ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/06/16

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ κατ' άτομο/όχημα & διαδρομή

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΧΑΝΙΑ
ΘΕΣΗ

SUPER SAVER

20.00

SAVER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

31.00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

38.00

ATS (ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)

45.00

ΚΑΜΠΙΝΑ LUX μονόκλινη εξωτερική

152.00

ΚΑΜΠΙΝΑ LUX 2κλινη εξωτερική

101.00

ΚΑΜΠΙΝΑ A1 εξωτερική

138.00

ΚΑΜΠΙΝΑ A2 εξωτερική

92.00

ΚΑΜΠΙΝΑ A3 εξωτερική

67.00

ΚΑΜΠΙΝΑ Α4 εξωτερική

67.00

ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ1 εσωτερική

125.00

ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ2 εσωτερική

83.00

ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ3 εσωτερική

61.00

ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΒ4 εσωτερική

61.00

ΚΑΜΠΙΝΑ Α2 Κατοικίδια εξωτερική

92.00

ΚΑΜΠΙΝΑ Α4 Κατοικίδια εξωτερική

67.00

ΚΑΜΠΙΝΑ Β4 Κατοικίδια εσωτερική

61.00

ΟΧΗΜΑΤΑ
ΙΧ αυτοκίνητα

81.00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

98.00

MOTO

18.00

ΜΟΤΟ 3 ή 4 ΤΡΟΧΟΙ

32.00

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ

55.00

ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ/ΒΑΡΚΕΣ/ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΕΣ/μέτρο

20.50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Οι τιμές είναι κατ' άτομο/όχημα & διαδρομή, σε EURO.
• Παιδιά 5-10 ετών: έκπτωση 50%
• Παιδιά 0-5 ετών: Οικονομική Θέση: Δωρεάν, με υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου μηδενικού ναύλου.
Καμπίνες: έκπτωση 50%.
• Ποδήλατα: Δωρεάν, χωρίς υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου μηδενικού ναύλου.

SUPER SAVER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - Τιμή κατ` άτομο 20 €
•
•
•
•

Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά.
Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
Η έκδοση γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.

Τα εισιτήρια αυτά δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της
ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου.
• Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
• Η συγκεκριμένη κατηγορία Θέσης (SUPER SAVER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) δεν διατίθεται για κρατήσεις μέσω Internet.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

SAVER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - 20% έκπτωση στους επιβάτες
Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην Οικονομική Θέση, σε κάθε δρομολόγιο, στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά.
Δεν ισχύουν Εμπορικές Εκπτώσεις.
Η έκδοση γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας (ισχύει η πολιτική ακυρώσεων της Εταιρείας)
και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομηνίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει σε περίοδο που δεν ισχύει
η προσφορά, θα μπορεί να αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη διαφορά.
• Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
• Η συγκεκριμένη κατηγορία Θέσης (SAVER ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) δεν διατίθεται για κρατήσεις μέσω Internet.
•
•
•
•

30% έκπτωση στα θερινά ημερήσια δρομολόγια:
• Η έκπτωση ισχύει στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά, μόνο για τα θερινά ημερήσια δρομολόγια (από 03/07/16-04/09/16), στις
Καμπίνες και σε όλα τα ΙΧ οχήματα.
• Εάν κάποιος επιβάτης ταξιδεύει με ημερήσιο δρομολόγιο και επιστρέφει με βραδινό, δικαιούται 30% έκπτωση στο
ημερήσιο και 20% έκπτωση επιστροφής στο βραδινό, όταν τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής εκδίδονται
ταυτόχρονα.

20% έκπτωση επιστροφής:
Η έκπτωση ισχύει στα εισιτήρια επιστροφής επιβατών και ΙΧ οχημάτων, στα βραδινά δρομολόγια, όταν εκδίδονται
ταυτόχρονα με τα εισιτήρια μετάβασης.
Η έκπτωση ισχύει και σε συνδυαστικά δρομολόγια Ηρακλείου-Χανίων. Συγκεκριμένα ισχύει όταν το λιμάνι προορισμού
είναι διαφορετικό από το λιμάνι επιστροφής, δηλαδή αναχώρηση Πειραιάς-Ηράκλειο και επιστροφή Χανιά-Πειραιάς ή και
αντίστροφα.
- Το δρομολόγιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ANEK LINES.

