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7 ΝΥΧΤΕΣ
ΑΠΟ  €419,00
μόνο €59,86 ανά διανυκτέρευση

Λιμάνια Προσέγγισης

ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - 00:00

2 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 00:00 23:59

3 Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 09:00 23:59

4 Ντόχα, Κατάρ 14:00 22:00

5 Εν Πλω - -

6 Μασκάτ, Ομάν 07:00 17:00

7 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 13:00 00:00

8 Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 00:00 -
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Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Κατά μήκος των νότιων ακτών του Αραβικού Κόλπου, το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι
είναι η πόλη των αντιθέσεων, μια μεγαλούπολη που χαρακτηρίζεται από την
γρηγορότερη κτηριακή ανάπτυξη στον κόσμο. Από τη μία μοναδικοί ουρανοξύστες
απλώνονται κατά μήκος της πόλης, εντυπωσιακά μεγαθήρια που φτάνουν ως τον
ουρανό, όπως το ψηλότερο κτίριο της Ανατολής, Μπουρτζ Ντουμπάι, ο «πύργος
του Ντουμπάι». Από την άλλη, τα γραφικά σουκ με τα παζάρια & τα τζαμιά, στην
ιστορική συνοικία Al Bastakiya, όπου θα βιώσετε έντονο το τοπικό στοιχείο.
Επισκεφθείτε τα υπερσύγχρονα εμπορικά κέντρα όπως το εμπορικό Emirates, με την
πίστα για σκι καθώς και το νέο εμπορικό κέντρο Dubai Mall, που θα σας
ενθουσιάσουν προκαλώντας και προσκαλώντας σας για ενδιαφέρουσες αγορές.

Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το Άμπου Ντάμπι είναι η λαμπερή πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
και καταλαμβάνει μία μικρή χερσόνησο που περικλείεται από πολλά μικρά νησιά.
Κατά την επίσκεψή σας στην πόλη των αντιθέσεων, θα εντυπωσιαστείτε από τις
εναλλαγές ιστορικών μνημείων και υπερσύγχρονων κτιρίων. Μπορείτε να κάνετε μια
βόλτα με το ταχύτερο roller coaster του κόσμου στο Ferrari World Abu Dhabi, το
μεγαλύτερο κλειστό θεματικό πάρκο ή το μεγάλο τζαμί Sheikh Zayed, να
περιηγηθείτε στο Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Άμπου Ντάμπι, ένα
μοντέρνο κτίριο με ισλαμικό χαρακτήρα και το φρούριο- παλάτι Qasr al-
Hosn,γνωστό και ως «το λευκό φρούριο». Πρόκειται για το ιστορικότερο κτίριο της
πόλης, από το 1793, αποτελώντας την επίσημη κατοικία της βασιλικής οικογένειας
και έδρα της κυβέρνησης για πάνω από 170 χρόνια. 

Ντόχα, Κατάρ

Η Ντόχα βρίσκεται στην ακτή του Περσικού Κόλπου και είναι η πρωτεύουσα του
κράτους του Κατάρ. Το Κατάρ είναι το πλουσιότερο έθνος του κόσμου και το πιο
κοσμοπολίτικο  έθνος στην Αραβική Χερσόνησο.  Η Ντόχα, κάποτε ένα μικρό λιμάνι,
σήμερα είναι γεμάτη με εντυπωσιακά πανύψηλα κτίρια εντυπωσιακής σύγχρονης
αρχιτεκτονικής και πολυτελή καταστήματα, όπως το Περλ ή το Εμπορικό Κέντρο
Βιλάτζιο. Επισκεφθείτε το εκπληκτικό Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης που στεγάζει τη
μεγαλύτερη συλλογή ισλαμικής τέχνης στον κόσμο και το μοναδικό  Μουσείο Σέιχ
Φαϊζάλ Μπιν Κασίμ Αλ Τάνι Μουσείο με το υπέροχο εξωτερικό του και τις
εκθαμβωτικές συλλογές του από αυτοκίνητα μέχρι γραμματόσημα και ισλαμικούς
θησαυρούς.

Μασκάτ, Ομάν

Η Μασκάτ είναι πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του Σουλτανάτου του Ομάν, ένα
"χαμηλών τόνων" κόσμημα του Αραβικού Κόλπου περιβεβλημένο από γραφικά όρη,
που προσελκύει πολλούς επισκέπτες, προσφέροντας ποικιλία εικόνων. Στον
περίπατό σας, θα συναντήσετε εντυπωσιακά ανάκτορα, το τζαμί Zawawi με την
επένδυση με ροζ μάρμαρο και τον επιχρυσωμένο τρούλο αλλά και το πολύχρωμο
σουκ Μουτράχ, ένα μωσαϊκό παλιών και νέων εμπορικών καταστημάτων από τον
18ο αιώνα. Μην παραλείψετε να βρεθείτε στην παλιά πόλη όπου μπορείτε να
θαυμάσετε το οχυρό Bahla, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που
κατασκευάστηκε τον 13- 14ο αι., το εντυπωσιακό Μεγάλο Τζαμί του Σουλτάνου, τα
οχυρά Αλ Μιρανί (1587) στο λιμάνι της παλιάς πόλης και Αλ Τζαλαλί, που
λειτουργεί ως μουσείο της Οθωμανικής κληρονομιάς και κουλτούρας. Μπορείτε
επίσης να κάνετε μια βόλτα στο Εθνικό Πάρκο Κουρούμ ή να επιλέξετε να δείτε
καμηλοδρομίες ή ταυρομαχίες.
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Αναχωρήσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΟΥΙΤΕΣ  

07.01.2022 από €562 από €719 από €839 -

14.01.2022 από €419 από €487 από €607 -

21.01.2022 από €419 από €487 από €607 -

28.01.2022 από €509 από €569 από €729 -

04.02.2022 από €419 από €464 από €584 -

11.02.2022 από €419 από €464 από €584 -

18.02.2022 από €419 από €464 από €584 -

25.02.2022 από €509 από €569 από €729 -

04.03.2022 από €464 από €517 από €657 -

11.03.2022 από €509 από €569 από €729 -

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας.
Λιμενικά & λοιπά έξοδα.
Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα Club & Samsara
εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο).
Υπηρεσία δωματίου δωρεάν στις premium κατηγορίες (υπάρχει χρέωση στις κατηγορίες classic).
Συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει
χρέωση)
Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας γυμναστήριο
Ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης

 

 

https://cruiseway.gr/el/company/cruise-news/safety-above-all-costa-cruises
https://cruiseway.gr/el/cruise-line/costa-cruises/brochures
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Αεροπορικά εισιτήρια.
Μεταφορές από/προς λιμάνι/αεροδρόμιο.
Κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών.
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (φιλοδωρήματα).
Ταξιδιωτική ασφάλεια για Covid-19 (υποχρεωτική €33/ άτομο).
Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης.
Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης.
Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου.
Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα

*Χρέωση παροχής υπηρεσιών:  
Υπάρχει χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου με κόστος: Ενήλικες 10 € το άτομο την ημέρα - για
κρατήσεις που αναχωρούν από 1/5/22 το ποσό θα είναι  Ενήλικες 11 € το άτομο την ημέρα  • Παιδιά & νέοι 4-14
ετών: 50% • Παιδιά έως 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ. Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής
της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο. Σε κάθε
περίπτωση μπορούν να προπληρωθούν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Απαραίτητα στοιχεία για την επιβίβαση:

Αρνητικό τεστ PCR έως 48 ώρες πριν την επιβίβαση για όλους τους επιβάτες άνω των 2 ετών
συμπεριλαμβανομένων των επιβατών που έχουν εμβολιαστεί. 

Αποδειτικο ασφάλισης - Covid19

Για να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των επιβατών και του πληρώματος η εταιρεία, εφαρμόζει την
υποχρεωτική συμμετοχή των επιβατών στις εκδρομές του πλοίου, προκειμένου να κατέβουν στα λιμάνια
προσέγγισης, Eπιπλέον σε μερικές εδρομές που περιλαμβάνουν επισκέψεις σε ειδικόυς χώρους μπορεί να
ζητηθεί πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη κρουαζιέρα χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της COVID-19
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση για όλους τους επιβάτες άνω των 12 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 2-11 ετών
Απαιτείται αρνητική μοριακή εξέταση COVID-19 , έως 48 ώρες πριν την είσοδο στο κρουαζιερόπλοιο.

Covid Insurance

Καραϊβική

Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη κρουαζιέρα χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της COVID-19
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση για όλους τους επιβάτες άνω των 12 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 2-11 ετών
Απαιτείται αρνητική μοριακή εξέταση COVID-19 , έως 48 ώρες πριν την είσοδο στο κρουαζιερόπλοιο.

Covid Insurance

Αρνητική μοριακή εξέταση COVID-19 , έως 72 ώρες πριν το ταξίδι και τεστ αντιγόνου 24 ώρες πριν την επιβίβαση

Πολιτική Ακυρωτικών

Ευέλικτη Πολιτική για τις νέες κρατήσεις που θα γίνουν και θα επιβεβαιωθούν έως 13/12/21.

Η ευέλικτη πολιτική της Costa Cruises, ισχύει για τις νέες μεμονωμένες κρατήσεις που θα γίνουν και θα
επιβεβαιωθούν έως 13/12/2021 και για αναχωρήσεις μέχρι 30/11/2022.

Προκαταβολή για την επιβεβαίωση 30% της συνολικής αξίας της κράτησης.   
Μπορείτε να ακυρώσετε την κρουαζιέρας σας χωρίς καμία επιβάρυνση, 15 ημέρες πρίν την ημέρα αναχώρησης
της κρουαζιέρας.
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Σε περίπτωση που επιλέξετε voucher για μελλοντική χρήση, η νέα κρουαζιέρα που θα επιλέξετε πρέπει να
πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/11/2022 και τα ακυρωτικά ισχύουν όπως αναφέρονται παρακάτω

******************************************

Οι τιμές είναι κατ' άτομο σε ευρώ €, σε δίκλινη καμπίνα. 
Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 30% προκαταβολή της συνολικής αξίας της κράτησης και
εξόφληση 30 ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας. 
Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών απαιτείται άμεση
εξόφληση. 
Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της εταιρίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε
τα πλήρη στοιχεία όλων των επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/Ταυτότητα (ες) ανάλογα με
τη κρουαζιέρα που έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης και
λήξης, Εκδούσα Αρχή). 
Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο και Κινητό τηλέφωνο) ενός
προσώπου (συγγενικού ή φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης. 
Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ. 
Σε κάποιες κρουαζιέρες με προορισμό λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου ή στα Νορβηγικά Φιόρδ, μπορείτε να
ταξιδέψετε και με ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ρωτήστε μας για την κρουαζιέρα που σας
ενδιαφέρει. 
Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων όπως επίσης και της κρουαζιέρας δεν είναι σταθερές. Είναι συνδεδεμένες
με τη διαθεσιμότητα/ πληρότητα των αεροσκαφών και των κρουαζιερόπλοιων. 
Η έγκαιρη κράτηση, σας εξασφαλίζει διαθεσιμότητα στην κρουαζιέρα και την κατηγορία καμπίνας που επιθυμείτε
καθώς και στις αεροπορικές θέσεις σε ανταγωνιστικές τιμές. 
Η αλλαγή ονόματος επιτρέπεται έως 12 ημέρες πριν την αναχώρηση με χρέωση € 50.

Πολιτική ακυρωτικών

Σε περίπτωση ακύρωσης ισχύουν η πιο κάτω πολιτική ακυρωτικών:

για κρουαζιέρες σε καμπίνες κατηγορίας Basic

90 ή παραπάνω ημέρες πριν την αναχώρηση: 15% ακυρωτικά επί του συνόλου 
89-57 ημέρες πριν την αναχώρηση: 25% ακυρωτικά επί του συνόλου 
56-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου 
29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου 
14 ή λιγότερες ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου

για κρουαζιέρες σε καμπίνες κατηγορίας Comfort (Classic, Premium and Deluxe)

89-57 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής 
56-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου 
29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου 
14 ή λιγότερες ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου

για κρουαζιέρες World Cruises and Segments

90 ή παραπάνω ημέρες πριν την αναχώρηση: 15% ακυρωτικά επί του συνόλου 
89-57 ημέρες πριν την αναχώρηση: 25% ακυρωτικά επί του συνόλου 
56-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου 
29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου 
14 ή λιγότερες ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου

Σε περίπτωση της αλλαγής ημερομηνίας της κρουαζιέρας, τα ακυρωτικά θα εφαρμοστούν στην νέα
ημερομηνία της κρουαζιέρας που θα επιλέξετε. 
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Κρουαζιέρες “Made in Italy” σε 250 ξεχωριστούς προορισμούς στη Δυτική & Ανατολική Μεσόγειο, Βόρεια Ευρώπη,
Καραϊβική, Νότιο Αμερική, Βαλτική και τα Νορβηγικά Φιόρδ, Άπω Ανατολή και τον Ινδικό ωκεανό πάντα με τη
φιλοσοφία “Cruise Italian Style”.

Η Costa Cruises είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός όμιλος της Ιταλίας και η πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας
στην Ευρώπη, που για 60 χρόνια προσφέρει ονειρεμένες διακοπές συνδυάζοντας την Ιταλική κουλτούρα και
αισθητική. Στα 16 κρουαζιερόπλοια της κυματίζει η Ιταλική σημαία και στο σύγχρονο στόλο της, οι ταξιδιώτες
μπορούν να απολαύσουν Ιταλική φιλοξενία και κουζίνα καθώς και αμέτρητες προτάσεις για διασκέδαση και
δραστηριότητες, σε μοναδικές τιμές.

Καμπίνες CLASSIC 
Για εκείνους που τους αρέσει η αυθεντικότητα και θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο ότι έχει να προσφέρει μια
κρουαζιέρα, η κατηγορία των καμπινών Classic είναι οι ιδανικές. Σε αυτήν την κατηγορία θα βρείτε τις πιο
ελκυστικές τιμές που περιλαμβάνουν όλες τις στάνταρ υπηρεσίες και εγκαταστάσεις στο κρουαζιερόπλοιο.

Καμπίνες PREMIUM 
Βρίσκονται σε προνομιούχες θέσεις σε όλα τα καταστρώματα των πλοίων, μπορείτε να απολαύσετε ειδικά προνόμια
όπως το να επιλέξετε την σειρά που θέλετε να δειπνήσετε και να απολαύσετε το πρωινό σας και την υπηρεσία
δωματίου όλη την ημέρα. Και οι 2 υπηρεσίες είναι δωρεάν και διαθέσιμες κατόπιν  ζήτησης.

Σουίτες

Πέρα από τις απολαύσεις και τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνεις σε μια Premium καμπίνα, εδώ η καμπίνα είναι
μεγαλύτερη, με αποκλειστικές υπηρεσίες όπως, προτεραιότητα στην επιβίβαση, τον προσωπικό σας μπάτλερ και
ένα μπουκάλι με αφρώδη οίνο και νόστιμες λιχουδιές  κατά την άφιξη στην σουίτα σας. Μπορείτε επίσης να
δειπνήσετε στην πολυτελή καμπίνα σας, να απολαύσετε το τζακούζι και να διαλέξετε το δικό σας ανατομικό
μαξιλάρι μέσω εξειδικευμένης υπηρεσίας.

Κατηγορία SAMSARA 
Επιλέξτε μια Samsara καμπίνα για να απολαύσετε την εμπειρία της ολικής αναζωογόννησης κατά την διάρκεια της
κρουαζιέρας σας, με απεριόριστη πρόσβαση στις υπηρεσίες Spa και το εστιατόριο Samsara. Τα αποκλειστικά
προνόμια που περιλαμβάνονται στο πακέτο για τις καμπίνες Samsara είναι: η υπέροχη ιεροτελεστία της
παρασκευής τσαγιού, δύο θεραπείες αναζωογόννησης της αρεσκείας σας, δύο μαθήματα φυσικής κατάστασης και
αυτοσυγκέντρωσης και δύο συνεδρίες με UVA σολάριουμ. Και φυσικά όλα τα προνόμια που υπάρχουν και για τις
Premium καμπίνες.

https://cruiseway.gr/el/company/cruise-news/safety-above-all-costa-cruises
https://youtu.be/uHeLk8b_aTY
https://cruiseway.gr/el/cruise-line/costa-cruises/brochures
tel:+302103259900
tel:+302103259999
mailto:info@cruiseway.gr


Costa Firenze

Εμπνευσμένο από το τη Φλωρεντία, την πόλη των αναγεννησιακών αριστουργημάτων, το Costa Firenze μας
προσφέρει την εμπειρία διακοπών με γεύση από Ιταλια. Σε κάθε χώρο του πλοίου έχετε την αίσθηση ότι περπατάτε
σε δρόμους της Φλωρεντίας. 

Ανοιχτοί χώροι όπως το fashion lounge bar, το Giardino del Fiore και το Versilia Sunshine Deck σας περιμένουν
να τους δοκιμάσετε και να χαλαρώσετε στον ήλιο και στη θάλασσα. 

Με 13 εστιατόρια θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικόυς! 
La Fiorentina Steak House με εξαιρετικές επιλογές σε κρέας, τα ιταλικά Palazzo Vecchio &  Ristorante dei Medici,
το Teppanyaki που τα φαγητά ετοιμάζονται μπροστά μας, το Sushino at Costa για πραγματική ιαπωνική εμπειρία,
το Dim Sum για ενα γευστικό ταξίδι στην Κίνα και τέλος οι εμπειρία ολοκληρώνεται με τα Lanai BBQ & το Hot Pot. 

'Οσο για τη διασκέδαση στους εξωτερικούς χώρους προστίθεται το γυμναστηριο στον καθαρό αέρα με θέα την
θάλασσα, το θέατρο, το waterpark για τουςμικρους μας φίλους και φυσικά στο καζίνο για να δοκιμάσετε την τύχη
σας. 

Και δε σταματάμε εδώ, αφεθείτε σε μία θεραπεία στο Solemio SPA, χαζέψτε στην Art Gallery όπου μπορέιτε ακόμα
και να αγοράσετε  τον πίνακα που θα σας κερδίσει. 

Η βραδιά θα σας βρεί στην καμπίνα σας. 
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες καμπινών για να διαλέξετε όλες ομορφα διακοσμημένες δίνοντας μεγάλη προσοχή
στην λεπτομέρεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ναυπήγηση 2020

Ανακαίνιση -

Ολική Χωρ. 135,225.00 τ.

Μήκος 324.00 μ.

Πλάτος 37.00 μ.

Αρ. Επιβατών 5,260

Αρ. Πληρώματος 1,278

Σύνολο Καμπίνων 2,116

Ταχύτητα 22.00

tel:+302103259900
tel:+302103259999
mailto:info@cruiseway.gr


ΠΑΡΟΧΕΣ

Εσωτερικές
Εξωτερικές με
παράθυρο
Εξωτερικές με μπαλκόνι
Μίνι Σουίτες με
μπαλκόνι
Σουίτες με μπαλκόνι

Καμπίνες

Restaurant Palazzo
Vecchio
Restaurant Dei Medici
La Fiorentina Steak
House
Frutti di Mare
Restaurant
Lanai BBQ
Restaurant Casanova
Bella Bar
Bar Del Conte
Gelateria Dolce Vita
Burger Bar
Pizza Napoli
Seafood Shack
Versilia Restaurant

Εστιατόρια και Μπαρ

Teens Lounge
Piazza Della Signoria
Theater Rosso
Shops Della Piazza
VIP Room
Art Gallery
Casino Dea Bendata
Card Room
Lounge Viareggio
Lounge Tuscany
Bar Del Conte
Squock Club
Mini Golf
Fitness Garden

Διασκέδαση

Mini Golf
Fitness Garden
Jogging Track
Bellezza Gym
Bellezza Spa
Versilia Sunshine Deck
Activity Deck

Ευεξία & Σπορ

ΚΑΜΠΙΝΕΣ

tel:+302103259900
tel:+302103259999
mailto:info@cruiseway.gr

