
Ταξιδέψτε στην όμορφη Κρήτη
                                με μοναδικές

προσφορές!

H/S/F KNOSSOS PALACE • H/S/F FESTOS PALACE

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ   

50%
έκπτωση στους φοιτητές

σε όλες τις κατηγορίες
θέσεων επιβατών,

εκτός LUX.

30%
έκπτωση στα εισιτήρια 
επιστροφής επιβατών

και οχημάτων.

30%
έκπτωση στους κατόχους
κάρτας ανεργίας σε όλες
τις κατηγορίες θέσεων 
επιβατών, εκτός LUX.

50%
έκπτωση σε όλες τις

κατηγορίες καμπινών
στα παιδιά έως 16 ετών.

NEΟ NEΟ NEΟ

Προσφορές από:

DECK +  107€
(1 επιβάτης σε οικονομική θέση & Ι.Χ.)

201
7



DECK +  107 € VIP +  118 €

ΑΒ2 +  226 € Α2 +  251 €

ΑΒ3 +  250 € Α3 +  284 €

ΑΒ4 +  247 € Α4 +  278 €

* ταξίδια μονής διαδρομής

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (Αναχώρηση 11:00 - Άφιξη 18:30)

Από 01/01/2017 έως 30/06/2017 & από 01/09/2017 έως 31/12/2017

Αναχ/ση ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
21:00

Άφιξη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
06:00

Αναχ/ση ΗΡΑΚΛΕΙΟ
21:30

Άφιξη ΠΕΙΡΑΙΑΣ
06:00

Από 01/07/2017 έως 31/08/2017

Αναχ/ση ΠΕΙΡΑΙΑΣ
22:00

Άφιξη ΗΡΑΚΛΕΙΟ
06:30

Αναχ/ση ΗΡΑΚΛΕΙΟ
22:00

Άφιξη ΠΕΙΡΑΙΑΣ
06:30

ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

20%
έκπτωση στα 

VIP καθίσματα
στα ημερήσια 
δρομολόγια.

3+1
δωρεάν

Στα 4 άτομα
το 1 δωρεάν σε
4κλινη καμπίνα.

10%
έκπτωση σε 

οικονομική θέση
στα ημερήσια 
δρομολόγια.

30%
έκπτωση σε όλες 

τις κατηγορίες 
καμπινών και 

οχημάτων 
στα ημερήσια 
δρομολόγια.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ Ι.Χ.*

  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ΙΟΥΛ ΣΑ ΣΑ ΣΑ ΣΑ ΚΥ ΠΑ ΣΑ ΚΥ
ΑΥΓ  ΠΑ ΣΑ ΚΥ ΠΑ ΣΑ ΠΑ ΣΑ ΚΥ  ΠΑ ΣΑ ΚΥ
ΣΕΠ  ΣΑ    

Σημείωση: Oι ώρες άφιξης που αναφέρονται στο πρόγραμμα δρομολογίων υποδηλώνουν το χρόνο 
άφιξης στον προλιμένα. 



ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Παιδιά έως 4 ετών
Δωρεάν σε οικονομική θέση.

50% σε κλίνη (όλες οι θέσεις).

Παιδιά 4 - 16 ετών
50% σε κλίνη (όλες οι θέσεις).

Φοιτητές 
50% σε όλες τις κατηγορίες 
θέσεων επιβατών, εκτός LUX.

20% στο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον 
ταξιδεύει ο δικαιούχος.

Στρατεύσιμοι 
(όχι οι μόνιμοι στρατιωτικοί)

50% σε όλες τις κατηγορίες 
θέσεων επιβατών, εκτός LUX.

 

Πολύτεκνοι
50% σε οικονομική θέση & VIP.

30% σε κλίνη εκτός LUX.

20% στο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον 
ταξιδεύει ο δικαιούχος.
Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα έως 25 ετών.

Τρίτεκνοι 
30% σε οικονομική θέση & VIP.

30% σε κλίνη εκτός LUX.

20% στο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον 
ταξιδεύει ο δικαιούχος.
Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα έως 25 ετών.

Συνταξιούχοι ΝΑΤ
(ισχύει και για τη σύζυγο / το σύζυγο 
του δικαιούχου)

50% σε όλες τις κατηγορίες 
θέσεων επιβατών, εκτός LUX.

20% στο δίκυκλο ή ΙΧ, εφόσον 
ταξιδεύει ο δικαιούχος.

3+1 δωρεάν
Σε 4κλινη καμπίνα, τουλάχιστον 2 από τα 
4 εισιτήρια να είναι ακέραια και όλοι οι 
επιβάτες να ταξιδεύουν στην ίδια καμπίνα.

…γιατί οι διακοπές, ξεκινάνε από το πλοίο!

Προτεραιότητα

σε οικογένειες με μικρά παιδιά, 
ηλικιωμένους και άτομα με 

ειδικές ανάγκες, στα γκαράζ και 
τη reception του πλοίου. 

Για τους μικρούς μας φίλους

• Baby cot στην καμπίνα

• Παιδικό Μενού., παιδικά σκεύη 
εστίασης, καρεκλάκια φαγητού 

στα εστιατόρια των πλοίων.

• Οθόνες τηλεόρασης με παιδικά 
δορυφορικά προγράμματα 

στους κοινόχρηστους χώρους.

COMBI MENU

Η MINOAN LINES προσφέρει 
στους επιβάτες της μιά σειρά από 
πλήρη, οικονομικά μενού, από 
7 € το άτομο, χωρίς να αφαιρεί 
τίποτα από την ποιότητα και τη 

νοστιμιά των πιάτων τους.

Ειδική Προσφορά Πρωινού 
με 6 € έως τις 8:30 το πρωί !

Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα 
απολαυστικό πρωινό στο 

εστιατόριο a la carte του πλοίου.

Μοναδικές υπηρεσίες εν πλω 
με τα πολυτελή cruise ferries 

της Minoan Lines που 
θα κάνουν το ταξίδι 

σας μια μοναδική και 
αξέχαστη εμπειρία!

NEΟ

NEΟ



Γίνε μέλος δωρεάν
στο www.minoan.gr και κέρδισε 

τους πρώτους 100 πόντους!

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ
• Δωρεάν εισιτήρια με εξαργύρωση πόντων και 

ειδικές προσφορές μόνο για τα μέλη.
• έως 20% έκπτωση στα εστιατόρια και μπαρ 

των πλοίων.
• έως 15% έκπτωση στα καταστήματα των πλοίων.
• Επιπλέον παροχές και εκπτώσεις στο δίκτυο 

συνεργατών του MINOAN LINES BONUS CLUB.
 Περισσότερες πληροφορίες:
 Τηλ.: +30 2810 399850, Fax: +30 2810 342607 

e-mail: bonusclub@minoan.gr

https://plus.google.com/+MinoanLines 
http://www.pinterest.com/minoan
https://www.facebook.com/MinoanLines.gr 
@Minoan_Lines

Κάντε κράτηση online:
www.minoan.gr

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 59 & Εμμ. Μπενάκη
τηλ.: +30 210 3376910, fax: +30 210 3376916 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
Θερμοπυλών 6-10, 185 45 Πειραιάς, τηλ.: +30 210 4145744, fax: +30 210 4080000
Πρακτορείο Λιμένος Πειραιά: Πύλη Ε2
τηλ.: +30 210 4080028, fax: +30 210 4082686
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
25ης Aυγούστου 17, 712 02 Ηράκλειο, τηλ.: +30 2810 399899, fax: +30 2810 399878
Πρακτορείο Λιμένος Ηρακλείου
τηλ.: +30 2810 330198, fax: +30 2810 330855

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στα: 2810 399899, 
18175 (από κινητό & σταθερό), 801 11 75000 (από σταθερό) 
e-mail: reservation@minoan.gr, booking@minoan.gr 
ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Το Τηλεφωνικό Κέντρο Κρατήσεων 
λειτουργεί καθημερινά από 08:00 έως 24:00.

έως 20%
έκπτωση στα μέλη του 

MINOAN LINES BONUS CLUB 
σε όλες τις κατηγορίες 
καμπινών & οχημάτων


