Κρουαζιέρα στις Μπαχάμες (N,S) 5 ημέρες / 4 νύχτες
Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις από Μαϊάμι

Η Κρουαζιέρα αυτή ξεκινά από το Μαϊάμι στο οποίο μπορείτε να παραθερίσετε για να ανακαλύψετε
την φανταστική πόλη του Μαϊάμι με τις απέραντες Καραϊβικές τις παραλίες και την πιο καυτή
νυχτερινή ζωή της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.
Ημέρες
1η Ημέρα
2η Ημέρα
3η Ημέρα
4η Ημέρα
5η Ημέρα

-

Λιμάνια

Άφιξη

Miami, Florida /ΗΠΑ
Gran Bahama / Μπαχάμες
Nassau / Μπαχάμες
Great Stirrup Cay/ Μπαχάμες
Miami, Florida /ΗΠΑ

Αναχώρηση
17:00

08:00

17:00

08:00

17:00

08:00

18:00

07:00

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
- Διαμονή στην καμπίνα που κλείσατε
- Όλα τα γεύματα στο πλοίο. Σε ορισμένα σπέσιαλ εστιατόρια με
επιπλέον κόστος.
- 24ωρο service
- Βραδινή μουσική, προγράμματα, σόου, ζωντανή μουσική, νυχτερινό
κλαμπ.
Γυμναστήριο με διάφορα προγράμματα (εκτός από θεραπείες και μασάζ τα οποία έχουν
επιπλέον κόστος)
Φόροι και λιμενικά.

Δεν περιλαμβάνονται:
- Μεταφορές από και προς το πλοίο
- Σέρβις Πλοίου (φιλοδωρήματα ημερησίως)
- Προσωπικά έξοδα για ποτά, εκδρομές, θεραπείες.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Paradies Travel 2310-225501 / 2310 225576

Κρουαζιέρα στις Μπαχάμες (N,S) 4 ημέρες / 3 νύχτες
Εβδομαδιαίες Αναχωρήσεις από Μαϊάμι

Η Κρουαζιέρα αυτή ξεκινάει από το Μαιάμι στο οποίο μπορείτε να παραθερίσετε για να
ανακαλύψετε την φανταστική πόλη του Μαϊάμι με τις απέραντες Καραϊβικές τις παραλίες και την
πιο καυτή νυχτερινή ζωή της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.
Ημέρες
1 Ημέρα
2η Ημέρα

Λιμάνια
Miami, Florida / ΗΠΑ
Nassau / Μπαχάμες

08:00

17:00
17:00

3 Ημέρα

Great Stirrup Cay/ Μπαχάμες

08:00

18:00

4η Ημέρα

Miami, Florida / ΗΠΑ

07:00

η

η

-

Αναχώρηση

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Διαμονή στην καμπίνα που κλείσατε
Όλα τα γεύματα στο πλοίο. Σε ορισμένα σπέσιαλ εστιατόρια με
επιπλέον κόστος.
- 24ωρο service
- Βραδινή μουσική, προγράμματα, σόου, ζωντανή μουσική, νυχτερινό
κλαμπ.
Γυμναστήριο με διάφορα προγράμματα (εκτός από θεραπείες και μασάζ τα οποία έχουν
επιπλέον κόστος)
Φόροι και λιμενικά.
-

-

Άφιξη

Δεν περιλαμβάνονται:
- Μεταφορές από και προς το πλοίο
- Σέρβις Πλοίου (φιλοδωρήματα ημερησίως)
- Προσωπικά έξοδα για ποτά, εκδρομές, θεραπείες.

Αναχωρήσεις από Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Επικοινωνήστε μαζί μας
Paradies Travel 2310-225501 / 2310 225576

