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Για τα μέλη 
του προγράμματος
ANEK Smart !20%

NEΟ

Early Booking ! 
ΕΚΠΤΩΣΗ !

ΧΡΟΝΙΑ

Eλλάδα - Iταλία  

Κρήτη  • Χανιά  • Ηράκλειο

Νησιά Αιγαίου
w w w . a n e k . g r



Online κρατήσεις στο 
www.anek.gr

Απρίλιος 1967. Οι άνθρωποι της Κρήτης είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ταξιδεύει ο στόλος της 
ANEK LINES για περισσότερα από 50 χρόνια στις θάλασσες της Μεσογείου και του Αιγαίου.
Ο σεβασμός στους ανθρώπους της και οι αμιγώς ελληνικές της ρίζες χαρακτηρίζουν τη μεγάλη 
οικογένεια της ΑΝΕΚ LINES, που σκοπό έχει να εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες με τον σύγχρονο στόλο 
της το ανθρώπινο πρόσωπό της προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Παράλληλα, η ΑΝΕΚ LINES στηρίζει τους ανθρώπους του τόπου όπου γεννήθηκε. Σταθερός χορηγός 
αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με ευαισθησία 
και υπευθυνότητα με πρωτοβουλίες συμπαράστασης προς τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες 
συμπολιτών μας.
Το όραμα της ΑΝΕΚ LINES; 
23 διαφορετικοί προορισμοί. Καθένας μία αξέχαστη εμπειρία για κάθε έναν ξεχωριστό μας επιβάτη.
ANEK LINES. Άνεση, πολυτέλεια, επαγγελματισμός.
Πάντα έτοιμη για ένα καινούριο ταξίδι με πλώρη το μέλλον !



IONIAN SEA

ΚΡΗΤΗ

θΕΣΣΑλΟΝιΚη

ΕΓΝΑΤιΑ ΟΔΟΣ
ηΓΟΥΜΕΝιΤΣΑ - ΤΟΥΡΚιΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 

6 ΩΡΕΣ ΚΑι 10’  670 Km 
ITAλιΑ ΑΔΡιΑΤιΚη 

θΑλΑΣΣΑ

ιΟΝιΟ 
ΠΕλΑΓΟΣ

ΑιΓΑιΟ ΠΕλΑΓΟΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΧANIA ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΒΕΝΕΤΙΑ

AnKonA

ΜΠAΡI

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΥΘΗΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΕλλΑΔΑ
Οι γραμμές ΕλλΑΔΑ - ιΤΑλιΑ 
& ΠΕιΡΑιΑΣ - ΚΡηΤη 
πραγματοποιούνται σε συνεργασία 
με την SUPERFAST FERRIES 
και την BLUE STAR FERRIES

Οι γραμμές πραγματοποιούνται από 
την AIGAION PELAGOS

Οι γραμμές πραγματοποιούνται από 
την LANE SEA LINES

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΗΓOumENItΣA

H ANEK LINES και εμείς, οι άνθρωποί της, σας καλωσορίζουμε.
Ένα πολυτελές και άνετο ταξίδι στην Αδριατική και στα καταγάλανα 
νερά του Αιγαίου, μόλις ξεκίνησε.
Ο μεσογειακός ήλιος, οι τόσο διαφορετικές μεταξύ τους ακτογραμμές, 
η πάντα εγκάρδια φιλοξενία και ο σύγχρονος στόλος μας 
βρίσκονται στις υπηρεσίες σας. 
Ας ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία του ταξιδιού.
Απολαύστε την άνεση και την ποιότητα της διαμονής εν πλω. 
Ζήστε τη γαστρονομική εμπειρία της Μεσόγειου παρέα με 
δροσερά ποτά. Χαλαρώστε με τον αγαπημένο σας καφέ. 
Διασκεδάστε με την παρέα σας στο bar. Κάντε τη βόλτα σας 
στα καταστήματα και πραγματοποιείστε αγορές που θέλετε ή 
που δεν προλάβατε να κάνετε! Ενημερωθείτε, επικοινωνήστε, 
εργαστείτε μέσω internet. 
Όλα πάνω στη θάλασσα. Όλα εν πλω.
Ανκόνα, Βενετία, Μπάρι, Κέρκυρα, ηγουμενίτσα, Πάτρα 
και 17 ακόμα λιμάνια στο Αιγαίο σας περιμένουν 
να τα ζήσετε από την αρχή.

20%
NEΟ Έκπτωση στα μέλη του προγράμματος ANEK Smart Bonus

σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών και Ι.Χ. oχημάτων ! 
Κερδίστε εκπτώσεις, δωρεάν εισιτήρια και αποκλειστικά προνόμια !
www.aneksmart.gr



www.anek.gr

Ενημέρωση, εργασία, διασκέδαση και όλα όσα σας προσφέ-
ρει το internet είναι αυτά που δε χρειάζεται να στερηθείτε στις 
διακοπές σας. Οι υπηρεσίες σύγχρονης επικοινωνίας παρέχο-
νται μέσα από δορυφορικό internet αλλά και wifi hot-spots, ενώ 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εν πλω τηλέφωνα με κέρμα για 
τις κλήσεις σας.

Ανανεωθείτε με ένδυση, προϊόντα αισθητικής και αντικείμενα υψηλής 
ποιότητας. Τα καταστήματά μας αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο 
σας προκειμένου να αποκτήσετε ό, τι χρειάζεστε ή ό,τι απλά 
επιθυμείτε. Ένδυση, αρώματα, καλλυντικά, ρολόγια, αξεσουάρ, 
παιχνίδια, Κρητικά προϊόντα, ακόμα και εκδόσεις βιβλίων. Ένα 
δώρο για τον εαυτό σας, τους φίλους σας, τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Επιπλέον, μπορείτε να ενισχύσετε τις συλλογές σας 
με αναμνηστικά προϊόντα ΑΝΕΚ LINES. 

ΠιστοΠοιησεισ διασφαλισησ Ποιοτητασ για τα Πλοια: 
(1) h/s/f olympic champion, h/s/f  hellenic spirit,  f/b elyros  (2) f/b elyros, f/b kriti i 

(1) (2)

Η εταιρε ία μας!
H Μοναδική Ναυτιλιακή Εταιρεία στην Ευρώπη, που χρησιμοποιεί, στα Εστιατόρια 
των πλοίων της, αποκλειστικά, Ελληνικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο !

Α LA CARTE ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

SELF – SERVICE ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
WiFi HOT SPOTS

CAMPING ΕΝ ΠΛΩ

CAMPER SPECIAL
ΓΡΑΜΜΗ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΠΛΩ

Χαλάρωση, ηρεμία, άνεση σε συνδυασμό με 
πολυτέλεια στο κaφέ-μπαρ. Απολαύστε το ποτό σας ή 
τον αρωματικό καφέ σας μόνοι σας, με το άλλο σας 
μισό, τους φίλους σας, το βιβλίο σας, το περιοδικό σας 
ή απλά παρέα με το απέραντο γαλάζιο. 
Ευκαιρία να δοκιμάσετε και πεντανόστιμα τοπικά 
εδέσματα. 

Απολαύστε μεσογειακές συνταγές. Φρέσκιες πρώτες 
ύλες, αγνά υλικά, εξαιρετικό παρθένο Κρητικό 
ελαιόλαδο αποτελούν την αρχή για κάθε gourmet πιάτο 
και την απόλυτη έμπνευση για κάθε σεφ.
Ο οίνος δίνει το παρόν μέσα από μία πλούσια λίστα 
έτοιμη να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς. 
Ζήστε τη γευστική εμπειρία στα εστιατόρια. 
Επιλέξτε A la Carte μενού που προτείνουν οι σεφ με τη 
συνοδεία άψογου service.

Οι αυθεντικές μας γεύσεις δε σταματούν στο A la Carte 
μενού. Οι επιλογές ανοίγονται μπροστά στα μάτια σας 
μέσα από τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Νιώστε βολικά 
στους άνετους χώρους των Self Service Εστιατορίων 
και διαμορφώστε το menu που ταιριάζει απόλυτα στις 
επιλογές σας. Κάντε τους γαστρονομικούς συνδυασμούς 
που εσείς επιθυμείτε. 

Φέρτε την άνεση του camping μαζί σας στο ταξίδι από τις 1.04.17 
μέχρι τις 31.10.17. Δεν θα χρειαστεί να θυσιάσετε την ευκολία 
του προσωπικού σας camper/τροχόσπιτου ενώ διασχίζετε τα 
νερά της Μεσογείου. Διάφορες ανέσεις, όπως 220-volt παροχές 
ρεύματος και Wi-Fi hotspots, βρίσκονται στη διάθεσή σας για μία 
ολοκληρωμένη εμπειρία εν πλω. Οι κοινόχρηστοι χώροι παρα-
μένουν διαθέσιμοι για όλους τους ταξιδιώτες με την αγορά του 
DECK εισιτηρίου και του αντίστοιχου ναύλου οχήματος. Αυτό περι-
λαμβάνει εστιατόρια, μπαρ, χώρους υγιεινής αλλά και καταστήματα. 

Το όχημά σας στη γραμμή Βενετίας ταξιδεύει μαζί σας σε συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης στο 
πλοίο. Εσείς απολαμβάνετε δωρεάν την άνεση μίας εσωτερικής καμπίνας πληρώνοντας μόνο 
το εισιτήριο καταστρώματος (DECK) και του αντίστοιχου οχήματος ενώ έχετε στη διάθεσή σας 
όλες τις ανέσεις των κονόχρηστων χώρων. 

WiFi
hot spot

ΠΙΣΙΝΑTΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ SLOT MACHINES
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η αγάπη για τα κατοικίδια σας είναι και δική μας αδυναμία. 
Με τις pet friendly καμπίνες οι τετράποδοι φίλοι μας θα 
απολαύσουν το ταξίδι όπως εσείς επιθυμείτε. Επιπλέον, 
τα άπλετα ανοιχτά καταστρώματα και η διαμόρφωση 
των ειδικών κλωβών είναι κατάλληλα για να νιώθουν 
άνετα. Δηλώστε τη μεταφορά του κατοικίδιου σας κατά 
τη διαδικασία κράτησης της θέσης σας και ζητήστε να 
ενημερωθείτε για τους ορούς μεταφοράς.

Άτομα με ειδικές ανάγκες απολαμβάνουν ένα εξίσου 
άνετο και φιλόξενο ταξίδι στα πλοία μας. Ειδικά 
διαμορφωμένες άνετες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση 
και ειδικά σχεδιασμένους χώρους υγιεινής. Κυλιόμενες 
σκάλες και ανελκυστήρες βοηθούν την εξυπηρέτησή 
σας, μεταφέροντάς σας στο κατάστρωμα που 
επιθυμείτε. Το πάντα έτοιμο και έμπειρο προσωπικό μας 
είναι διαθέσιμο για οτιδήποτε χρειαστείτε. 

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΕΝ ΠΛΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Αφήστε μας να μετατρέψουμε αυτό το ταξίδι σε μια αξέχαστη εμπειρία. Άνετες καμπίνες, πολυτελείς 
κοινόχρηστοι χώροι, εγκάρδια φιλοξενία. Όλα όσα χρειάζεστε για ένα άνετο και ξεκούραστο ταξίδι.

LUX, δίκλινες, τρίκλινες ή τετράκλινες, εξωτερικές ή 
εσωτερικές. Όλες οι καμπίνες μας είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένες για να σας παρέχουν απόλυτη 
λειτουργικότητα και φιλοξενία. Και για αυτούς που 
θέλουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση, διαθέτουμε 
καμπίνες με προσεγμένη διακόσμηση, ψυγείο, 
τηλεόραση και μικρό σαλόνι. 

Αν επιλέξετε τη διακεκριμένη θέση LUX, 
απολαμβάνετε δωρεάν πρωινό σε ένα από τα 
εστιατόρια των πλοίων μας.
Όλα αυτά έχοντας πάντα στις υπηρεσίες σας το 
φιλόξενο προσωπικό μας, για να μετατρέψει τη 
διαμονή σας σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

ΦιλΟξΕΝιΑ ΕΝ ΠλΩ !

XΡΟΝΙΑ



 95 67 120 84 154 108
 156 109 227 159 288 202
 266 186 357 250 431 302
 381 267 493 345 580 406
 549 384 672 470 759 531
 72 50 96 67 118 83
 99 69 129 90 166 116
 164 115 245 172 311 218
 279 195 385 270 464 325
 400 280 532 372 626 438
 576 403 727 509 820 574
 37 26 45 32 53 37

 63 44 75 53 85 60
 80 56 94 66 104 73
 114 80 141 99 172 120
 133 93 156 109 189 132
 147 103 178 125 209 146
 156 109 188 132 232 162
 175 123 214 150 255 179
 178 125 218 153 272 190
 200 140 241 169 299 209
 292 204 349 244 406 284

     3 4   7   10 11   14   17 18   21   24 25   28   
     1    5   8    12   15    19   22    26   29  

      2    6   9    13   16    20   23    27   30 

  2   5    9   12    16   19    23   26    30      

   3   6    10   13    17   20    24   27    31     
      3    7    11   14 15   18   21 22   25   28 29  

 δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ

Γραμμή Βενετίας

ANAΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΙΟΥΝ.
ΙΟΥΛ.
AΥΓ.

ΙΟΥΛ.
AΥΓ.
ΣΕΠ.

ANAΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ

• Όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες που δεν εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες είναι ημέρες χαμηλής περιόδου.  • Για την αναχώρηση στις 6:30 από Ηγουμενίτσα, ισχύει η εποχικότητα της προηγούμενης ημέρας (αναχώρηση από Πάτρα).

 ΚΑΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ

Από ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ για ΒΕΝΕΤΙΑ & αντίστροφα

 1. οχήματα / Ρυμούλκες έως 6μ μήκος και έως 2μ ύψος
 2. οχήματα / Ρυμούλκες έως 6μ μήκος και πάνω από 2μ ύψος
 3. οχήματα / Ρυμούλκες από 6,01μ έως 8μ μήκος
 4. οχήματα / Ρυμούλκες από 8,01μ έως 10μ μήκος
 5. οχήματα / Ρυμούλκες πάνω από 10μ μήκος
 6. Ρυμούλκες έως 2,50μ μήκος & 2μ ύψος
 7. τροχόσπιτα open Deck έως 6μ μήκος και έως 2μ ύψος
 8. τροχόσπιτα open Deck έως 6μ μήκος και πάνω από 2μ ύψος
 9. τροχόσπιτα open Deck από 6,01μ έως 8μ μήκος
 10.  τροχόσπιτα open Deck από 8,01μ έως 10μ μήκος
 11. τροχόσπιτα open Deck πάνω από 10μ μήκος
 12. Μοτοσυκλέτες

 13. Ποδήλατα

 Deck Κατάστρωμα
 ats Καθίσματα αεροπορικού τύπου
 Dor (1) Κοιτώνες με κοινόχρηστο ντους & Wc

 ab4 4-κλινη εσωτερική καμπίνα
 a4 4-κλινη εξωτερική καμπίνα
 ab3 3-κλινη εσωτερική καμπίνα
 aa3 3-κλινη εξωτερική καμπίνα
 ab2 2-κλινη εσωτερική καμπίνα
 a2/aa2 2-κλινη εξωτερική καμπίνα
 lUX (2)  2-κλινη εξωτερική καμπίνα

 ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη

 ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη

ΚΑΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι ρυμούλκες χρεώνονται (ανάλογα με τις διαστάσεις τους) ως OPEN DECK οχήματα όταν κρατούνται σε συνδυασμό με τροχόσπιτο OPEN DECK.

δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε

δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε

www.anek.gr

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και WC.
(1) Οι κοιτώνες των έξι κρεβατιών βρίσκονται σε ενοποιημένο 

χώρο και είναι χωρισμένοι σε τμήματα ανδρών και γυναικών 
με κοινόχρηστα ντους και WC. Οι επιβάτες που επιθυμούν 
ιματισμό μπορούν να απευθυνθούν στη Ρεσεψιόν   
(Οι κοιτώνες είναι διαθέσιμοι στo Superfast ΧI).

(2) Περιλαμβάνεται πρωινό.      
Τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή μπορεί να μη διαθέτουν 
όλες τις παραπάνω αναγραφόμενες κατηγορίες θέσεων.
Κάθε καμπίνα χαρακτηρίζεται και διατίθεται ως 1κλινη, 2κλινη, 
3κλινη ή 4κλινη, ανάλογα τον αριθμό των επιβατών που την 
χρησιμοποιούν και όχι βάσει του αριθμού των κλινών που 
διαθέτει ή τις πιθανές (έξτρα) παροχές που προσφέρει. 

Όροι ναύλων
• Η μονόκλινη χρήση καμπίνας έχει 70% επιβάρυνση και διατίθεται στις κατηγορίες καμπινών   

LUX, A2 and ΑΒ2.
• Χρήση ανά κρεβάτι (ανδρών και γυναικών) είναι διαθέσιμη στις κατηγορίες καμπινών A2, 

A3, A4, AB2, AB3, AB4. 
• O ναύλος μετ' επιστροφής υπολογίζεται προσθέτοντας τον ναύλο μετάβασης και 

επιστροφής της αντίστοιχης εποχικότητας.
• Tα πλοία διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση και λειτουργία για 

επιβάτες με ειδικές ανάγκες. λόγω του περιορισμένου αριθμού αυτών των καμπινών, είναι 
απαραίτητο να γίνεται κράτηση εγκαίρως. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με 
την απευθείας γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών. 

• Εφαρμόζεται επιβάρυνση καυσίμων €10.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως 
4 ετών) και ανά όχημα. η επιβάρυνση καυσίμου μπορεί να προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί 
αναγκαίο (δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές).

• Γεύματα και ποτά δεν περιλαμβάνονται στους ναύλους.
• Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.anek.gr
• Οι ναύλοι και τα δρομολόγια ισχύουν κατά τη διάρκεια εκτύπωσης του φυλλαδίου τον 

Δεκέμβριο του 2016. 
• η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια, τους ναύλους και τις 

εκπτώσεις χωρίς προειδοποίηση.

  50 50  50 50
  20 20

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

• Κατοικίδιο σε καμπίνα: Οι καμπίνες είναι 4κλινες 
εσωτερικές & εξωτερικές και μπορούν να διατεθούν 
ως 4κλινες, 3κλινες, 2κλινες ή μονόκλινες. Υπάρχει 
επιπλέον χρέωση 70% για τις μονόκλινες. Οι καμπίνες με 
δυνατότητα φιλοξενίας κατοικίδιων δεν είναι διαθέσιμες 
ανά κρεβάτι. Eπιτρέπονται έως δύο κατοικίδια ανά 
καμπίνα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ 
(Τιμές ανά κατοικίδιο σε €) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 Κατοικίδιo σε καμπίνα  
 Κατοικίδιo σε κλωβό  

 Επίναυλος καμπίνας  

ΚΑΜΠΙΝΑ
(Τιμές σε €)

• PuRE καμπίνες: Οι διαθέσιμες κατηγορίες είναι  LUX, A4 
ή AB4 και διατίθενται στo Superfast XI. 
η διάθεση εσωτερικής ή εξωτερικής καμπίνας PURE (ΑΒ4 
ή Α4) ως μονόκλινη επιβαρύνεται σε ποσοστό 100% της 
αντίστοιχης τιμής της 2κλινης καμπίνας. η διάθεση LUX 
PURE καμπίνας ως μονόκλινης επιβαρύνεται με το 70% 
της αντίστοιχης τιμής της 2κλινης καμπίνας.
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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κάντε κράτηση online 
στο www.anek.gr

*   Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (και Open Deck) για τα μέλη της: ADAC, ACE, ARCD, FREEONTOUR, DCC DEUTSCHER CAmPINGCLUB, 
OEAmTC, ARBÖ AUTOmOBILE CLUB, CAmPING & CARAVANING CLUB, TCS, NKC, ANWB, FFCC, ACA, FFACCC. TOURING CLUB, KAmPEERTOERIST, 
TOURING CLUB ITALIANO, PLEINAIR, CONFEDERCAmPEGGIO, σε όλa τα τροχόσπιτα οχήματα (και Open Deck) για τα μέλη της: CAmPER CLUB 
ITALIANO, VIAGGARE IN LIBERTA, TURISmO ITINERANTE, UNIONE CLUB AmICI, CAmPERLIFE, A.C.T. ITALIA, VIVICAmPER, mOTORHOmECLUB 
GREECE 

• Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στον επίναυλο καυσίμων (εάν υπάρχει), στους ναύλους μεταφοράς κατοικίδιων και στον επίναυλο για τις καμπίνες PURE.
• Οι παραπάνω εκπτώσεις και προσφορές δεν είναι αθροιστικές εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Μόνο μία, η μεγαλύτερη, ισχύει κάθε φορά.

CAmPING ΕΝ ΠΛΩ

Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Βενετία
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την SUPERFAST FERRIES

δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε

δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε

 Aπό 01.01.2017 έως 29.06.2017 και από 11.09.2017 έως 31.12.2017

 ελλαδα ► itaλια ΠΑΤΡΑ ΗΓOΥMENITΣA ΒΕΝΕΤΙΑ

 ελλαδα ► itaλια ΠΑΤΡΑ ΗΓOΥMENITΣA ΒΕΝΕΤΙΑ

  αΝαΧΩΡηση αΝαΧΩΡηση αφιΞη

  αΝαΧΩΡηση αΝαΧΩΡηση αφιΞη

 δΕΥ, ΠΕΜ, ΠΑΡ 23:59      06:30(1)  07:00(2)

 ΠΕΜ, ΚΥΡ 23:59  06:30(1)  07:00(2)

 itaλια ► ελλαδα ΒΕΝΕΤΙΑ ΗΓOΥMENITΣA ΠΑΤΡΑ

 itaλια ► ελλαδα ΒΕΝΕΤΙΑ ΗΓOΥMENITΣA ΠΑΤΡΑ

  αΝαΧΩΡηση αφιΞη αφιΞη

  αΝαΧΩΡηση αφιΞη αφιΞη

 ΤΕΤ, ΣΑΒ, ΚΥΡ 12:00  14:30(1)  21:00(1)

 ΤΕΤ, ΣΑΒ 12:00  14:30(1)  21:00(1)

Από 30.06.2017 έως 10.09.2017

Ανεκτέλεστο δρομολόγιο την Κυριακή 10/09/2017

(1) Την επόμενη μέρα.  (2) Δύο ημέρες αργότερα.
•  Οι παραπάνω ημερομηνίες δεν περιλαμβάνουν εκείνες κατά τις οποίες τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται λόγω της ετήσιας συντήρησης των πλοίων. •  Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις πραγματοποιούνται σε τοπική ώρα.  
•  Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα προσέγγισης του πλοίου στην είσοδο του λιμανιού. •  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια, ή τα πλοία χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να επιβεβαιώσετε το ταξίδι σας.  Τροποποιήσεις των δρομολογίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα www.anek.gr

η υπηρεσία Camping εν πλω είναι διαθέσιμη από 
1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου και σας παρέχει τη 
δυνατότητα διαμονής στο τροχόσπιτό σας, σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους με διαθέσιμα λουτρό, ντους 
και δωρεάν παροχή ρεύματος 220 Volt. Επιπλέον έχετε 
πρόσβαση σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του 
πλοίου όπως μπαρ, εστιατόρια, καταστήματα κλπ. 
Όλα αυτά πληρώνοντας μόνο το εισιτήριο 
καταστρώματος (DECK) και του αντίστοιχου οχήματος.

20% ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΑNEK Smart
NEO

CAmPER SPECIAL

20% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ & ΠΑΡΕΕΣ 
η έκπτωση ισχύει για τριμελείς ή τετραμελείς οικογένειες/
παρέες που ταξιδεύουν με τον ίδιο κωδικό κράτησης στις 
κατηγορίες θέσεων AA3/AB3 ή A4/AB4 και για το ι.Χ. 
αυτοκίνητό τους (όλων των κατηγοριών - εξαιρούνται τα 
ρυμουλκούμενα οχήματα και οι μοτοσικλέτες). ισχύει για 
περιορισμένη διαθεσιμότητα.

                 ΑΕΡΟΠ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
                  & ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
η έκπτωση ισχύει για 3 έως 7 επιβάτες που ταξιδεύουν 
με τον ίδιο κωδικό κράτησης σε αεροπορικού τύπου 
καθίσματα (ATS) ή κατάστρωμα (DECK) και για το ι.Χ. 
αυτοκίνητό τους έως 6μ. μήκος και 2μ. ύψος, (εξαιρούνται 
τα ρυμουλκούμενα οχήματα και οι μοτοσικλέτες). η 
έκπτωση δεν ισχύει για κρατήσεις Camping εν πλω. ισχύει 
για περιορισμένη διαθεσιμότητα.20% ΝΕΟΙ

Οι επιβάτες ηλικίας 17 έως 25 ετών δικαιούνται 20% έκπτωση.
ισχύει για όλες τις θέσεις επιβατών και οχημάτων έως 6μ. μήκος 
και 2μ. ύψος και μοτοσικλετών (εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα 
οχήματα). ισχύει και για τους φοιτητές κατόχους της κάρτας ISIC 
(Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα) και της κάρτας EYC (Ευρωπαϊκή 
Κάρτα Νέων), ανεξάρτητα από την ηλικία τους. η έκπτωση 
ισχύει επίσης και για κρατήσεις Camping εν πλω.  Νέοι ηλικίας 
κάτω των18 ετών που ταξιδεύουν σε καμπίνα θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ενήλικα.

20% ΕΠΙΒΑΤΕΣ 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Οι επιβάτες ηλικίας 60 ετών και άνω δικαιούνται 20% έκπτωση. 
ισχύει για όλες τις θέσεις επιβατών και οχημάτων έως 6μ. μήκος 
και 2μ. ύψος και μοτοσικλετών (εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα 
οχήματα).  η έκπτωση ισχύει επίσης και για κρατήσεις ''Camping 
εν πλω''.

30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ισχύει για τους επιβάτες και το όχημά τους όλων των 
κατηγοριών, μόνο με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων μετάβασης 
και επιστροφής που έχουν εκδοθεί με τον ίδιο κωδικό κράτησης. 
Τα ονόματα των επιβατών και η κατηγορία του οχήματος πρέπει 
να είναι ίδια και στα δύο σκέλη του ταξιδιού. η έκπτωση έχει ήδη 
συμπεριληφθεί στον τιμοκατάλογο. η έκπτωση είναι αθροιστική 
με τις άλλες εκπτώσεις.

30% ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στους επιβάτες γραμμών Αδριατικής που συνεχίζουν το ταξίδι 
τους προς Χανιά & ηράκλειο παρέχεται έκπτωση 30% στο 
δρομολόγιο μετάβασης. ισχύει και για τα οχήματα όλων των 
κατηγοριών. Τα εισιτήρια γραμμών Αδριατικής και εσωτερικού 
πρέπει να εκδίδονται ταυτόχρονα. ισχύει και για τα δρομολόγια 
που πραγματοποιεί η ΑιΓΑιΟΝ ΠΕλΑΓΟΣ. 10% έκπτωση στις 
γραμμές της LANE SEA LINES. η έκπτωση δεν συνδυάζεται με 
καμία άλλη έκπτωση γραμμών εσωτερικού.

50% ΠΑΙΔΙΑ
•  Παιδιά κάτω των 4 ετών πληρώνουν €5,50 ανά διαδρομή, 

χωρίς δικαίωμα αεροπορικού τύπου καθίσματος (ATS) ή 
κλίνης σε καμπίνα. 

•  Παιδιά κάτω των 4 ετών που καταλαμβάνουν αεροπορικού 
τύπου κάθισμα (ATS) ή κλίνη σε καμπίνα πληρώνουν το 50% 
του επιλεγμένου ναύλου. 

•  Παιδιά από 4 έως 16 ετών έχουν έκπτωση 50% στον 
επιλεγμένο ναύλο. 

Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνα θα πρέπει να 
συνοδεύονται από ενήλικα.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ - ΚΑΜΠΙΝΑ LuX
Προσφέρεται δωρεάν πρωινό στο A la carte εστιατόριο ή στο 
Self service στους επιβάτες καμπίνας LUX.
(Oι καμπίνες Lux είναι διαθέσιμες στα πλοία OLYmPIC 
CHAmPION, HELLENIC SPIRIT & SFXI ).

η έκπτωση ισχύει στα μέλη του προγράμματος ANEK Smart 
Bonus σε όλες τις θέσεις επιβατών και οχημάτων (εξαιρούνται 
οι κατηγορίες Open Deck).• η έκπτωση δεν είναι αθροιστική 
με τις άλλες εκπτώσεις (με εξαίρεση την έκπτωση "EARLY 
BOOKING"). • Κατά την κράτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί 
ο αριθμός μέλους. Ο δικαιούχος πρέπει να επιδεικνύει την 
κάρτα μέλους του κατά τη διάρκεια της έκδοσης και κατά τη 
διάρκεια του Check-in στο λιμάνι αναχώρησης. • ισχύει για 
περιορισμένη διαθεσιμότητα.

20%  tRENItALIA 
η ΑΝΕΚ LINES προσφέρει 20% έκπτωση στους επιβάτες 
της TRENITALIA που φθάνουν με το τρένο στα λιμάνια 
της Βενετίας, της Ανκόνα και του Μπάρι και πρόκειται 
να ταξιδέψουν με τα πλοία της.
η tRENItALIA προσφέρει 20% έκπτωση στις θέσεις 
Standard και Economy και 30% στις θέσεις Business 
& First Class στους επιβάτες της ANEK LINES που 
επιθυμούν να ταξιδέψουν με τα τρένα Frecciarossa/
Frecciargento/Frecciabianca της TRENITALIA, από τα 
παραπάνω λιμάνια. Επισκεφθείτε το www.anek.gr για 
τους όρους και τις προυποθέσεις.

                  ΛΕΣΧΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
                  CAmPING CLuBS
25% έκπτωση στα εισιτήρια των οχημάτων τους δικαιούνται 
τα μέλη των διαφόρων ενώσεων αυτοκινήτου και 
Camping clubs*. Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από 
ένα μέλος της λέσχης. Ο δικαιούχος πρέπει να επιδεικνύει 
την κάρτα μέλους του κατά τη διάρκεια της έκδοσης και 
κατά τη διάρκεια του Check-in στο λιμάνι αναχώρησης 
διαφορετικά, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά τιμής 
μεταξύ της προσφοράς και των ακέραιων ναύλων. η 
έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί με τις εκπτώσεις: "ΕARLY 
BOOKING" (υπό την προϋπόθεση ότι ο τύπος οχήματος έχει 
το δικαίωμα για την έκπτωση "ΕARLY BOOKING"), "ΕΠιΒΑΤΕΣ 
60 ΕΤΩΝ ΚΑι ΑΝΩ", "ΝΕΟι", "ΠΑιΔιΑ". ισχύει για περιορισμένη 
διαθεσιμότητα.  Δεν ισχύει για ασυνόδευτα οχήματα.

ισχύει αποκλειστικά στη γραμμή της Βενετίας και για ταξίδι 
με το πλοίο ASTERION τις εξής περιόδους: Ελλάδα – Βενετία: 
01/01/2017 - 13/08/2017 & 15/09/2017 – 31/12/2017. 
Βενετία – Ελλάδα: 01/01/2017 - 29/06/2017 & 15/08/2017 – 
31/12/2017. Επιλέγοντας την υπηρεσία «CΑΜPER SPECIAL» 
πληρώνετε τιμή καταστρώματος για τους επιβάτες και την 
τιμή του οχήματος και λαμβάνετε: 
- Διαμονή σε εσωτερική καμπίνα, - Χώρο στο γκαράζ για το 
τροχόσπιτο ή αυτοκινούμενο όχημά σας, - 30% έκπτωση σε 
όλα τα γεύματα και ποτά στο εστιατόριο Self Service κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού. ισχύει μόνο για αυτοκινούμενα ή 
ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα (οχήματα πλήρως εξοπλισμένα 
με ανέσεις ιδιωτικής χρήσης). ισχύει για περιορισμένη 
διαθεσιμότητα.

XΡΟΝΙΑ

  !        EARLY BOOKING
• η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων έως 
την 28η Φεβρουαρίου 2017. • ισχύει για εισιτήρια απλής μετά-
βασης ή μετ' επιστροφής έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. 
• ισχύει για τους επιβάτες και το όχημά τους (όλων των 
κατηγοριών). • Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί με την έκπτωση 
''EARLY BOOKING'', μπορούν να αλλάξουν ημερομηνία 
αναχώρησης αλλά δεν μπορούν να ακυρωθούν. Εάν η 
κράτηση αλλάξει μετά την 28η Φεβρουαρίου 2017, θα πρέπει 
να καταβληθεί η διαφορά τιμής μεταξύ της προσφοράς EARLY 
BOOKING και των ακέραιων ναύλων στο σκέλος της διαδρο-
μής που μεταβάλλεται. η έκπτωση ισχύει και για κρατήσεις με 
ανοικτή ημερομηνία επιστροφής (το Early Booking παρέχεται 
μόνο στο σκέλος της αναχώρησης και όχι στο σκέλος της 
επιστροφής που έχει ανοιχτή ημερομηνία ταξιδιού). 
• η έκπτωση ισχύει μόνο για τους ναύλους που αναγράφονται 
σε αυτό το φυλλάδιο.  • η έκπτωση είναι αθροιστική με τις 
άλλες εκπτώσεις (με εξαίρεση την έκπτωση παιδιών). • ισχύει 
για περιορισμένη διαθεσιμότητα.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΚΟΝΑ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ Αναχώρηση 13:30

ΙΟΥΛΙΟΣ Αναχώρηση 16:30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Αναχ. 13:30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Αναχ. 16:30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Αναχ. 14:30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Αναχ. 17:30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Αναχ. 14:30

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Αναχ. 17:30

• Όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες που δεν εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες είναι ημέρες χαμηλής περιόδου. • Για τις αναχωρήσεις μετά τα μεσάνυχτα από την ηγουμενίτσα και την Κέρκυρα ισχύει η εποχικότητα της προηγούμενης ημέρας.

δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε

δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε

Από ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ για ΑΝΚΟΝΑ & αντίστροφα

 ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη

 ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη

 1. οχήματα / Ρυμούλκες έως 6μ μήκος και έως 2μ ύψος
 2. οχήματα / Ρυμούλκες έως 6μ μήκος και πάνω από 2μ ύψος
 3. οχήματα / Ρυμούλκες από 6,01μ έως 8μ μήκος
 4. οχήματα / Ρυμούλκες από 8,01μ έως 10μ μήκος
 5. οχήματα / Ρυμούλκες πάνω από 10μ μήκος
 6. Ρυμούλκες έως 2,50μ μήκος & 2μ ύψος
 7. τροχόσπιτα open Deck έως 6μ μήκος και έως 2μ ύψος
 8. τροχόσπιτα open Deck έως 6μ μήκος και πάνω από 2μ ύψος
 9. τροχόσπιτα open Deck από 6,01μ έως 8μ μήκος
 10.  τροχόσπιτα open Deck από 8,01μ έως 10μ μήκος
 11. τροχόσπιτα open Deck πάνω από 10μ μήκος
 12. Μοτοσυκλέτες

 13. Ποδήλατα

 Deck Κατάστρωμα
 ats Καθίσματα αεροπορικού τύπου
 Dor (1) Κοιτώνες με κοινόχρηστο ντους & Wc

 ab4 4-κλινη εσωτερική καμπίνα
 a4 4-κλινη εξωτερική καμπίνα
 ab3 3-κλινη εσωτερική καμπίνα
 aa3 3-κλινη εξωτερική καμπίνα
 ab2 2-κλινη εσωτερική καμπίνα
 a2 2-κλινη εξωτερική καμπίνα
 aa2 2-κλινη εξωτερική καμπίνα
 lUX (2) 2-κλινη εξωτερική καμπίνα

 δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ

www.anek.gr Γραμμή Aνκόνας

Οι ρυμούλκες χρεώνονται (ανάλογα με τις διαστάσεις τους) ως OPEN DECK οχήματα όταν κρατούνται σε συνδυασμό με τροχόσπιτο OPEN DECK.
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 ΚΑΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Όροι ναύλων
• Η μονόκλινη χρήση καμπίνας έχει 50% επιβάρυνση και διατίθεται στις κατηγορίες καμπινών   

LUX, A2 and ΑΒ2.
• Χρήση ανά κρεβάτι (ανδρών και γυναικών) είναι διαθέσιμη στις κατηγορίες καμπινών A2, 

A3, A4, AB2, AB3, AB4. 
• O ναύλος μετ' επιστροφής υπολογίζεται προσθέτοντας τον ναύλο μετάβασης και 

επιστροφής της αντίστοιχης εποχικότητας.
• Tα πλοία διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση και λειτουργία για 

επιβάτες με ειδικές ανάγκες. λόγω του περιορισμένου αριθμού αυτών των καμπινών, είναι 
απαραίτητο να γίνεται κράτηση εγκαίρως. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με την απευθείας γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών. 

• Εφαρμόζεται επιβάρυνση καυσίμων €5.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως 4 
ετών) και ανά όχημα. η επιβάρυνση καυσίμου μπορεί να προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί 
αναγκαίο (δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές).

• Γεύματα και ποτά δεν περιλαμβάνονται στους ναύλους.
• Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.anek.gr
• Οι ναύλοι και τα δρομολόγια ισχύουν κατά τη διάρκεια εκτύπωσης του φυλλαδίου τον Δεκέμβριο 

του 2016. 
• η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια, τους ναύλους και τις εκπτώσεις 

χωρίς προειδοποίηση.

Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και WC.
(1) Οι κοιτώνες των έξι κρεβατιών βρίσκονται σε ενοποιημένο 

χώρο και είναι χωρισμένοι σε τμήματα ανδρών και γυναικών 
με κοινόχρηστα ντους και WC. Οι επιβάτες που επιθυμούν 
ιματισμό μπορούν να απευθυνθούν στη Ρεσεψιόν (Οι 
κοιτώνες είναι διαθέσιμοι στο Superfast ΧI).

(2) Περιλαμβάνεται πρωινό.      
Τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή μπορεί να μη διαθέτουν 
όλες τις παραπάνω αναγραφόμενες κατηγορίες θέσεων..
Κάθε καμπίνα χαρακτηρίζεται και διατίθεται ως 1κλινη, 2κλινη, 
3κλινη ή 4κλινη, ανάλογα τον αριθμό των επιβατών που την 
χρησιμοποιούν και όχι βάσει του αριθμού των κλινών που 
διαθέτει ή τις πιθανές (έξτρα) παροχές που προσφέρει. 

  50 50  50 50
  20 20

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

• Κατοικίδιο σε καμπίνα: Οι καμπίνες είναι 4κλινες 
εσωτερικές & εξωτερικές και μπορούν να διατεθούν 
ως 4κλινες, 3κλινες, 2κλινες ή μονόκλινες. Υπάρχει 
επιπλέον χρέωση 50% για τις μονόκλινες. Οι καμπίνες με 
δυνατότητα φιλοξενίας κατοικίδιων δεν είναι διαθέσιμες 
ανά κρεβάτι. Eπιτρέπονται έως δύο κατοικίδια ανά 
καμπίνα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ 
(Τιμές ανά κατοικίδιο σε €) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 Κατοικίδιo σε καμπίνα  
 Κατοικίδιo σε κλωβό  

 Επίναυλος καμπίνας  

ΚΑΜΠΙΝΑ
(Τιμές σε €)

• PuRE καμπίνες: Οι διαθέσιμες κατηγορίες είναι  LUX, A4 
ή AB4 και διατίθενται στο Superfast XI. 
η διάθεση εσωτερικής ή εξωτερικής καμπίνας PURE (ΑΒ4 
ή Α4) ως μονόκλινη επιβαρύνεται σε ποσοστό 100% της 
αντίστοιχης τιμής της 2κλινης καμπίνας. η διάθεση LUX 
PURE καμπίνας ως μονόκλινης επιβαρύνεται με το 50% 
της αντίστοιχης τιμής της 2κλινης καμπίνας.



     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
     1   4  6  8   11  13  15   18  20  22   25  27  29  
 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

 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
  2  4   7  9  11   14  16  18   21  23  25   28  30 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                     
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Κάντε κράτηση online 
στο www.anek.gr

Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Aνκόνα   

*   Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (και Open Deck) για τα μέλη της: ADAC, ACE, ARCD, FREEONTOUR, DCC DEUTSCHER CAmPINGCLUB, 
OEAmTC, ARBÖ AUTOmOBILE CLUB, CAmPING & CARAVANING CLUB, TCS, NKC, ANWB, FFCC, ACA, FFACCC. TOURING CLUB, 
KAmPEERTOERIST, TOURING CLUB ITALIANO, PLEINAIR, CONFEDERCAmPEGGIO, σε όλa τα τροχόσπιτα οχήματα (και Open Deck) για τα μέλη 
της: CAmPER CLUB ITALIANO, VIAGGARE IN LIBERTA, TURISmO ITINERANTE, UNIONE CLUB AmICI, CAmPERLIFE, A.C.T. ITALIA, VIVICAmPER, 
mOTORHOmECLUB GREECE 

• Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στον επίναυλο καυσίμων (εάν υπάρχει), στους ναύλους μεταφοράς κατοικίδιων και στον επίναυλο για τις καμπίνες 
PURE. • Οι παραπάνω εκπτώσεις και προσφορές δεν είναι αθροιστικές εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Μόνο μία, η μεγαλύτερη, ισχύει κάθε φορά.

 ελλαδα ► itaλια ΠΑΤΡΑ ΗΓ/ΤΣA ΚΕΡΚΥΡΑ ANΚONA

 ελλαδα ► itaλια ΠΑΤΡΑ ΗΓ/ΤΣA ΚΕΡΚΥΡΑ ANΚONA

 itaλια ► ελλαδα ANΚONA ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓ/ΤΣA ΠΑΤΡΑ

 itaλια ► ελλαδα ANΚONA ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓ/ΤΣA ΠΑΤΡΑ

  αΝαΧΩΡηση αΝαΧΩΡηση  αΝαΧΩΡηση αφιΞη

  αΝαΧΩΡηση αΝαΧΩΡηση  αΝαΧΩΡηση αφιΞη

  αΝαΧΩΡηση αφιΞη αφιΞη αφιΞη

  αΝαΧΩΡηση αφιΞη αφιΞη αφιΞη

ΤΡΙ, ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ 14:30 20:15  -  11:00(1)

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 14:30 20:15  -  11:00(1)

 δΕΥ,** ΤΕΤ** 14:30 20:15   21:30  11:30(1)

 δΕΥ,** ΤΕΤ** 17:30 23:15   00:30(1)  14:30(1)

 ΤΡΙ,** ΠΕΜ** 16:30 08:30(1)   09:45(1)  15:30(1)

 ΤΡΙ,** ΠΕΜ** 13:30 05:30(1)   06:45(1)  12:30(1)

 δΕΥ, ΤΕΤ, ΠΑΡ 17:30 23:15  -  14:00(1)

 ΠΑΡ 17:30 23:15  -  14:00(1)

 ΣΑΒ 16:30 -   09:30(1)  15:00(1)

 ΤΡΙ, ΠΕΜ, ΣΑΒ 16:30 -   09:30(1)  15:00(1)

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 13:30 -   06:30(1)  12:00(1)

 δΕΥ, ΤΕΤ, ΠΑΡ, ΣΑΒ, ΚΥΡ 13:30 -   06:30(1)  12:00(1)

(1) Την επόμενη ημέρα.  
(**) Μέσω Κέρκυρας (αναχωρήσεις από Aνκόνα): 04/07, 06/07, 11/07, 13/07, 18/07, 20/07, 25/07, 27/07, 
01/08, 03/08, 08/08 & 10/08.

(1) Την επόμενη ημέρα.  
(**) Μέσω Κέρκυρας (αναχωρήσεις από Aνκόνα): 15/08, 17/08, 22/08, 24/08, 29/08, 31/08, 05/09 & 07/09. 

(1) Την επόμενη ημέρα.  
(**) Μέσω Κέρκυρας (αναχωρήσεις από Πάτρα): 03/07, 05/07, 10/07, 12/07, 17/07, 19/07, 24/07, 26/07, 
31/07, 02/08, 07/08, & 09/08.

(1) Την επόμενη ημέρα.  
(**)  Μέσω Κέρκυρας (αναχωρήσεις από Πάτρα): 14/08, 16/08, 21/08, 23/08, 28/08, 30/08, 04/09 & 06/09. 
• Οι παραπάνω ημερομηνίες δεν περιλαμβάνουν εκείνες κατά τις οποίες τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται λόγω της ετήσιας συντήρησης των πλοίων.  • Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις πραγματοποιούνται σε τοπική 
ώρα.  • Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα προσέγγισης του πλοίου στην είσοδο του λιμανιού.  •  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια, ή τα πλοία χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ 
τούτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να επιβεβαιώσετε το ταξίδι σας.  Τροποποιήσεις των δρομολογίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα www.anek.gr

(1) Την επόμενη ημέρα.  *Διάρκεια δρομολογίου 21 ώρες.  • Ανεκτέλεστο δρομολόγιο: 01/01/2017. (1) Την επόμενη ημέρα.  *Διάρκεια δρομολογίου 21 ώρες.  • Ανεκτέλεστο δρομολόγιο: 03/01/2017.

Από 01.01.2017 έως 29.06.2017 και από 11.09.2017 έως 31.12.2017
 ελλαδα ► itaλια ΠΑΤΡΑ ΗΓOΥMENITΣA ANKONA
  αΝαΧΩΡηση αΝαΧΩΡηση αφιΞη

 ΠΑΡ*, ΣΑΒ* 17:30 23:15  14:00(1)

 δΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΚΥΡ 17:30 23:59  16:30(1)

 itaλια ► ελλαδα ANKONA ΗΓOΥMENITΣA ΠΑΤΡΑ
  αΝαΧΩΡηση αφιΞη αφιΞη

 ΣΑΒ*, ΚΥΡ* 16:30  09:30(1)  15:00(1)

 ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΠΕΜ, ΠΑΡ  13:30  08:00(1)  14:30(1)

Από 30.06.2017 έως 13.08.2017

Από 14.08.2017 έως 10.09.2017

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

CAmPING ΕΝ ΠΛΩ
η υπηρεσία Camping εν πλω είναι διαθέσιμη από 1 Απριλίου έως 31 
Οκτωβρίου (δεν διατίθεται στην γραμμή Κέρκυρα-ιταλία  και αντίστρο-
φα) και σας παρέχει τη δυνατότητα διαμονής στο τροχόσπιτό σας, 
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με διαθέσιμα λουτρό, ντους και 
δωρεάν παροχή ρεύματος 220 Volt. Επιπλέον έχετε πρόσβαση σε όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου όπως μπαρ, εστιατόρια, κατα-
στήματα κλπ. Όλα αυτά πληρώνοντας μόνο το εισιτήριο καταστρώμα-
τος (DECK) και του αντίστοιχου οχήματος.

η έκπτωση ισχύει στα μέλη του προγράμματος ANEK Smart 
Bonus σε όλες τις θέσεις επιβατών και οχημάτων (εξαιρούνται οι 
κατηγορίες Open Deck).• η έκπτωση δεν είναι αθροιστική με τις 
άλλες εκπτώσεις (με εξαίρεση την έκπτωση "EARLY BOOKING"). 
• Κατά την κράτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός 
μέλους. Ο δικαιούχος πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα μέλους του 
κατά τη διάρκεια της έκδοσης και κατά τη διάρκεια του Check-in 
στο λιμάνι αναχώρησης. • ισχύει για περιορισμένη διαθεσιμότητα.

20% ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΑNEK Smart
NEO

    !       EARLY BOOKING
• η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων 
έως την 28η Φεβρουαρίου 2017. • ισχύει για εισιτήρια 
απλής μετάβασης ή μετ’ επιστροφής έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2017.  • ισχύει για τους ναύλους μεμονωμένων 
επιβατών και οχημάτων (αυτοκινήτων ή minibuses) έως 
6μ. μήκος και 2μ. ύψος, ρυμουλκούμενων μέχρι 2,50μ. 
μήκος και 2μ. ύψος και μοτοσικλετών • η έκπτωση δεν 
ισχύει για κρατήσεις Camping εν πλω. • Τα εισιτήρια που 
έχουν εκδοθεί με την έκπτωση EARLY BOOKING, μπορούν 
να αλλάξουν ημερομηνία αναχώρησης αλλά δεν 
μπορούν να ακυρωθούν. Εάν η κράτηση αλλάξει μετά 
την 28η Φεβρουαρίου 2017, θα πρέπει να καταβληθεί η 
διαφορά τιμής μεταξύ της προσφοράς EARLY BOOKING 
και των ακέραιων ναύλων στο σκέλος της διαδρομής 
που μεταβάλλεται. η έκπτωση ισχύει και για κρατήσεις 
με ανοικτή ημερομηνία επιστροφής (το Early Booking 
παρέχεται μόνο στο σκέλος της αναχώρησης και όχι στο 
σκέλος της επιστροφής που έχει ανοιχτή ημερομηνία 
ταξιδιού). • η έκπτωση ισχύει μόνο για τους ναύλους που 
αναγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο.  • η έκπτωση είναι 
αθροιστική με τις άλλες εκπτώσεις (με εξαίρεση την έκ-
πτωση παιδιών). • ισχύει για περιορισμένη διαθεσιμότητα.

20%  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ & ΠΑΡΕΕΣ 
η έκπτωση ισχύει για τριμελείς ή τετραμελείς οικογένειες/παρέες 
που ταξιδεύουν με τον ίδιο κωδικό κράτησης στις κατηγορίες 
θέσεων AA3/AB3 ή A4/AB4 και για το ι.Χ. αυτοκίνητό τους (όλων 
των κατηγοριών - εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα οχήματα και οι 
μοτοσικλέτες). ισχύει για περιορισμένη διαθεσιμότητα. 

                ΑΕΡΟΠ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
                 & ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
η έκπτωση ισχύει για 3 έως 7 επιβάτες που ταξιδεύουν με τον ίδιο 
κωδικό κράτησης σε αεροπορικού τύπου καθίσματα (ATS) ή κατά-
στρωμα (DECK) και για το ι.Χ. αυτοκίνητό τους έως 6μ. μήκος και 
2μ. ύψος, (εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα οχήματα και οι μοτοσι-
κλέτες). η έκπτωση δεν ισχύει για κρατήσεις Camping εν πλω. ισχύει 
για περιορισμένη διαθεσιμότητα. 

                 AutOmOBILE ASSOCIAtIONS  
                 CAmPING CLuBS 
25% έκπτωση στα εισιτήρια των οχημάτων τους δικαιούνται τα μέλη 
των διαφόρων ενώσεων αυτοκινήτου και Camping clubs*. Το όχη-
μα πρέπει να συνοδεύεται από ένα μέλος της λέσχης. Ο δικαιούχος 
πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα μέλους του κατά τη διάρκεια της 
έκδοσης και κατά τη διάρκεια του Check-in στο λιμάνι αναχώρησης 
διαφορετικά, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά τιμής μεταξύ της 
προσφοράς και των ακέραιων ναύλων. η έκπτωση μπορεί να συν-
δυαστεί με τις εκπτώσεις: "EARLY BOOKING" (υπό την προϋπόθεση 
ότι ο τύπος οχήματος έχει το δικαίωμα για την έκπτωση "EARLY 
BOOKING"), "ΕΠιΒΑΤΕΣ 60 ΕΤΩΝ ΚΑι ΑΝΩ", "ΝΕΟι", "ΠΑιΔιΑ". η έκπτω-
ση δεν ισχύει για Camping εν πλω Κρατήσεις από 1 ιουλ έως 15 
Αυγ για αναχωρήσεις από Ανκόνα προς Ελλάδα και από 1 Αύγ. - 
15 Σεπ. για αναχωρήσεις από την Ελλάδα προς Ανκόνα). ισχύει για 
περιορισμένη διαθεσιμότητα.  Δεν ισχύει για ασυνόδευτα οχήματα.

20%  tRENItALIA DISCOuNt 
η ΑΝΕΚ LINES προσφέρει 20% έκπτωση στους επιβάτες της 
TRENITALIA που φθάνουν με το τρένο στα λιμάνια της Ανκόνα, 
του Μπάρι και της Βενετίας και πρόκειται να ταξιδέψουν με τα 
πλοία της.
η tRENItALIA προσφέρει 20% έκπτωση στις θέσεις Standard 
και Economy και 30% στις θέσεις Business & First Class στους 
επιβάτες της ANEK LINES που επιθυμούν να ταξιδέψουν με 
τα τρένα Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca της 
TRENITALIA, από τα παραπάνω λιμάνια. Επισκεφθείτε το 
www.anek.gr για τους όρους και τις προυποθέσεις.

25%  

30%  ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ισχύει για τους επιβάτες και το όχημά τους όλων των κατηγοριών, 
μόνο με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής 
που έχουν εκδοθεί με τον ίδιο κωδικό κράτησης. Τα ονόματα των 
επιβατών και η κατηγορία του οχήματος πρέπει να είναι ίδια και στα 
δύο σκέλη του ταξιδιού. η έκπτωση έχει ήδη συμπεριληφθεί στον 
τιμοκατάλογο. η έκπτωση είναι αθροιστική με τις άλλες εκπτώσεις.

30%  ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στους επιβάτες γραμμών Αδριατικής που συνεχίζουν το ταξίδι τους προς 
Χανιά & ηράκλειο παρέχεται έκπτωση 30% στο δρομολόγιο μετάβασης. 
ισχύει και για τα οχήματα όλων των κατηγοριών. Τα εισιτήρια γραμμών 
Αδριατικής και εσωτερικού πρέπει να εκδίδονται ταυτόχρονα. ισχύει 
και για τα δρομολόγια που πραγματοποιεί η ΑιΓΑιΟΝ ΠΕλΑΓΟΣ. 10% 
έκπτωση στις γραμμές της LANE SEA LINES. η έκπτωση δεν συνδυάζεται 
με καμία άλλη έκπτωση γραμμών εσωτερικού.

50%  ΠΑΙΔΙΑ
•  Παιδιά κάτω των 4 ετών πληρώνουν €5,50 ανά διαδρομή, χωρίς δικαί-

ωμα αεροπορικού τύπου καθίσματος (ATS) ή κλίνης σε καμπίνα. 
•  Παιδιά κάτω των 4 ετών που καταλαμβάνουν αεροπορικού τύπου 

κάθισμα (ATS) ή κλίνη σε καμπίνα πληρώνουν το 50% του επιλεγμένου 
ναύλου. 

•  Παιδιά από 4 έως 16 ετών έχουν έκπτωση 50% στον επιλεγμένο 
ναύλο. 

Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
ενήλικα.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ - ΚΑΜΠΙΝΑ LuX
Προσφέρεται δωρεάν πρωινό στο A la carte εστιατόριο ή στο Self 
service στους επιβάτες καμπίνας LUX. (Oι καμπίνες Lux είναι διαθέσιμες 
στα πλοία OLYmPIC CHAmPION, HELLENIC SPIRIT & SFXI ).

20%  ΝΕΟΙ
Οι επιβάτες ηλικίας 17 έως 25 ετών δικαιούνται 20% έκπτωση. 
ισχύει για όλες τις θέσεις επιβατών και οχημάτων έως 6μ. μή-
κος και 2μ. ύψος και μοτοσικλετών (εξαιρούνται τα ρυμουλ-
κούμενα οχήματα). ισχύει και για τους φοιτητές κατόχους της 
κάρτας ISIC (Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα) και της κάρτας 
EYC (Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων), ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους. η έκπτωση ισχύει επίσης και για κρατήσεις Camping 
εν πλω.  Νέοι ηλικίας κάτω των18 ετών που ταξιδεύουν σε 
καμπίνα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

20%  ΕΠΙΒΑΤΕΣ 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Οι επιβάτες ηλικίας 60 ετών και άνω δικαιούνται 20% έκπτω-
ση. ισχύει για όλες τις θέσεις επιβατών και οχημάτων έως 
6μ. μήκος και 2μ. ύψος και μοτοσικλετών (εξαιρούνται τα 
ρυμουλκούμενα οχήματα).  η έκπτωση ισχύει επίσης και για 
κρατήσεις Camping εν πλω.

XΡΟΝΙΑ
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την SUPERFAST FERRIES

20% 



ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 57 40 68 48 81 57
 68 48 79 55 92 64
 102 71 125 88 153 107
 118 83 139 97 159 111
 130 91 158 111 185 130
 139 97 167 117 195 137
 156 109 190 133 226 158
 158 111 194 136 229 160
 178 125 214 150 265 186
 259 181 310 217 360 252

 62 43 80 56 98 69
 108 76 146 102 183 128
 170 119 209 146 248 174
 245 172 290 203 335 235
 400 280 445 312 489 342
 47 33 60 42 73 51
 65 46 84 59 103 72
 113 79 153 107 192 134
 178 125 219 153 260 182
 257 180 304 213 352 246
 420 294 467 327 513 359
 30 21 37 26 44 31
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ΚΑΤ.       ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ

Από ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ για ΜΠΑΡΙ & αντίστροφα

 ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη

 ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη ΜΕΤΑΒΑΣη ΕΠιΣΤΡΟΦη

 ΚΑΤ.        ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ δΩΡεαΝ

 1. οχήματα / Ρυμούλκες έως 6μ μήκος και έως 2μ ύψος
 2. οχήματα / Ρυμούλκες έως 6μ μήκος και πάνω από 2μ ύψος
 3. οχήματα / Ρυμούλκες από 6,01μ έως 8μ μήκος
 4. οχήματα / Ρυμούλκες από 8,01μ έως 10μ μήκος
 5. οχήματα / Ρυμούλκες πάνω από 10μ μήκος
 6. Ρυμούλκες έως 2,50μ μήκος & 2μ ύψος
 7. τροχόσπιτα open Deck έως 6μ μήκος και έως 2μ ύψος
 8. τροχόσπιτα open Deck έως 6μ μήκος και πάνω από 2μ ύψος
 9. τροχόσπιτα open Deck από 6,01μ έως 8μ μήκος
 10.  τροχόσπιτα open Deck από 8,01μ έως 10μ μήκος
 11. τροχόσπιτα open Deck πάνω από 10μ μήκος
 12. Μοτοσυκλέτες

 13. Ποδήλατα

 Deck Κατάστρωμα
 ats Καθίσματα αεροπορικού τύπου
 Dor (1) Κοιτώνες με κοινόχρηστο ντους & Wc

 ab4 4-κλινη εσωτερική καμπίνα
 a4 4-κλινη εξωτερική καμπίνα
 ab3 3-κλινη εσωτερική καμπίνα
 aa3 3-κλινη εξωτερική καμπίνα
 ab2 2-κλινη εσωτερική καμπίνα
 a2/aa2 2-κλινη εξωτερική καμπίνα
 lUX(2)  2-κλινη εξωτερική καμπίνα

www.anek.gr Γραμμή Μπάρι

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΠΑΡΙ

ΙΟΥΝ.
ΙΟΥΛ.
AΥΓ.

ΙΟΥΛ.
AΥΓ.
ΣΕΠ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ

• Όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες που δεν εμφανίζονται στους παραπάνω πίνακες είναι ημέρες χαμηλής περιόδου. • Στο δρομολόγιο Πάτρα - ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Μπάρι, ισχύει η εποχικότητα της προηγούμενης ημέρας για 
τις αναχωρήσεις από την Κέρκυρα ή την ηγουμενίτσα προς το Μπάρι.
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δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε

Οι ρυμούλκες χρεώνονται (ανάλογα με τις διαστάσεις τους) ως OPEN DECK οχήματα όταν κρατούνται σε συνδυασμό με τροχόσπιτο OPEN DECK.
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Όροι ναύλων
• Η μονόκλινη χρήση καμπίνας έχει 70% επιβάρυνση και διατίθεται στις κατηγορίες καμπινών   

LUX, A2 and ΑΒ2.
• Χρήση ανά κρεβάτι (ανδρών και γυναικών) είναι διαθέσιμη στις κατηγορίες καμπινών A2, 

A3, A4, AB2, AB3, AB4.
• O ναύλος μετ' επιστροφής υπολογίζεται προσθέτοντας τον ναύλο μετάβασης και 

επιστροφής της αντίστοιχης εποχικότητας.
• Tα πλοία διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση και λειτουργία για 

επιβάτες με ειδικές ανάγκες. λόγω του περιορισμένου αριθμού αυτών των καμπινών, είναι 
απαραίτητο να γίνεται κράτηση εγκαίρως. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με την απευθείας γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών. 

• Εφαρμόζεται επιβάρυνση καυσίμων €3.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως 4 
ετών) και ανά όχημα. η επιβάρυνση καυσίμου μπορεί να προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί 
αναγκαίο (δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές).

• Γεύματα και ποτά δεν περιλαμβάνονται στους ναύλους.
• Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.anek.gr
• Οι ναύλοι και τα δρομολόγια ισχύουν κατά τη διάρκεια εκτύπωσης του φυλλαδίου τον Δεκέμβριο 

του 2016. 
• η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια, τους ναύλους και τις εκπτώσεις 

χωρίς προειδοποίηση.

Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και WC.
(1) Οι κοιτώνες των έξι κρεβατιών βρίσκονται σε ενοποιημένο 

χώρο και είναι χωρισμένοι σε τμήματα ανδρών και γυναικών 
με κοινόχρηστα ντους και WC. Οι επιβάτες που επιθυμούν 
ιματισμό μπορούν να απευθυνθούν στη Ρεσεψιόν (Οι 
κοιτώνες είναι διαθέσιμοι στo Superfast ΧI).

(2) Περιλαμβάνεται πρωινό.      
Τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή μπορεί να μη διαθέτουν 
όλες τις παραπάνω αναγραφόμενες κατηγορίες θέσεων.
Κάθε καμπίνα χαρακτηρίζεται και διατίθεται ως 1κλινη, 2κλινη, 
3κλινη ή 4κλινη, ανάλογα τον αριθμό των επιβατών που την 
χρησιμοποιούν και όχι βάσει του αριθμού των κλινών που 
διαθέτει ή τις πιθανές (έξτρα) παροχές που προσφέρει. 

  50 50  50 50
  20 20

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

• Κατοικίδιο σε καμπίνα: Οι καμπίνες είναι 4κλινες 
εσωτερικές & εξωτερικές και μπορούν να διατεθούν 
ως 4κλινες, 3κλινες, 2κλινες ή μονόκλινες. Υπάρχει 
επιπλέον χρέωση 70% για τις μονόκλινες. Οι καμπίνες με 
δυνατότητα φιλοξενίας κατοικίδιων δεν είναι διαθέσιμες 
ανά κρεβάτι. Eπιτρέπονται έως δύο κατοικίδια ανά 
καμπίνα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ 
(Τιμές ανά κατοικίδιο σε €) ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 Κατοικίδιo σε καμπίνα  
 Κατοικίδιo σε κλωβό  

 Επίναυλος καμπίνας  

ΚΑΜΠΙΝΑ
(Τιμές σε €)

• PuRE καμπίνες: Οι διαθέσιμες κατηγορίες είναι  LUX, A4 
ή AB4 και διατίθενται στo Superfast XI. 
η διάθεση εσωτερικής ή εξωτερικής καμπίνας PURE (ΑΒ4 
ή Α4) ως μονόκλινη επιβαρύνεται σε ποσοστό 100% της 
αντίστοιχης τιμής της 2κλινης καμπίνας. η διάθεση LUX 
PURE καμπίνας ως μονόκλινης επιβαρύνεται με το 70% 
της αντίστοιχης τιμής της 2κλινης καμπίνας.
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20%  ΝΕΟΙ
Οι επιβάτες ηλικίας 13 έως 25 ετών δικαιούνται 20% έκπτωση. 
ισχύει για όλες τις θέσεις επιβατών και οχημάτων έως 6μ. μή-
κος και 2μ. ύψος και μοτοσικλετών (εξαιρούνται τα ρυμουλ-
κούμενα οχήματα). ισχύει και για τους φοιτητές κατόχους της 
κάρτας ISIC (Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα) και της κάρτας 
EYC (Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων), ανεξάρτητα από την ηλικία 
τους. η έκπτωση ισχύει επίσης και για κρατήσεις Camping 
εν πλω.  Νέοι ηλικίας κάτω των18 ετών που ταξιδεύουν σε 
καμπίνα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

20%  ΕΠΙΒΑΤΕΣ 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Οι επιβάτες ηλικίας 60 ετών και άνω δικαιούνται 20% έκπτωση. 
ισχύει για όλες τις θέσεις επιβατών και οχημάτων έως 6μ. 
μήκος και 2μ. ύψος και μοτοσικλετών (εξαιρούνται τα 
ρυμουλκούμενα οχήματα).  η έκπτωση ισχύει επίσης και για 
κρατήσεις Camping εν πλω.

  !        EARLY BOOKING
• η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίων έως 
την 28η Φεβρουαρίου 2017. • ισχύει για εισιτήρια απλής με-
τάβασης ή μετ’ επιστροφής έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. 
• ισχύει για τους επιβάτες και το όχημά τους (όλων των 
κατηγοριών). • Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί με την έκπτω-
ση ‘’EARLY BOOKING’’, μπορούν να αλλάξουν ημερομηνία 
αναχώρησης αλλά δεν μπορούν να ακυρωθούν. Εάν η 
κράτηση αλλάξει μετά την 28η Φεβρουαρίου 2017, θα πρέ-
πει να καταβληθεί η διαφορά τιμής μεταξύ της προσφοράς 
EARLY BOOKING και των ακέραιων ναύλων στο σκέλος της 
διαδρομής που μεταβάλλεται. η έκπτωση ισχύει και για κρα-
τήσεις με ανοικτή ημερομηνία επιστροφής (το Early Booking 
παρέχεται μόνο στο σκέλος της αναχώρησης και όχι στο 
σκέλος της επιστροφής που έχει ανοιχτή ημερομηνία 
ταξιδιού). • η έκπτωση ισχύει μόνο για τους ναύλους που 
αναγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο.  • η έκπτωση είναι 
αθροιστική με τις άλλες εκπτώσεις (με εξαίρεση την έκπτωση 
παιδιών). • ισχύει για περιορισμένη διαθεσιμότητα. 25% 

Κάντε κράτηση online 
στο www.anek.gr

Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Μπάρι
Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την SUPERFAST FERRIES

CAmPING ΕΝ ΠΛΩ

*   Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (και Open Deck) για τα μέλη της: ADAC, ACE, ARCD, FREEONTOUR, DCC DEUTSCHER CAmPINGCLUB, OEAmTC, 
ARBÖ AUTOmOBILE CLUB, CAmPING & CARAVANING CLUB, TCS, NKC, ANWB, FFCC, ACA, FFACCC. TOURING CLUB, KAmPEERTOERIST, TOURING 
CLUB ITALIANO, PLEINAIR, CONFEDERCAmPEGGIO, σε όλa τα τροχόσπιτα οχήματα (και Open Deck) για τα μέλη της: CAmPER CLUB ITALIANO, 
VIAGGARE IN LIBERTA, TURISmO ITINERANTE, UNIONE CLUB AmICI, CAmPERLIFE, A.C.T. ITALIA, VIVICAmPER, mOTORHOmECLUB GREECE 

• Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στον επίναυλο καυσίμων (εάν υπάρχει), στους ναύλους μεταφοράς κατοικίδιων και στον επίναυλο για τις καμπίνες PURE. 
• Οι παραπάνω εκπτώσεις και προσφορές δεν είναι αθροιστικές εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Μόνο μία, η μεγαλύτερη, ισχύει κάθε φορά.

δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε

δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε tΡ τε Πε Πα σa ΚΥ δε

 ελλαδα ► itaλια ΠΑΤΡΑ ΗΓ/TΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΑΡΙ

 ελλαδα ► itaλια ΠΑΤΡΑ ΗΓ/TΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΑΡΙ

  ελλαδα ► itaλια ΠΑΤΡΑ ΗΓ/TΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΑΡΙ

 itaλια ► ελλαδα ΜΠΑΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓ/TΣΑ ΠΑΤΡΑ

 itaλια ► ελλαδα ΜΠΑΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓ/TΣΑ ΠΑΤΡΑ

 itaλια ► ελλαδα ΜΠΑΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓ/TΣΑ ΠΑΤΡΑ

  αΝαΧΩΡηση αΝαΧΩΡηση  αΝαΧΩΡηση αφιΞη 

  αΝαΧΩΡηση αΝαΧΩΡηση  αΝαΧΩΡηση αφιΞη 

  αΝαΧΩΡηση αΝαΧΩΡηση  αΝαΧΩΡηση αφιΞη 

  αΝαΧΩΡηση   αφιΞη  αφιΞη αφιΞη

  αΝαΧΩΡηση   αφιΞη  αφιΞη αφιΞη

  αΝαΧΩΡηση   αφιΞη  αφιΞη αφιΞη

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ εκτός ΤΕΤ  18:00    00:30(1)  -     09:30(1)

  δΕΥ, ΤΡΙ, ΠΕΜ, ΠΑΡ  18:00    00:30(1)  -     09:30(1)

  δΕΥ, ΤΡΙ, ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΚΥΡ  18:00    00:30(1)  -     09:30(1)

 δΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΠΑΡ, ΣΑΒ 19:30 -      05:30(1)  13:00(1) 

 δΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ 19:30 -       05:30(1)  13:00(1) 

 δΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ, ΣΑΒ 19:30 -       05:30(1)  13:00(1) 

 ΤΕΤ 18:00    00:30(1)      02:00(1)    10:00(1)

 ΤΕΤ, ΣΑΒ, ΚΥΡ  18:00    00:30(1)       02:00(1)    10:00(1)

 ΤΕΤ 18:00    00:30(1)       02:00(1)    10:00(1)

 ΠΕΜ 19:30    04:30(1)       06:00(1)  13:00(1)

 ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΣΑΒ 19:30     04:30(1)        06:00(1)  13:00(1)

 ΠΕΜ 19:30     04:30(1)       06:00(1)  13:00(1)

  ΚΥΡ 13:30 -   23:00  07:00(1)

  ΚΥΡ 13:30 -    23:00  07:00(1)

  ΣΑΒ, ΚΥΡ -  02:00  03:30  10:30   ΠΑΡ, ΣΑΒ 13:00  22:00  23:30 -
  ΚΥΡ 13:30 -  23:00  07:00(1)

Από 01.01.2017 έως 30.05.2017 και από 01.10.2017 έως 31.12.2017

Από 31.05.2017 έως 29.06.2017 και από 15.09.2017 έως 30.09.2017

Από 30.06.2017 έως 27.07.2017 και από 01.09.2017 έως 14.09.2017

Από 28.07.2017 έως 31.08.2017

(1) Την επόμενη ημέρα.  •  Οι παραπάνω ημερομηνίες δεν περιλαμβάνουν εκείνες κατά τις οποίες τα δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται λόγω της ετήσιας συντήρησης των πλοίων. •  Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις 
πραγματοποιούνται σε τοπική ώρα.  •  Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα προσέγγισης του πλοίου στην είσοδο του λιμανιού.  •  Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δρομολόγια, ή τα πλοία χωρίς καμία 
προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να επιβεβαιώσετε το ταξίδι σας. Τροποποιήσεις των δρομολογίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα www.anek.gr

(1) Την επόμενη ημέρα.  • Ανεκτέλεστο δρομολόγιο: 01/01/2017  
Σημείωση: Μέσω Κέρκυρας την Πέμπτη 13/04/2017: Μπάρι (αναχώρηση 19:30) – Κέρκυρα (άφιξη 04:30 
14/04) – ηγουμενίτσα (άφιξη 06:00 14/04) – Πάτρα (άφιξη 13:00 14/04)

(1) Την επόμενη ημέρα.  • Ανεκτέλεστο δρομολόγιο: 01/01/2017  
Σημείωση: Μέσω Κέρκυρας την Δευτέρα 17/04/2017: Πάτρα (αναχώρηση 18:00) – ηγουμενίτσα 
(αναχώρηση 23:59) – Κέρκυρα (αναχώρηση 02:00 18/04) – Μπάρι (άφιξη 10:00 18/04)

 ελλαδα ► itaλια ΠΑΤΡΑ ΗΓOΥMENITΣA ΜΠΑΡΙ
  αΝαΧΩΡηση αΝαΧΩΡηση αφιΞη
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  18:00  00:30(1)  09:30(1)

 ΚΥΡ  13:30  23:00  07:00(1)

 itaλια ► ελλαδα ΜΠΑΡΙ ΗΓOΥMENITΣA ΠΑΤΡΑ
  αΝαΧΩΡηση αφιΞη αφιΞη
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ εκτός ΚΥΡ  19:30     05:30(1)  13:00(1)

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
η έκπτωση ισχύει στα μέλη του προγράμματος ANEK Smart Bonus σε όλες 
τις θέσεις επιβατών και οχημάτων (εξαιρούνται οι κατηγορίες Open Deck).
• η έκπτωση δεν είναι αθροιστική με τις άλλες εκπτώσεις (με εξαίρεση την έκ-
πτωση «EARLY BOOKING»). • Κατά την κράτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί 
ο αριθμός μέλους. Ο δικαιούχος πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα μέλους του 
κατά τη διάρκεια της έκδοσης και κατά τη διάρκεια του Check-in στο λιμάνι 
αναχώρησης. • ισχύει για περιορισμένη διαθεσιμότητα.

20%  ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΑNEK Smart
NΕΟ

η υπηρεσία Camping εν πλω είναι διαθέσιμη από 1 Απριλίου έως 31 
Οκτωβρίου (δεν διατίθεται στην γραμμή Κέρκυρα-ιταλία  και αντίστρο-
φα) και σας παρέχει τη δυνατότητα διαμονής στο τροχόσπιτό σας, 
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με διαθέσιμα λουτρό, ντους και 
δωρεάν παροχή ρεύματος 220 Volt. Επιπλέον έχετε πρόσβαση σε όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου όπως μπαρ, εστιατόρια, κατα-
στήματα κλπ. Όλα αυτά πληρώνοντας μόνο το εισιτήριο καταστρώμα-
τος (DECK) και του αντίστοιχου οχήματος.

20%  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ & ΠΑΡΕΕΣ 
η έκπτωση ισχύει για τριμελείς ή τετραμελείς οικογένειες/παρέες 
που ταξιδεύουν με τον ίδιο κωδικό κράτησης στις κατηγορίες 
θέσεων AA3/AB3 ή A4/AB4 και για το ι.Χ. αυτοκίνητό τους (όλων 
των κατηγοριών - εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα οχήματα και οι 
μοτοσικλέτες). ισχύει για περιορισμένη διαθεσιμότητα. 

                 ΑΕΡΟΠ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 20%   & ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
η έκπτωση ισχύει για 3 έως 7 επιβάτες που ταξιδεύουν με τον 
ίδιο κωδικό κράτησης σε αεροπορικού τύπου καθίσματα (ATS) ή 
κατάστρωμα (DECK) και για το ι.Χ. αυτοκίνητό τους έως 6μ. μήκος 
και 2μ. ύψος, (εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα οχήματα και οι μο-
τοσικλέτες). η έκπτωση δεν ισχύει για κρατήσεις Camping εν πλω. 
ισχύει για περιορισμένη διαθεσιμότητα. 

                  ΛΕΣΧΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
                  CAmPING CLuBS
25% έκπτωση στα εισιτήρια των οχημάτων τους δικαιούνται τα μέλη 
των διαφόρων ενώσεων αυτοκινήτου και Camping clubs*. Το όχημα 
πρέπει να συνοδεύεται από ένα μέλος της λέσχης. Ο δικαιούχος 
πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα μέλους του κατά τη διάρκεια της 
έκδοσης και κατά τη διάρκεια του Check-in στο λιμάνι αναχώρησης 
διαφορετικά, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά τιμής μεταξύ της 
προσφοράς και των ακέραιων ναύλων. η έκπτωση μπορεί να συν-
δυαστεί με τις εκπτώσεις: ''ΕARLY BOOKING'' (υπό την προϋπόθεση 
ότι ο τύπος οχήματος έχει το δικαίωμα για την έκπτωση "ΕARLY 
BOOKING"), "ΕΠιΒΑΤΕΣ 60 ΕΤΩΝ ΚΑι ΑΝΩ", "ΝΕΟι", "ΠΑιΔιΑ". ισχύει για 
περιορισμένη διαθεσιμότητα.  Δεν ισχύει για ασυνόδευτα οχήματα.

20%  tRENItALIA  
η ΑΝΕΚ LINES προσφέρει 20% έκπτωση στους επιβάτες της 
TRENITALIA που φθάνουν με το τρένο στα λιμάνια του Μπάρι, της 
Ανκόνα και της Βενετίας και πρόκειται να ταξιδέψουν με τα πλοία της.
η tRENItALIA προσφέρει 20% έκπτωση στις θέσεις Standard 
και Economy και 30% στις θέσεις Business & First Class στους 
επιβάτες της ANEK LINES που επιθυμούν να ταξιδέψουν με τα τρένα 
Frecciarossa/Frecciargento/Frecciabianca της TRENITALIA, από τα 
παραπάνω λιμάνια. Επισκεφθείτε το www.anek.gr για τους όρους 
και τις προυποθέσεις.

30%  ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ισχύει για τους επιβάτες και το όχημά τους όλων των κατηγοριών, μόνο 
με ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής που έχουν 
εκδοθεί με τον ίδιο κωδικό κράτησης. Τα ονόματα των επιβατών και η 
κατηγορία του οχήματος πρέπει να είναι ίδια και στα δύο σκέλη του 
ταξιδιού. η έκπτωση έχει ήδη συμπεριληφθεί στον τιμοκατάλογο. 
η έκπτωση είναι αθροιστική με τις άλλες εκπτώσεις.

30%  ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στους επιβάτες γραμμών Αδριατικής που συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Χανιά 
& ηράκλειο παρέχεται έκπτωση 30% στο δρομολόγιο μετάβασης. ισχύει και 
για τα οχήματα όλων των κατηγοριών. Τα εισιτήρια γραμμών Αδριατικής και 
εσωτερικού πρέπει να εκδίδονται ταυτόχρονα. ισχύει και για τα δρομολόγια που 
πραγματοποιεί η ΑιΓΑιΟΝ ΠΕλΑΓΟΣ. 10% έκπτωση στις γραμμές της LANE SEA 
LINES. η έκπτωση δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση γραμμών εσωτερικού.

50%  ΠΑΙΔΙΑ
•  Παιδιά κάτω των 4 ετών πληρώνουν €5,50 ανά διαδρομή, χωρίς δικαίωμα 

αεροπορικού τύπου καθίσματος (ATS) ή κλίνης σε καμπίνα. 
•  Παιδιά κάτω των 4 ετών που καταλαμβάνουν αεροπορικού τύπου κάθισμα 

(ATS) ή κλίνη σε καμπίνα πληρώνουν το 50% του επιλεγμένου ναύλου. 
•  Παιδιά από 4 έως 12 ετών έχουν έκπτωση 50% στον επιλεγμένο ναύλο. 
Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
ενήλικα.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ - ΚΑΜΠΙΝΑ LuX
Προσφέρεται δωρεάν πρωινό στο A la carte εστιατόριο ή στο self service 
στους επιβάτες καμπίνας LUX.

XΡΟΝΙΑ



F/B ELYROS
The ShipPax Award for

Ferry Conversion of 2008

(1) (2)

F/B ELYROS
The ShipPax Award for

Ferry Conversion of 2008

EUROPEAN BUSINESS AWARDS 2016/17

• Iπποδύναμη: 68.500 hp 
• Ταχύτητα: 30 κόμβοι
• mήκος: 204 μ. 
• Πλάτος: 25,8 μ.
• Επιβάτες: 1.850 
• Οχήματα: 670
• Καταστρώματα: 11

H/S/F OLYmPIC CHAmPION

• Iπποδύναμη: 68.500 hp 
• Ταχύτητα: 30 κόμβοι
• mήκος: 204 μ. 
• Πλάτος: 25,8 μ.
• Επιβάτες: 1.850 
• Οχήματα: 670
• Καταστρώματα: 11

H/S/F HELLENIC SPIRIt

• Iπποδύναμη: 29.376 hp 
• Ταχύτητα: 23,5 κόμβοι
• mήκος: 187 μ. 
• Πλάτος: 26 μ.
• Επιβάτες: 820 
• Φορτηγά: 125, Οχήματα:195 
• Καταστρώματα: 7

F/B AStERION

Όλοι εμείς οι άνθρωποι της ΑΝΕΚ LINES και ο στόλος 
μας, ανταποδίδουμε τη σταθερή προτίμηση και την 
αγάπη των επιβατών που μας επιλέγουν για τα ταξίδια 
τους και πιστοποιούμαστε συμφώνα με αυστηρά 
ελληνικά και διεθνή πρότυπα: ISm CODE για Ασφαλή 
διαχείριση, ISPS CODE για Ασφάλεια Πλοίων και 
λιμενικών Εγκαταστάσεων, mLC 2006 για Ναυτική 
Εργασία, STCW για Πρότυπα Ποιότητας Πληρωμάτων, 
RINA ιταλικού Νηογνώμονα.
Τα γεύματα που προσφέρουμε στα πλοία της 
ΑΝΕΚ LINES είναι πιστοποιημένα: 
με GNTO ποιότητας για την ελληνική κουζίνα,  
με ISO 9001:2008 και ISO 22000 για Ποιότητα 

Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Γευμάτων 
καθώς και με πιστοποίηση από το πρόγραμμα “We 
Do Local”. 
Επίσης, ως ANEK LINES έχουμε αποσπάσει σημαντικές 
διακρίσεις για τα πλοία, την ποιότητα υπηρεσιών 
και τη συνολικότερη λειτουργία μας ως η Καλύτερη 
Επιβατική Ακτοπλοϊκή Εταιρεία 2008 στα 5α Greek 
Shipping Awards Lloyd’s List και ως η Κορυφαία 
Ακτοπλοϊκή Εταιρεία Εσωτερικού-Εξωτερικού 2009 από 
το Conde Nast Traveler, ενώ αναδειχθήκαμε Εθνικός 
Πρωταθλητής στα European Business Awards 2016/17.
Και συνεχίζουμε υπερήφανα.

ΠιστοΠοιησεισ διασφαλισησ Ποιοτητασ για τα Πλοια: 
(1) h/s/f olympic champion, h/s/f  hellenic spirit,  f/b elyros  
(2) f/b elyros, f/b kriti i 

www.anek.gr



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ / CHECK IN ΠΛΟΙΟ - ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

ΓΡΑΦΕιΑ ΕΠιΒιΒΑΣηΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΔΡιΑΤιΚηΣ

Γραφείο επιβίβασης / Check-in:  
Via Einaudi n. 2/3  

Tηλ.: +39 071 2072275, Fax: +39 071 2076387
E-mail:  info@anekitalia.com 

ANΚONA BENEtIA (Fusina)
Γραφείο επιβίβασης / Check-in:   

Via dell'Elettronica 30176 
Tηλ.: +39 041 5286522, Fax: +39 041 2419247

E-mail:  info@anekitalia.com 

Γραφείο επιβίβασης / Check-in: 
Eθνικής Αντιστάσεως 1

Tηλ.: 26610 24503, Fax: +30 26610 36935
E-mail:  mancan@otenet.gr 

ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Γραφείο επιβίβασης / Check-in:  

Nέο Λιμάνι Εγνατία

Tηλ.: 26650 25934, Fax: +30 26650 27519 E-mail: 
ticket@anekigo.gr

Γραφείο επιβίβασης / Check-in:  
Νέος Τερματικός Σταθμός  Νότιου Λιμένα  
Τηλ.: 2610 341984, Fax: +30 2610 342672

Email: ticket@anekpat.gr

ΠΑΤΡΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣΒΟΡΕΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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Γίνετε μέλος τώρα ! 
Κερδίστε εκπτώσεις, δωρεάν εισιτήρια και αποκλειστικά προνόμια !

•  Εκπτώσεις εισιτηρίων
•  Δωρεάν εισιτήρια
•  Έως 15% έκπτωση στα Café - Bar 
•   Έως 20% έκπτωση στα A la carte 

Εστιατόρια των πλοίων

•   Έως 15% έκπτωση στα  Self Service 
Εστιατόρια των πλοίων 

•   Έως 10% έκπτωση στα Καταστήματα 
των πλοίων

    ΠΑΡΟΧΕΣ

Το ANEK Smart Bonus Program είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης 
για τους επιβάτες που επιλέγουν τα πλοία και τις υπηρεσίες εν πλω της ΑΝΕΚ LINES.     
Με την κάρτα μέλους ΑNEK Smart έχετε τη δυνατότητα να συγκεντρώνετε και να εξαργυρώνετε πόντους για μερική ή ολική 
κάλυψη της αξίας του εισιτηρίου του επόμενου ταξιδιού σας!
Δηλώνοντας την κάρτα σας ΑNEK Smart κατά την κράτηση ή την αγορά των εισιτηρίων σας, στις καταναλώσεις εν πλω στα 
Café - Bar, στα Eστιατόρια A la carte και στα Self Service, κερδίζετε πόντους με αναλογία 1 πόντος για κάθε 1€ που ξοδεύετε.

 Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 

www.aneksmart.gr

Έκπτωση στα μέλη του προγράμματος 
ANEK Smart Bonus σε όλες τις κατηγορίες 
θέσεων επιβατών και Ι.Χ. oχημάτων !20%
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ΠΟΝΤΟΙ
ΜΕ ΤΗΝ ONLINE EΓΓΡΑΦΗ

EΞΤΡΑ
BONUS

mΠΑΡΙ
Γραφείο επιβίβασης / Check-in:   

6, Corso Antonio de tullio, I-70120 
Tηλ.: +39 080 52 82 828, Fax: +39 080 52 82 444

E-mail:  infο.bariport@superfast.com
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Oι επιβάτες, οι αποσκευές τους και τα οχήματά τους μεταφέρονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, τον ελληνικό Κώδικα Ιδιωτικού Nαυτικού 
Δικαίου και τους γενικούς όρους μεταφοράς (στο εξής από κοινού αναφερόμενοι 
«οι όροι») των πλοίων ANEk LiNEs, supErfAsT fErriEs ή BLuE sTAr fErriEs   
(στο εξής «τα πλοία/το πλοίο») όπως καθορίστηκαν από τις διαχειρίστριες των 
πλοίων που ενεργούν εις το όνομα των πλοιοκτητριών των πλοίων (στο εξής 
από κοινού διαχειρίστριες και πλοιοκτήτριες, «η Εταιρεία»). Οι όροι περιέχουν 
εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης του μεταφορέα για θάνατο, ασθένεια, 
βλάβη ή απώλεια οχημάτων και αποσκευών, καθυστέρηση ή αλλαγή πορείας. 
Αντίγραφα των Όρων διατίθενται όποτε ζητηθούν.

Δρομολόγια – Ναύλοι
Οι τιμές και τα δρομολόγια που αναφέρονται στο φυλλάδιο της Εταιρείας 
βασίζονται στις ισχύουσες συνθήκες κατά την περίοδο της έκδοσης. Αν κάποιες 
απ’ αυτές τις συνθήκες διαφοροποιηθούν χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας, η 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 
τις ώρες αναχώρησης των δρομολογίων της, τις τιμές των ναύλων της, τα 
δρομολόγια ή άλλες συμβατικές της υποχρεώσεις. Στις ανωτέρω συνθήκες 
περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιπτώσεις αύξησης 
των τιμών καυσίμων, νομισματικών διακυμάνσεων ή άλλων απρόβλεπτων 
συνθηκών. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές 
υποχρεώσεις της, ο/η επιβάτης (στο εξής «ο επιβάτης») δικαιούται επιστροφή 
ολόκληρης της αξίας του εισιτηρίου, χωρίς επιπλέον αποζημίωση. Η Εταιρεία 
δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις από υπαιτιότητα τρίτων, εντολές 
λιμενικών αρχών ή λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές.

Κρατήσεις Θέσεων
Σύμφωνα με τη Διεθνή Oδηγία sOLAs και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κοινοτική 
Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18/06/1998) όταν γίνεται κράτηση, η 
υποβολή των παρακάτω στοιχείων είναι υποχρεωτική: Όνομα και Επώνυμο, 
Φύλο, Ημερομηνία Γεννήσεως, Υπηκοότητα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, 
Τύπος και Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος (αν υπάρχει). Για τους επιβάτες 
που δεν είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ούτε των χωρών της schengen) 
τα παρακάτω στοιχεία ζητούνται επιπλέον: Αριθμός και Ημερομηνία Λήξεως 
Διαβατηρίου, Ημερομηνία Λήξεως Βίζας (αν χρειάζεται).

Ισχύς Εισιτηρίου
Το εισιτήριο ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του, εκτός 
από τα εισιτήρια που έχουν περιορισμένη ισχύ. Το εισιτήριο είναι προσωπικό 
και αμεταβίβαστο, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Ο επιβάτης που 
αναγράφεται στο εισιτήριο πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον επιβάτη 
που θα ταξιδέψει. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους επιβάτες 
να επιδεικνύουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα πριν ταξιδέψουν και δεν θα 
ευθύνεται αν κάποιος επιβάτης –διαφορετικός από αυτόν που δικαιούται να 
ταξιδέψει σύμφωνα με το εισιτήριο – ταξιδέψει ή αποζημιωθεί, επιδεικνύοντας 
αποδεικτικά έγγραφα (διαβατήριο, ταυτότητα, ταξιδιωτικά έγγραφα) 
ανταποκρινόμενα στο όνομα του επιβάτη που εμφανίζεται στο εισιτήριο.

Ισοτιμία
Οι ναύλοι των εισιτηρίων που αγοράζονται στο εξωτερικό ή πάνω στο πλοίο 
μπορεί να διαφέρουν λόγω διαφοράς νομισματικής ισοτιμίας.

Ακυρώσεις – Επιστροφές
Ακυρώσεις μπορούν να γίνουν στο ταξιδιωτικό πρακτορείο, το λιμενικό 
πράκτορα, τον premium sales Agent ή τα γραφεία της Εταιρείας στα οποία έγινε 
η κράτηση και η πληρωμή.
Ανάλογα με το χρόνο της ακύρωσης επιστρέφονται τα ακόλουθα ποσά 
(εξαιρούνται οι ειδικές προσφορές):
Επιστροφή 100%, αν η ακύρωση γίνει μέχρι 22 μέρες πριν την αναχώρηση.
Επιστροφή 80%, αν η ακύρωση γίνει από 21 έως 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
Επιστροφή 50%, αν η ακύρωση γίνει από 7 μέρες έως 24 ώρες πριν την 
αναχώρηση.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να επιστρέψει οποιοδήποτε χρηματικό 
ποσό σε περίπτωση ακύρωσης λιγότερο από 24 ώρες πριν την αναχώρηση ή αν 
ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά την επιβίβαση. 
Οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα να μετατρέψουν το εισιτήριό τους σε 
ΑΝΟΙΧΤΟ ή να αλλάξουν την ημερομηνία ταξιδιού. Αν αυτό το εισιτήριο 
ακυρωθεί μελλοντικά, λαμβάνεται ως ημερομηνία ακύρωσης η ημερομηνία που 
το εισιτήριο έγινε ανοιχτό ή άλλαξε ημερομηνία ταξιδιού και η όποια επιστροφή 
χρημάτων γίνεται σε συσχετισμό με την αρχική ημερομηνία ταξιδιού.
Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής και εφόσον 
ο επιβάτης έχει ταξιδέψει το ένα σκέλος του ταξιδιού, ισχύουν οι χρονικοί 
περιορισμοί που προαναφέρονται για το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού.
Σε περίπτωση πλήρους ακύρωσης του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής, ισχύουν οι 
χρονικοί περιορισμοί που προαναφέρονται. 
Oι αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων γίνονται γραπτώς. Ακυρώσεις και 
επιστροφές μπορούν να διακανονιστούν μόνο στο ταξιδιωτικό πρακτορείο, 
το λιμενικό πράκτορα, τον premium sales Agent ή τα γραφεία της Εταιρείας 
στα οποία έγινε η έκδοση του εισιτηρίου. Tα λιμενικά πρακτορεία μπορούν να 
ακυρώσουν ένα εισιτήριο μετά το πέρας του check-in χωρίς να επιστρέψουν 
χρήματα. H Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κρατήσει όλο το ποσό του εισιτηρίου 
αν ο επιβάτης διακόψει το ταξίδι του σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι, εκτός και αν η 
διακοπή οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή ανωτέρα βία.

Ανοιχτή Επιστροφή
Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία 
έκδοσής τους (όχι εκτύπωσής τους). Οι επιβάτες με ανοιχτή επιστροφή πρέπει 
να κάνουν έγκαιρα κράτηση για την επιστροφή τους και μόνο μέσω του 
ταξιδιωτικού πρακτορείου, του λιμενικού πράκτορα, του premium sales Agent 
ή των γραφείων της Εταιρείας στα οποία έγινε η κράτηση και η πληρωμή. 
O συνολικός ναύλος υπολογίζεται με βάση τη χαμηλή περίοδο του 
ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Σε περίπτωση που ταξιδεύει σε μεσαία 
ή υψηλή περίοδο ή κατά την περίοδο ισχύος ενός νέου ναύλου, ο 
επιβάτης υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά μεταξύ του τρέχοντος 
και του προπληρωμένου ναύλου. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί 
τη μεταφορά του επιβάτη στην ημερομηνία ή στη θέση που επιθυμεί. 
Εναλλακτική ημερομηνία ταξιδιού ή/και θέσεως θα προταθούν.

Απώλεια εισιτηρίου
Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως 
το σημείο έκδοσης του εισιτηρίου ή την Εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
επιβάτης λαμβάνει εισιτήριο από το λιμάνι κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας 
του δικαιούχου. 
Σημείωση: Ο επιβάτης πρέπει να έχει μαζί του στο check-in ταυτότητα ή 
διαβατήριο που να αποδεικνύουν ότι είναι ο πραγματικός κάτοχος του 
εισιτηρίου.

Εκπτώσεις
Έγκυρα αποδεικτικά έγγραφα μπορεί να ζητηθούν για τις παρακάτω κατηγορίες 
που δικαιούνται έκπτωση: 1) βρέφη, 2) παιδιά, 3) ενήλικες 60 ετών και 
άνω, 4) φοιτητές, 5) νέοι, 6) μέλη λεσχών αυτοκινήτου και αυτοκινούμενου 
τροχόσπιτου. Οι ανωτέρω εκπτώσεις θα πρέπει να αιτούνται κατά τη διάρκεια 
της κράτησης. Μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού, ουδεμία επιστροφή 
ναύλου πραγματοποιείται.

Αιτήσεις Group
Oι τιμές για τα Group καθορίζονται ύστερα από συνεννόηση με την Εταιρεία, τα 
ταξιδιωτικά πρακτορεία και τους premium sales Agents. Το Group πρέπει να 
αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 16 επιβάτες. Το διάστημα από 15/07 έως και 
15/09 το group πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 20 επιβάτες.

Ασυνόδευτα Παιδιά
H Εταιρεία δεν δέχεται κρατήσεις για παιδιά κάτω των 15 ετών που δε 
συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. Κρατήσεις για παιδιά από 15 έως 18 ετών 
γίνονται δεκτές μόνο μετά από γραπτή έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα. Ανάλογες 
αιτήσεις διατίθενται από τα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών, τηλ. +30 210 89 19 010, e-mail: cs.adriatic@superfast.com για 
τα πλοία της supErfAsT fErriEs και τηλ.: +30 210 41 97 470, e-mail: 
customerservice@anek.gr για τα πλοία της ANEk LiNEs).

Επιβάτες με ειδικές ανάγκες
Tα πλοία διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση 
και λειτουργία για επιβάτες με ειδικές ανάγκες. Λόγω του περιορισμένου 
αριθμού αυτών των καμπινών, είναι απαραίτητο να γίνεται κράτηση εγκαίρως. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την απευθείας γραμμή 
εξυπηρέτησης πελατών.

Κατοικίδια Ζώα
Στα πλοία της Εταιρείας, υπάρχουν ειδικοί διαμορφωμένοι χώροι φύλαξης 
κατοικιδίων (κλωβοί φύλαξης), για τους οποίους είναι απαραίτητο να γίνεται 
κράτηση εγκαίρως. Επιπλέον υπάρχει εναλλακτικά περιορισμένος αριθμός 
καμπινών που μπορούν να φιλοξενήσουν κατοικίδια ζώα και, ως εκ τούτου, είναι 
επίσης απαραίτητο να γίνεται κράτηση εγκαίρως. Ασυνόδευτα κατοικίδια ζώα 
δεν γίνονται αποδεκτά.
Οι συνοδοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του κατοικίδιου 
(οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν μαζί και το επίσημο 
διαβατήριο κατοικίδιου της Ε.Ε.) και να ακολουθούν όλες τις διαδικασίες 
επιβίβασης. Για τις γάτες, τους σκύλους και τα κουνάβια, είναι υποχρεωτικό να 
υπάρχει αποδεικτικό εμβολίου λύσσας.
Δεν επιτρέπεται η παραμονή κατοικιδίων στις υπόλοιπες καμπίνες, στα 
οχήματα (εκτός αν η κράτηση αφορά camping εν πλω) και η παρουσία τους 
στα εστιατόρια, τα μπαρ και τους υπόλοιπους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. 
Tα κατοικίδια πρέπει πάντα να συνοδεύονται, να φέρουν λουρί και να φορούν 
υποχρεωτικά φίμωτρο. Ο συνοδός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη 
φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατοικίδιου, καθώς επίσης και για 
τη συμμόρφωσή του στους παραπάνω κανόνες. 
Επίσης, ο συνοδός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν σωματικές και 
υλικές βλάβες που αυτό μπορεί να προκαλέσει σε τρίτους. Από την υποχρέωση 
παραμονής στους ειδικούς χώρους εξαιρούνται τα ειδικά εκπαιδευμένα ζώα που 
βοηθούν ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και είναι δυνατόν να συνοδεύουν τον 
κύριό τους στους χώρους ενδιαίτησης επιβατών. Oι ιδιοκτήτες των ζώων αυτών 
πρέπει να διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Σημείωση: για τις ειδικότερες 
προϋποθέσεις μεταφοράς ζώντων ζώων πλην κατοικιδίων ισχύουν οι όροι 
μεταφοράς φορτίου και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας.

Camping εν πλω
Το camping εν πλω ισχύει από 1η Απριλίου μέχρι 31η Οκτωβρίου. Οι επιβάτες 
με τροχόσπιτα ή αυτοκινούμενα οφείλουν να παρουσιάζονται στο γραφείο 
επιβίβασης το αργότερο 3 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης του πλοίου. 
Καθυστερημένη άφιξη του τροχόσπιτου ή του αυτοκινούμενου, πιθανόν να 
μην επιτρέψει τη φόρτωσή του στο ανοιχτό κατάστρωμα. Συνιστάται η έγκαιρη 
κράτηση θέσεων γιατί ο χώρος camping εν πλω είναι περιορισμένος. Για 
λόγους ασφαλείας απαγορεύεται αυστηρά σε όσους κάνουν camping εν πλω 
το μαγείρεμα, η χρήση υγραερίου και η οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή φλόγας. 
Παρακαλούνται οι επιβάτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς 
που αφορούν το camping εν πλω, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πάνω στα πλοία. 
Το camping εν πλω επιτρέπεται μόνο για τα οχήματα που είναι επισήμως 
καταχωρημένα ως οχήματα camping, τα campers και τα τροχόσπιτα. Στα 
οχήματα που δεν είναι επισήμως καταχωρημένα ως οχήματα camping δεν 
επιτρέπεται το camping εν πλω και οι επιβάτες τους δεν θα έχουν πρόσβαση 
στο ανοιχτό κατάστρωμα.

Γεύματα και ποτά
Tα γεύματα και ποτά δε συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

Προσωπικά είδη / αντικείμενα
Οι επιβάτες μπορούν να παραδώσουν προς φύλαξη στο Λογιστήριο του πλοίου, 
χρήματα ή τιμαλφή που η αξία τους δεν θα υπερβαίνει τα 500€. H Εταιρεία δε 
φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια χρημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων, τόσο 
στους κοινόχρηστους χώρους όσο και στις καμπίνες του πλοίου. Σε περίπτωση 
απώλειας προσωπικών αντικειμένων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
απευθυνθούν στη Υποδοχή Επιβατών του πλοίου (reception) κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού ή να τηλεφωνήσουν στην απευθείας γραμμή εξυπηρέτησης 
πελατών. Προσωπικά είδη/αντικείμενα τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα 
αυτοκίνητα των επιβατών, δεν θα είναι προσβάσιμα κατά τη διάρκεια του πλου, 
καθώς μετά την αναχώρηση, απαγορεύεται η είσοδος στα γκαράζ του πλοίου.

Κανονισμοί /Διαδικασία Επιβίβασης
Λόγω της εφαρμογής του κώδικα isps (international ship and port security 
Code) και των επιταγών ασφαλείας που επιβάλλει, το επιβατικό κοινό 
παρακαλείται για την έγκαιρη προσέλευσή του στο χώρο επιβίβασης, το 
αργότερο 2 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Οι επιβάτες 
οφείλουν να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους, την ταυτότητά τους ή 
άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν σε 
οποιοδήποτε έλεγχο Αστυνομικής Αρχής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
μην επιτρέψει σε κάποιον επιβάτη να ταξιδέψει, αν κρίνει ότι αυτός δε φέρει 
τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Aν ο επιβάτης δε φέρει τα έγκυρα 
ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τον έλεγχο διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, 
το επιβαλλόμενο πρόστιμο επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον επιβάτη. H 
Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Αρχές απαγορεύσουν 
να ταξιδέψει κάποιος επιβάτης. Aν ο έλεγχος διαβατηρίων και ταξιδιωτικών 
εγγράφων απαγορεύσει την είσοδο σε κάποια χώρα, ο επιβάτης θα επιβαρυνθεί 
με το κόστος επιστροφής. Οι κάτοχοι διαβατηρίων όλων των χωρών θα πρέπει 
να επικοινωνούν με το ανάλογο προξενείο για πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Tα 
βρέφη και τα παιδιά χρειάζονται επίσης διαβατήριο ή άλλα έγκυρα έγγραφα. 
Όλοι οι επιβάτες και όλα τα πράγματα που επιβιβάζονται επί του πλοίου 
δύναται να υποβληθούν σε έλεγχο. Όσοι αρνούνται να συμμορφωθούν με το 
παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτοί στο πλοίο και θα παραδίδονται στις αρμόδιες 
λιμενικές αρχές. Από τη στιγμή που ο επιβάτης θα επιβιβαστεί στο πλοίο, δεν 
επιτρέπεται να αποβιβαστεί πριν την αναχώρηση του πλοίου. Αν αποβιβαστεί 
πριν την αναχώρηση τότε πρέπει να πάρει μαζί του όλα τα προσωπικά του είδη 
και/ή το αυτοκίνητό του εφόσον αυτό είναι εφικτό να μετακινηθεί από το χώρο 
στάθμευσης του πλοίου. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, φυσιγγίων, 
εκρηκτικών, εύφλεκτων, εμπρηστικών και γενικά επικίνδυνων υλών.

Συναλλαγές εν πλω
Στα πλοία, νόμισμα συναλλαγής είναι το Ευρώ. Τα πλοία διαθέτουν Γραφεία 
Συναλλάγματος καθώς και ΑΤΜ (ΑΤΜ μόνο στα πλοία της supErfAsT fErriEs) 
για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Οι περισσότερες από τις πιστωτικές κάρτες 
γίνονται δεκτές.

Τηλεπικοινωνία & Internet
Στο πλοίο παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
• Τηλεφωνική επικοινωνία μέσω κερματοδεκτών δορυφορικής λήψης 
• Χρήση του κινητού τηλεφώνου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού (διαθέσιμη 
υπηρεσία μόνο στα πλοία supErfAsT). Για πληροφορίες όσον αφορά 
τη συγκεκριμένη δορυφορική επικοινωνία και τις χρεώσεις, οι επιβάτες 
παρακαλούνται να απευθυνθούν στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που είναι 
συμβεβλημένοι.
• Internet corner (Olympic Champion & Hellenic Spirit) και ασύρματη πρόσβαση 
(Wi-fi) καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών
Για οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο ή παρατήρηση οι επιβάτες έχουν τη 
δυνατότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210 89 19 010 ή μέσω e-mail στη 
διεύθυνση: cs.adriatic@superfast.com για τα πλοία της supErfAsT fErriEs και 
στο 210 41 97 470 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: customerservice@anek.gr για 
τα πλοία της ANEk LiNEs.

Χρήσιμες πληροφορίες
Κάθε καμπίνα χαρακτηρίζεται και διατίθεται ως 1κλινη, 2κλινη, 3κλινη ή 4κλινη, 
ανάλογα τον αριθμό των επιβατών που τη χρησιμοποιούν και όχι βάσει του 
αριθμού των κλινών που διαθέτει ή τις πιθανές (έξτρα) παροχές που προσφέρει. 
Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους των πλοίων (μπαρ, εστιατόρια, σαλόνια κ.τ.λ.). Δεν επιτρέπεται ο 
ύπνος στα σαλόνια και στους διαδρόμους του πλοίου. Οι επιβάτες οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του πληρώματος, οι οποίες αφορούν στην 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας του πλοίου.



ΚΡΗΤΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ I ΚΥΘΗΡΑ I ΚΡΗΤΗ I ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
• Πειραιάς • Κύθηρα • Αντικύθηρα • Κίσαμος  • Γύθειο • Καλαμάτα 

• ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ  
• ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΡΗΤΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ I ΚΥΚΛΑΔΕΣ I ΚΡΗΤΗ I ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
• Πειραιάς • Μήλος • Σαντορίνη • Ανάφη  • ηράκλειο • Σητεία 
• Κάσος • Κάρπαθος • Διαφάνι • Χάλκη • Ρόδος

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για τα δρομολόγια και τους τιμοκαταλόγους επιβατών και οχημάτων  των εσωτερικών δρομολογίων, 
μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Γραμμές Εσωτερικού

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΑΝΑΦΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
mΗΛΟΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ιΟΝιΟ ΠΕλΑΓΟΣ

ΑιΓΑιΟ ΠΕλΑΓΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΥΘΗΡΑ

KAΛAmAtA ΓΥΘΕΙΟ

ΣΗΤΕΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΙ

ΧΑΛΚΗ
ΡΟΔΟΣ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

ΚΙΣΑΜΟΣ

ΧΑΝΙΑ ΚΑΣΟΣ

Οι γραμμές ΠΕιΡΑιΑΣ - ΚΡηΤη 
πραγματοποιούνται σε συνεργασία 
με την BLUE STAR FERRIES

Οι γραμμές πραγματοποιούνται 
από την AIGAION PELAGOS

Οι γραμμές πραγματοποιούνται 
από την LANE SEA LINES

ΠΑΤΡΑ

30%  ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στους επιβάτες γραμμών Αδριατικής που συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Χανιά & Ηράκλειο παρέχεται 
έκπτωση 30% στο δρομολόγιο μετάβασης. Ισχύει και για τα οχήματα όλων των κατηγοριών. Τα 
εισιτήρια γραμμών Αδριατικής και εσωτερικού πρέπει να εκδίδονται ταυτόχρονα. Ισχύει και για τα 
δρομολόγια που πραγματοποιεί η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ. 10% έκπτωση στις γραμμές της LANE SEA LINES. 
Η έκπτωση δεν συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση γραμμών εσωτερικού.

• Iπποδύναμη: 35.600 hp 
• Ταχύτητα: 25 κόμβοι
• mήκος: 192 μ. 
• Πλάτος: 27 μ.
• Επιβάτες: 1.750 
• Οχήματα: 703
• Καταστρώματα: 10

F/B KYDON

• Iπποδύναμη: 35.600 hp 
• Ταχύτητα: 24 κόμβοι
• mήκος: 192 μ. 
• Πλάτος: 27 μ.
• Επιβάτες: 1.880 
• Οχήματα: 620
• Καταστρώματα: 10

F/B ELYROS

www.anek.gr

XΡΟΝΙΑ
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Ραντεβού στο Facebook
www.facebook.com/aneklines

www.anek.gr

    ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ακτή Κονδύλη 24, 18545 Πειραιάς
Tηλ.: 210 4197510-12
Fax: 210 4122180
E-mail: pr-pir@anek.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
1. Κρατήσεις Ιδιωτών:
Tηλ.: 210 4197400,  210 4197420  
Fax: 210 4114138
E-mail: booking@anek.gr

2. Κρατήσεις Groups:
Tηλ.: 210 4197430 Fax: 210 4114138 
E-mail: groups@anek.gr
 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
1. Κρατήσεις εσωτερικού:
Tηλ.: 210 4197540-1    
Fax: 210 4114188 
E-mail: cargo@anek.gr 

2. Κρατήσεις εξωτερικού:
Tηλ.: 210 4197542-4
Fax: 210 4116401
E-mail: adriatic.cargo.capacity@anek-superfast.com

ΧΑΝΙΑ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Πλ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 73134 Χανιά, Κρήτη 
Tηλ.: 28210 27500-4, Fax: 28210 27505
E-mail: pr-cha@anek.gr

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Tηλ.: 28210 80050
E-mail: pr-cha@anek.gr

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ 
Πλατεία Σούδας, 73100 Σούδα 
Tηλ.: 28210 27500 
Fax: 28210 89979  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Tηλ.: 2810 308 000

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
λεωφόρος Δημοκρατίας 11, 71306 ηράκλειο
Tηλ.: 2810 222481-2, 
Fax: 2810 346379
E-mail: ira-ag@anek.gr

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Tηλ.: 2810 220051, Fax: 2810 245043

  AΥΣΤΡΙΑ
RuEFA BAHN & FÄHRENCENtER    
VERKEHRSBÜRO - RUEFA REISEN GmbH 
Kärntner Ring 10 / Top 1, 1010 Wien 
Tηλ.: +43 1 503 00 20 Dw.10 
Fax: +43 1 503 00 20 99 
E-mail: faehren@ruefa.at 
 
ÖAmtC REISEN  
Schubertring 1-3, A - 1010 Wien 
Tηλ.: +43 1 711 99 34041 
Fax: +43 1 711 99 34030 
E-mail: oeamtc@superfast.com  
 
VOIGt SEEREISEN-AGENtuR GmbH  
Herrenholz 10 – 12, 23556 Lübeck 
Tηλ.: +49 451 88 00 6 166 
Fax: +49 451 88 00 6 129 
E-mail: info@seereisen-agentur.de 
  

  BEΛΓΙΟ
ARmANDO FARINA FERRIES   
Cederlaan 14, 2630 Aartselaar 
Tηλ: +32 3 2315650 
E-mail: info@farina.be
    

  BΟΥΛΓΑΡΙΑ
ANESI EmDI LtD 
1142 Sofia, 68, Vasil Levski blvd. entr.1, 
Floor 1, Ap.1 
Tηλ.: +359 879832815, +359 29868820 
Fax: +359 2 9818778 
E-mail: anesi@superfast.com
   

  ΓΑΛΛΙΑ
EuROmER & CIEL VOYAGES
5 Quai de Sauvages – CS 10024, 34078 
montpellier Cedex 3
Tηλ.: +33 4 67 65 67 30, +33 4 67 65 95 14
Fax: +33 4 67 65 77 57
E-mail: euromer@euromer.net 

  ΓΕΡΜΑΝΙΑ
VASILOPOuLOS GmBH & CO KG
Salzburgerstr. 7, 70469 Stuttgart
Tηλ.: +49 711 8106435, +49 711 8179743
Fax: +49 711 813884
E-mail: info@ionian.de  

VOIGt SEEREISEN-AGENtuR GmbH 
Herrenholz 10 – 12, 23556 Lübeck
Tηλ.: +49 451 88 00 6 166
Fax: +49 451 88 00 6 129
E-mail: info@seereisen-agentur.de

  ΕΛΒΕΤΙΑ
CRuISE & FERRY CENtER AG
Industrie Nord 9, 5634 merenschwand
Tηλ.: +41 56 675 75 90
Fax: +41 56 675 75 91
E-mail: info@ferrycenter.ch
 

  EΛΛΑΔΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
EuROLINE - S. BAKOLIAS & CO L.t.D.
λιμενικός Σταθμός, Νέο λιμάνι Εγνατία, 
46100 ηγουμενίτσα
Tηλ.: 26650 26081, 26650 29063
Fax: 26650 28705
E-mail: ticket@anekigo.gr 
E-mail: cargo@anekigo.gr 

PItOuLIS S.A. 
λιμενικός Σταθμός, Νέο λιμάνι Εγνατία, 
46100 ηγουμενίτσα
Tηλ.: 26650 28150, 26650 24252
Fax: 26650 28156
E-mail: info.igoumenitsaport@superfast.com

ΠΑΤΡΑ
EuROLINE - S. BAKOLIAS & CO L.t.D.
λιμενικός Σταθμός, 
Νέος Τερματικός Σταθμός Νότιου λιμένα 
Πατρών, 26333 Νέο λιμάνι Πατρών,
Τηλ.: 2610 343655, 2610 342601
Fax: 2610 365533
Email: ticket@anekpat.gr 
Email: cargo@anekpat.gr

Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & K. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ   
Όθωνος Αμαλίας 12, 26223 Πάτρα
Tηλ.: 2610 622 500 
Fax: 2610 623 574
E-mail: info.patrasport.ancona@superfast.com

G. tELONIS - FERRY CENtER 
Όθωνος Αμαλίας 12, 26223 Πάτρα
Tηλ.: 2610 634 000 
Fax: 2610 634 090
E-mail: info.patrasport.bari@superfast.com

ΚΕΡΚΥΡΑ
mANCAN tRAVEL
Εθνικής αντιστάσεως 1, Νέο λιμάνι,
49132 Κέρκυρα
Tηλ.: 26610 24503-4
Fax: 26610 36935
E-mail: mancan@otenet.gr

AIK. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
Εθνικής Αντιστάσεως 22, Νέο λιμάνι,
49100 Κέρκυρα,
Tηλ.: 26610 81 222, 26610 26 660
Fax: 26610 26 426
E-mail: info.corfuport@superfast.com

   ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
VIAmARE LtD
Suite 108, Devonshire House, 582 Honey Pot 
Lane Stanmore, middlesex HA7 1JS
Tηλ.: +44 (0)20 8206 3420
Fax: +44 (0)20 8952 8082
E-mail : ferries@viamare.com

DIRECt FERRIES 
6 New Bridge Str. EC4V 6AB London
Tηλ.: +44 1473 370 910
Fax: +44 (0) 207 5838882
E-mail: sales@directferries.com   

tHE tRAVEL GAtEWAY 
2morrow Court, Appleford Road, Sutton 
Courtenay, Oxon OX14 4FH
Tηλ.: +44 8445 765503
Fax: +44 1235 845108
E-mail: mail@aferry.com  

    IΣΡΑΗΛ
A. ROSENFELD SHIPPING LtD
104 Hatzmauth Road, PO BOX 74, 31000 Haifa
Tηλ.: +972 4 8613 613
Fax: +972 4 8537 002
E-mail: reservations@rosenfeld.net 

  ItAΛΙΑ
ANEK LINES ItALIA s.r.l.
Via XXIX Settembre 2/0, 60122 Ancona 
Πληροφορίες & Τμήμα Κρατήσεων: 
Τηλ.: +39 071 2072346 
Fax: +39 071 2077904 
E-mail: info@anekitalia.com  
Stazione marittima di Ancona 
Tηλ.: +39 071 2072275 
Fax: +39 071 2076387 

F.LLI mORANDI & C. SRL  
2/0, Via XXIX Settembre, 60122 Ancona
Tηλεφωνικό Κέντρο Κρατήσεων: +39 071 20 20 33
Infoline: +39 071 20 20 34
Fax: +39 071 20 89 234
E-mail: morandi@superfast.com 

 
  KYΠΡΟΣ

KAtERINA tRAVEL & tOuRS LtD.
maκαρίου 23, 4620 Eπισκοπή, λεμεσσός 
Tηλ.: +357 70 00 55 70, +357 25 93 27 48 
Fax: +357 25 93 31 13  
E-mail: katerina.travel@cytanet.com.cy

  ΟΛΛΑΝΔΙΑ
POLYPLAN REIZEN
Aalsmeerderdijk 66, 1438 AT Oude meer 
(Schiphol-Rijk)
Tηλ.: +31 (0)20 657 5 657
Fax: +31 (0)20 657 0 157
E-mail: info@polyplan.nl

OVERtOCHt.NL
Stadsring 140A, 3811 HS Amersfoort
Tηλ: +31 332475151
E-mail: info@overtocht.nl  

  ΠΟΛΩΝΙΑ
PEtPOLONIA - BILEtY PROmOWE
Stryszawa 178C, 34-205 Stryszawa
Tηλ.: +48 33 874 77 20
Fax: +48 33 877 97 11
E-mail: info@promy.pl

  Π.Γ.Δ.Μ. (F.Y.R.O.m.)
AGENtuR D.O.O. - SKOPJE  
Ruzveltova 5-a / No. 7, 1000 Skopje,
Τηλ.: +389 2 3091 108, +389 2 3091 109,
Fax: +389 2 3072 116,
E-mail: agentur@superfast.com

ΠΡΙΣΤΙΝΑ / KΟΣΟΒΟ 1244
EuROBERISHA tRAVEL  
Kodra e Diellit – Qendra Tregtare nr 1
Lok 1C, Pristine / Kosovo 1244,
Τηλ: +381 38 552 744
Fax: +381 38 552 745
E-mail: berisha@superfast.com 

   tΟΥΡΚΙΑ
YAKIN DOGu DENIZ ACENtELIGI A.S.
meclisi mebusan Cad. Inebolu sok,
Ekemen Han No. 1 D: A-1 34427 Kabatas, 
Istanbul
Tηλ.: +90 212 251 55 08
Fax: +90 212 251 48 77
E-mail: ist@yakindogu.com

 tΣΕΧΙΑ
WECO-tRAVEL (CZ) s.r.o. 
 Thamova 13, CZ-18600 Prague 8, 
 Τηλ.: +420 234 094 155, 
 Fax: ++420 234 094 156 
 E-mail: wecotravel@superfast.com

PREmIum SALES AGENtS

ΧΡΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ANEK LINES


