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Ελλάδα.
Όλα όσα ζητάς από έναν προορισμό. 

Superfast Ferries.
Όλα όσα ζητάς από ένα ταξίδι.
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  Όλα όσα είμαστε
  εδώ και 25 χρόνια

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των 
Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Africa 

Morocco Link, με συνολικά 31 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού 
επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς 
προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. 
επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά ετησίως. Αναλυτικότερα, 
ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις ελληνικές θάλασσες (Κυκλάδες, 
Δωδεκάνησα, νησιά Bορείου Αιγαίου, Σαρωνικού, Σποράδες και Κρήτη) 
μέσω των εταιρειών Blue Star Ferries και Hellenic Seaways και στις 
γραμμές εξωτερικού (Ελλάδα – Ιταλία) μέσω της Superfast Ferries.

Επίσης, συμμετέχει με ποσοστό 49% στην εταιρεία Africa Morocco Links
και πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας.

Υπεύθυνη λειτουργία
Ο Όμιλος ATTICA είναι ο 1ος ακτοπλοϊκός Όμιλος στην Ελλάδα, ο 
3ος στη Μεσόγειο και ανάμεσα στους 10 στην Ευρώπη, πρωτοπόρος 
στην επιβατηγό ναυτιλία, με δραστηριότητες που λειτουργούν προς 
όφελος των συνεργατών των τοπικών κοινωνιών, περιορίζουν το 
περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία 
στους μετόχους και τους εργαζόμενους.

Διαχρονικά, σταθερή ρότα της στρατηγικής και μία από τις εταιρικές 
αξίες του Ομίλου είναι να διατηρεί πρακτικές που προάγουν το «Ευ 
Επιχειρείν», ανταποκρινόμενος ουσιαστικά και με μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, στις ανάγκες των επιβατών, στην ανάπτυξη των 
εργαζομένων, στην πολύπλευρη συνεισφορά προς την κοινωνία και 

στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό επισφραγίζεται από το 
γεγονός ότι υπήρξε η 1η εταιρεία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας 

παγκοσμίως που εξέδωσε και συνεχίζει να εκδίδει Απολογισμό 
Εταιρικής Υπευθυνότητας, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI 

Standards του Global Reporting Initiative. 

Οι Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι διαθέσιμοι στο 
www.attica-group.com

Ταξιδεύουμε υπεύθυνα
Τα πλοία της ATTICA GROUP έχουν πιστοποιηθεί από την Bureau 

Veritas με την ειδική σήμανση SAFEGUARD για την εφαρμογή 
ειδικών και αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης λοιμώξεων για την 

αντιμετώπιση βιολογικών κινδύνων που προέρχονται από τη νόσο COVID-19, 
με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
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Τα δρομολόγια Ελλάδας – Ιταλίας και Κρήτης πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ANEK LINES.



ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ 
Ιστορία, μοναδικά αξιοθέατα, τοπία, ιταλική κουζίνα, μόδα, shopping, πολιτισμός, είναι 

αμέτρητοι οι λόγοι που κάνουν την Ιταλία έναν προορισμό μοναδικό. Γι’ αυτό, εξίσου 

μοναδικό αξίζει να είναι και το ταξίδι σας ως εκεί.

Σας προσκαλούμε να ταξιδέψετε μαζί μας για να ζήσετε το ταξίδι όπως ακριβώς το θέλετε, 

επιλέγοντας τη διαμονή που σας ταιριάζει.

Στα πλοία της Superfast Ferries θα βρείτε τις παρακάτω κατηγορίες διαμονής: 

κατάστρωμα, καθίσματα αεροπορικού τύπου, κοιτώνες*, εσωτερικές & εξωτερικές 

καμπίνες, καμπίνες για επιβάτες με κατοικίδια, καμπίνες για άτομα με αναπηρία, 

καμπίνες PURE*, καμπίνες LUX*.

Όλες οι καμπίνες μας παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό 

τους καθώς και ξεχωριστό μπάνιο και ντους, ώστε να νιώθετε κάθε στιγμή σαν στο σπίτι σας.

* Δε διατίθενται σε όλα τα πλοία.

4 Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.



...ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΣΑΣ
O τετράποδος συνταξιδιώτης σας είναι 

σημαντικός για εμάς! Γι’ αυτό φροντίσαμε να 

υπάρχουν διαθέσιμες ειδικές καμπίνες ώστε 

να ταξιδέψετε παρέα, αλλά και ειδικοί χώροι 

φύλαξης και υγιεινής για το κατοικίδιο σας.

ΟΛΑ ΟΣΑ
ΣΑΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΝ

Οι καμπίνες PURE διαθέτουν ένα αυτόνομο 

σύστημα καθαρισμού του αέρα και όλων 

των επιφανειών και είναι ιδανικές για 

όσους έχουν ευαισθησία στα αιωρούμενα 

σωματίδια.

Αναπνεύστε
με μεγαλύτερη

άνεση
και ξυπνήστε
ανανεωμένοι!

2022



ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ 
TΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Μία ωραία περιπέτεια ξεκινάει μαζί με τους Fasteritos! Εξερευνήστε το πλοίο και ανακαλύψτε 

πού κρύβονται. Οι Fasteritos είναι αφιερωμένοι στους μικρούς μας επιβάτες, εκπαιδευμένοι 

να βοηθούν το πλήρωμα του πλοίου και έτοιμοι να μάθουν στα παιδιά διάφορα ναυτικά μυστικά. 

Δεν είναι ποτέ σοβαροί, με μοναδική εξαίρεση όταν περνά μπροστά τους ο καπετάνιος! Εάν 

είστε οικογένεια με μικρά παιδιά και ταξιδεύετε σε 3κλινη ή 4κλινη εξωτερική καμπίνα, 

αναζητήστε στο επόμενο ταξίδι σας τις ειδικά διακοσμημένες οικογενειακές καμπίνες με τους 

Fasteritos! Διατίθενται σε περιορισμένο αριθμό. Με την επιβίβασή σας στο πλοίο, επισκεφθείτε 

τη ρεσεψιόν για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα και μην ξεχάσετε να ζητήσετε το 

μοναδικό μπλοκ ζωγραφικής και τις ξυλομπογιές Fasteritos!

ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ
Camping εν πλω*
Ταξιδέψτε με το τροχόσπιτό σας, 

αξιοποιώντας τις υπηρεσίες των πλοίων 

μας, όπως ντους, τουαλέτες και ηλεκτρική 

παροχή 220 Volt και όλα αυτά με ένα 

εισιτήριο καταστρώματος και οχήματος.

Δεν είναι διαθέσιμο στα δρομολόγια από 

Κέρκυρα προς Ιταλία και αντίστροφα. 

Ισχύει από 01.04.2022 έως 31.10.2022.

*Δε διατίθεται σε όλα τα πλοία.

6 Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.
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ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Το πρόγραμμα seasmiles παρέχει αποκλειστικά προνόμια, 

ειδικές προσφορές, δώρα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 

που θα κάνουν κάθε σας ταξίδι μία πραγματικά αξέχαστη 

εμπειρία. Με την επίδειξη της κάρτας σας, μπορείτε 

να κερδίσετε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα είδη στα 

καταστήματα των πλοίων ή να απολαύσετε ιδιαίτερες 

γεύσεις στο εστιατόριο À la Carte με 15% έκπτωση. Τα 

Gold και Silver μέλη απολαμβάνουν 20% έκπτωση στα 

εισιτήριά τους στις γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας. Μοναδικά 

οφέλη και παροχές, σας περιμένουν σε ένα ολοένα και 

πιο αναπτυσσόμενο δίκτυο επιλεγμένων συνεργατών σε 

διάφορες κατηγορίες όπως διαμονή, αγορές, φαγητό και 

ποτό, διασκέδαση και τεχνολογία, υγεία και ομορφιά.

Επισκεφθείτε τα Seasmiles Kiosks εν πλω! Εδώ 

μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα Seasmiles, να 

ενημερωθείτε για τους πόντους σας και να αποκτήσετε 

ή να αντικαταστήσετε την πλαστική σας κάρτα Blue & 

Silver με τη νέα βιοδιασπώμενη Biocard.

Μάθετε περισσότερα στο 
www.seasmiles.com
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ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΡΕΝΟ 
ΚΑΙ ΠΛΟΙΟ...

Αν είστε κάτοχος σιδηροδρομικού τίτλου μεταφοράς, μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας με πλοίο, με 

μειωμένες τιμές ή και δωρεάν.

Ανακαλύψτε στον παρακάτω πίνακα τις εκπτώσεις-προσφορές μας, σύμφωνα με το σιδηροδρομικό σας πάσο:

  EURAIL / INTERRAIL GREEK ISLANDS PASS 6 ΗΜΕΡΩΝ

Γραμμές Αδριατικής Γραμμές Εσωτερικού

• Ένα δρομολόγιο μετ ‘επιστροφής από την Ιταλία στην

   Ελλάδα με επιστροφή εντός 1 μηνός

• Οι κάτοχοι 1ης σιδηροδρομικής θέσης δικαιούνται κρεβάτι

   σε κοινόχρηστη καμπίνα 4 κρεβατιών με WC & ντους

• Οι κάτοχοι 2ης σιδηροδρομικής θέσης δικαιούνται θέση

   σε αεροπορικού τύπου καθίσματα.

• Ισχύουν ειδικές τιμές για αναβάθμιση θέσης στο πλοίο

   (δεν ισχυει για καμπίνες LUX)

• Δωρεάν μεταφορά με τρένο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το λιμάνι 

   της Πάτρας προς το λιμάνι του Πειραιά και επιστροφή.

• Aπεριόριστα ταξίδια με πλοίο προς τα ελληνικά νησιά 

   εντός 1 μηνός

• Οι κάτοχοι της 1ης και 2ης σιδηροδρομικής θέσης

   ταξιδεύουν σε Οικονομική θέση

• 30% έκπτωση σε όλα τα επιπλέον ταξίδια (επιπλέον των

   6 ημερών) εντός της διάρκειας ισχύος 1 μήνα

• 30% έκπτωση για αναβάθμιση θέσης στο πλοίο

   (δεν ισχύει για καμπίνες Lux)

• Δωρεάν μεταφορά με τρένο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το λιμάνι

   της Πάτρας προς το λιμάνι του Πειραιά και επιστροφή.

  EURAIL GLOBAL PASS / INTERRAIL GLOBAL PASS/ BALKAN FEXIPASS

Γραμμές Αδριατικής Γραμμές Εσωτερικού

• Δωρεάν ταξίδια στις γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας.

• Οι κάτοχοι 1ης σιδηροδρομικής θέσης ταξιδεύουν   

δωρεάν σε κοιτώνες (όπου αυτοί είναι διαθέσιμοι) και/ή 

σε καθίσματα αεροπορικού τύπου.

• Οι κάτοχοι 2ης σιδηροδρομικής θέσης ταξιδεύουν   

δωρεάν σε θέση κατηγορίας “κατάστρωμα” (Deck)

• Ισχύουν ειδικές τιμές αναβάθμισης θέσης (δεν ισχύει για 

καμπίνες LUX)

• Ισχύει επίναυλος καυσίμων, επιπλέον χρέωση για υψηλή 

ή μεσαία περίοδο και λιμενικά τέλη, ανά επιβάτη, 

   ανά διαδρομή.

• 30% έκπτωση σε οικονομική θέση

• Απαραίτητη προυπόθεση για να ισχύει η έκπτωση 30%  

   είναι να έχει προηγηθεί ταξίδι στις γραμμές Αδριατικής 

   με SUPERFAST FERRIES & ANEK LINES.

  EURAIL / INTERRAIL GREEK ISLANDS PASS 4 ΗΜΕΡΩΝ

Γραμμές Αδριατικής Γραμμές Εσωτερικού

Δεν ισχύουν για τις γραμμές της Αδριατικής. • Απεριόριστα δωρεάν ταξίδια στις γραμμές εσωτερικού

   εντός 1 μηνός

• Οι κάτοχοι της 1ης και 2ης σιδηροδρομικής θέσης

   ταξιδεύουν σε Οικονομική θέση

• 30% έκπτωση σε όλα τα επιπλέον ταξίδια (επιπλέον

   των 4 ημερών) εντός της διάρκειας ισχύος 1 μήνα

• 30% έκπτωση για αναβάθμιση θέσης στο πλοίο

   (δεν ισχύει για καμπίνες Lux)

Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.



2022

  RIT, RAIL PLUS, FIP, DB AUTOZUG, NRT, GREEK PASSES (GREEK FLEXIPASS, 
  GREEK FLEXIPLASS RAIL N’ FLY, VERGINA FLEXIPASS)

Γραμμές Αδριατικής Γραμμές Εσωτερικού

• Ταξίδι με μειωμένες τιμές

• RIT & GREEK PASSES έκπτωση 30%

• RAIL PLUS έκπτωση 15%

• DB AUTOZUG έκπτωση 10% στις επίσημες τιμές

   (ισχύει για επιβάτες και οχήματα). 

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ FIP έκπτωση 50%

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΥΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ FIP 

   έκπτωση 100%. Απαιτείται η συμπλήρωση εκπτωτικού 

   εντύπου.

Οι ανωτέρω εκπτώσεις ισχύουν σε όλες τις κατηγορίες 
θέσεων (εκτός από τις καμπίνες Lux).
Ισχύει επίναυλος καυσίμου και λιμενικά τέλη, ανά επιβάτη, 
ανά διαδρομή.

• RIT, RAIL PLUS, NRT & DB AUTOZUG δεν ισχύουν στις 

   γραμμές εσωτερικού

• GREEK PASSES (Greek Flexipass, Greek Flexipass Rail 

   N’ Fly, Vergina Flexipass) έκπτωση 30% σε οικονομική θέση

• ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ FIP έκπτωση 50%.

•  Οι κάτοχοι 1ης σιδηροδρομικής θέσης ταξιδεύουν στη 

   Διακεκριμένη θέση. Οι επιβάτες 2ης σιδηροδρομικής 

   θέσης ταξιδεύουν στην Οικονομική θέση.

• Ισχύει έκπτωση 25% για αναβάθμιση θέσης στο πλοίο 

   (δεν ισχύει για καμπίνες Lux).

 Η έκπτωση FIP  δεν ισχύει για τους συνταξιούχους και 

   τις οικογένειές τους καθ’όλη τη διάρκεια του έτους

 Η έκπτωση FIP δεν ισχύει κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΥΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ FIP έκπτωση 

   100%. Απαιτείται η συμπλήρωση εκπτωτικού εντύπου.

  ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ

Γραμμές Αδριατικής Γραμμές Εσωτερικού

• Online, από την ιστοσελίδα www.superfast.com

   Δεν ισχύει για όλους τους σιδηροδρομικούς τίτλους 

   μεταφοράς.

• Μέσω του Call Center στην Αθήνα στο τηλ. 210 8919700 

   ή στο 210 8919800 

• Με email στο helpdesk@attica-group.com, 

   ή στο helpdesk@anek-superfast.com

• Μέσω του Call Center στην Αθήνα στο τηλ. 210 8919700 

   ή στο 210 8919800 

• Με email στο helpdesk@attica-group.com, 

   ή στο helpdesk@anek-superfast.com

  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Γραμμές Αδριατικής Γραμμές Εσωτερικού

Η SUPERFAST FERRIES εξυπηρετεί τις παρακάτω 

γραμμές (σε συνεργασία με την Anek Lines):

• ΠΑΤΡΑ- ΑΝΚΟΝΑ/ΜΠΑΡΙ/ΒΕΝΕΤΙΑ

• ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΝΚΟΝΑ/ΜΠΑΡΙ/ΒΕΝΕΤΙΑ

• ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΝΚΟΝΑ/ΜΠΑΡΙ/ΒΕΝΕΤΙΑ μόνο κατά την 

   καλοκαιρινή περίοδο

• ΒΕΝΕΤΙΑ-ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ΚΕΡΚΥΡΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ-

   ΚΕΡΚΥΡΑ μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο

• ΑΝΚΟΝΑ-ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ-

   ΚΕΡΚΥΡΑ μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο

• ΜΠΑΡΙ-ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ-

   ΚΕΡΚΥΡΑ μόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο

Με την Blue Star Ferries και την Hellenic Seaways 

μπορείτε να ταξιδέψετε στα παρακάτω νησιά:

• ΚΥΚΛΑΔΕΣ

• ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

• ΣΠΟΡΑΔΕΣ

• ΝΗΣΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

• ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

• ΚΡΗΤΗ 

Τα δρομολόγια Κρήτης εξυπηρετούνται σε συνεργασία 

με την Anek Lines

Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν είναι όλα τα δρομολόγια 

καθημερινά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλ. διεύθυνση: www.superfast.com/el-gr/prosfores/sail-rail
Για να αποκτήσετε έναν από τους παραπάνω σιδηροδρομικούς τίτλους μεταφοράς, επισκεφθείτε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρακτορείο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 
Τα πάσα Interrail-Eurail μπορείτε να τα αποκτήσετε online: www.interrail.eu/en/interrail-passes & www.eurail.com/en/eurail-passes 
Πληροφορίες για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θα βρείτε εδώ: www.trainose.gr 

Καλό ταξίδι!
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ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
Κολυμπήστε στην πισίνα* ενώ βρίσκεστε στη μέση της θάλασσας, κάντε ηλιοθεραπεία 

στο κατάστρωμα και απολαύστε ένα δροσιστικό κοκτέιλ, αναψυκτικό ή καφέ στο μπαρ 

που παραμένει ανοιχτό όλο το 24ώρο.

Δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο που υπάρχει διαθέσιμο σε όλα τα πλοία ή 

διασκεδάστε στο dancing club* χορεύοντας όλη τη νύχτα. 

Οι μικροί μας φίλοι μπορούν να απασχοληθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

τηλεόρασης βλέποντας παιδικές ταινίες. 

*Δε διατίθεται σε όλα τα πλοία.

Τα μπαρ ανοιχτού καταστρώματος λειτουργούν 

όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. 

Η πισίνα* κλείνει με τη δύση του ηλίου.

Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.
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...ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
H θάλασσα ανοίγει την όρεξη… Απολαύστε τις εμπνευσμένες γαστρονομικές προτάσεις 

των Chef μας στο εστιατόριο À la Carte*. Γευτείτε πιάτα που παρασκευάζονται με τοπικές 

πρώτες ύλες και εμπνέονται από την κουζίνα των ελληνικών νησιών, με την καλύτερη θέα 

στη θάλασσα. Συνδυάστε το γεύμα σας με ελληνικά κρασιά από την ανανεωμένη λίστα μας. Αν 

πάλι επιθυμείτε μία μεγάλη ποικιλία επιλογών σε ένα πιο ανέμελο περιβάλλον, επιλέξτε το 

εστιατόριο self-service.

*Διαθέσιμο στο SUPERFAST XI.



ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
Κάντε τις αγορές σας
Από μία τέτοια ταξιδιωτική εμπειρία, δε θα μπορούσε να λείπει το shopping. Στο 

κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από αρώματα, καλλυντικά, κοσμήματα, 

αξεσουάρ και δώρα, καθώς και επιλογές σε ρούχα, είδη ταξιδίου, ποτά, ελληνικά 

προϊόντα delicatessen, ελβετικές σοκολάτες και επιλεγμένα αναμνηστικά με την 

υπογραφή Superfast.

12 Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.
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INTERNET
ΕΝ ΠΛΩ
Προμηθευτείτε την κάρτα πρόσβασης 

από τη ρεσεψιόν για να περιηγηθείτε 

στο διαδίκτυο και να κρατήσετε επαφή 

με όλους στα Social Media.

ΜΕΙΝΕΤΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
Το ταξίδι σας με την Superfast Ferries 

γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον!

Επισκεφτείτε το ανανεωμένο διαδραστικό 

πολυχρηστικό portal @sea και ανακαλύψτε 

ένα νέο διαδικτυακό κόσμο!

Συνδεθείτε στο Wi-Fi δίκτυο του πλοίου 

και αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση στις 

απεριόριστες δυνατότητες που σας 

προσφέρει μέσω του κινητού σας ή του 

tablet ακούγοντας μουσική, ακόμα και να 

ενημερωθείτε για τον καιρό, τη θέση του 

πλοίου σε real time, να δείτε χρήσιμες 

πληροφορίες του πλοίου, των λιμανιών, των 

προορισμών και πολλά άλλα.  

Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το 

www.seasmiles.com και να ενημερωθείτε 

για το πρόγραμμα πιστότητας.

Σας περιμένουμε!

superfast.com



Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΚΟΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ
01.01.22-30.06.22 & 

12.09.22-31.12.22
Ανκόνα

Αναχώρηση
Ηγουμενίτσα

Άφιξη*
Πάτρα
Άφιξη*

Δευτέρα

Τρί., Τετ., Πέμ., Παρ. 13:30 08:00 14:30

Σάββατο, Κυριακή 16:30 09:30 15:00

• Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 01.01 & 25.12

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΚΟΝΑ
01.01.22-30.06.22 & 

12.09.22-31.12.22
Πάτρα

Αναχώρηση
Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση

Ανκόνα
Άφιξη*

Δευ., Τρι., Τετ., Κυρ. 17:30 23:59 16:30

Πέμπτη

Παρασκευή, Σάββατο 17:30 23:15 14:00

• Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 01.01 & 25.12

ΑΝΚΟΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ

01.07.22-11.08.22 Ανκόνα
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Άφιξη*

Ηγουμενίτσα
Άφιξη*

Πάτρα
Άφιξη*

Δευ., Τετ.,
Παρ., Κυρ. 13:30 06:30 12:00

Τρίτη 13:30 05:30 06:45
16:30 09:30 15:00

Πέμπτη 15:00 07:00 08:15
16:30 09:30 15:00

Σάββατο 13:30 06:30 12:00
16:30 09:30 15:00

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΝΚΟΝΑ

01.07.22-11.08.22 Πάτρα
Αναχώρηση

Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Αναχώρηση

Ανκόνα
Άφιξη*

Δευτέρα 14:30 20:15 11:00
17:30 12:00

Τρι., Πέμ., 
Σάβ., Κυρ. 14:30 20:15 11:00

Τετ., Παρ[1] 17:30 12:00
19:30 20:45 10:45

[1] Την Παρασκευή 01.07 το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ανκόνα θα πραγματοποιηθεί ως 
εξής: Πάτρα (Αναχ. 14:30) - Ηγουμενίτσα (Αναχ. 20:15) - Ανκόνα (Άφιξη 11:00, 02.07)

* Την επόμενη ημέρα.

• Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις σημειώνονται σε τοπική ώρα. 
• Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
• Τα ανωτέρω δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συντήρησης των πλοίων.

ΑΝΚΟΝΑ

ΑΝΚΟΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ

12.08.22-11.09.22 Ανκόνα
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Άφιξη*

Ηγουμενίτσα
Άφιξη*

Πάτρα
Άφιξη*

Δευ., Τετ., 
Παρ., Κυρ. 13:30 06:30 12:00

Τρίτη
13:30 05:30 06:45
16:30 12:00

Πέμπτη
15:00 07:00 08:15
16:30 12:00

Σάββατο
13.08 & 10.09

13:30 06:30 12:00
16:30 09:30 15:00

Σάββατο 20.08,
27.08 & 03.09

13:30 06:30 12:00

16:30 10:30

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΝΚΟΝΑ

12.08.22-11.09.22 Πάτρα
Αναχώρηση

Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Αναχώρηση

Ανκόνα
Άφιξη*

Δευτέρα
15.08

14:30 20:15 11:00
17:30 12:00

Δευτέρα 22.08, 
29.08 & 05.09

17:30 23:15 14:00
19:30 20:45 10:45

Τρι., Πέμ., Σάβ., Κυρ. 14:30 20:15 11:00
Τετ. 17.08,

24.08 & 07.09
17:30 12:00

19:30 20:45 10:45

Τετάρτη 31.08
17:30 23:15 14:00

19:30 20:45 10:45

Παρασκευή
17:30 23:15 14:00

19:30 20:45 10:45

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ → AΝΚΟΝΑ Χαμηλή περίοδος   Μεσαία περίοδος   Υψηλή περίοδος

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε

Αναχώρηση 14:30* 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

Αναχώρηση 17:30 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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα

Αναχώρηση 14:30* 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
Αναχώρηση 17:30 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

AΝΚΟΝΑ → ΕΛΛΑΔΑ Χαμηλή περίοδος   Μεσαία περίοδος   Υψηλή περίοδος
ΙΟΥΛΙΟΣ Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

Αναχώρηση 13:30 / 15:00 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
Αναχώρηση 16:30 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

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε

Αναχώρηση 13:30 / 15:00 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

Αναχώρηση 16:30 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

• Όλες οι ημερομηνίες που ΔΕΝ αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες, θεωρούνται ημερομηνίες χαμηλής περιόδου. 

• Ισχύει η ίδια εποχικότητα και για την αναχώρηση από Ηγουμενίτσα στις 19:30 και από Κέρκυρα στις 20:45 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Σε συνεργασία με την ANEK LINES

14 Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.
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[1] Συμπεριλαμβάνεται πρωινό. [2] Ισχύει ο ίδιος ναύλος και για ρυμούλκες open deck έως 2,50 μ. μήκος. [3] Μοτοσικλέτες 4τροχες, με ρυμούλκα ή με καλάθι χρεώνονται ως οχήματα έως 6 μ. μήκος & έως 2 μ. ύψος.

Τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή μπορεί να μη διαθέτουν όλες τις κατηγορίες διαμονής που αναφέρονται παραπάνω. Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και WC.

KATΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ & ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ (τιμές ανά άτομο) ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

DECK Κατάστρωμα 63 44 75 53 85 60

ATS Καθίσματα αεροπορικού τύπου 75 53 88 62 97 68

AB4 4κλινη εσωτερική καμπίνα 124 87 147 103 178 125

A4 4κλινη εξωτερική καμπίνα 137 96 168 118 196 137

AΒ3 3κλινη εσωτερική καμπίνα 146 102 178 125 218 153

AΑ3 3κλινη εξωτερική καμπίνα 164 115 202 141 239 167

AB2 2κλινη εσωτερική καμπίνα 166 116 206 144 257 180

A2 2κλινη εξωτερική καμπίνα 187 131 227 159 282 197

AΑ2 2κλινη εξωτερική καμπίνα 198 139 244 171 289 202

LUX 2κλινη εξωτερική καμπίνα [1] 273 191 331 232 385 270

ΟΧΗΜΑΤΑ (τιμές ανά όχημα)

1. Οχήματα / ρυμούλκες έως 6 μ. μήκος 
και έως 2 μ. ύψος 81 57 105 74 139 97

2. Αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής 
πάνω από 2 μ. ύψος 118 83 151 106 195 137

3. Οχήματα / ρυμούλκες έως 6 μ. μήκος 
και πάνω από 2 μ. ύψος 147 103 227 159 293 205

4. Οχήματα / ρυμούλκες από 6,01 μ. έως
8 μ. μήκος 250 175 356 249 438 307

5. Οχήματα / ρυμούλκες πάνω από 
8,01 μ. μήκος 358 251 491 344 588 412

6. Ρυμούλκες έως 2,50 μ. μήκος & 
2 μ. ύψος [2] 64 45 87 61 106 74

7. Τροχόσπιτα / ρυμούλκες OPEN DECK 
έως 6 μ. μήκος 178 125 278 195 359 251

8. Τροχόσπιτα / ρυμούλκες OPEN DECK 
από 6,01 μ. έως 8 μ. μήκος 302 211 440 308 540 378

9. Τροχόσπιτα / ρυμούλκες OPEN DECK 
πάνω από 8,01 μ. μήκος 433 303 607 425 727 509

10. Μοτοσικλέτες [3] 33 23 41 29 48 34

11. Ποδήλατα Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

μετρήστε το μήκος
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μετρήστε το μήκος

                    ΚΑΜΠΙΝΑ 
(τιμές σε €)

ΑΝΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Επίναυλος καμπίνας 50

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
(τιμές ανά κατοικίδιο €)

ΑΝΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

  Κατοικίδιο σε καμπίνα 50

  Κατοικίδιο σε ειδικό χώρο 20

! ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

   ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΝ

• Oι καμπίνες LUX, Α2 και ΑΒ2 (στο SUPERFAST XI μόνο οι καμπίνες LUX και Α2) είναι διαθέσιμες ως μονόκλινες με 

επιβάρυνση 50% στην κατ’ άτομο τιμή της δίκλινης στη χαμηλή περίοδο και 70% στη μεσαία και υψηλή περίοδο.

• Οι καμπίνες A4, AB4, A2 και ΑΒ2 (μόνο οι καμπίνες AB2 με 2 χαμηλά κρεβάτια) είναι διαθέσιμες και ανά κρεβάτι.

• Το κόστος του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής υπολογίζεται προσθέτοντας τα εισιτήρια απλής μετάβασης και επιστροφής της 

αντίστοιχης εποχικότητας.

• Μεταφορά κατοικιδίων σε καμπίνα: Οι καμπίνες κατοικιδίων είναι 4κλινες εσωτερικές & εξωτερικές και μπορούν να 

διατεθούν ως 4κλινες, 3κλινες, 2κλινες ή μονόκλινες. Η χρήση μονόκλινης καμπίνας κατοικιδίων έχει μια επιβάρυνση 50% 

στην κατ’ άτομο τιμή της 2κλινης στη χαμηλή περίοδο και 70% στη μεσαία και υψηλή περίοδο. Διαθέσιμες σε επιβάτες 

που ταξιδεύουν με 1 ή 2 κατοικίδιο/α.

• Καμπίνες PURE: Πρόκειται για τις καμπίνες LUX, A4 ή AB4. Η διάθεση εσωτερικής ή εξωτερικής καμπίνας PURE (AB4 ή 

A4) ως μονόκλινης επιβαρύνεται σε ποσοστό 100% της αντίστοιχης τιμής της δίκλινης καμπίνας. Η χρήση μονόκλινης LUX 

καμπίνας PURE έχει μια επιβάρυνση 50% στην κατ’ άτομο τιμή της 2κλινης στη χαμηλή περίοδο και 70% στη μεσαία και 

υψηλή περίοδο. Οι καμπίνες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ανά κρεβάτι.

• Eφαρμόζεται επίναυλος καυσίμων €32 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη σε όλες τις κατηγορίες θέσεων (εκτός παιδιών έως 4 ετών 

σε όλες τις κατηγορίες θέσεων) και €36 ανά διαδρομή, ανά όχημα (εκτός των μοτοσικλετών). Ο επίναυλος καυσίμου μπορεί να 

προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο (δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο).

ΤΙΜΕΣ

Τιμές σε Ευρώ (€) 10.01.2022 - 08.01.2023Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας στις σελίδες 20-23



Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.

ΜΠΑΡΙ

Σε συνεργασία με την ANEK LINES

ΜΠΑΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ

01.07.22-21.07.22 Μπάρι
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Άφιξη*

Ηγουμενίτσα
Άφιξη

Πάτρα
Άφιξη*

Δευ., Τρι., Τετ. 19:30   05:30* 13:00

Πέμ., Παρ., Σάβ. 19:30 04:30   06:00* 13:00

Κυριακή 13:30 23:00 07:00

ΜΠΑΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ

22.07.22-21.08.22 Μπάρι
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Άφιξη

Ηγουμενίτσα
Άφιξη

Πάτρα
Άφιξη*

Δευ., Τρι., Τετ. 19:30   05:30* 13:00

Πέμπτη 19:30   04:30*   06:00* 13:00

Παρασκευή 12:00 21:00 22:30

Σάββατο 12:00 21:00 22:30
19:30   05:30* 13:00

Κυριακή 13:30 23:00 07:00

ΜΠΑΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ
01.01.22-31.05.22 & 

01.10.22-31.12.22
Μπάρι

Αναχώρηση
Ηγουμενίτσα

Άφιξη
Πάτρα
Άφιξη*

Δευτέρα-Σάββατο 19:30   05:30* 13:00

Κυριακή 13:30 23:00 07:00

• Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 01.01, 02.01 & 25.12 

• Μέσω Κέρκυρας την Πέμπτη 21.04: Μπάρι (Αναχ. 19:30) - Κέρκυρα (Άφιξη 04:30, 22.04) - Ηγουμενίτσα 

(Άφιξη 06:00, 22.04) - Πάτρα (Άφιξη 13:00, 22.04)

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΠΑΡΙ
01.01.22-31.05.22 & 

01.10.22-31.12.22
Πάτρα

Αναχώρηση
Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση

Μπάρι
Άφιξη*

Καθημερινά 17:30 23:59 09:00

• Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 01.01 & 25.12 

• Μέσω Κέρκυρας τη Δευτέρα 25.04: Πάτρα (Αναχ. 17:30) - Ηγουμενίτσα (Αναχ. 23:59) - Κέρκυρα 

(Αναχ. 01:30, 26.04) - Μπάρι (Άφιξη 09:30, 26.04)

ΜΠΑΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ
01.06.22-30.06.22 &
19.09.22-30.09.22

Μπάρι
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Άφιξη*

Ηγουμενίτσα
Άφιξη

Πάτρα
Άφιξη*

Δευ., Τρι., Τετ., 
Παρ., Σάβ. 19:30   05:30* 13:00

Πέμπτη 19:30 04:30   06:00* 13:00

Κυριακή 13:30 23:00 07:00

ΜΠΑΡΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ

22.08.22-18.09.22 Μπάρι
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Άφιξη*

Ηγουμενίτσα
Άφιξη

Πάτρα
Άφιξη*

Δευ., Τρι., Τετ., 
Παρ., Σάβ. [1] 19:30   05:30* 13:00

Πέμπτη 19:30 04:30   06:00* 13:00

Κυριακή 13:30 23:00 07:00

[1] Μέσω Κέρκυρας το Σάββατο 27.08: Μπάρι (Αναχ. 19:30) - Κέρκυρα (Άφιξη 04:30, 28.08) - 

Ηγουμενίτσα (Άφιξη 06:00, 28.08) - Πάτρα (Άφιξη 13:00, 28.08)

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΑΡΙ
01.06.22-30.06.22 &
19.09.22-30.09.22

Πάτρα
Αναχώρηση

Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Αναχώρηση*

Μπάρι
Άφιξη*

Καθημερινά 
εκτός Τετάρτης 17:30 23:59 09:00

Τετάρτη 17:30 23:59 01:30 09:30

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΑΡΙ

01.07.22-21.07.22 Πάτρα
Αναχώρηση

Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Αναχώρηση*

Μπάρι
Άφιξη*

Δευ., Τρι., Πέμ., 
Παρ., Κυρ. 17:30 23:59 09:00

Τετάρτη, Σάββατο 17:30 23:59 01:30 09:30

* Την επόμενη ημέρα.

• Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις σημειώνονται σε τοπική ώρα. 
• Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
• Τα ανωτέρω δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συντήρησης των πλοίων.

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΑΡΙ

22.07.22-21.08.22 Πάτρα
Αναχώρηση

Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Αναχώρηση*

Μπάρι
Άφιξη*

Δευ., Τρι.,
Πέμ., Κυρ. 17:30 23:59 09:00

Τετάρτη 17:30 23:59 01:30 09:30

Παρασκευή 17:30 07:30
23:59 01:30 08:30

Σάββατο 23:59 01:30 08:30

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΑΡΙ

22.08.22-18.09.22 Πάτρα
Αναχώρηση

Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Αναχώρηση*

Μπάρι
Άφιξη*

Δευ., Τρι.,
Πέμ., Παρ. 17:30 23:59 09:00

Τετ., 
Σάβ. [1], Κυρ. [1] 17:30 23:59 01:30 09:30

[1] Χωρίς προσέγγιση στην Κέρκυρα το Σάββατο 10.09 και την Κυριακή 11.09: Πάτρα (Αναχ. 17:30) - 

Ηγουμενίτσα (Αναχώρηση 23:59) - Μπάρι (Άφιξη 09:00, την επόμενη ημέρα)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Όλες οι ημερομηνίες που ΔΕΝ αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες, θεωρούνται ημερομηνίες χαμηλής περιόδου.

• Για τις αναχωρήσεις στις 01:30 από την Κέρκυρα, ισχύει η εποχικότητα της προηγούμενης ημέρας (αναχώρηση από την Πάτρα ή την Ηγουμενίτσα).

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ → ΜΠΑΡΙ Χαμηλή περίοδος   Μεσαία περίοδος   Υψηλή περίοδος

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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
Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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

ΜΠΑΡΙ → ΕΛΛΑΔΑ Χαμηλή περίοδος   Μεσαία περίοδος   Υψηλή περίοδος
Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

ΙΟΥΛΙΟΣ 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

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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

16 Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.



2022

KATΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ & ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ (τιμές ανά άτομο) ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

DECK Κατάστρωμα 52 36 60 42 81 57

ATS Καθίσματα αεροπορικού τύπου 60 42 69 48 91 64

AB4 4κλινη εσωτερική καμπίνα 110 77 133 93 160 112

A4 4κλινη εξωτερική καμπίνα 121 85 151 106 184 129

AΒ3 3κλινη εσωτερική καμπίνα 128 90 161 113 194 136

AΑ3 3κλινη εξωτερική καμπίνα 143 100 181 127 224 157

AB2 2κλινη εσωτερική καμπίνα 146 102 185 130 227 159

A2 2κλινη εξωτερική καμπίνα 172 120 208 146 261 183

AΑ2 2κλινη εξωτερική καμπίνα 172 120 208 146 261 183

LUX 2κλινη εξωτερική καμπίνα [1] 214 150 259 181 318 223

ΟΧΗΜΑΤΑ (τιμές ανά όχημα)

1. Οχήματα / ρυμούλκες έως 6 μ. μήκος 
και έως 2 μ. ύψος 64 45 82 57 102 71

2. Αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής 
πάνω από 2 μ. ύψος 86 60 112 78 134 94

3. Οχήματα / ρυμούλκες έως 6 μ. μήκος 
και πάνω από 2 μ. ύψος 107 75 148 104 183 128

4. Οχήματα / ρυμούλκες από 6,01 μ. έως
8 μ. μήκος 164 115 208 146 246 172

5. Οχήματα / ρυμούλκες πάνω από 
8,01 μ. μήκος 234 164 286 200 329 230

6. Ρυμούλκες έως 2,50 μ. μήκος & 
2 μ. ύψος [2] 53 37 67 47 83 58

7. Τροχόσπιτα / ρυμούλκες OPEN DECK 
έως 6 μ. μήκος 132 92 179 125 232 162

8. Τροχόσπιτα / ρυμούλκες OPEN DECK 
από 6,01 μ. έως 8 μ. μήκος 203 142 256 179 312 218

9. Τροχόσπιτα / ρυμούλκες OPEN DECK 
πάνω από 8,01 μ. μήκος 290 203 353 247 419 293

10. Μοτοσικλέτες [3] 30 21 38 27 45 32

11. Ποδήλατα Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

                    ΚΑΜΠΙΝΑ 
(τιμές σε €)

ΑΝΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Επίναυλος καμπίνας 50

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
(τιμές ανά κατοικίδιο €)

ΑΝΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

  Κατοικίδιο σε καμπίνα 50

  Κατοικίδιο σε ειδικό χώρο 20

! ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΝ

• Οι καμπίνες LUX, A2 και ΑΒ2 (μόνο οι καμπίνες ΑΒ2 με 1 χαμηλό κρεβάτι και 1 πάνω κρεβάτι), έχουν επιβάρυνση 70% όταν 

χρησιμοποιηθούν ως μονόκλινες.

• Οι καμπίνες Α4, ΑΒ4, Α2 και ΑΒ2 (μόνο οι καμπίνες ΑΒ2 με 1 χαμηλό και 1 πάνω κρεβάτι) είναι διαθέσιμες και ανά κρεβάτι. 

• Το κόστος του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής υπολογίζεται προσθέτοντας τα εισιτήρια απλής μετάβασης και επιστροφής της 

αντίστοιχης εποχικότητας.

• Μεταφορά κατοικιδίων σε καμπίνα: Οι καμπίνες κατοικιδίων είναι 4κλινες εσωτερικές & εξωτερικές και μπορούν να 

διατεθούν ως 4κλινες, 3κλινες, 2κλινες ή μονόκλινες. Η χρήση μιας καμπίνας ως μονόκλινης έχει επιβάρυνση 70% στην κατ’ 

άτομο τιμή της δίκλινης. Οι καμπίνες με δυνατότητα φιλοξενίας κατοικιδίων δεν είναι διαθέσιμες ανά κρεβάτι. Διαθέσιμες 

σε επιβάτες που ταξιδεύουν με 1 ή 2 κατοικίδιο/α.

• Καμπίνες PURE: Πρόκειται για τις καμπίνες LUX, A4 ή AB4. Η διάθεση εσωτερικής ή εξωτερικής καμπίνας PURE (AB4 ή A4) ως 

μονόκλινης επιβαρύνεται με 100% της αντίστοιχης τιμής της δίκλινης καμπίνας. Η διάθεση LUX PURE καμπίνας ως μονόκλινης 

επιβαρύνεται με το 70% της αντίστοιχης τιμής της δίκλινης καμπίνας. Οι καμπίνες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ανά κρεβάτι.

• Eφαρμόζεται επίναυλος καυσίμων €16 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη σε όλες τις κατηγορίες θέσεων (εκτός παιδιών έως 4 

ετών σε όλες τις κατηγορίες θέσεων) και €22 ανά διαδρομή, ανά όχημα (εκτός των μοτοσικλετών). Ο επίναυλος καυσίμου 

μπορεί να προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο (δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο).μετρήστε το μήκος
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μετρήστε το μήκος

ΤΙΜΕΣ
Τιμές σε Ευρώ (€) 10.01.2022 - 08.01.2023Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας στις σελίδες 20-23

[1] Συμπεριλαμβάνεται πρωινό. [2] Ισχύει ο ίδιος ναύλος και για ρυμούλκες open deck έως 2,50 μ. μήκος. [3] Μοτοσικλέτες 4τροχες, με ρυμούλκα ή με καλάθι χρεώνονται ως οχήματα έως 6 μ. μήκος & έως 2 μ. ύψος.

Τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή μπορεί να μη διαθέτουν όλες τις κατηγορίες διαμονής που αναφέρονται παραπάνω. Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και WC.



Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.

ΒΕΝΕΤΙΑ

Σε συνεργασία με την ANEK LINES

ΒΕΝΕΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ
01.01.22-05.06.22 & 

25.09.22-31.12.22
Βενετία

Αναχώρηση
Ηγουμενίτσα

Άφιξη*
Πάτρα
Άφιξη*

Τετάρτη, Κυριακή 12:00 14:30 21:00

Σάββατο 13:30 16:00 22:30

• Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 02.01 & 25.12

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ
06.06.22-30.06.22 &
12.09.22-24.09.22

Βενετία
Αναχώρηση

Κέρκυρα
Άφιξη*

Ηγουμενίτσα
Άφιξη*

Πάτρα
Άφιξη*

Τετάρτη 12:00 14:30 21:00

Σάββατο 13:30 16:00 22:30

Κυριακή 12:00 13:45 15:00 21:30

ΒΕΝΕΤΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΤΡΑ

01.07.22-11.09.22 Βενετία
Αναχώρηση

Ηγουμενίτσα
Άφιξη*

Πάτρα
Άφιξη*

Τετάρτη 12:00 14:30 21:00

Σάββατο 13:30 16:00 22:30

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
01.01.22-05.06.22 & 

25.09.22-31.12.22
Πάτρα

Αναχώρηση
Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση*

Βενετία
Άφιξη**

Δευτέρα 23:00 06:30 07:00

Πέμπτη, Παρασκευή 23:59 06:30 07:00

• Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 23.12 & 30.12

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
06.06.22-30.06.22 &
12.09.22-24.09.22

Πάτρα
Αναχώρηση

Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση*

Κέρκυρα
Αναχώρηση*

Βενετία
Άφιξη**

Δευτέρα 23:00 06:30 07:00

Πέμπτη 23:59 06:30 07:00

Παρασκευή 23:59 06:30 07:45 07:30

ΠΑΤΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

01.07.22-11.09.22 Πάτρα
Αναχώρηση

Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση*

Βενετία
Άφιξη**

Δευτέρα 23:00 06:30 07:00

Πέμπτη 23:59 06:30 07:00

* Tην επόμενη μέρα.

** Μετά από 2 μέρες.

• Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις σημειώνονται σε τοπική ώρα. 
• Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού. 
• Τα ανωτέρω δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω συντήρησης των πλοίων.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ → ΒΕΝΕΤΙΑ Χαμηλή περίοδος   Μεσαία περίοδος   Υψηλή περίοδος

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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

Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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

ΒΕΝΕΤΙΑ → ΕΛΛΑΔΑ Χαμηλή περίοδος   Μεσαία περίοδος   Υψηλή περίοδος
Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ

ΙΟΥΛΙΟΣ 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

Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ Δε Τρ Τε

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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

• Όλες οι ημερομηνίες που ΔΕΝ αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες, θεωρούνται ημερομηνίες χαμηλής περιόδου.

• Για τις αναχωρήσεις στις 06:30 από την Ηγουμενίτσα και τις αναχωρήσεις στις 07:45 από την Κέρκυρα, ισχύει η εποχικότητα της προηγούμενης ημέρας (αναχώρηση από Πάτρα).

18 Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.



   ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΝ

• Οι καμπίνες LUX, A2 και ΑΒ2 (μόνο οι καμπίνες ΑΒ2 με 1 χαμηλό κρεβάτι και 1 πάνω κρεβάτι), έχουν επιβάρυνση 70% όταν 

χρησιμοποιηθούν ως μονόκλινες.

• Οι καμπίνες Α4, ΑΒ4, Α2 και ΑΒ2 (μόνο οι καμπίνες ΑΒ2 με 1 χαμηλό και 1 πάνω κρεβάτι) είναι διαθέσιμες και ανά κρεβάτι.

• Το κόστος του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής υπολογίζεται προσθέτοντας τα εισιτήρια απλής μετάβασης και επιστροφής της 

αντίστοιχης εποχικότητας.

• Μεταφορά κατοικιδίων σε καμπίνα: Οι καμπίνες κατοικιδίων είναι 4κλινες εσωτερικές & εξωτερικές και μπορούν να 

διατεθούν ως 4κλινες, 3κλινες, 2κλινες ή μονόκλινες. Η χρήση μιας καμπίνας ως μονόκλινης έχει επιβάρυνση 70% στην κατ’ 

άτομο τιμή της δίκλινης. Οι καμπίνες με δυνατότητα φιλοξενίας κατοικιδίων δεν είναι διαθέσιμες ανά κρεβάτι. Διαθέσιμες 

σε επιβάτες που ταξιδεύουν με 1 ή 2 κατοικίδιο/α.

• Καμπίνες PURE: Πρόκειται για τις καμπίνες LUX, A4 ή AB4. Η διάθεση εσωτερικής ή εξωτερικής καμπίνας PURE (AB4 ή A4) 

ως μονόκλινης επιβαρύνεται σε ποσοστό 100% της αντίστοιχης τιμής της δίκλινης καμπίνας. Η διάθεση LUX PURE καμπίνας ως 

μονόκλινης επιβαρύνεται με το 70% της αντίστοιχης τιμής της δίκλινης καμπίνας. Οι καμπίνες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ανά κρεβάτι.

• Eφαρμόζεται επίναυλος καυσίμων €31 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη σε όλες τι κατηγορίες θέσεων (εκτός παιδιών έως 4 ετών 

σε όλες τις κατηγορίες θέσεων) και €22 ανά διαδρομή, ανά όχημα (εκτός των μοτοσικλετών). Ο επίναυλος καυσίμου μπορεί 

να προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο (δεν περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο).

[1] Οι κοιτώνες των έξι κρεβατιών βρίσκονται σε ενοποιημένο χώρο και είναι χωρισμένοι σε τμήματα ανδρών και γυναικών με κοινόχρηστο ντους και WC. Οι επιβάτες που επιθυμούν ιματισμό μπορούν να 
απευθυνθούν στη ρεσεψιόν. [2] Συμπεριλαμβάνεται πρωινό. [3] Ισχύει ο ίδιος ναύλος και για ρυμούλκες open deck έως 2,50 μ. μήκος. [4] Μοτοσικλέτες 4τροχες, με ρυμούλκα ή με καλάθι χρεώνονται ως οχήματα 
έως 6 μ. μήκος & έως 2 μ. ύψος.

Τα πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή μπορεί να μη διαθέτουν όλες τις κατηγορίες διαμονής που αναφέρονται παραπάνω. Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και WC. Το Camping εν πλω δε διατίθεται 
στο ASTERION II.

KATΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ & ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ (τιμές ανά άτομο) ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

DECK Κατάστρωμα 84 59 96 67 106 74

ATS Καθίσματα αεροπορικού τύπου 97 68 110 77 120 84

DOR Κοιτώνες με κοινό ντους και WC[1] 128 90 153 107 182 127

AB4 4κλινη εσωτερική καμπίνα 154 108 178 125 211 148

A4 4κλινη εξωτερική καμπίνα 168 118 201 141 232 162

AΒ3 3κλινη εσωτερική καμπίνα 177 124 211 148 256 179

AΑ3 3κλινη εξωτερική καμπίνα 196 137 237 166 280 196

AB2 2κλινη εσωτερική καμπίνα 199 139 242 169 297 208

A2 2κλινη εξωτερική καμπίνα 221 155 266 186 324 227

AΑ2 2κλινη εξωτερική καμπίνα 221 155 266 186 324 227

LUX 2κλινη εξωτερική καμπίνα[2] 313 219 375 263 433 303

ΟΧΗΜΑΤΑ (τιμές ανά όχημα)

1. Οχήματα / ρυμούλκες έως 6 μ. μήκος 
και έως 2 μ. ύψος 111 78 137 96 170 119

2. Αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής 
πάνω από 2 μ. ύψος 154 108 192 134 241 169

3. Οχήματα / ρυμούλκες έως 6 μ. μήκος 
και πάνω από 2 μ. ύψος 189 132 280 196 355 249

4. Οχήματα / ρυμούλκες από 6,01 μ. έως
8 μ. μήκος 305 214 425 298 518 363

5. Οχήματα / ρυμούλκες πάνω από 
8,01 μ. μήκος 427 299 578 405 689 482

6. Ρυμούλκες έως 2,50 μ. μήκος & 
2 μ. ύψος[3] 93 65 119 83 141 99

7. Τροχόσπιτα / ρυμούλκες OPEN DECK 
έως 6 μ. μήκος 224 157 335 235 429 300

8. Τροχόσπιτα / ρυμούλκες OPEN DECK 
από 6,01 μ. έως 8 μ. μήκος 364 255 517 362 633 443

9. Τροχόσπιτα / ρυμούλκες OPEN DECK 
πάνω από 8,01 μ. μήκος 511 358 708 496 844 591

10. Μοτοσικλέτες[4] 54 38 62 43 69 48

11. Ποδήλατα Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

                    ΚΑΜΠΙΝΑ 
(τιμές σε €)

ΑΝΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Επίναυλος καμπίνας 50

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
(τιμές ανά κατοικίδιο €)

ΑΝΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

  Κατοικίδιο σε καμπίνα 50

  Κατοικίδιο σε ειδικό χώρο 20

! ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
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ΤΙΜΕΣ

Τιμές σε Ευρώ (€) 10.01.2022 - 08.01.2023Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας στις σελίδες 20-23



ΟΛΑ ΟΣΑ 
ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ

20% έκπτωση early booking 
Ανκόνα: Η έκπτωση early booking ισχύει σε όλες τις κατηγορίες ναύλων επιβατών, 

αυτοκινήτων, αυτοκινήτων με μπαγκαζιέρα οροφής, οχημάτων έως 6 μ. μήκος και 

έως 2 μ. ύψος, ρυμουλκών έως 2,50 μ. μήκος και 2 μ. ύψος, καθώς και στο ναύλο 

για μοτοσικλέτες. Δεν ισχύει στις κρατήσεις με τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων 

καθώς και στις κρατήσεις με «Camping on board».

Μπάρι & Βενετία: Η έκπτωση early booking ισχύει σε όλες τις κατηγορίες ναύλων 

επιβατών και οχημάτων καθώς και στις κρατήσεις με «Camping on board».

Η έκπτωση ισχύει για νέες κρατήσεις και έκδοση εισιτηρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 

2022 για ταξίδι απλής μετάβασης ή μετ’ επιστροφής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι 

κρατήσεις μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρωθούν χωρίς επιπλέον χρέωση μέχρι την 

15η Μαρτίου 2022. Αν η κράτηση αλλάξει ή αν το εισιτήριο μετατραπεί σε εισιτήριο 

ανοικτής ημερομηνίας μετά την 15η Μαρτίου 2022, η διαφορά τιμής μεταξύ της 

προσφοράς early booking και των τιμών του καταλόγου 2022 πρέπει να καταβληθεί 

για τα σκέλη της κράτησης, τα οποία έχουν μεταβληθεί. Μετά την 15η Μαρτίου 2022, 

εκδοθέντα εισιτήρια με την έκπτωση Early Booking δεν μπορούν να ακυρωθούν και οι 

ναύλοι δεν επιστρέφονται. Τα εισιτήρια μπορούν να εκδοθούν με ανοικτή ημερομηνία 

επιστροφής. Στη περίπτωση αυτή, η έκπτωση early booking παρέχεται στο σκέλος 

της αναχώρησης ενώ, στο σκέλος της επιστροφής ισχύουν οι ναύλοι επιστροφής 

του καταλόγου. Η έκπτωση ισχύει σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις που αναφέρονται 

παρακάτω, με εξαίρεση την παιδική έκπτωση με την οποία δε συνδυάζεται. Η μέγιστη 

προθεσμία για την έκδοση των εισιτηρίων είναι είκοσι μία (21) ημέρες από την 

ημερομηνία κράτησης.

50% έκπτωση για τα παιδιά
Τα παιδιά από 4 έως και 16 ετών έχουν έκπτωση 50% στον επιλεγμένο ναύλο.

Παιδιά κάτω των 4 ετών που δεν καταλαμβάνουν κρεβάτι/κάθισμα αεροπορικού 

τύπου, πληρώνουν €5,50 ναύλο ανά διαδρομή. Τα παιδιά κάτω των 4 ετών που 

καταλαμβάνουν κρεβάτι/κάθισμα αεροπορικού τύπου, πληρώνουν το 50% του 

επιλεγμένου ναύλου. Τα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνες πρέπει να συνοδεύονται 

από ενήλικα.

• Όλες οι παραπάνω εκπτώσεις δε συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). 

• Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στον επίναυλο καυσίμων, στα εκδρομικά πακέτα, στο ναύλο για τη μεταφορά κατοικιδίων και στον επίναυλο της καμπίνας PURE.

20 Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.
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20% έκπτωση 
σε οικογένειες και φίλους 
20% έκπτωση για 3 ή 4 επιβάτες που ταξιδεύουν μαζί στην ίδια 3κλινη ή 4κλινη 

εξωτερική ή εσωτερική καμπίνα (ΑΑ3/ΑΒ3 ή Α4/ΑΒ4). 

Η έκπτωση χορηγείται επίσης σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων εκτός από τις 

ρυμούλκες και τις μοτοσικλέτες. Όλοι οι επιβάτες και το όχημα (αν υπάρχει) θα 

έχουν τον ίδιο κωδικό κράτησης. 

20% έκπτωση
σε έφηβους/νέους

Οι επιβάτες ηλικίας από 17 έως και 25 ετών λαμβάνουν 20% έκπτωση.

 

Χορηγείται επίσης και σε αυτοκίνητα, αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρα οροφής, 

μοτοσικλέτες και οχήματα με διαστάσεις έως 6 μ. μήκος και έως 2 μ. ύψος, 

με εξαίρεση τις ρυμούλκες. Ισχύει για κρατήσεις με «Camping on Board». 

Ισχύει και για τους κατόχους της κάρτας ISIC (International Student Identity 

Card) και της κάρτας EYC (European Youth Card) ανεξάρτητα από την ηλικία 

τους. Επιβάτες κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν σε καμπίνες, πρέπει να 

συνοδεύονται από ενήλικα.

• Όλες οι παραπάνω εκπτώσεις δε συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). 

• Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στον επίναυλο καυσίμων, στα εκδρομικά πακέτα, στο ναύλο για τη μεταφορά κατοικιδίων και στον επίναυλο της καμπίνας PURE.

20% έκπτωση 
σε επιβάτες 60 ετών και άνω
Οι επιβάτες ηλικίας 60 ετών και άνω λαμβάνουν 20% έκπτωση. 

Η έκπτωση χορηγείται επίσης και σε αυτοκίνητα έως 6 μ. μήκος και έως 2 μ. 

ύψος, σε αυτοκίνητα έως 6 μ. μήκος και πάνω από 2 μ. ύψος, σε αυτοκίνητα με 

μπαγκαζιέρα οροφής πάνω από 2 μ. ύψος και σε μοτοσυκλέτες. Δεν ισχύει για 

ρυμούλκες. Ισχύει για κρατήσεις με «Camping on board».

2022



20% έκπτωση σε καθίσματα
αεροπορικού τύπου ή 
κατάστρωμα
20% έκπτωση για κατ’ ελάχιστον 3 επιβάτες (άνω των 4 ετών) που ταξιδεύουν μαζί σε 

καθίσματα αεροπορικού τύπου ή σε κατάστρωμα. Η έκπτωση χορηγείται επίσης και σε 

αυτοκίνητα με διαστάσεις έως 6 μ. μήκος και 2 μ. ύψος, με εξαίρεση τις ρυμούλκες 

και τις μοτοσυκλέτες και σε αυτοκίνητα με μπαγκαζιέρες οροφής πάνω από 2 μ. ύψος.

Δεν ισχύει στις κρατήσεις με τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων ούτε και στις 

κρατήσεις με «Camping on board». Όλοι οι επιβάτες και το όχημα (εάν υπάρχει) θα 

έχουν τον ίδιο κωδικό κράτησης με κοινή αναχώρηση και επιστροφή.

25% έκπτωση
στις λέσχες αυτοκινήτου/

αυτοκινούμενου τροχόσπιτου
25% έκπτωση στις τιμές οχημάτων για τα μέλη των: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ (ΕΛΑΤ), ADAC, ACE, ÖAMTC, TCS, NKC, 

FFCC, ANWB, PLEINAIR, VLAAMSE KAMPERTOERISTEN VZW, TOURING CLUB 

ITALIANO και πολλών ακόμα λεσχών αυτοκινήτου και αυτοκινούμενου τροχόσπιτου. 

Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από ένα μέλος της λέσχης αυτοκινήτου και 

αυτοκινούμενου τροχόσπιτου. Η προσφορά δεν ισχύει για κρατήσεις «Camping 

on board» στη γραμμή της Ανκόνα τις εξής ημερομηνίες: Ελλάδα - Ανκόνα 01.08 

- 15.09, Ανκόνα - Ελλάδα 01.07 - 15.08.

Ισχύει σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις που ισχύουν για παιδιά, νέους και ενήλικες 

60 ετών και άνω. Για παράδειγμα, το όχημα λαμβάνει την έκπτωση 25% και ο 

νέος την έκπτωση 20%. Τη στιγμή της κράτησης θέσης και κατά τη διάρκεια του 

check-in στο λιμάνι, η κάρτα μέλους πρέπει να επιδεικνύεται. Περιορισμένη 

διαθεσιμότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα: www.superfast.com
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ΟΛΑ ΟΣΑ 
ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ

Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.

• Όλες οι παραπάνω εκπτώσεις δε συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). 

• Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στον επίναυλο καυσίμων, στα εκδρομικά πακέτα, στο ναύλο για τη μεταφορά κατοικιδίων και στον επίναυλο της καμπίνας PURE.
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• Όλες οι παραπάνω εκπτώσεις δε συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). 

• Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στον επίναυλο καυσίμων, στα εκδρομικά πακέτα, στο ναύλο για τη μεταφορά κατοικιδίων και στον επίναυλο της καμπίνας PURE.

30% έκπτωση
στα εισιτήρια εσωτερικού
Ισχύει στις τιμές εισιτηρίων επιβατών και αυτοκινήτων (όλες οι κατηγορίες). 

Η έκπτωση ισχύει στο εισιτήριο απλής μετάβασης και επιστροφής και δε 

συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση στα εισιτήρια εσωτερικού. 

Ισχύει σε συνδυασμό με ταξίδι στην Αδριατική. Τα εισιτήρια Αδριατικής και 

τα εισιτήρια εσωτερικού (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά Βορείου Αιγαίου, 

Σποράδες, νησιά Σαρωνικού και Κρήτη) πρέπει να εκδοθούν ταυτόχρονα.

30% έκπτωση
στα εισιτήρια επιστροφής

Ισχύει μόνο όταν τα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής εκδίδονται 

ταυτόχρονα και στον ίδιο κωδικό κράτησης (το όνομα των επιβατών 

και η κατηγορία του οχήματος πρέπει να είναι τα ίδια και στα δύο 

σκέλη της κράτησης). Η έκπτωση παρέχεται συνδυαστικά με τις 

υπόλοιπες εκπτώσεις καθώς περιλαμβάνεται ήδη στις τιμές 2022.

20% έκπτωση seasmiles
Τα Silver και Gold μέλη του προγράμματος πιστότητας επιβατών seasmiles 

λαμβάνουν 20% έκπτωση στις γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας. Ισχύει και για 

όλες τις κατηγορίες οχημάτων εκτός από τις ρυμούλκες και τα οχήματα 

open deck. Για την παροχή της έκπτωσης, ο αριθμός κάρτας μέλους θα 

πρέπει να καταχωρηθεί στην κράτηση. Κατά τη διάρκεια του check-in, η 

κάρτα μέλους πρέπει να επιδεικνύεται.



ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ...

30% έκπτωση
Στα εισιτήρια για Κυκλάδες, 

Δωδεκάνησα, νησιά Βορείου 

Αιγαίου, Σποράδες, νησιά 

Σαρωνικού και Κρήτη, όταν 

συνδυάζονται με εισιτήρια στην 

Αδριατική (Ελλάδα-Ιταλία).

24 Τα πλοία της ATTICA GROUP έχουν πιστοποιηθεί από την Bureau Veritas με την ειδική σήμανση SAFEGUARD για την 
εφαρμογή ειδικών και αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης λοιμώξεων για την αντιμετώπιση βιολογικών κινδύνων που 
προέρχονται από τη νόσο COVID-19, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

3 νέα πλοία
ΑΕRO CATAMARAN
Τα Aero catamaran είναι πλοία τελευταίας τεχνολογίας 

κατασκευασμένα από carbon fibre, υψηλής αισθητικής σε 

όλους τους χώρους και σχεδιασμό με μέριμνα στην άνετη 

επιβίβαση και ατόμων με ειδικές ανάγκες, επαρκείς χώρους 

αποσκευών, προστατευμένο χώρο φιλοξενίας κατοικίδιων και 

χώρο μεταφοράς και φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Θα έχουν 

χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε υψηλή ταχύτητα και μειωμένες 

εκπομπές αερίων που συμβάλουν στη σταδιακή μετάβαση σε μια 

πιο πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία αναβαθμίζοντας πλήρως 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες .

Και αν ο τελικός προορισμός σας είναι 

κάποιο από τα πανέμορφα ελληνικά νησιά, 

με την Blue Star Ferries και την Hellenic 

Seaways σάς ταξιδεύουμε προς δεκάδες 

προορισμούς σε όλο το Αιγαίο.

ΝΕΟ AERO CATAMARAN

Οργανώστε 
το ταξίδι σας
εύκολα και γρήγορα
Βρείτε τα δρομολόγια που σάς εξυπηρετούν, 

ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε 

κράτηση στην ιστοσελίδα: 

www.bluestarferries.com ή www.hsw.gr, 

στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, 

ή τηλεφωνήστε στο 210 8919800.



AΘΗΝΑ

ΤΗΝΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ

ΣΥΡΟΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ

ΣΙΦΝΟΣ

ΚΙΜΩΛΟΣ

ΜΗΛΟΣ

ΚΕΑ

ΚΥΘΝΟΣ

ΠΑΡΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

ΙΟΣ
ΣΙΚΙΝΟΣ

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ*

AΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΑΝΑΦΗ

AMOΡΓΟΣ

MΥΚΟΝΟΣ

ΧΙΟΣ

OIΝΟΥΣΣΕΣ
ΨΑΡΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΛΗΜΝΟΣ

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ

NAΞΟΣ

ΔΟΝΟΥΣΑ

KOΥΦΟΝΗΣΙΑ
KAΛΥΜΝΟΣ

ΠΑΤΜΟΣ
ΛΕΙΨΟΙ

ΣΑΜΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΙ

ΛΕΡΟΣ

KΩΣ

NIΣΥΡΟΣ
ΣΥΜΗ

TΗΛΟΣ

ΡΟΔΟΣ

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΧΑΝΙΑ*

ΚΡΗΤΗ*

KAΡΠΑΘΟΣ

ΚΑΣΟΣ

ΑΙΓΙΝΑ

ΑΓΚΙΣΤΡΙ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΟΡΟΣ

ΥΔΡΑ

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΙΚΑΡΙΑ
ΛΑΥΡΙΟ

ΡΑΦΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

* Τα δρομολόγια της Κρήτης πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ANEK LINES.

10%-40% έκπτωση
για τα μέλη

seasmiles

Περισσότερες πληροφορίες για τις 
προσφορές στην ιστοσελίδα:
www.bluestarferries.com
www.hsw.gr
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Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.26

SUPERFAST XI

Έτος Κατασκευής: 2002

Ναυπηγείο: Flender Werft, GER

Μήκος (μ): 199,90

Πλάτος (μ): 25,0

Χωρητικότητα (τ): 30.902

Ταχύτητα (κόμβοι): 29

Καμπίνες: 198

Επιβάτες: 1.821

Γκαράζ: 1.915 γραμμικά μέτρα

SUPERFAST ΙI

Έτος Κατασκευής: 2009

Ναυπηγείο: Nuovi Cantrieri Apuania, ITA

Μήκος (μ): 199,14

Πλάτος (μ): 26,6

Χωρητικότητα (τ): 25.518

Ταχύτητα (κόμβοι): 24,2

Καμπίνες: 102

Επιβάτες: 938

Γκαράζ: 2.505 γραμμικά μέτρα

SUPERFAST I

Έτος Κατασκευής: 2008

Ναυπηγείο: Nuovi Cantrieri Apuania, ITA

Μήκος (μ): 199,14

Πλάτος (μ): 26,6

Χωρητικότητα (τ): 25.757

Ταχύτητα (κόμβοι): 24,2

Καμπίνες: 102

Επιβάτες: 938

Γκαράζ: 2.505 γραμμικά μέτρα

Είσοδος λιμένα   Σταθμός επιβατών   Γραφείο λιμενικού πράκτορα
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ΜΙΛΑΝΟ
ΒΕΝΕΤΙΑ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

IT ΑΝΚΟΝΑ

Σταθμός επιβατών:
Via Luigi Einaudi, Zona Mandracchio, 
I-60125 Ανκόνα

τηλ.: + 39 071 20 72 434, 
φαξ: +39 071 20 89 234 
e-mail: info.anconaport@superfast.com

Corso
Vittorio Veneto

Corso  Antonio

De Tullio

Επιβάτες
με όχημα

ΝΑΠΟΛΗ

A16

IT ΜΠΑΡΙ

Γραφείο λιμενικού πράκτορα: 
4/6 C.so Antonio de Tullio – I - 70122, 
Μπάρι

Check-in : Terminal Crociere (Νέος 
Τερματικός Σταθμός) Λιμάνι του Μπάρι
Είσοδος: Lungomare Starita - Varco della 
Vittoria-Μπάρι
τηλ.: +39 080 52 82 828/09
φαξ: + 39 080 52 82 444
e-mail: info.bariport@superfast.com

VΙΑ DELL’
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TΕΡΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
FUSINA

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΑΝΤΟΒΑ

ΡΑΒΕΝΝΑ
Malcontenta

IT ΒΕΝΕΤΙΑ / FUSINA

Γραφείο Λιμενικού Πράκτορα: 
Via dell’ Elettronica
30176 Fusina (Βενετία)

τηλ.: +39 041 5286522, 
φαξ: +39 041 2419247
e-mail: info@anekitalia.com

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΤΟΥΡΚΙΑ

Ιονίου Πελάγους
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ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ

GR ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Τερματικός σταθμός:
Νέο Λιμάνι Εγνατία,
461 00 Ηγουμενίτσα

τηλ.: 26650 28 150/24 252/29 270, 
e-mail: info.igoumenitsaport@superfast.com

Εθνικής Aντιστάσεως

GR ΚΕΡΚΥΡΑ

Γραφείο λιμενικού πράκτορα:
Εθνικής Αντιστάσεως 22, Νέο Λιμάνι, 
491 00 Κέρκυρα

τηλ.: 26610 81 222/26 660,
φαξ: 26610 26 426,
e-mail: info.corfuport@superfast.com
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ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ακτή Δυμαίων

Νότιο (Νέο) Λιμάνι

GR ΠΑΤΡΑ

Γραφείο λιμενικού πράκτορα:
Όθωνος Αμαλίας 12, 262 23 Πάτρα
Σταθμός Επιβατών: Νέος Τερματικός 
Σταθμός, Νότιος Λιμένας Πατρών 

Για τη γραμμή της Ανκόνα, 
τηλ.: 2610 622 500, φαξ: 2610 623 574, 
e-mail: info.patraport@superfast.com
Για τη γραμμή του Μπάρι,
τηλ.: 2610 634 000, φαξ: 2610 634 090, 
e-mail: info.patrasport.bari@superfast.com

Σε συνεργασία με την ANEK LINES

• Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στον χώρο επιβίβασης τουλάχιστον 3 ώρες πριν την
   προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

ΣΤΟΛΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ AΔΡΙΑΤΙΚΗΣ

Ένα πρόγραμμα υψηλής ταξιδιωτικής προστασίας anti-covid-19, που σχεδίασε και εφαρμόζει 

η SUPERFAST FERRIES, σύμφωνα με τις οδηγίες των ελληνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών αρχών.
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Oι επιβάτες, οι αποσκευές τους και τα οχήματά τους 
μεταφέρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις 
και τους γενικούς όρους μεταφοράς (στο εξής από κοινού 
αναφερόμενοι «οι όροι») όπως αυτοί καθορίστηκαν από 
την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST» (στο εξής «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 Οδηγία SOLAS και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, όταν γίνεται κράτηση, η υποβολή των παρακάτω 
στοιχείων είναι υποχρεωτική: Όνομα και Επώνυμο, 
Φύλο, Ημερομηνία Γεννήσεως, Εθνικότητα, Τηλέφωνο 
επικοινωνίας ή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 
Τύπος και Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος (αν υπάρχει), 
Είδος Ταυτοποίησης (Ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο), 
Αριθμός Ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο). 

Ισχύς Εισιτηρίου
Το εισιτήριο ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής 
του (όχι κράτησης ή εκτύπωσης), εκτός από τα εισιτήρια με 
ειδικό ναύλο που έχουν περιορισμένη ισχύ. Το εισιτήριο είναι 
προσωπικό (ισχύει μόνο για το πρόσωπο που αναγράφεται 
στο εισιτήριο) και αμεταβίβαστο, εκτός αν ο νόμος ορίζει 
διαφορετικά. Αλλαγή ονοματεπώνυμου σε εκδομένο εισιτήριο 
δεν είναι αποδεκτή.  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, 
στον λιμενικό πράκτορα, στον Premium Sales Agent ή στα 
γραφεία της Εταιρείας στα οποία έγινε η κράτηση και η 
πληρωμή.
Το ποσοστό επιστροφής εξαρτάται από το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί μεταξύ της ακύρωσης και της ημερομηνίας 
ταξιδιού. Ειδικότερα, επιστρέφονται τα ακόλουθα ποσά:
• 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. 
• 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.
• Εξαιρούνται από την επιστροφή των ανωτέρω ποσών οι 
περιπτώσεις των εισιτηρίων που εκδόθηκαν επ’ ωφελεία 
προσφοράς (π.χ. Early Booking), όπου ισχύουν οι όροι της 
εκάστοτε προσφοράς.

Οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμα να μετατρέψουν 
το εισιτήριό τους σε ΑΝΟΙΧΤΟ ή να αλλάξουν την 
ημερομηνία ταξιδιού έως και τέσσερις (4) ώρες πριν 
την προγραμματισμένη αναχώρηση. 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.

Oι αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων γίνονται γραπτώς. 
Ακυρώσεις και επιστροφές μπορούν να διακανονιστούν 
μόνο στο ταξιδιωτικό πρακτορείο, στον λιμενικό πράκτορα, 
στον Premium Sales Agent ή στα γραφεία της Εταιρείας στα 
οποία έγινε η έκδοση του εισιτηρίου. Επιστροφή χρημάτων 
για εισιτήρια που έχει λήξει η ισχύς τους δεν είναι δυνατή. 
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.

Ανοιχτά Εισιτήρια
Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί εξαρχής σαν ανοιχτής 
ημερομηνίας επιστροφής ισχύουν για ένα έτος από την 
ημερομηνία έκδοσής τους (όχι κράτησης ή εκτύπωσής τους) 
και ακυρώνονται με 100% επιστροφή του ναύλου, εφόσον το 
αίτημα ακύρωσης γίνει πριν τη λήξη τους.
Τα εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοιχτής ημερομηνίας, 
ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης (όχι 
κράτησης ή εκτύπωσης) των αρχικών εισιτηρίων και σε 
περίπτωση ακύρωσης, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των 
αρχικών εισιτηρίων.
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 κράτηση 
θα πραγματοποιείται βάσει διαθεσιμότητας θέσεων. 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
Οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούνται έκπτωση: 1) βρέφη, 
2) παιδιά, 3) ενήλικες 60 ετών και άνω, 4) φοιτητές, 5) 
νέοι, 6) μέλη λεσχών αυτοκινήτου και αυτοκινούμενου 
τροχόσπιτου, 7) μέλη προγραμμάτων πιστότητας 
Aneksmart ή Seasmiles. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που αποδεικνύουν την ιδιότητα και το δικαίωμα των ως 
άνω κατηγοριών σε οικονομικότερη μετακίνηση οφείλουν 
να επιδεικνύονται κατά την έκδοση των εισιτηρίων και 
κατά τη διάρκεια του check-in. 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 Pre-
mium Sales Agents. Το Group πρέπει να αποτελείται κατ’ 
ελάχιστον από 16 επιβάτες. Κατά το διάστημα από 15/07 έως 
και 15/09 το Group πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον 
από 20 επιβάτες.

Ασυνόδευτα Παιδιά
H Εταιρεία δε 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 ειδικά 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 δε γίνονται 
αποδεκτά.
Οι συνοδοί πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο 
υγείας του κατοικιδίου (οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να έχουν μαζί και το επίσημο διαβατήριο κατοικιδίου 
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. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στον κτηνίατρό σας ή στον ταξιδιωτικό σας 
πράκτορα.
Δεν επιτρέπεται η παραμονή κατοικιδίων στις υπόλοιπες 
καμπίνες, στα οχήματα (εκτός αν η κράτηση αφορά camp-
ing on board) 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 βλάβες και υλικές ζημίες 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 on board
Το camping on board ισχύει από την 1η Απριλίου 
μέχρι τις 31 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 on board είναι 
περιορισμένος. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται 
αυστηρά σε όσους κάνουν camping on board 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 on 
board, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πάνω στα πλοία. Το camp-
ing on board 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 on board 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 (Recep-
tion) 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 3 
ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Οι 
επιβάτες οφείλουν να έχουν μαζί τους το διαβατήριό τους, 
την ταυτότητά τους, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός 
τους ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως και, τα 
απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα και 
το δικαίωμα έκπτωσης (εφόσον δικαιούνται), τα οποία 
οφείλουν να επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια του check in 
ή 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, κατά 
τα ανωτέρω, έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Aν ο επιβάτης 
δε φέρει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα κατά τον έλεγχο 
διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, το επιβαλλόμενο 
πρόστιμο επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον επιβάτη. H 
Εταιρεία δε 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 
της Superfast Ferries διαθέτουν ΑΤΜ για την εξυπηρέτηση 
των επιβατών. Οι περισσότερες από τις πιστωτικές κάρτες 
γίνονται δεκτές.

Τηλεπικοινωνία & Internet
Στο πλοίο παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
• Χρήση του κινητού τηλεφώνου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Για πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη 
δορυφορική επικοινωνία και τις χρεώσεις, οι επιβάτες 
παρακαλούνται να απευθυνθούν στην εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας που είναι συμβεβλημένοι.
• 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.

Τροποποίηση όρων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να 
ανανεώσει μονομερώς οποιαδήποτε στιγμή τους παραπάνω 
Γενικούς Όρους, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας κρατήσεως, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση 
προηγούμενης ενημέρωσης του επιβάτη. Ενδεικτικά, η 
Εταιρεία ενδέχεται να προβεί σε τροποποίηση των όρων 
ακυρώσεων - επιστροφών - ανοικτών εισιτηρίων, λόγω 
μεταβολών στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, εθνικό 
ή κοινοτικό, όπως αυτό διαμορφώνεται ειδικώς λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και των συνακόλουθων ταξιδιωτικών 
περιορισμών. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2022 (ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ)



ΑΥΣΤΡΙΑ   
VOIGT SEEREISEN-AGENTUR GmbH, 
Herrenholz 10-12, D - 23556 Luebeck, 

τηλ.: +49 451 88 00 61 66, 

φαξ: +49 451 88 00 61 29, 

e-mail: voigtseereisen@superfast.com

 

ΒΕΛΓΙΟ  
ARMANDO FARINA FERRIES, 
Cederlaan 14, B-2630 Aartselaar,

τηλ.: +32 3 231 56 50,

e-mail: armando.farina@superfast.com

BOΥΛΓΑΡΙΑ
ANESI EMDI LTD,
1142 Sofia, 68, Vasil Levski blvd. entr.1, 

floor 1, ap.1,

τηλ.: +359 879832815, +359 29868820, 

φαξ: +359 29818778, 

e-mail: anesi@superfast.com

ΓΑΛΛΙΑ  
VIA FERRIES ET HOTELS
494 rue Léon Blum, 34000 Montpellier,

τηλ.: +33 (0) 4 65 84 09 02 / 4 65 84 41 45

e-mail: contact@viaferriesethotels.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ   
IONIAN GmbH, 
Wienerstr 114, 70469 Stuttgart

τηλ.: +49 711 81476207, +49 711 8179746

φαξ: +49 711 8569269

e-mail: ionian@superfast.com 

VOIGT SEEREISEN-AGENTUR GmbH, 
Herrenholz 10-12, D-23556 Luebeck, 

τηλ.: +49 451 88 00 61 66, 

φαξ: +49 451 88 00 61 29, 

e-mail: voigtseereisen@superfast.com

ΕΛΒΕΤΙΑ   
CRUISE & FERRY CENTER AG, 
Caspar Wolf-Weg 5, CH-5630 Muri, 

τηλ.: +41 56 675 75 90, 

e-mail: ferrycenter@superfast.com

ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΤΡΑ:
Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & Κ. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
Επιβατηγός σταθμός: Νέος Τερματικός Σταθμός,

Νότιος Λιμένας Πατρών, 26333 Πάτρα,

Όθωνος Αμαλίας 12, 26223 Πάτρα

τηλ.: 26110 622 500, φαξ: 2610 623 574

e-mail: info.patraport@superast.com

Γ. ΤΕΛΩΝΗΣ – FERRY CENTER Ε.Π.Ε., 
Επιβατηγός σταθμός: Νέος Τερματικός Σταθμός,

Νότιος Λιμένας Πατρών, 26333 Πάτρα,

Όθωνος Αμαλίας 12, 26223 Πάτρα

τηλ.: 2610 634 000, 

φαξ: 2610 634 090

e-mail: info.patrasport.bari@superfast.com 

EUROLINE – Σ. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.,
Επιβατηγός σταθμός: Νέος Τερματικός Σταθμός,

Νότιος Λιμένας Πατρών, 26333 Πάτρα,

τηλ.: 2610 343655, 2610 342601, 

φαξ: 2610 365533

e-mail: ticket@anekpat.gr

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:
ΠΙΤΟΥΛΗΣ Α.Ε., 
Έκδοση εισιτηρίων: Τερματικός Σταθμός Τ1

Έκδοση εισιτηρίων cargo: Τερματικός Σταθμός Τ2

Νέο Λιμάνι Εγνατία, 46100 Ηγουμενίτσα,

τηλ: 26650 28150 / 24252 / 29270 / 29200,

φαξ: 26650 28156 / 28622,

e-mail: info.igoumenitsaport@superfast.com

EUROLINE - Σ. ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.,
Έκδοση εισιτηρίων: Νέος Τερματικός Σταθμός T1, 

Έκδοση εισιτηρίων φορτηγών: Τερματικός 

Σταθμός Τ2, 

Κεντρικά γραφεία: Ιονίου Πελάγους, Νέο Λιμάνι, 

46100 Ηγουμενίτσα,

τηλ.: 26650 26081 / 29063, φαξ: 26650 28705, 

e-mail: ticket@anekigo.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΕ,
Εθνικής Αντιστάσεως 22, Νέο Λιμάνι, 

Τ.Κ. 491 00 Κέρκυρα,

τηλ.: 26610 81222 / 26660, 

φαξ: 26610 26426, 

e-mail: info.corfuport@superfast.com

MANCAN TRAVEL, 
Εθνικής Αντιστάσεως 1, Τ.Κ. 491 32 Κέρκυρα, 

τηλ.: 26610 24503-4 / 32664, φαξ: 26610 36935, 

e-mail: mancan@otenet.gr

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
AFERRY LTD., 
2, Morrow Court, Appleford Road, 

Sutton Courtenay, Oxon OX14 4FH,

τηλ.: +44 8445 765503, 

e-mail: aferry@superfast.com 

DIRECT FERRIES Ltd, 
2-3 Business Centre Relixstowe Road,

IP10 0BF IPSWICH,

τηλ.: +44 1473 370 910,

e-mail: directferries@superfast.com

VIAMARE LTD, 
Suite 108, Devonshire House, 582 Honeypot 

Lane, Stanmore, Middlesex, HA7 1JS, 

τηλ.: +44 (0)20 8206 3420, φαξ: +44 (0)20 8952 8082,

e-mail: ferries@viamare.com

Η.Π.Α. 
AMPHITRION HOLIDAYS, 
1010 Rockville Pike, Suite 401, 

Rockville MD 20852,

τηλ.: +1 301 545 0999, φαξ: +1 301 294 5324, 

e-mail: amphitrion-us@superfast.com

IΣΡΑΗΛ
A. ROSENFELD SHIPPING Ltd., 
104, Hatzmauth Road 2nd floor 

PO Box 74, Haifa 310001,

τηλ.: +972 4 8613 613, φαξ: +972 4 8537 002, 

e-mail: reservations@rosenfeld.net

ITAΛΙΑ
F. LLI MORANDI & C. SRL, 
Via XXIX Settembre 4/E, I-60122 Ανκόνα,

Πληροφορίες και κρατήσεις: 

τηλ.: +39 071 20 20 33, 

Infoline: +39 071 20 20 34, 

φαξ: +39 071 20 89 234, 

e-mail: morandi@superfast.com

ANEK LINES ITALIA s.r.l., 
Piazza della Repubblica 1,

I-60121 Ανκόνα,

Πληροφορίες και κρατήσεις:

τηλ.: +39 071 20 72 346, φαξ: +39 071 20 77 904,

e-mail: info@anekitalia.com

ΚΥΠΡΟΣ    
KATERINA TRAVEL & TOURS LTD., 
Μακαρίου 23, 4620 Επισκοπή, Λεμεσός, 

τηλ.: +357 70 00 55 70, +357 25 93 27 48, 

φαξ: +357 25 93 31 13, 

e-mail: katerina.travel@cytanet.com.cy

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ALEXCO COMPANY/POLYPLAN REIZEN, 
Aalsmeerderdijk 66, 1438 AT Oude Meer / 

Schiphol-Rijk, 

Call Centre Reservations: 

τηλ.: +31 (0)20 657 56 57, 

e-mail: polyplan@superfast.com

OVERTOCHT.NL, 
Harderwijkerweg 141, 3852 AB Ermelo,

τηλ.: +31 332475151, 

e-mail: info@overtocht.nl 

ΠΟΛΩΝΙΑ
PETPOLONIA, 
Stryszawa 178C, 34-205 Stryszawa, 

τηλ.: +48 33 87 47 720 / 33 87 47 013, 

e-mail: info@promy.pl

ΠΡΙΣΤΙΝΑ / ΚΟΣΟΒΟ 1244
 EUROBERISHA TRAVEL, 
Kodra e Diellit – Qendra Tregtare nr 1, 

Lok 1C, Pristine / Kosovo 1244, 

τηλ.: +381 38 552 744, 

φαξ: +381 38 552 745, 

e-mail: berisha@superfast.com

TΟΥΡΚΙΑ   
YAKIN DOĞU DENIZ ACENTELIĞI A.S., 
Cumhuriyet cad Elmadag han 32 

34367 Harbiye, Istanbul, 

τηλ.: +90 212 251 55 08, 

φαξ: +90 212 251 48 77, 

e-mail: yakindogu@superfast.com

ΤΣΕΧΙΑ  
WECO-TRAVEL (CZ) s.r.o., 
Na Zertvach 34, CZ-180 00 Prague 8, 

τηλ.: +420 234 094 155, φαξ: +420 234 094 156, 

e-mail: wecotravel@superfast.com 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: τηλ.: 210 8919700,

e-mail: helpdesk1@anek-superfast.com

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Aκτή Κονδύλη 24, Τ.Κ. 18545 Πειραιάς,

τηλ.: 210 4197510-12, φαξ: 210 4122180,

e-mail: pr-pir@anek.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 11, 

Τ.Κ. 71306 Ηράκλειο, Κρήτη, 

τηλ.: 2810 347180, 308000, φαξ: 2810 308009

e-mail: info.heraklion@attica-group.com

ΧΑΝΙΑ 
Πλατεία Σοφ. Βενιζέλου, Τ.Κ. 73134 Χανιά,

τηλ.: 28210 27500-4, φαξ: 28210 27505,

e-mail: pr-cha@anek.gr

ΣΟΥΔΑ
Πλατεία Σούδας, Τ.Κ. 73100 Σούδα,

τηλ.: 28210 27500, φαξ: 28210 800051,

e-mail: pr-cha@anek.grΗ
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Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, 17674 Καλλιθέα, Αθήνα, e-mail: superfast@superfast.com

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις,

παρακαλώ επικοινωνήστε:

PREMIUM SALES AGENTS

        SALES OFFICES

superfast.com


