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     ΚΡΗΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ : 6 ΗΜΕΡΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΝΩΣΟ – ΑΡΟΛΙΘΟ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ - ΧΑΝΙΑ – ΕΛΟΥΝΤΑ – 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ  – ΑΝΩΓΕΙΑ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ 

         ΕΝΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ!!!  

Ο τόπος που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο Μινωικός πολιτισμός. Το μέρος που γεννήθηκε ο 

Ξένιος Δίας. Σταυροδρόμι θαλάσσιων διαδρομών και πολιτισμών. Το νησί του Δομίνικου 

Θεοτοκόπουλου, του Νίκου Καζαντζάκη και του Ελευθέριου Βενιζέλου. Μεγάλη και ωραία, 

ιστορική και διάσημη, παραδοσιακή και σύγχρονη!! Ανάμεσα στο Αιγαίο και το Λιβυκό 

πέλαγος!!στο σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου. Πόλεις και λιμάνια, γραφικά 

χωριουδάκια, υπέροχες φυσικές ομορφιές, κόλποι και χερσόνησοι, παραλίες και νησάκια, ψηλά 

βουνά και οροπέδια, εύφορη γη! λάδι, κρασί και προϊόντα βάση της περίφημης Κρητικής 

διατροφής. ΚΑΙ ΜΙΑ ΡΑΚΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΤΟΥΤΗ ΓΗ!!!! 

Η Κρήτη ο μεγάλος αυτός τουριστικός προορισμός, χρειάζεται χρόνος για να τη γνωρίσουμε. Αλλά 

αξίζει κάθε στιγμή!!! 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΗΜΕΡΑ 1η  20/08  ΧΑΛΚΙΔΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΝ ΠΛΩ 

Το απόγευμα συγκέντρωση στον τόπο αναχώρησης, τακτοποίηση των αποσκευών μας στο πούλμαν 

και αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά. Διαδικασία επιβίβασης στο πλοίο, τακτοποίηση στις 

καμπίνες μας. 21:00 αναχώρηση του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω. 

ΗΜΕΡΑ 2η 21/08  ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΝΩΣΟ - ΑΡΟΛΙΘΟ 

Το πρωί 06:00 άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, αποβίβαση και αναχωρούμε για την 

πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα της Κρήτης το όμορφο Ηράκλειο. Θα μεταβούμε στην κεντρική 

πλατεία στα ξακουστά λιοντάρια όπου θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε το καφέ μας μετά το 

ολονύκτιο ταξίδι μας. Συνάντηση με τον 

ξεναγό μας και αναχωρούμε για Κνωσό, 

το κέντρο του Μινωικού πολιτισμού 

κατά το διάστημα 2000-1400 π.Χ. Θα 

ξεναγηθούμε στην περίφημη αρχαία 

πόλη με τα ανάκτορα, θα θαυμάσουμε 

τον ‘’πρίγκηπα με τα κρίνα’’, το μικρό 

ανάκτορο, την βασιλική έπαυλη, το 

βασιλικό τάφο κ.α. Στην συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το αρχαιολογικό μουσείο 

του Ηρακλείου που είναι από τα πιο 

μεγάλα και αξιόλογα μουσεία στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη. Τα 

εκθέματά του περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις περιόδους την Κρητικής 

προϊστορίας και ιστορίας που καλύπτουν περίπου 5.500 χρόνια, από τη νεολιθική εποχή μέχρι τους 

Ρωμαϊκούς χρόνους. Κυρίαρχη θέση, όμως, στις συλλογές του κατέχουν τα μοναδικά 

αριστουργήματα της Μινωικής τέχνης, την οποία θα θαυμάσουμε σε όλη της την εξέλιξη. Η συλλογή 

με τις Μινωικές αρχαιότητες είναι η σημαντικότερη στον κόσμο και το μουσείο δίκαια θεωρείται το 

κατ΄εξοχήν μουσείο του Μινωικού πολιτισμού. Στην συνέχεια θα κάνουμε μία περιήγηση της πόλης 

με το πούλμαν όπου θα την γνωρίσουμε με την βοήθεια της ξεναγού μας. Αναχωρούμε για το 

ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτιά μας, χαρείτε ένα δροσιστικό μπάνιο στην πισίνα του 

ξενοδοχείου ή στην αμμουδερή παραλία πολύ κοντά στο ξενοδοχείο (300m). Το απόγευμα θα 

επισκεφθούμε τον Αρόλιθο, ένα συγκρότημα το οποίο αναπαριστά ένα παραδοσιακό κρητικό χωριό 

που δημιουργήθηκε από αγάπη για την κρητική παράδοση. Εδώ θα μπορούμε (προαιρετικά) να 

επισκεφθούμε το μουσείο αγροτικής ιστορίας όπου θα θαυμάσουμε την λαογραφική συλλογή και 

λαϊκής τέχνης. Περπατήστε στα πετρόχτιστα σοκάκια και βιώστε ένα μοναδικό παραδοσιακό 

περιβάλλον. Σε παραδοσιακή ταβέρνα θα απολαύσουμε τους τοπικούς κρητικούς μεζέδες (ατομικά 

έξοδα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
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ΗΜΕΡΑ 3η 22/08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΕΛΛΙΝΑΡΙ-ΠΛΑΚΑ-ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ-ΕΛΟΥΝΤΑ-ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

Αμέσως μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για να ανακαλύψουμε τις ομορφιές 

ανατολικά του νησιού. Η πρώτη μας επίσκεψη η Ιερά Μονή του Αγ. Γεωργίου Σελλινάρι που είναι 

χτισμένη στην καρδιά του φαραγγιού Σελλινάρι. Θα θαυμάσουμε την ομορφιά του καταπράσινου 

φαραγγιού και να δροσιστούμε με το κρύο νερό της πηγής και να ανάψουμε ένα κεράκι. Για τους 

κρητικούς θεωρείται γρουσουζιά να 

περνάει κάποιος το φαράγγι χωρίς να 

σταματήσει στον Άγιο Γεώργιο. 

Μάλιστα υπάρχει και μία πασίγνωστη 

μαντινάδα στην Κρήτη που λέει: ‘’Απ΄ 

τα Μάλια ντε περνάς και πας για 

Σελληνάρι ένα κεράκι άναψε στ΄ Αι 

Γιωργιού τη χάρη’’ Η εκδρομή μας 

συνεχίζεται με την επίσκεψη μας στο 

πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό 

Πλάκα απ΄ όπου θα πάρουμε το 

καραβάκι που θα μας μεταφέρει στην Σπιναλόγκα, στον κόλπο του Μεραμπέλου, που για πολλά 

χρόνια ήταν τόπος απομόνωσης των λεπρών. Χρόνος παραμονής μας στην Σπιναλόγκα να την 

περπατήσουμε και να την γνωρίσουμε. Επιστροφή στην Πλάκα να απολαύσουμε τον καφέ μας ή ένα 

μπάνιο στην όμορφη παραλία του χωριού. Αναχωρούμε για την επόμενη επίσκεψη μας στην 

Ελούντα που θα μας καθηλώσει με την φυσική της ομορφιά, πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος 

με την λάμψη <<αστέρων>> και υπηρεσίες…..πολλών αστέρων. Χρόνος παραμονής μας όπου εδώ θα 

γευματίσουμε (ατομικά έξοδα) σε μία από τις ταβέρνες ή γιατί όχι να το συνδυάσετε και με το 

μπάνιο σας. Αναχωρούμε για Άγιο Νικόλαο, κάτασπρα σπίτια και όμορφα κτίρια ξεπροβάλουν 

παντού με φόντο την θάλασσα. Ο Άγιος Νικόλαος είναι η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της 

περιφερειακής ενότητας του Λασιθίου. Μία πανέμορφη ήρεμη μικρή πόλη, που οι Κρητικοί την 

αναφέρουν απλώς ως ‘’Άγιος’’. Χρόνος παραμονής μας να την περπατήσουμε και να την γνωρίσουμε 

να κάνουμε τα αναμνηστικά μας ψώνια και να φωτογραφηθούμε με φόντο την φανταστική λίμνη 

Βουλισμένη και να απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το 

απόγευμα, ξεκούραση, υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος, αξιοποιήστε τον χρόνο σας όπως εσείς θέλετε. 

Διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 4η 23/08  ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΦΟΔΕΛΕ – ΧΑΝΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ 

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για να ανακαλύψουμε την άλλη 

πλευρά της Μεγαλονήσου. Η πρώτη μας επίσκεψη για σήμερα το Φόδελε. Το χωριό αποτελεί μία 

όαση δροσιάς, ειδικά τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, είναι γενέτειρα του διάσημου ζωγράφου El 

Greco ή Δομήνικο Θεοτοκόπουλο.  Η πλατεία του προσφέρεται για ξεκούραση και δίνεται η ευκαιρία 

στον επισκέπτη να απολαύσει τον καφέ του δίπλα στο ποτάμι και κάτω από τα  
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αιωνόβια πλατάνια. Χρόνος παραμονής μας να το γνωρίσουμε και να απολαύσουμε τον πρωινό μας 

καφέ. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας και επόμενη επίσκεψη μας τα μοναδικά Χανιά. Δεν είναι 

τυχαίο που τα Χανιά προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η πόλη συνδυάζει απίστευτη 

φυσική ομορφιά με πλούσια 

πολιτιστική παράδοση. Με την 

βοήθεια της ξεναγού μας θα την 

περπατήσουμε και θα την 

γνωρίσουμε. Θα περπατήσουμε 

την παλιά πόλη, την αγορά και το 

Ενετικό λιμάνι, θα 

κατευθυνθούμε προς το Ακρωτήρι 

όπου βρίσκονται οι τάφοι των 

Βενιζέλων κ.α. Ελεύθερος χρόνος 

να την περπατήσετε και να την 

ανακαλύψετε. Εδώ σε ένα από τα 

παραδοσιακά ταβερνάκια θα 

γευματίσουμε (ατομικά έξοδα) απολαμβάνοντας τις τοπικές κρητικές λιχουδιές. Εγκαταλείπουμε τα 

όμορφα Χανιά για να κάνουμε μία μικρή επίσκεψη στην λίμνη Κουρνά. Η λίμνη είναι η μοναδική 

λίμνη γλυκού νερού στην Κρήτη. Μικρός χρόνος παραμονής μας να την απολαύσουμε και να 

φωτογραφηθούμε με φόντο αυτό το υπέροχο τοπίο. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το υπέροχο 

Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο με τον Ψηλορείτη και την καταγάλανη θάλασσα θα μας αρέσει πολύ καθώς 

«Το Ρέθυμνο δεν είναι μέρος που πηγαίνεις αλλά επιστρέφεις». Θα περπατήσουμε το Βενετσιάνικο 

λιμάνι με το εντυπωσιακό οχυρό της Φορτέτσας και στην παλιά πόλη, μια από τις πιο 

καλοδιατηρημένες πόλεις της αναγεννησιακής περιόδου με τα υπέροχα αρχοντικά τα μοναδικά 

σοκάκια και γραφικά καφέ και ταβερνάκια. Αφού απολαύσουμε την πόλη του Ρεθύμνου 

αναχωρούμε για την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση, το βράδυ σας προτείνουμε την 

συμμετοχή σας (προαιρετικά) σε μαγαζί με ζωντανή Κρητική μουσική να γλεντήσουμε και να 

διασκεδάσουμε Κρητικά. Μία εμπειρία που κανείς μας δεν πρέπει να χάσει. Διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 5η 24/08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΝΩΓΕΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο, χαλαρώστε με ένα μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου και στην συνέχεια 

θα αναχωρήσουμε για τα ξακουστά ΑΝΩΓΕΙΑ. Τα Ανώγεια βρίσκονται 36 km από το Ηράκλειο σε 

υψόμετρο 750 m . Είναι κτισμένα σε τρία επίπεδα στην κορυφογραμμή του υψώματος Αρμί του 

Ψηλορείτη, δηλ. σε ψηλό (η ανώγειο) μέρος. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία και 

χαρακτηρίζονται από την φιλοξενία τους. Εδώ θα βρούμε και θα δούμε γνήσιους κρητικούς που 

εξακολουθούν να φορούν τις παραδοσιακές Κρητικές φορεσιές και να στρίβουν το μουστάκι τους. Τα 

Ανώγεια είναι γενέτειρα του «αρχάγγελο της Κρήτης», τον θρυλικό ΝΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ. Θα 

επισκεφθούμε το ταπεινό σπίτι του διάσημου λυράρη. Το σπίτι-μουσείο του Νίκου Ξυλούρη έχουν  
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επισκεφθεί χιλιάδες Έλληνες για τους οποίους η φωνή του Ξυλούρη είναι σύμβολο ελευθερίας αλλά 

και ήθους. Θα έχουμε αρκετό χρόνο στην διάθεσή μας να το γνωρίσουμε να το περπατήσουμε να 

πιούμε τον καφέ μας στα παραδοσιακά καφενεία και να ακούσουμε ιστορίες από τους γερόντους 

Ανωγειανούς. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε σε 

ταβέρνα των ανωγείων (ατομικά έξοδα), δοκιμάστε 

το γνήσιο παραδοσιακό αντικριστό και τέλος 

κλείστε το γεύμα σας με μία ρακή. Η πλατεία του 

Αγίου Γεωργίου που σφύζει πάντα από κόσμο και 

όλα αυτά που θα γνωρίσουμε στα ξακουστά 

Ανώγεια θα είναι πραγματικά με εμπειρία για μας. 

Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Περπατήστε στην περίφημη Αμμουδάρα με τα υπέροχα ξενοδοχεία, 

καφέ, ταβερνάκια και μαγαζάκια λαϊκής τέχνης. Διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 6η 25/08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΕΝΥΔΡΕΙΟ – ΕΝ ΠΛΩ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο, απολαύστε ένα μπάνιο στην πισίνα ή την παραλία ή αξιοποιήστε τον χρόνος 

όπως εσείς θέλετε. Περίπου 11 η ώρα αναχωρούμε με τις αποσκευές στο πούλμαν. Σήμερα την 

ημέρα μέχρι να επιβιβαστούμε στο πλοίο για την επιστροφή μας στον Πειραιά, θα την αφιερώσουμε 

με την επίσκεψη μας στο  Ενυδρείο του Ηρακλείου CRETAquarium. Τα ο ενυδρείο της Κρήτης είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα ενυδρεία της Ευρώπης και λειτουργεί από το 2005. Το 

ενυδρείο αποτελεί τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος ΄΄Θαλασόκοσμου΄΄ και ανήκει στο Ελληνικό 

Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών που είναι το μεγαλύτερο κέντρο θαλάσσιας επιστήμης του μεσογειακού 

θαλάσσιου κόσμου. Θαλάσσια ζωή μικρά και μεγάλα ψάρια, μαλάκια και πολλά άλλα είναι αυτά που 

θα δούμε στο ενυδρείο με έναν διαφορετικό τρόπο, που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστο από την 

υπέροχη εκδρομή μας στην Κρήτη. Επιστροφή στο Ηράκλειο, κάντε τα τελευταία σας ψώνια στους 

εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, γευματίστε σε μία από τις ταβέρνες στην πλατεία (ατομικά 

έξοδα). 19:30 συνάντηση με το πούλμαν και μεταφορά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου. Διαδικασία 

επιβίβασης, τακτοποίηση στις καμπίνες μας. 21:00 απόπλου του πλοίου με προορισμό τον Πειραιά. 

Διανυκτέρευση εν πλω.  

ΗΜΕΡΑ 7η 26/08 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ 

Περίπου 07:00 το πρωί το πλοίο μας φθάνει στο λιμάνι του Πειραιά. Αποβίβαση από το πλοίο, 

επιβίβαση στο πούλμαν μας και αναχώρηση για την επιστροφή μας στην πόλη μας. Η εκδρομή μας 

στην Κρήτη έφθασε στο τέλος της αφού μας γέμισε με όμορφες εικόνες, όμορφες αναμνήσεις, 

γνωρίσαμε τις ιδιαιτερότητες και την Κρητική Κουλτούρα και όλοι μας θα δώσουμε την υπόσχεση 

στον εαυτό μας μια μέρα να την ξανά επισκεφθούμε!!!! 

Γιατί η Κρήτη ο μεγάλος αυτός τουριστικός προορισμός, χρειάζεται χρόνος για να τη γνωρίσουμε. 

Αλλά αξίζει κάθε στιγμή!!! 
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ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  355 € ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ – ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ :  95 € 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΧΡΙ 9 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ :   325 € 
 

ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
 

 Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλη την διάρκεια της 

εκδρομής (θα ακολουθήσει και στο πλοίο) 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ σε ΑΒ4 (Τετράκλινες 

εσωτερικές καμπίνες). 

 Τα ακτοπλοϊκά του πούλμαν 

 Διόδια αυτοκινητοδρόμων. 

 Διαμονή 4 νύχτες σε ξενοδοχείο 3* στο Ηράκλειο (VANISKO HOTEL) στην 

Αμμουδάρα 

 Καθημερινά πρωινό στο ξενοδοχείο σε ανοιχτό μπουφέ. 

 Καθημερινά εκδρομές – περιηγήσεις – μεταφορές όπως αυτές αναφέρονται στο 

πρόγραμμα. 

 Επίσημος πιστοποιημένος ξεναγός στο Ηράκλειο – Χανιά –Ρέθυμνο. 

 Τα έξοδα του πλοιαρίου από την Πλάκα στην Σπιναλόγκα και αντίστροφα. 

 Ο νέος φόρος διανυκτέρευσης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα από 01/01/2018. 

 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου 

 Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :  
 

 Οι είσοδοι  σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Τα γεύματα και τα δείπνα 

 Γεύματα , δείπνα , καφέδες ,αναψυκτικά κλπ στο πλοίο 

 Η είσοδος στο ενυδρείο 

 Ότι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΩΡΑ 

ΑΝΑΧ/ΣΗΣ 
ΩΡΑ 
ΑΦΙΞΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

20/08 ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21:00 06:30 
Την επομένη 

Minoan lines 

25/08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21:00 06:30 
Την επομένη 

 
Minoan lines 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

Α4 (ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ) : 12€/ΑΤΟΜΟ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Α3 (ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ) :  12€/ΑΤΟΜΟ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΑΒ2 (ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ): 16 €/ΑΤΟΜΟ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Α2 (ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ): 20 €/ΑΤΟΜΟ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

Η αναβάθμιση του τύπου καμπίνας εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του πλοίου 

 

Απαραίτητο να έχετε: 

 Είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση, 
 Είτε αρνητικό μοριακό τεστ 72 ωρών (εναλλακτικά rapid test ή self test 24 

ωρών), 
 Είτε διαφορετικά να υπάρχει μία βεβαίωση νόσησης 2 ως 9 μήνες μετά από 

αυτή. 

 

Ο έλεγχος των παραπάνω θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις 
ακτοπλοϊκές εταιρίες, και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι ημεδαποί και 

αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών. 
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