
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ € 23

€ 23

 

Επιβεβαίωση κράτησης

Τα εισιτήριά σας εκδόθηκαν επιτυχώς!Τα εισιτήριά σας εκδόθηκαν επιτυχώς!

Κωδικός κράτησης:Κωδικός κράτησης:

9201399802
Ημερομηνία:Ημερομηνία:

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

FESTOS PALACE

Αναχώρηση

ΠΑΡ 21 ΔΕΚ 2018, 21:00
Άφιξη

ΣΑΒ 22 ΔΕΚ 2018, 06:30
Επιβάτες

1

Οχήματα

0

Συνολική χρέωση στην
πιστωτική σας κάρτα

Δρομολόγιο: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Όνομα Επιβάτη:Όνομα Επιβάτη: DOUVOGIANNIS IOANNHS MARIOS

Τύπος Καμπίνας:Τύπος Καμπίνας: Κατάστρωμα

Εθνικότητα:Εθνικότητα: GR

Φύλο:Φύλο: Άνδρας

Τύπος Επιβάτη:Τύπος Επιβάτη: Παιδί (4-16 ετών)

Minoan Club Card:Minoan Club Card:

Όνομα:Όνομα: GEORGE

Επώνυμο:Επώνυμο: DOUVOGIANNIS

Διεύθυνση:Διεύθυνση: THERMOPILON 9

Τα εισιτήριά σας εκδόθηκανΤα εισιτήριά σας εκδόθηκαν

Η κράτησή σας συνοπτικά:

Επιβάτες

Στοιχεία επικοινωνίας



Χώρα:Χώρα: ILIOUPOLI/GR

Τ.Κ.:Τ.Κ.: 16344

Email:Email: douvogiannis.george@gmail.com

Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:

Κινητό:Κινητό: 00306947890985

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίων:Τρόπος παραλαβής εισιτηρίων: Για την παραλαβή των εισιτηρίων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο
λιμενικό γραφείο της Minoan Lines από το λιμένα αναχώρησης ή σε οποιοδήποτε κεντρικό πρακτορείο της
εταιρείας.

Στοιχεία αποστολής εισιτηρίων:Στοιχεία αποστολής εισιτηρίων: -

Σχετικά με την κράτηση:
Η κράτησή σας έχει ολοκληρωθεί και δεν χρειάζεται επιβεβαίωση πριν από την πραγματοποίηση του
ταξιδιού σας. 
Διαχείριση κράτησης: Για αλλαγές εισιτηρίων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, στέλνοντας e-mail
στο internet_booking@minoan.gr, αναγράφοντας τα στοιχεία της κράτησης. 
Αλλαγές σε κρατήσεις δεν γίνονται εάν δεν έχει προηγηθεί αίτημα με e-mail.

Κατά την επιβίβαση στο πλοίο γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. 
Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιγράφονται
στους Όρους Χρήσης.

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιδείξετε για έλεγχο την κάρτα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε.

 

Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ Η χρήση της Ιστοσελίδας αυτής είναι σχετική με τους Όρους Χρήσης που
παρουσιάζονται εντός.

Για να δείτε τους λιμένες αναχώρησης και άφιξης καθώς και τα σημεία check in παρακαλούμε πατήστε
εδώ.

Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ
25ης Αυγούστου 17, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: +30 2810 229602
ΑΦΜ: 094049145, ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. :77083027000
email: info@minoan.gr

Επιθυμείτε να βρείτε ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο; Κλείστε ένα on-line και πληρώστε στο ξενοδοχείο!

Κράτηση στην Ελλάδα

Κράτηση στην Ιταλία

Ή κάντε κράτηση κοντά στο λιμάνι:

Ηγουμενίτσα
Πάτρα
Πειραιάς
Ηράκλειο

Βενετία
Ανκόνα

 

mailto:internet_booking@minoan.gr
http://www.minoan.gr/el/terms-and-conditions
http://www.minoan.gr/el/terms-and-conditions
http://www.minoan.gr/el/info-more/central-agents
mailto:info@minoan.gr
http://www.booking.com/country/gr.html?aid=337865;lang=el
http://www.booking.com/country/it.html?aid=337865;lang=el
http://www.booking.com/city/gr/igoumenitsa.html?aid=337865;lang=el
http://www.booking.com/city/gr/patra.html?aid=337865;lang=el
http://www.booking.com/city/gr/piraeus.html?aid=337865;lang=el
http://www.booking.com/city/gr/heraklio-town.html?aid=337865;lang=el
http://www.booking.com/city/it/venice.html?aid=337865;lang=el
http://www.booking.com/city/it/ancona.html?aid=337865;lang=el
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