηλικία  είναι 
δεκαέξι  (απαιτείται  η απόδειξη γάμου τη στιγμή της κράτησης). Επί του πλοίου υπάρχουν ορισμένες 
εγκαταστάσεις όπου εκάστη είσοδος  περιορίζεται ανάλογα με την ηλικία. Τα άτομα που χρησιμοποιούν 
τα σπα Elemis® AquaSpa® πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Πλήρεις πληροφορίες  για τις εγκαταστάσεις 
που προσφέρονται επί του πλοίου 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 παιδιά να ταξιδεύσουν είναι οι έξι (6) μήνες, την ημερομηνία  απόπλου και δώδεκα μήνες, 
την ημερομηνία απόπλου για Διατλαντικές, Διειρηνικές, Χαβάη, Αυστραλία, επιλεγμένες νοτιομερικανικές 
κρουαζιέρες και λοιπές επιλεγμένες κρουαζιέρες.
Η υγεία και η ασφάλεια των φιλοξενουμένων μας είναι η πρώτιστη προτεραιότητά μας. Ως τέτοια, 
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.
 
4.4 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 4.5)
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 
4.12)
 
4.5 Μπορεί να γίνει αλλαγή ή ακύρωση της κρουαζιέρας μου;
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 αν 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
 
4.6 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 4.12). 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.
 
4.7 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 απο οι πελάτες, οι 
οποίοι φθάνουν στο check in και παρουσιάζουν συμπτώματα γαστρεντερικής νόσου τύπου ή άλλες ασθένειες 
που μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, μπορεί να κληθεί μετά από διαβούλευση με το ιατρικό 
προσωπικό μας για την αναδιάρθρωση των κρουαζιέρα τους. Το αυτό 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 αρνηθούμε να σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε την κρουαζιέρα σας επειδή 
δεν μας ειδοποιήσατε σχετικά με τις σωματικές ή νοητικές ειδικές ανάγκες σας οι οποίες τυγχάνουν ειδικής 
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φροντίδας, θα σας επιστραφεί μόνο η τιμή του εισιτηρίου της κρουαζιέρας που πληρώσατε.
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 Internationa 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 Internationa. να φέρει ουδεμία 
ευθύνη. Η Royal Caribbean International είναι ελεύθερη να υιοθετήσει πρόσθετους κανόνες οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνονται στις εν λόγω πολιτικές
 
4.8 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 με τους Φιλοξενούμενους (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 οιοδήποτε θέμα εγείρετε.
Οιοδήποτε προφορικό 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 να 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 4.10. Θα δεχόμαστε καταγγελίες μόνο από το επικεφαλής 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 απαίτηση αποζημίωσης  που ενδέχεται  διαφορετικά να έχετε μπορεί να πληγεί ή ακόμη και να χαθεί. 
Οιαδήποτε 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.
Ωστόσο, αυτή η συμφωνία διαιτησίας δεν είναι διαθέσιμη, αν επιθυμείτε να διεκδικήσετε ποσό μεγαλύτερο 
του €1.800,00 κατ’ άτομο ή €8.400,00 ανά έντυπο κράτησης ή αν η απαίτησή σας αφορά αποκλειστικά 
ή κυρίως σωματική βλάβη ή ασθένεια ή τις συνέπειες ενός τέτοιου τραυματισμού ή ασθένειας. Αν 
δεν επιθυμείτε να προσφύγετε στη διαιτησίας, μπορείτε να προσφύγετε στα Δικαστήρια. Αμφότεροι 
συμφωνούμε ότι οιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση  θα παραπέμπεται σε δικαστήριο που βρίσκεται στο 
Μαϊάμι, Φλώριδα, ΗΠΑ, με αποκλεισμό των δικαστηρίων οιασδήποτε άλλης πολιτείας., επικράτειας ή χώρας.
Μπορούμε να σας καταβάλουμε αποζημίωση μόνο αν πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
•  Αν μας ζητηθεί κάτι τέτοιο, το(τα) άτομο(α) που θίγεται(νται) πρέπει να μας μεταβιβάσει(ουν) οιαδήποτε 
δικαιώματα που έχει(ουν) κατά του παρόχου ή οιουδήποτε άλλου είναι υπεύθυνος για την υμέτερη 
απαίτηση και καταγγελία.
•  Το άτομο(α) που θίγεται(νται) πρέπει να συμφωνήσει(ουν) να συνεργαστούν πλήρως μαζί μας και τους 
ασφαλιστές μας αν εμείς ή οι ασφαλιστές μας θέλουν(με) να εφαρμόσουν(με) οιαδήποτε δικαιώματα έχουν 
μεταβιβαστεί σε εμάς.
 
4.9 Ποιά είναι η ευθύνη σας;
(1) Βάσει του 4.10 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 4.12 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 φυλλάδιό μας και τον διακανονισμό των οποίων δεν είχαμε 
συμφωνήσει. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τα κείμενα που παρατίθενται στον ιστοχώρο μας ή στο φυλλάδιό 
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.
 
4.10 Μέχρι πού εκτείνεται η ευθύνη σας;
Παρακαλούμε σημειώστε: Οι προβλέψεις της Συνθήκης του 1974 περί Μεταφοράς Επιβατών και των 
αποσκευών αυτών δια θαλάσσης (“Συνθήκη των Αθηνών”) ισχύει για την κρουαζιέρα σας καθώς και 
για τις διαδικασίες επιβίβασης και αποβίβασης. Για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με θάνατο ή ατομικό 
τραυματισμό ή καθυστέρηση ή απώλεια ή φθορά αποσκευών, η μόνο ευθύνη που φέρουμε απέναντί 
σας είναι σύμφωνα με την Συνθήκη των Αθηνών. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε το δικαίωμα να εγείρετε 
αξίωση απέναντί μας παρά μόνο για τις περιπτώσεις όπως ρητά ορίζεται στη Συνθήκη των Αθηνών ή 
όπως παρέχονται καθ’ υπέρβαση των ορίων όπως ορίζεται από τη Σύμβαση των Αθηνών. Όλες οι αξιώσεις 
σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών πρέπει να εγείρονται εντός του χρονικού πλαισίου όπως ορίζεται 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.
 
4.11 Ποιο είναι το όριο της ευθύνης σας
Πρέπει να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείται ενημερωμένο κατάλογο όταν κλείνεται την κρουαζιέρα 
επίσης είστε υπεύθυνοι να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά , διαβατήρια και βίζα όπου 
χρειάζεται σε ισχύ.
 

4.12 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 παροχέας 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.
 
4.13 Ποιοί άλλοι όροι ισχύουν για την κρουαζιέρα μου;
Οι αεροπορικές εταιρίες και οι άλλοι παροχείς μας έχουν τους δικούς τους όρους που ισχύουν για την 
κρουαζιέρα σας. Ορισμένοι από αυτούς τους όρους μπορούν να περιορίζουν ή να αναιρούν κάθε ευθύνη 
των αεροπορικών εταιριών ή των άλλων παροχέων υπηρεσιών προς εσάς, συχνά σύμφωνα με τις διεθνείς 
συνελεύσεις.
 
4.14 Τιμές και ορθότητα του
Ενημερωτικού Φυλλαδίου Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες και οι τιμές που δίνονται σ’ 
αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο 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 φυλλαδίου, δυστυχώς μπορούν να 
υπεισέλθουν ορισμένα λάθη. Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι ελέγξατε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα κατά την 
κράτησηόλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην κρουαζιέρα που επιλέξατε.
 
4.15 ισχύς ενημερωτικού φυλλαδίου
Όταν κάνετε κράτηση για τις διακοπές σας πρέπει να είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε ενημερωτικό 
φυλλάδιο που είναι σε ισχύ. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε λάθη και/ή 
οιαδήποτε εσφαλμένη/ ανακριβή πληροφορία η οποία προκύπτει από την χρήση ενημερωτικού φυλλαδίου 
του οποίου η ισχύς έχει λήξει.
 
4.16 Ασφάλεια επιβατών
Η υψηλότερη προτεραιότητα της  Royal Caribbean International είναι η διασφάλιση  των κανόνων 
ασφαλείας  για όλους τους επιβάτες. Προκειμένου να διατηρήσουμε ένα  αποτελεματικά 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.
 
4.17 Universal Orlando Resort
Εαν έχετε αγοράσει αυτή την επιλογή ως μέρος του πακέτου διακοπών σας , αυτή περιλαμβάνει δωρεάν 
Universal Express πρόσβαση και προνόμια στους χώρους του ξενοδοχείου που θα ισχύουν  για όλη την 
διάρκεια της παραμονής σας στο ξενοδοχείο όπως αναφέρεται στην κάρτα κλειδί του δωματίου.  Ισχύουν 
δε μόνο για τον αριθμό των επισκεπτών που διαμένουν στο δωμάτιο.  Απαιτείται να έχει πληρωθεί η 
είσοδος στο θεματικό πάρκο. Express βόλτα διαθέσιμη κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας του θεματικού 
πάρκου. Μερικά αξιοθέατα αποκλείονται.  Δεν ισχύει για ειδικές εκδηλώσεις που έχει εκδωθεί ξεχωριστό 
εισητήριο.  Επιπλέον περιορισμοί μπορεί να ισχύουν και οφέλη μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Η πρόσβαση μπορεί να περιοριορίζεται κατά την διάρκεια ορισμένων περιόδων σε περιορισμένα αξιοθέατα. 
€55/άτομο την ημέ ρα όφελος.  Το απεριόριστης  χρήσης πάσο ( Unlimited Express pass) πωλείται 
αποκλειστικά στην μπροστινή είσοδο του Θεματικού πάρκου Universal Orlando. H τιμολόγηση υπόκειται σε 
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.  Δεν ισχύει για ειδικές εκδηλώσεις που έχει εκδωθεί ξεχωριστό εισητήριο. 
Επιπλέον περιορισμοί  μπορεί να ισχύουν τα δε προνόμια μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
Η είσοδος  μπορεί  να  είναι περιορισμένη σε κάποιες παρουσιάσεις. Δεν δίδεται έκπτωση σε φαγητό ή 
εμπορεύματα. Απαιτείται ταυτότητα με φωτογραφία.
 
ΔηλΩΣη ΑΠορρηΤοΥ
Για τους σκοπούς των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων (όπως κατά διαστήματα τροποποιούνται), 
εμείς, η Royal Caribbean Cruise Line A/S είμαστε ελεγκτές δεδομένων. Προκειμένου να επεξεργαστούμε 
την κράτησή σας, χρειάζεται να συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία. Στα εν λόγω στοιχεία θα 
συμπεριλαμβάνοντα ι, 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.
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 φυλλάδιο) Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε 
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. Κατά διαστήματα, ενδέχεται να 
πωλήσουμε ονόματα και διευθύνσεις πελατών σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς που προσφέρουν αγαθά 
ή υπηρεσίες, οι οποίες εκτιμούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν θέλετε να προβούμε σε οποιαδήποτε 
και/ή όλες τις εν λόγω ενέργειες, παρακαλούμε ενημερώστε μας το συντομότερο δυνατό.
Δικαιούμαστε να υποθέσουμε 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.
Σε γενικό πλαίσιο, 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 αιτήματός σας καθώς και της αμοιβής. Σε 
εξαιρετικά μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας. 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
Royal Caribbean International, Royal Caribbean, Adventure of the Seas, Allure of the Seas, Brilliance 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, Legend of the Seas, Liberty of the Seas, Majesty of the Seas, 
Mariner of the Seas, Monarch of the Seas, Navigator of the Seas, Oasis of the Seas, Radiance of the Seas, 
Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, Splendour 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, SeaPassSM, VitalitySM and Royal Caribbean Cruise Line are all 
trade/service marks of Royal Caribbean Cruises Ltd.
 
Το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο και τα περιεχόμενά του αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 
Μολονότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζεται η ακρίβεια του ενημερωτικού φυλλαδίου 
κατά τον χρόνο  εκτύπωσής του, δυστυχώς   ενίοτε γίνονται λάθη και οι πληροφορίες ενδέχεται να έχουν 
αλλάξει από την ημερομηνία εκτύπωσης.
 
Royal Caribbean International is a trading name of Royal Caribbean Cruises Ltd. of Miami, Florida. RCL 
Cruises Ltd is disclosed agent of Royal Caribbean Cruises Ltd and operator of certain ships. Brilliance of 
the Seas is operated by RCL (UK) Ltd. Both RCL Cruises Ltd and RCL (UK) Ltd are subsidiaries of Royal 
Caribbean Cruises Ltd, both being companies registered in England and Wales with registered office address 
at Building 2, Aviator Park, Addlestone, Surrey KT15 2PG, England.
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Υπόμνημα κατηγοριών πλοίων



Δρομολόγιο Διάρκεια Ημερομηνίες αναχώρησης Πλοίο Σελίδα

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΑΣΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΑΛΑΣΚΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7, 8 ΚΑΙ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 7 διανυκτερεύσεις 12 ΙΑΝ. 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2014   50

Ανατολική Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 6 Ιαν. 2013 έως 25 Μαΐου 2014   50

Ανατολική Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 13 Ιαν. 2013 έως 20 Απρ. 2014   51

Ανατολική Καραϊβική 8 διανυκτερεύσεις 19 Ιαν. 2013 έως 26 Απρ. 2014   51

Ανατολική Καραϊβική 10 διανυκτερεύσεις 4 Ιαν. 2013 έως 8 Μαρτ. 2013   51

 

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7, 9 ΚΑΙ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

Νότια Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 6 Ιαν. 2013 έως 16 Φεβρ. 2014   52

Νότια Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 13 Ιαν. 2013 έως 23 Φεβρ. 2014   52

Νότια Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 18 Μαΐου 2013 έως 2 Νοεμ. 2014   52

Νότια Καραϊβική 7 διανυκτερεύσεις 9 Νοεμ. 2013 έως 19 Απρ. 2014   53

Βερμούδες και Καραϊβική 9 διανυκτερεύσεις 18 Απρ. 2013 έως 22 Αυγ. 2013   53

Νότια Καραϊβική 11 διανυκτερεύσεις 14 Ιαν. 2013 έως 25 Φεβρ. 2013   53

 

ΑΛΑΣΚΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Αλάσκα προς Νότο 7 διανυκτερεύσεις 24 Μαΐου 2013 έως 30 Αυγ. 2013   55

Αλάσκα προς Βορρά 7 διανυκτερεύσεις 17 Μαΐου 2013 έως 23 Αυγ. 2013   55

Παγετώνας Σόγιερ, Αλάσκα 7 διανυκτερεύσεις 31 Μαΐου 2013 έως 30 Αυγ. 2013   55

 

 

ΑΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 3 - 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

Τα καλύτερα της Μαλαισίας 3 διανυκτερεύσεις 22 Φεβρ. 2013 έως 29 Μαρτ. 2013   58

Εξερεύνηση της Μαλαισίας 3 διανυκτερεύσεις 1 Ιουν. 2013   58

Νησιά της Νοτιοανατολικής Ασίας 4 διανυκτερεύσεις 3 Ιαν. 2013 έως 1 Απρ. 2013   58

Τα καλύτερα της Μαλαισίας 4 διανυκτερεύσεις 4 Ιουν. 2013   59

Γεύση Νοτιοανατολικής Ασίας 5 διανυκτερεύσεις 12 Φεβρ. 2013 έως 17 Φεβρ. 2013   59

Εξωτική Ασία 10 διανυκτερεύσεις 8 Ιουν. 2013   59

 

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΒΑΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 4 - 17 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

Βραζιλία 4 διανυκτερεύσεις 11 Μαρτ. 2013 έως 19 Απρ. 2013   60

Αργεντινή και Ουρουγουάη 7 διανυκτερεύσεις 5 Ιαν. 2013 έως 12 Απρ. 2013   60

Καρναβάλι 7 διανυκτερεύσεις 9 Φεβρ. 2013   60

Καναδάς και Νέα Αγγλία 7 διανυκτερεύσεις 15 Σεπτ. 2013 έως 20 Οκτ. 2013   61

Χαβάη 10 διανυκτερεύσεις 13 Σεπτ. 2013   61

Διώρυγα Παναμά προς Ανατολάς 15 διανυκτερεύσεις 27 Νοεμ. 2013 έως 1 Απρ. 2014   61

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 7 - 17 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

Τασμανία 7 διανυκτερεύσεις 27 Ιαν. 2014   62

Νότιος Ειρηνικός και Νησιά Φίτζι 9 διανυκτερεύσεις 18 Δεκ. 2013 έως 27 Φεβρ. 2014   62

Νότιος Ειρηνικός 9 διανυκτερεύσεις 14 Ιαν. 2013 έως 8 Απρ. 2014   62

Νέα Ζηλανδία 11 διανυκτερεύσεις 7 Δεκ. 2013 έως 24 Ιαν. 2014   63

Κουίνσλαντ 11 διανυκτερεύσεις 18 Φεβρ. 2013 έως 28 Μαρτ. 2014   63

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία 17 διανυκτερεύσεις 9 Νοεμ. 2013 έως 14 Φεβρ. 2014   63

 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες απόπλου για όλες τις κρουαζιέρες, ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα και δείτε το πλήρες πρόγραμμα δρομολογίων.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Κάνοντας ψώνια σε μια αγορά, καταδύσεις στην Καραϊβική, καγιάκ στην Αρούμπα.

Π
Ρ

Ο
Γ

Ρ
Α

Μ
Μ

Α
Τ

ΙΣ
Μ

Ο
Σ

 Κ
Ρ

Ο
ΥΑ

Ζ
ΙΕ

Ρ
Α

Σ
 - Σ

Χ
Ε

Δ
ΙΑ

Σ
Τ

Ε
 Τ

Η
Ν

 Κ
Ρ

Ο
Υ

Α
Ζ

ΙΕ
Ρ

Α
 Σ

Α
Σ



Οι μετοχές της Royal Caribbean Cruises Ltd.εμπορεύονταιστο 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 η οποία προέρχεται από καλά διαχειριζόμενα δάση και για την παραγωγή αυτού του χαρτιού έχουν 
χρησιμοποιηθεί μόνον εγκεκριμένες πρώτες ύλες. Πλοία νηολογίου Μπαχαμών. Σχεδιάστηκε και παράχθηκε από την Positive Thinking – LondonGREEK/Σεπτ.09/2012

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κύρια στοιχεία 5

Οι παροχές του Royal AdvantageSM 6-7

Τι περιλαμβάνεται 8-9

Πρόσθετες επιλογές 10-11

Η ζωή εν πλω 12-25

Γνωρίστε το στόλο 26-31

Ευρώπη & Μέση Ανατολή 32-43

Καραϊβική, Βερμούδες & Μπαχάμες 44-53

Αλάσκα 54-55

Αμερική, Ασία και Ν. Ειρηνικό 56-63

Cruisetours 64-65

Μοναδικά ταξίδια 66-67

Καταλύματα & Σχέδια καταστρώματος 68-79

Περισσότερες πληροφορίες 80-83

Διάγραμμα κρουαζιερών 84-85

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ.

1. Αναζητήστε και κατεβάστε έναν  

αποκωδικοποιητή QR (υπάρχουν  

πολλοί δωρεάν).

2. Ξεκινήστε τον αποκωδικοποιητή  

QR στο κινητό σας τηλέφωνο και  

σαρώστε τους κωδικούς σε αυτό  

το φυλλάδιο.

3. Κάθε κωδικός θα κατευθύνει το πρόγραμμα 

περιήγησης του κινητού σας στο αντίστοιχο 

περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας royalcaribbean.com, 

στα Αγγλικά.

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ - Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΣΑΣ ΞΕΚΙΝΑ ΕΔΩ.

ΑΛΑΣΚΑ • ΑΣΙΑ • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ • ΜΠΑΧΑΜΕΣ • ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ 
ΚΑΝΑΔΑΣ • ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ • ΝΤΟΥΜΠΑΪ • ΑΙΓΥΠΤΟΣ • ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  
ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ • ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ • ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ • ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ • ΝΟΤΙΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ • ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
2013-2014 

ΚΑΝΤΕ 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

ΣΑΣ ΤΩΡΑ!

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 

84-85

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟφΟΡiΕΣ ΣχΕΤΙΚa ΜΕ ΤΙΣ  
ΚΑΛyΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣφΕΡoΜΕΝΕΣ ΤΙΜeΣ: 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝhΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡAΚΤΟΡΑ 
ΕΠΙΣΚΕφΤΕiΤΕ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛiΔΑ ROYALCARibbEAN.COM 
ΚΑΛeΣΤΕ ΤΗΝ ROYAL CARibbEAN iNTERNATiONAL 
ΣΤΟ ΤΗΛEΦΩΝΟ +1 305-341-0204 
(Μόνο στα Αγγλικά και ισχύουν χρεώσεις διεθνούς κλήσης)

Συμπεριλαμβανομένων ....

• Φανταστικές ανακαινίσεις στον στόλο μας με 22 καινοτόμα κρουαζιερόπλοια

• Εννέα καταπληκτικά πλοία στην Ευρώπη

• Κρουαζιέρες στην Καραιβική με τα απίστευτα πλοία μας - το Oasis of the Seas & το Allure® of the Seas

• τον Περσικό Κόλπο με την υπέροχη κρουαζιέρα μας από το Ντουμπάι

• Δρομολόγια στη Νότια Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και το Νότιο Ειρηνικό

• Συναρπαστικα Cruisetours στην Αλάσκα

• Εξαιρετικα «Unique Voyages» και υπερατλαντικά δρομολόγια

• Μια μεγάλη επιλογή από σύντομες κρουαζιέρες 3,4, και 5 νυκτών 

• Εμπειρία DreamWorks σε πέντε πλοία το 2013

• Barbie at Sea, αποκλειστικά στα πλοία της Royal Caribbean International®

• τα παιδιά ταξιδεύουν δωρεάν σε επιλεγμένα μεσογειακά δρομολόγια

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
7 ΝΥΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RoyaLCoMPeTiTioN.CoM/GR




