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1. Celebrity Edge  2. Infinity erkély  3. A Magic Carpet 
(Varázsszőnyeg)  4. Edge Villa  5. A Rooftop Garden (Tetőkert)
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2
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4 5

EGY HAJÓ  
A JÖVŐNEK TERVEZVE

2018 forradalmian új hajója

A Celebrity EdgeSM mindent megváltoztat. Ahogy megismered a 
világot, ahogy kapcsolatba lépsz a tengerrel, ahogy kikapcsolódsz, 

étkezel és szórakozol a fedélzeten. 
A Celebrity Edge-t, szakítva a hagyományokkal, egy páratlan kifelé 
forduló design mentén terveztük, ahol a külső és belső terek még 

szorosabb kapcsolatba hozzák Önt a tengerrel. 

ÚJ INFINITY ERKÉLYES KABINOK
23%-kal nagyobbak, mint a Solstice Class kabinok. Kabinját egy 

gombnyomásra átalakíthatja nyitott terasszá, ahol a víz széléig sétálhat. 
Érintőképernyős automata vezérel mindent, a világítástól a függönyökig, a 

hőmérséklettől a szolgáltatásokig.

KÉT ÚJ LAKOSZTÁLY TÍPUS
A hajó tetején elhelyezkedő Iconic lakosztályok mindegyike 176 m², két 

hálószobás és két fürdőszobás. Továbbá tartozik hozzájuk egy nagy 
nyitott privát rész. Az Edge Villák mindegyike 88 m², kétszintes és szintén 

privát fedélzeti teraszra nyílnak.

MAGIC CARPET  -  VARÁZSSZŐNYEG  
A világ első konzolos lebegő terasza a hajó starboard oldalán 13 

emelet magasba emelkedik. Funkciója helyzetétől függően változik. 
A hajó legtetején a Magic Carpet olyan ínycsiklandó élmények 
helyszíne, mint a Dinner on the Edge (Vacsora a Peremen). A 

14. szinten a Magic Carpet a központi medence szint pompás 
kiegészítésévé válik, míg az 5. szinten szabadtéri étteremmé alakul 

át. Legalul, a 2. szinten a Magic Carpet az úti célok kapujává válik.

RESORT DECK
A Resort fedélzet végtelen lehetőséget biztosít a szabadlevegő 
és a tengerrel való kapcsolat élvezetéhez. Megtalálható itt egy 

aszimmetrikus, kifelé néző medence, melyet 2 kétszintes, 
martinis-pohár alakú jacuzzi keretez, valamint egy tetőkert 

különleges fákat utánzó szobrokkal.

EDEN – HŰSÍTŐ, JÁTÉKOS, ROMANTIKUS 
Ez a lélegzetelállító háromszintes helyszín egyesíti a 

természetet a designnal, a kulináris élvezetekkel és élő 
előadásokkal. A nap bármely szakában is látogat arra, az 

Eden mindig felcsigázza érzékeit.
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QUICK REFERENCE GUIDE: 
What’s included Pg 8
Ship details & deck plans Pg 54-69
Booking conditions  Pg 70-73
Cruise planner Pg 74-75
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1. Dubrovnik, Horvátország   2. Szantorini, Görögország

ÚJ!    
AZ ADRIA KINCSEI  
10 éjszakás hajóutak Celebrity Constellation®

ÚJ!    
SZENTFÖLD
12 éjszakás hajóutak Celebrity wConstellation®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
máj. 28.*, aug. 30.**, szep. 27.
 * Hasonló hajóút, mely 2 napot áll Dubrovnikban, 
de nem köt ki Máltán.
** Hasonló 9 éjszakás hajóút, a kikötők eltérnek.

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
okt. 7., 30.*
* A kikötők sorrendje eltér.

Nap Érintett kikötők

  1 Róma (Civitavecchia), Olaszország 

  2 Tengeren 

  3 Chania (Souda), Kréta

  4 Tengeren 

  5 Jeruzsálem (Ashdod), Izrael   (
  6 Jeruzsálem (Ashdod), Izrael

  7 Haifa, Izrael       

  8 Tengeren  

  9 Mikonosz, Görögország 

 10 Athén (Pireusz), Görögország

 11 Tengeren

 12 Capri (Nápoly), Olaszország

 13 Róma (Civitavecchia), Olaszország

Nap Érintett kikötők

  1 Velence, Olaszország 

  2 Koper, Szlovénia 

  3 Zadar, Horvátország

  4 Dubrovnik, Horvátország 

  5 Kotor, Montenegró 

  6 Tengeren

  7 Valletta, Málta    (
  8 Valletta, Málta 

  9 Catania (Szicília) Olaszország

 10 Capri (Nápoly), Olaszország

 11 Róma (Civitavecchia), Olaszország  

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
 jún. 7.*, aug. 20.
* Hasonló 9 éjszakás hajóút, a kikötők eltérnek.

ÚJ!   KLASSZIKUS  
FÖLDKÖZI-TENGER  
10 éjszakás hajóutak Celebrity Constellation®

Nap Érintett kikötők

 1 Velence, Olaszország 

  2 Dubrovnik, Horvátország    (
  3 Dubrovnik, Horvátország

  4 Tengeren 

  5 Chania (Souda), Kréta 

  6 Mikonosz, Görögország 

  7 Athén (Pireusz), Görögország

  8 Szantorini, Görögország 

  9 Katakolon, Görögország

 10 Tengeren 

 11 Velence, Olaszország

FÖLDKÖZI-TEN
GERI 

H
AJÓUTAK

ÚJ!    
GÖRÖG SZIGETEK 
7 éjszakás hajóutak Celebrity Constellation®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jún. 16., júl. 7., 28.

Livorno
Genoa

Civitavecchia

Naples

Valletta

ITALY

FRANCE

SPAIN

SICILY

MALTA

Venice

Dubrovnik
Kotor

Split

Chania

Katakolon

Corfu

Catania

Koper

Zadar

Piraeus
Mykonos
Santorini

GREECE

CRETE

CROATIA

SLOVENIA 

MONTENEGRO

Nap Érintett kikötők

  1 Velence, Olaszország

  2 Dubrovnik, Horvátország 

  3 Korfu, Görögország

  4 Szantorini, Görögország 

  5 Mikonosz, Görögország 

  6 Tengeren

  7 Capri (Nápoly), Olaszország

  8 Róma (Civitavecchia), Olaszország

MEDITERRÁN 
HANGULATOK
7 éjszakás hajóutak Celebrity Constellation®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
 jún. 23., júl. 14., aug.4., szep.8.*

* Hasonló 10 éjszakás hajóút, a kikötők eltérnek.

  1 Róma (Civitavecchia), Olaszország 

  2 Firenze/Pisa (Livorno), Olaszország 

  3 Nizza (Villefranche), Franciaország 

  4 Tengeren 

  5 Ibiza, Spanyolország   (
  6 Ibiza, Spanyolország

  6 Palma de Mallorca, Spanyolország 

  7 Barcelona, Spanyolország   (
  8 Barcelona, Spanyolország

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jún. 30., júl. 21., szep. 18.*
*Hasonló 9 éjszakás hajóút, a kikötők 
eltérnek.

ÚJ!   A FÖLDKÖZI-TENGER 
GYÖNGYSZEMEI
7 éjszakás hajóutak Celebrity Constellation®

Nap Érintett kikötők

  1 Barcelona, Spanyolország

  2 Cannes, Franciaország

  3 Genova, Olaszország

  4 Róma (Civitavecchia), Olaszország

  5 Tengeren

  6 Kotor, Montenegró

  7 Zadar, Horvátország

  8 Velence, Olaszország

Barcelona

Ibiza
Valencia

Villefranche
Cannes

Palma 
De Mallorca

2

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható.

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

Belső kabin    902 EUR-tól
Ablakos kabin 1.352 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.152 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.402 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.752 EUR-tól 
Lakosztály 4.352 EUR-tól

Belső kabin    939 EUR-tól
Ablakos kabin 1.389 EUR-tól
Erkélyes kabin 2.189 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.439 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.789 EUR-tól 
Lakosztály 4.389 EUR-tól

Belső kabin    935 EUR-tól
Ablakos kabin 1.385 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.135 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.385 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.685 EUR-tól 
Lakosztály 5.135 EUR-tól 

Belső kabin 1.044 EUR-tól
Ablakos kabin 1.344 EUR-tól
Erkélyes kabin 1.694 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.894 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.144 EUR-tól 
Lakosztály 3.744 EUR-tól

Belső kabin 1.090 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.340 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.690 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.940 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.140 EUR-tól 
Lakosztály 3.740 EUR-tól 

Belső kabin 1.101 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.351 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.701 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.951 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.151 EUR-tól 
Lakosztály 3.751 EUR-tól 
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FÖLDKÖZI-TEN
GERI 

H
AJÓUTAK

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
máj. 7.*, 28.*, jún. 18., júl. 9., 30., aug. 20.*, 
szep. 10.*, okt. 1.*
* A kikötők sorrendje, illetve a kikötők eltérnek.

A FÖLDKÖZI-TENGER 
LEGJAVA
11 éjszakás hajóutak Celebrity Reflection®

KLASSZIKUS FÖLDKÖZI-
TENGER  
10 éjszakás hajóutak Celebrity Reflection®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
ápr. 27., máj. 18., jún. 8., 29., júl. 20., 
aug.31., szep. 21., okt. 12.

Messina
Catania

Livorno

Venice

La Spezia
PortofinoVillefranche

Toulon
Cannes

Sète

Civitavecchia
Naples

Barcelona

Valletta

Ajaccio

RhodesGibraltar
MálagaCádiz

Cartagena

Palma 
De Mallorca

Piraeus
Mykonos

Santorini
Chania

Haifa
Ashdod

FRANCE

SPAIN

ITALY

CRETE

SICILY

CORSICA

GREECE

ISRAEL

MALTA

Nap Érintett kikötők

  1 Róma (Civitavecchia), Olaszország 

  2 Firenze/Pisa (La Spezia), Olaszország 

  3 Nizza (Villefranche), Olaszország 

  4 Barcelona, Spanyolország   (
  5 Barcelona, Spanyolország 

  6 Tengeren 

  7 Gibraltár, Egyesült Királyság 

  8 Malaga, Spanyolország 

  9 Cartagena, Spanyolország

 10 Palma de Mallorca, Spanyolország

11 Tengeren

12 Róma (Civitavecchia), Olaszország 

Nap Érintett kikötők

  1 Róma (Civitavecchia), Olaszország 

  2 Messina (Szicília), Olaszország 

  3 Valletta, Málta

  4 Tengeren 

  5 Mikonosz, Görögország

  6 Rodosz, Görögország 

  7 Szantorini, Görögország 

  8 Athén (Pireusz), Görögország

  9 Tengeren

 10 Capri (Nápoly), Olaszország

11 Róma (Civitavecchia), Olaszország

ÚJ!      
MEDITERRÁN MOZAIK
12 éjszakás hajóutak Celebrity Eclipse®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
szep. 11., okt. 5., 29.

Nap Érintett kikötők

  1 Barcelona, Spanyolország 

  2 Valencia, Spanyolország  

  3 Alicante, Spanyolország

  4 Gibraltár, Egyesült Királyság 

  5 Malaga, Spanyolország

  6 Tengeren  

  7 Provence (Marseille), Franciaország

  8 Nizza (Villefranche), Franciaország 

  9 Firenze/Pisa (Livorno), Olaszország 

 10 Róma (Civitavecchia), Olaszország 

 11 Capri (Nápoly), Olaszország

 12 Tengeren

 13 Barcelona, Spanyolország

Dubrovnik
Kotor

Split
CROATIA

MONTENEGRO

1. Kanári-szigetek

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
szep. 23., okt. 17.

2018-AS INDULÁSI IDŐPONT: 
aug. 30.

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
szep. 23., okt. 7., 21.*
* Hasonló 13 éjszakás hajóút. A kikötők eltérnek.

Nap Érintett kikötők

  1 Barcelona, Spanyolország

  2 Palma de Mallorca, Spanyolország

  3 Tengeren

  4 Messina, Szicília, Olaszország

  5 Tengeren 

  6 Mikonosz, Görögország

  7 Athén (Pireusz), Görögország 

  8 Szantorini, Görögország  

  9 Rodosz, Görögország 

 10 Tengeren

 11 Valletta, Málta 

 12 Tengeren

 13 Barcelona, Spanyolország

Nap Érintett kikötők

  1 Amszterdam, Hollandia 

  2 Bruges (Zeebrugge), Belgium 

  3 Paris (Le Havre), Franciaország 

  4 Tengeren

  5 Bilbao, Spanyolország   (
  6 Bilbao, Spanyolország 

  7 Tengeren  

  8 Lisszabon, Portugália 

  9 Sevilla (Cádiz), Spanyolország

 10 Gibraltár, Egyesült Királyság 

 11 Cartagena, Spanyolország

 12 Tengeren

 13 Barcelona, Spanyolország

Nap Érintett kikötők

  1 Southampton, Anglia 

  2 Tengeren

  3 Tengeren  

  4 Ponta Delgada, Azori-szigetek

  5 Tengeren

  6 Funchal, Madeira, Portugália

  7 Tenerife, Kanári-szigetek  

  8 Gran Canaria, Kanári-szigetek 

  9 Fuerteventura, Kanári-szigetek

 10 Lanzarote, Kanári-szigetek

 11 Tengeren

 12 Lisszabon, Portugália

 13 Tengeren

 14 Tengeren

 15 Southampton, Anglia

ÚJ!      
MEDITERRÁN SZIGETVILÁG  
12 éjszakás hajóutak Celebrity Eclipse®

ÚJ!      
AZ IBÉRIAI-FÉLSZIGET 
12 éjszakás hajóutak Celebrity Eclipse®

ÚJ!      
A KANÁRI-SZIGETEK
14 éjszakás hajóutak Celebrity Silhouette®

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható.

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

Belső kabin 1.900 EUR-tól
Ablakos kabin 2.350 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.400 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.850 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.050 EUR-tól
Lakosztály 3.750 EUR-tól 

Belső kabin 1.462 EUR-tól
Ablakos kabin 2.062 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.062 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.212 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.562 EUR-tól
Lakosztály 3.862 EUR-tól 

Belső kabin 1.282 EUR-tól 
Ablakos kabin 2.032 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.032 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.232 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.532 EUR-tól
Lakosztály 4.032 EUR-tól 

Belső kabin 1.502 EUR-tól 
Ablakos kabin 2.072 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.222 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.672 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.882 EUR-tól 
Lakosztály 4.462 EUR-tól 

Belső kabin 2.400 EUR-tól 
Ablakos kabin 2.650 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.650 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.250 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.420 EUR-tól 
Lakosztály 5.870 EUR-tól 

Belső kabin 1.800 EUR-tól
Ablakos kabin 2.600 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.800 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.100 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.400 EUR-tól
Lakosztály 6.450 EUR-tól
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SHORE EXCURSION
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2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
júl. 13.*, aug. 6.
* Hasonló hajóút, mely során a hajó két napra köt 
ki Edinburgh-ban a British Open alkalmából. A 
kikötők eltérnek.

ÚJ! 
A BRIT-SZIGETEK
12 éjszakás hajóút Celebrity Eclipse®

ÚJ! 
ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI
12 éjszakás hajóút Celebrity Eclipse®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
 jún. 19., júl. 1., 25.*, aug. 18.**
* Hasonló hajóút, mely során a hajó Stockholm 
helyett Nynashamnál köt ki. A kikötők sorrendje 
eltér.
** Hasonló hajóút, mely során a hajó 
Warnemünde helyett Rostocknál köt ki. A kikötők 
sorrendje eltér.

ÉSZAK-EURÓPAI 
H

AJÓUTAK

Nap Érintett kikötők

  1 Amszterdam, Hollandia  

  2 Tengeren

  3 Loch Ness (Inverness), Skócia 

  4 Edinburgh (Newhaven), Skócia   (
  5 Edinburgh (Newhaven), Skócia

  6 Tengeren  

  7 Belfast, Észak-Írország 

  8 Liverpool, Anglia

  9 Dublin, Írország 

10 Cork (Cobh), Írország

 11 St.Peter Port, Guernsey   

 12 Tengeren

 13 Amszterdam, Hollandia 

Nap Érintett kikötők

  1 Amszterdam, Hollandia 

  2 Tengeren

  3 Berlin (Warnemünde), Németország

  4 Tengeren

  5 Helsinki, Finnország 

  6  Szentpétervár, Oroszország   (
  7  Szentpétervár, Oroszország 

  8 Tallinn, Észtország

  9 Stockholm, Svédország  

 10 Tengeren

 11 Koppenhága, Dánia

 12 Tengeren

 13 Amszterdam, Hollandia 

Royal Edinburgh 
Military Tattoo

Nap Érintett kikötők
  1 Southampton, Anglia 
  2 Bruges (Zeebrugge), Belgium
  3 Tengeren   
  4 Koppenhága, Dánia  
  5 Tengeren  
  6 Stockholm, Svédország
  7 Tallinn, Észtország

  8 Szentpétervár, Oroszország   (
  9  Szentpétervár, Oroszország   (
 10  Szentpétervár, Oroszország
 11 Tengeren  
 12 Berlin (Warnemünde), Németország   
 13-14 Tengeren 
 15 Southampton, Anglia 

A BALTI-TENGER KINCSEI 

14 éjszakás hajóút Celebrity Silhouette®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
máj. 26.^, jún.9., 23.**, júl. 7.*, 21.*, aug 4.**
* A kikötők eltérnek.
** Hasonló hajóút, mely során a hajó két-két 
napra köt ki Stockholmban és Szentpéterváron. 
^ Hasonló hajóút, mely során a hajó két-két napra 
köt ki Koppenhágában és Szentpéterváron.

2018-as labdarúgó-
világbajnokság

Nap Érintett kikötők

  1 Southampton, Anglia  

  2 Tengeren

  3 Bergen, Norvégia  

  4 Flam, Norvégia  

  5 Geiranger, Norvégia

  6 Alesund, Norvégia  

  7 Stavanger, Norvégia         

  8 Tengeren 

  9 Southampton, Anglia 

A FJORDOK VILÁGA 

8 éjszakás hajóutak Celebrity Silhouette®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
ápr. 30.*, szep. 1.
* Hasonló 7 éjszakás hajóút. A hajó Flamnál nem 
köt ki.

2018-AS INDULÁSI IDŐPONT: 
máj. 20.

Nap Érintett kikötők

  1 Dublin, Írország 

  2 Tengeren

  3 Bergen, Norvégia 

  4 Skjolden, Norvégia  

  5 Geiranger, Norvégia

  6 Alesund, Norvégia  

  7 Lerwick, Shetland, Skócia        

  8 Tengeren 

  9 Dublin, Írország 

ÚJ!  
NORVÉG TÁJAKON
8 éjszakás hajóút Celebrity Eclipse®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
ápr. 30., máj. 10.*, 28.*, aug. 18.**
* A kikötők eltérnek.
** Hasonló 14 éjszakás hajóút Southamptonból 
a Celebrity Silhouette fedélzetén. A kikötők 
eltérnek.

Nap Érintett kikötők

  1 Dublin, Írország 

  2 Belfast, Észak-Írország  

  3 Tengeren

  4 Reykjavik, Izland   (
  5 Reykjavik, Izland 

  6 Akureyri, Izland 

  7 Tengeren   

  8 Lerwick, Shetland, Skócia       

  9 Tengeren

 10 Cork (Cobh), Írország   

 11 Dublin, Írország

ÚJ!  
IZLAND ÉS ÍRORSZÁG  
10 éjszakás hajóutak Celebrity Eclipse®

ICELAND
Akureyri

Reykjavík

Southampton Amsterdam

UNITED 
KINGDOM

IRELAND NETHERLANDS

St. Peter Port

Liverpool

Newhaven

Inverness

Belfast

Dublin

Cobh

Geiranger
Flåm

Lerwick Ålesund
NORWAY

Bergen
Stavanger

Skjolden

GUERNSEY

Copenhagen
DENMARK

Zeebrugge
BELGIUM

Tallinn

Helsinki
St. PetersburgSWEDEN

RUSSIAStockholm

Warnemünde
GERMANY

ESTONIA

FINLAND

1. Palota tér, Szentpétervár   2. Izland

2

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható.

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

Belső kabin 1.851 EUR-tól
Ablakos kabin 2.251 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.521 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.971 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.181 EUR-tól 
Lakosztály 4.771 EUR-tól

Belső kabin 1.700 EUR-tól 
Ablakos kabin 2.400 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.600 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.900 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.450 EUR-tól 
Lakosztály 5.300 EUR-tól 

Belső kabin 2.650 EUR-tól 
Ablakos kabin 3.350 EUR-tól 
Erkélyes kabin 3.350 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.750 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.850 EUR-tól 
Lakosztály 6.810 EUR-tól 

Belső kabin 1.982 EUR-tól 
Ablakos kabin 2.032 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.032 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.582 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.682 EUR-tól 
Lakosztály 4.632 EUR-tól

Belső kabin 1.791 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.991 EUR-tól
Erkélyes kabin 2.141 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.991 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.991 EUR-tól 
Lakosztály 4.341 EUR-tól

Belső kabin 1.629 EUR-tól
Ablakos kabin 1.949 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.249 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.749 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.979 EUR-tól
Lakosztály 4.409 EUR-tól 



( 
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1. 

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható. Éjszakai tartózkodás vagy éjfél utáni indulás

Látogasson eL honLapunkra:   
celebritycruises.com

keresse irodánkat:  www.rccl.hu   
vagy  info@rccl.hu  vagy  36-1/235 0402

1

1. San Juan, Puerto Rico

KARIB-TEN
GERI

H
AJÓUTAK

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
jan. 20., feb. 3., 17., márc. 3., 17., 31.,  
dec. 21.*
* Hasonló hajóút a Celebrity Reflection 
fedélzetén Fort Lauderdale-ből. A kikötők 
eltérnek.

KELET-KARIBI KIRUCCANÁS 

7 éjszakás hajóutak Celebrity EquinoxSM

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
dec. 16., 23.*, 30.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK: 
 jan. 13., 27., feb. 10., 24., márc. 10., 24., 
ápr. 7., 21.
* A kikötők eltérnek.

ÚJ! 
KELET-KARIBI KÖRÚT
7 éjszakás hajóutak Celebrity EdgeSM

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
ápr. 15.*, máj. 25.*, nov. 16.*, 24., dec. 8., 
22.**
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 5., 19., feb. 2., 16., márc. 2., 16., 30., 
ápr. 13., 27.

* Hasonló 8 éjszakás hajóút, a hajó St.Maartenen 
is kiköt.
** A kikötők eltérnek

KELET-KARIBI 
GYÖNGYSZEMEK
7 éjszakás hajóutak Celebrity EquinoxSM

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
jan. 27., feb. 10., 24., márc. 10., 24.,  
jún. 2.*, 16., 30.*, júl. 14., 28.*, aug. 11., 
dec. 1., 15., 29.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK: 
Jan 12, 26  •  Feb 9, 23  •  Mar 9, 23
Apr 6, 20
* A kikötők sorrendje eltér.

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
 feb. 11., 25., márc. 11., 25., ápr. 8., jún. 9.*, 
23.*, júl. 7.*, 21.*, aug. 4.*, 18.*
* Hasonló hajóút a Celebrity Equinox fedélzetén 
Miamiból.

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
jan. 7.*, feb. 4.*, 18.*, márc. 4.*, 18.*, ápr. 1.*, 
dec. 28.**
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 6., 20., feb. 3., 17., márc. 3., 17., 31., 
ápr. 14.^
* Hasonló hajóút a Celebrity Silhouette 
fedélzetén.
** Hasonló hajóút a Celebrity Reflection 
fedélzetén. A kikötők eltérnek.
^ A kikötők sorrendje eltér.

NYUGAT-KARIBI  
GYÖNGYSZEMEK
7 éjszakás hajóutak Celebrity EquinoxSM

KELET-KARIBI 
BARANGOLÁS
7 éjszakás hajóutak Celebrity Silhouette®

NYUGAT-KARIBI  
KIRUCCANÁS
7 éjszakás hajóutak Celebrity EdgeSM

Fort Lauderdale

George Town

Cozumel

Miami NassauKey West

Puerto  
Costa Maya San Juan Philipsburg

Charlotte 
Amalie Tortola

Punta Cana

Bassettere

USA

GRAND 
CAYMAN

ST. THOMAS

ST. MAARTEN

MEXICO

BAHAMAS

PUERTO RICO

DOMINICAN REPUBLIC

BVI

ST. KITTS & NEVIS

Nap Érintett kikötők

 1 Miami, Florida 

  2 Tengeren

  3 San Juan, Puerto Rico 

  4 Philipsburg, St. Maarten 

  5 Basseterre, St.Kitts & Nevis 

  6 Tengeren

  7 Tengeren

  8 Miami, Florida 

Nap Érintett kikötők

 1 Fort Lauderdale, Florida 

 2 Tengeren

 3 San Juan, Puerto Rico 

 4 Tortola, Brit Virgin-szigetek 

 5 Philipsburg, St. Maarten 

 6 Tengeren

 7 Tengeren

 8 Fort Lauderdale, Florida 

Nap Érintett kikötők

  1 Miami, Florida  

  2 Tengeren

  3 San Juan, Puerto Rico 

  4 Charlotte Amalie, St.Thomas 

  5 Punta Cana, Dominikai Köztársaság 

  6 Tengeren

  7 Nassau, Bahamák

  8 Miami, Florida  

Nap Érintett kikötők

  1 Miami, Florida  

  2 Key West, Florida

  3 Tengeren 

  4 Puerto Costa Maya, Mexikó 

  5 Cozumel, Mexikó 

  6 George Town, Grand Cayman

  7 Tengeren

  8 Miami, Florida 

Nap Érintett kikötők

 1 Fort Lauderdale, Florida 

  2 Tengeren

  3 San Juan, Puerto Rico 

  4 Charlotte Amalie, St. Thomas 

  5 Philipsburg, St. Maarten 

  6 Tengeren

  7 Tengeren

  8 Fort Lauderdale, Florida 

Nap Érintett kikötők

  1 Fort Lauderdale, Florida 

  2 Key West, Florida

  3 Tengeren 

  4 Puerto Costa Maya, Mexikó 

  5 Cozumel, Mexikó 

  6 George Town, Grand Cayman

  7 Tengeren

  8 Fort Lauderdale, Florida

Belső kabin    649 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.119 EUR-tól
Erkélyes kabin 1.099 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.279 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.469 EUR-tól 
Lakosztály 2.549 EUR-tól

Belső kabin    626 EUR-tól 
Ablakos kabin    816 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.006 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.186 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.376 EUR-tól 
Lakosztály 2.136 EUR-tól 

Belső kabin    655 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.075 EUR-tól
Erkélyes kabin 1.045 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.225 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.315 EUR-tól
Lakosztály 2.675 EUR-tól

Belső kabin    616 EUR-tól 
Ablakos kabin    806 EUR-tól 
Erkélyes kabin    996 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.176 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.366 EUR-tól
Lakosztály 2.126 EUR-tól 

Belső kabin    674 EUR-tól
Ablakos kabin    994 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.084 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.224 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.364 EUR-tól
Lakosztály 2.604 EUR-tól 

Belső kabin    877 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.067 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.297 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.593 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.933 EUR-tól 
Lakosztály 3.443 EUR-tól
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1. 

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható. Éjszakai tartózkodás vagy éjfél utáni indulás

Látogasson eL honLapunkra:   
celebritycruises.com

keresse irodánkat:  www.rccl.hu   
vagy  info@rccl.hu  vagy  36-1/235 0402

1

1. St.Croix, US Virgin-szigetek

KARIB-TEN
GERI 

H
AJÓUTAK

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:
 jan. 13., okt. 27., nov. 10., 24., dec. 22.*
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:
feb. 16., márc. 2., 16., 30., ápr. 13.
* A kikötők eltérnek.

DÉL-KARIBI BARANGOLÁS  

7 éjszakás hajóutak Celebrity Summit®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:
jan. 6.*, ápr. 14.*, nov. 3., 17., dec. 29.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:
feb. 23., márc. 9., 23., ápr. 6., 20.
* A hajó fordított útvonalon halad.

DÉL-KARIBI KIRUCCANÁS 

7 éjszakás hajóutak Celebrity Summit®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:
ápr. 7.*, máj. 4., aug. 25.^ , szep. 14.,  
okt. 5., 26.
* Hasonló 8 éjszakás hajóút. A kikötők eltérnek.
^ Hasonló 9 éjszakás hajóút. A kikötők eltérnek.

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:
máj. 14., szep. 3., 24., okt. 15., nov. 5.

ÚJ!    DÉL-KARIBI 
KINCSVADÁSZAT  
11 éjszakás hajóutak Celebrity EquinoxSM

ABC SZIGETEK 

10 éjszakás hajóutak Celebrity EquinoxSM

2018-AS INDULÁSI IDŐPONT:
nov. 30
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:
 jan. 2., feb. 1., 22., márc. 15., ápr. 5.

DÉL-KARIBI 
GYÖNGYSZEMEK
9 éjszakás hajóutak Celebrity Silhouette®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:
 jan. 14.^, nov. 18.*, dec. 9., 21.*
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:
jan. 20., feb. 10.*, márc. 3., 24.*, ápr. 14.
^ A hajó St.Thomas helyett Puerto Riconál köt ki.
* A kikötők eltérnek

ÚJ!      
KALÓZOK NYOMÁBAN 
12 éjszakás hajóutak Celebrity Silhouette®

Fort Lauderdale

George Town

Miami NassauKey West

San Juan

St. Croix

Philipsburg

Castries
Bridgetown

St. George’s

Roseau

St. John’s

Willemstad

Oranjestad

Kralendijk

Charlotte 
Amalie

Bassettere

USA

GRAND 
CAYMAN

ANTIGUA

ST. THOMAS

ST. MAARTEN

BAHAMAS

PUERTO RICO

USVI

SAINT LUCIA

ST. KITTS & NEVIS

BARBADOS

GRENADACURAÇAO

ARUBA

BONAIRE

DOMINICA

Nap Érintett kikötők

  1 San Juan, Puerto Rico 

  2 St.Croix, US Virgin-szigetek

  3 Philipsburg, St. Maarten 

  4 Roseau, Dominika 

  5 Bridgetown, Barbados 

  6 St.George’s, Grenada 

  7 Tengeren

  8 San Juan, Puerto Rico 

Nap Érintett kikötők

  1 San Juan, Puerto Rico  

  2 Charlotte Amalie, St.Thomas

  3 Basseterre, St.Kitts & Nevis 

  4 St.John’s, Antigua 

  5 Castries, St. Lucia  

  6 Bridgetown, Barbados

  7 Tengeren

  8 San Juan, Puerto Rico

Nap Érintett kikötők

  1 Miami, Florida  

2-3 Tengeren

  4 Charlotte Amalie, St.Thomas 

  5 St.Croix, US Virgin-szigetek 

  6 St.John’s, Antigua  
  7 Bridgetown, Barbados
  8 Castries, St. Lucia
  9 Philipsburg, St. Maarten
10-11 Tengeren
  12 Miami, Florida 

Nap Érintett kikötők

  1 Miami, Florida  

  2 Tengeren

  3 George Town, Grand Cayman 

  4 Tengeren 

  5 Oranjestad, Aruba 

  6 Willemstad, Curacao

  7 Kralendijk, Bonaire

8-9 Tengeren

 10 Key West, Florida

 11 Miami, Florida 

Nap Érintett kikötők

  1 Fort Lauderdale, Florida  

  2 Tengeren

  3 George Town, Grand Cayman 

  4 Tengeren 

  5 Oranjestad, Aruba  

  6 Willemstad, Curacao

  7 Kralendijk, Bonaire

 8-9 Tengeren

 10 Fort Lauderdale, Florida  

Nap Érintett kikötők

  1 Fort Lauderdale, Florida  

2-3 Tengeren  

  4 Charlotte Amalie, St.Thomas 

  5 Philipsburg, St. Maarten 

  6 Castries, St. Lucia   

  7 St.George’s, Grenada

  8 Bridgetown, Barbados

  9 Roseau, Dominika

 10 Basseterre, St.Kitts & Nevis

11-12 Tengeren

  13 Fort Lauderdale, Florida 

Belső kabin 1.159 EUR-tól
Ablakos kabin 1.389 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.629 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.819 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.959 EUR-tól
Lakosztály 3.279 EUR-tól

Belső kabin    825 EUR-tól
Ablakos kabin 1.259 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.349 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.589 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.765 EUR-tól 
Lakosztály 2.755 EUR-tól

Belső kabin    704 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.298 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.314 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.454 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.768 EUR-tól
Lakosztály 2.769 EUR-tól

Belső kabin    786 EUR-tól
Ablakos kabin 1.016 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.256 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.446 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.586 EUR-tól 
Lakosztály 2.906 EUR-tól 

Belső kabin    476 EUR-tól 
Ablakos kabin    766 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.046 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.146 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.236 EUR-tól 
Lakosztály 1.706 EUR-tól 

Belső kabin    468 EUR-tól 
Ablakos kabin    758 EUR-tól
Erkélyes kabin 1.038 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.138 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.228 EUR-tól 
Lakosztály 1.698 EUR-tól
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1. 

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható. Éjszakai tartózkodás vagy éjfél utáni indulás

Látogasson eL honLapunkra:   
celebritycruises.com

keresse irodánkat:  www.rccl.hu   
vagy  info@rccl.hu  vagy  36-1/235 0402

1

Fort Lauderdale
Miami

USA

George Town

Cozumel GRAND 
CAYMAN

Philipsburg
ST. MAARTEN

Willemstad
Cartagena

ColónPuerto Límon

Oranjestad

Kralendijk
CURAÇAO

COLOMBIA
COSTA RICA

ARUBA

BONAIRE

Castries

Bassettere

SAINT LUCIA

ST. KITTS & NEVIS

St. John’s
ANTIGUA

Bridgetown
BARBADOS

Puerto  
Costa Maya

MEXICO

1. Barbados   2 Kanada, Brit Kolumbia

KARIB-TEN
GERI 

H
AJÓUTAK

&  USA KELETI-PART

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
ápr. 29., máj. 6., 13., 20., 27., jún. 3., 10.,  
júl. 8., 15., 22., 29., aug. 5., 12., 19., 26., 
szep. 2.

PIHENÉS A BERMUDÁKON 

7 éjszakás hajóutak Celebrity Summit®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
szep. 9.*, 23.*, okt. 7.
* A kikötők eltérnek.

ÚJ!     
KANADA ÉS NEW ENGLAND
14 éjszakás hajóutak Celebrity Summit®

Kings Wharf

Cape Liberty
USA

CANADA

BERMUDA

Bar Harbor
Portland

Quebec City Charlottetown
Sydney

Halifax

Boston

Nap Érintett kikötők

  1 Cape Liberty, New Jersey  

  2 Tengeren

  3 Tengeren

  4 Kings Wharf, Bermudák   (
  5 Kings Wharf, Bermudák   (
  6 Kings Wharf, Bermudák  Ϛ

  7 Tengeren

  8 Cape Liberty, New Jersey 

Nap Érintett kikötők

  1 Cape Liberty, New Jersey 

  2 Tengeren

  3 Boston, Massachusetts 

  4 Portland, Maine 

  5 Bar Harbor, Maine 

  6 Tengeren  

  7 Tengeren 

  8 Quebec City, Quebec   (
  9 Quebec City, Quebec     

 10 Tengeren     

 11 Charlottetown, Prince Edward sziget 

 12 Sydney, Nova Scotia

 13 Halifax, Nova Scotia

 14 Tengeren

 15 Cape Liberty, New Jersey 
2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 19.*, márc. 2.*, 23.*, nov. 16.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK: 
jan. 18., feb. 8., márc. 22., ápr. 12.
* A hajó St.Kitts & Nevisen nem köt ki, de két 
napot tölt St.Maartenen.

ÚJ!    A KARIB-TENGER 
GYÖNGYSZEMEI 
10 éjszakás hajóutak Celebrity Reflection®

Nap Érintett kikötők 

 1 Fort Lauderdale, Florida 

  2 Tengeren

  3 Tengeren    

  4 St.John’s, Antigua 

  5 Bridgetown, Barbados  

  6 Castries, St. Lucia 

  7 Basseterre, St.Kitts & Nevis 

  8 Philipsburg, St. Maarten 

  9 Tenegren

 10 Tengeren

 11 Fort Lauderdale, Florida

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 29.*, márc. 12.*, nov. 5.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 28., márc. 11.
* A hajó Puerto Costa Mayan nem köt ki, de két 
napot tölt Cartagenaban.

ÚJ!      
KARIBI KALANDOK 
11 éjszakás hajóutak Celebrity Reflection®

Nap Érintett kikötők

  1 Fort Lauderdale, Florida 

  2 Tengeren

  3 George Town, Grand Cayman 

  4 Tengeren 

  5 Cartagena, Kolumbia  

  6 Colón, Panama

  7 Puerto Limón, Costa Rica

  8 Tengeren

  9 Puerto Costa Maya, Mexikó

 10 Cozumel, Mexikó

 11 Tengeren

 12 Fort Lauderdale, Florida 

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
feb. 19., ápr. 2., nov. 26.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
feb. 18., ápr. 1.

A KARIB-TENGER LEGSZEBB 
PARTJAI
11 éjszakás hajóutak Celebrity Reflection®

Nap Érintett kikötők

  1 Fort Lauderdale, Florida 

  2 Tengeren

  3 George Town, Grand Cayman

  4 Tengeren   

  5 Cartagena, Kolumbia 

  6 Oranjestad, Aruba   (
  7 Oranjestad, Aruba 

  8 Willemstad, Curacao 

  9 Kralendijk, Bonaire 

 10 Tengeren   

 11 Tengeren    

 12 Fort Lauderdale, Florida   

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
jan. 7., 21.*, feb. 4., 18.*, márc. 4., 18.*,  
ápr. 1., dec. 7.^
2019-ES INDULÁSI IDŐPONT: 
jan. 4.^
* A hajó nem Arubán, hanem Curacaon köt ki két 
napra.
^ Hajóút Fort Lauderdaleből a Celebrity 
Reflection fedélzetén. A kikötők eltérnek.

EGZOTIKUS DÉL-KARIBI 
KÖRÚT
14 éjszakás hajóutak Celebrity Eclipse®

Nap Érintett kikötők

  1 Miami, Florida 

 2-3 Tengeren

  4 Philipsburg, St. Maarten 

  5 St.John’s, Antigua 

  6 Castries, St.Lucia

  7 Bridgetown, Barbados 

  8 Tengeren   

  9 Kralendijk, Bonaire  

 10 Willemstad, Curacao 

 11 Oranjestad, Aruba   (
 12 Oranjestad, Aruba   

13-14 Tengeren

15 Miami, Florida  

Belső kabin 1.504 EUR-tól
Ablakos kabin 2.027 EUR-tól
Erkélyes kabin 2.666 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.036 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.316 EUR-tól
Lakosztály 6.256 EUR-tól

Belső kabin 1.233 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.523 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.803 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.083 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.273 EUR-tól
Lakosztály 3.843 EUR-tól 

Belső kabin 1.054 EUR-tól
Ablakos kabin 1.244 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.484 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.674 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.864 EUR-tól 
Lakosztály 2.994 EUR-tól

Belső kabin 1.011 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.276 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.516 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.706 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.886 EUR-tól 
Lakosztály 3.026 EUR-tól 

Belső kabin    732 EUR-tól
Ablakos kabin    916 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.206 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.346 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.486 EUR-tól
Lakosztály 2.285 EUR-tól

Belső kabin 1.036 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.226EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.456 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.646 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.836 EUR-tól 
Lakosztály 3.056 EUR-tól 

2
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( 1. 

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható. Éjszakai tartózkodás vagy éjfél utáni indulás

Látogasson eL honLapunkra:   
celebritycruises.com

keresse irodánkat:  www.rccl.hu   
vagy  info@rccl.hu  vagy  36-1/235 0402

1

ALASZKAI H
AJÓUTAK

A CSENDES-ÓCEÁNI 
PARTVIDÉK
10 éjszakás hajóutak Celebrity Infinity®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
máj. 17., szep. 2.*
* Hasonló 7 éjszakás hajóút Vancouverből.  
A hajó fordított útvonalon halad, a kikötők 
eltérnek..

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
máj. 18., jún. 1., 15., 29., júl. 13., 27.,  
aug. 10., 24., szep. 7.

ALASZKA  GLECCSEREI –  
DÉLI IRÁNYBA
7 éjszakás hajóutak Celebrity Millennium®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
máj. 11.*, 18., 25., jún. 1., 8., 15., 22., 29., 
júl. 6., 13., 20., 27., aug. 3., 10., 17., 24., 31., 
szep. 7.
* A hajóút Vancouverből (Brit Columbia) indul.

TRACY ARM FJORD   

7 éjszakás hajóutak Celebrity Solstice®

ALASZKA:   
HUBBARD-GLECCSER
7 éjszakás hajóutak Celebrity Infinity®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
máj. 27., jún. 3., 10.*, 17., 24.*, júl. 1., 8.*, 
15., 22.*, 29., aug. 5.*, 12., 19., 26.
* A hajó Icy Strait Point helyett Sitkánál köt ki.

CANADA

USA

ALASKA

Seattle

San Diego

Vancouver

Ketchikan

San Francisco

Astoria

Santa Barbara

Monterey

Tracy Arm Fjord
Juneau

Sitka

Skagway

Icy Strait Point

Hubbard 
Glacier

Victoria

Seward

Nap Érintett kikötők

  1 San Diego, Kalifornia 

  2 Santa Barbara, Kalifornia

  3 Monterrey, Kalifornia 

  4 San Francisco, Kalifornia   (
  5 San Francisco, Kalifornia      

  6 Tengeren  

  7 Astoria, Oregon

  8 Tengeren

  9 Seattle, Washington állam

 10 Victoria, Brit Columbia

 11 Vancouver, Brit Columbia

Nap Érintett kikötők

  1 Seward, Alaszka  

  2 Hubbard-gleccser (tengeren)

  3 Juneau, Alaszka 

  4 Skagway, Alaszka 

  5 Icy Strait Point, Alaszka 

  6 Ketchikan, Alaszka 

  7 Inside Passage (tengeren)

  8 Vancouver, Brit Columbia 

Nap Érintett kikötők

  1 Seattle, Washington állam 

  2 Tengeren

  3 Ketchikan, Alaszka  

  4 Tracy Arm fjord, Sawyer-gleccser,   
  Alaszka 

  4 Juneau, Alaszka 

  5 Skagway, Alaszka 

  5 Inside Passage (tengeren) 

  6 Tengeren

  7 Victoria, Brit Columbia  

  8 Seattle, Washington állam

Nap Érintett kikötők

  1 Vancouver, Brit Columbia  

  2 Inside Passage (tengeren)

  3 Icy Strait Point, Alaszka 

  4 Hubbard-gleccser (tengeren) 

  5 Juneau, Alaszka  

  6 Ketchikan, Alaszka 

  7 Inside Passage (tengeren)

  8 Vancouver, Brit Columbia 

1. Seward, Alaszka

ALASZKA GLECCSEREI –   
ÉSZAKI IRÁNYBA
7 éjszakás hajóutak Celebrity Millennium®

Nap Érintett kikötők

  1 Vancouver, Brit Columbia  

  2 Inside Passage (tengeren)

  3 Ketchikan, Alaszka 

  4 Icy Strait Point, Alaszka 

  5 Juneau, Alaszka  

  6 Skagway, Alaszka 

  7 Hubbard-gleccser (tengeren)

  8 Seward, Alaszka 

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
máj. 10.*, 25., jún. 8., 22., júl. 6., 20., aug. 3., 17., 
31.
* Hasonló 8 éjszakás hajóút, mely Sitkánál is 
kiköt.

Belső kabin 1.300 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.930 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.450 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.690 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.870 EUR-tól
Lakosztály 4.260 EUR-tól

Belső kabin    539 EUR-tól 
Ablakos kabin    959 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.529 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.769 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.809 EUR-tól 
Lakosztály 2.849 EUR-tól 

Belső kabin   555 EUR-tól
Ablakos kabin   925 EUR-tól
Erkélyes kabin 1.495 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.685 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.735 EUR-tól
Lakosztály 3.063 EUR-tól 

Belső kabin    877 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.232 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.382 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.522 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.662 EUR-tól 
Lakosztály 2.856 EUR-tól 

Belső kabin    803 EUR-tól
Ablakos kabin 1.183 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.653 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.893 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.933 EUR-tól 
Lakosztály 2.833 EUR-tól 

MINDEN FOGÁS  
EGY HELYI DIALEKTUS
Egy Celebrity hajóút egyik legjobb pillanata 
a világ konyháinak felfedezése. Az olasz 
konyhától a franciáig, a sushitól a tengeri 
specialitásokig, vagy a meglátogatott helyek 
ihlette menükig, egy Celebrity étkezés 
önmagában egy felejthetetlen élmény. 
Tervezze meg saját kulináris utazását, 
melyhez 13 kellemes étterem közül választhat. 
A főétterem, tökéletes kiszolgálással és 
állandóan változó menü sorral, az ingyenes 
étkezések központi helyszíne. A lakosztályok 
utasait várja a szomszédos Luminae étterem.

SPECIÁLIS ÉTTERMEK*
SUSHI ON FIVE  Á la carte étterem, mely 
friss, házilag készített sushival, tekercsekkel, 
sashimi tálakkal és ázsiai koktélokkal, japán 
sörrel és szakéval várja vendégeit.

MURANO   Modern francia konyha 
különleges tálalásban. A kedvenc fogás a 
flambírozott homár, melyet az asztalnál 
készít el a séf.

QSINE®   Adja le rendelését iPad-en, majd 
élvezze a legfinomabb falatokat rendhagyó 
tálalásban.

SILK HARVEST   Távol-keleti étterem, 
különleges kínai, japán, thai és vietnámi 
fogásokkal.

TUSCAN GRILL   Az olasz konyha 
szakértője, mely a fedélzeten készített 
pasztákkal, kézműves olasz sonkával, zaftos 
steak szeletekkel párosítja a legjobb helyi 
borokat és söröket.

LAWN CLUB GRILL   Legyen Ön a séf! 
Grillezze meg vacsoráját a nyitott fedélzeten. 
De kérheti profi séfünk segítségét is.

THE PORCH   Élvezze a napsütötte gyep 
és a tenger látványát, miközben válogat 
ínycsiklandó salátáink, tengergyümölcsei 
tornyaink vagy burgereink közül. 

Az éttermek hajónként változnak.

A Speciális éttermek a Signature, Royal, Penthouse és 
Reflection lakosztályok vendégei részére ingyenesek.

* Foglalási díj ellenében, kivéve a Sushi On Five, ami 
mindenki számára á la carte (fizetős).



( 1. 

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható. Éjszakai tartózkodás vagy éjfél utáni indulás

Látogasson eL honLapunkra:   
celebritycruises.com

keresse irodánkat:  www.rccl.hu   
vagy  info@rccl.hu  vagy  36-1/235 0402

H
AJÓUTAK  

AZ ARAB-ÖBÖLBEN
ÉS ÁZSIÁBAN

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
dec. 8., 22.*
2019-ES INDULÁSI IDŐPONT:  
márc. 4.^
* A kikötők eltérnek.
^ A kikötők sorrendje eltér.

AZ ARAB-ÖBÖL  
ÉS INDIA LEGJAVA
14 éjszakás hajóutak Celebrity Constellation®

2018-as indulási időpontok:  
jan. 2.*, márc. 11.^ , nov. 26.
* Hasonló hajóút, a kikötők eltérnek.
^ Muscat helyett egy nap a tengeren.

AZ ARAB-ÖBÖL  
ÉS INDIA
12 éjszakás hajóutak Celebrity Constellation®

A SZUEZI-CSATORNA 

15 éjszakás hajóutak     Celebrity Constellation®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
ápr. 22., nov. 11.*
* A hajó fordított útvonalon halad.

Elnöki hajóút 
(2018. márc.11.)

Abu Dhabi

AqabaSuez Canal

Dubai Khasab
Muscat

New Mangalore
Cochin

Colombo Phuket

Singapore

Mumbai
Mormugao

PiraeusKatakolon

Civitavecchia

UAE OMAN

INDIA

SRI LANKA
THAILAND

ITALY

GREECE

JORDAN

Nap Érintett kikötők

  1 Adu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek

  2 Dubai, Egyesült Arab Emírségek   (   

  3 Dubai, Egyesült Arab Emírségek

 4-6 Tengeren  

  7  Cochin, India

  8 New Mangalore, India 

  9 Goa (Mormugao), India 

 10 Mumbai (Bombay), India 

11-12 Tengeren  

 13 Muscat, Omán 

 14 Adu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek   (
 15 Adu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek 

Nap Érintett kikötők

  1 Adu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek

  2 Dubai, Egyesült Arab Emírségek   (
  3 Dubai, Egyesült Arab Emírségek   

  4 Muscat, Omán 

  5 Tengeren  

  6 Tengeren   

  7 New Mangalore, India 

  8 Goa (Mormugao), India  

  9 Mumbai (Bombay), India 

 10 Tengeren  

 11 Tengeren 

 12 Khasab, Omán 

 13  Adu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek 

Nap Érintett kikötők

  1 Adu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek

  2 Tengeren

  3 Muscat, Omán  

4-8 Tengeren  

  9 Aqaba, Jordánia  

 10 Szuezi-csatorna (áthajózás) 

 11 Szuezi-csatorna (áthajózás) 

 12 Tengeren

 13 Athén (Pireusz), Görögország

 14 Katakolon, Görögország 

 15 Tengeren

 16 Róma (Civitavecchia), Olaszország  

Phu My

Kota Kinabalu

Chan May

Hong Kong

CHINA

VIETNAM

MALAYSIA

Baoshan

Borocay
Manila

PHILIPPINES

Laemchabang

Belső kabin    938 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.178 EUR-tól
Erkélyes kabin 1.508 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.728 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 1.908 EUR-tól 
Lakosztály 3.908 EUR-tól 

Belső kabin 1.416 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.866 EUR-tól
Erkélyes kabin 2.476 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.996 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.606 EUR-tól 
Lakosztály 5.126 EUR-tól

Belső kabin    793 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.163 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.883 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.123 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.161 EUR-tól
Lakosztály 4.133 EUR-tól

1

2018-AS INDULÁSI IDŐPONT:  
feb. 10.*
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 19., feb. 2.
* Hasonló hajóút Szingapúrból. A kikötők 
eltérnek.

VIETNÁM ÉS A FÜLÖP-
SZIGETEK
14 éjszakás hajóutak Celebrity Millennium®

Nap Érintett kikötők

  1 Hongkong, Kína   (
  2 Hongkong, Kína

  3 Tengeren

  4 Manila, Fülöp-szigetek   (
  5 Manila, Fülöp-szigetek

  6 Boracay, Fülöp-szigetek 

 7- 8 Tengeren

  9 Ho Chi Minh város (Phu My), Vietnám 

 10 Tengeren

 11 Hue/Danang (Chan May), Vietnám 

 12 Hanoi (Halong-öböl), Vietnám   (
 13 Hanoi (Halong-öböl), Vietnám

 14 Tengeren     

 15 Hongkong, Kína

INDIA ÉS SRI LANKA 
LEGJAVA
15 éjszakás hajóutak Celebrity Millennium®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 14.±, feb. 24.^, márc. 23±, ápr. 7. ^
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 5., feb. 17.*, márc. 18. ápr. 2.*
* A hajó fordított útvonalon halad.
^ Hasonló hajóút, a hajó fordított útvonalon 
halad.
± A kikötők eltérnek.

Nap Érintett kikötők
  1 Adu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek
  2 Dubai, Egyesült Arab Emírségek 
  3 Muscat, Omán   
4-5 Tengeren  
  6 Mumbai (Bombay), India 
  7 Goa (Mormugao), India 
  8 New Mangalore, India  
  9 Cochin, India 
 10 Tengeren 
 11 Colombo, Sri Lanka 
12-13 Tengeren  
 14 Phuket, Thaiföld 
 15 Tengeren 
 16 Szingapúr   

VIETNÁM ÉS THAIFÖL 

14 éjszakás hajóutak Celebrity Constellation®

2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 20.*, feb. 3.
* A hajó fordított útvonalon halad.

Nap Érintett kikötők
  1 Shanghai (Boashan), Kína
 2-3 Tengeren
  4 Hongkong, Kína   (
  5 Hongkong, Kína      
  6 Tengeren  
  7 Hue/Danang (Chan May), Vietnám
  8 Tengeren
  9 Ho Chi Minh város (Phu My), Vietnám
 10 Tengeren
 11 Bangkok (Laemchabang), Thaiföld    (
 12 Bangkok (Laemchabang), Thaiföld 
 13 Tengeren
 14 Szingapúr   (
 15 Szingapúr 

Belső kabin 1.542 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.772 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.102 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.342 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.572 EUR-tól 
Lakosztály 4.512 EUR-tól 

Belső kabin 1.412 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.702 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.112 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.352 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.592 EUR-tól 
Lakosztály 4.262 EUR-tól 

Belső kabin 1.398 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.758 EUR-tól
Erkélyes kabin 2.318 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.668 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.948 EUR-tól
Lakosztály 4.528 EUR-tól 

Kínai újév        

1. Halong-öböl, Vietnám
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( 1. 

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható. Éjszakai tartózkodás vagy éjfél utáni indulás

Látogasson eL honLapunkra:   
celebritycruises.com

keresse irodánkat:  www.rccl.hu   
vagy  info@rccl.hu  vagy  36-1/235 0402

Phu My

Chan May

Hong Kong

CHINA

VIETNAM

TAIWAN

Keelung

Halong Bay

JAPAN

Kagoshima

Yokohama

Hakadote
Aomori

KobeShimizu
Hiroshima

Kochi

SOUTH KOREA

Baoshan Nagasaki

Incheon

Busan

Tianjin

Jeju Island

ÁZSIAI H
AJÓUTAK

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
jan. 7.*, 21., feb. 4.*, nov. 24.*, dec. 8., 22.*
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 5., márc. 2.
* A hajó fordított útvonalon halad.

DÉL-KELET ÁZSIA LEGJAVA 

14 éjszakás hajóutak Celebrity Millennium®

Borocay
Manila

PHILIPPINES

Nap Érintett kikötők
  1 Szingapúr   (
  2 Szingapúr 
 3-4 Tengeren
  5 Bangkok (Laemchabang), Thaiföld   (
  6 Bangkok (Laemchabang), Thaiföld
  7 Tengeren
  8 Ho Chi Minh város (Phu My), Vietnám
  9 Tengeren  
 10 Hue/Danang (Chan May), Vietnám  
 11 Hanoi (Halong-öböl), Vietnám   (
 12 Hanoi (Halong-öböl), Vietnám
 13 Tengeren
 14 Hongkong, Kína   (
 15 Hongkong, Kína

KÍNA, JAPÁN & DÉL-KOREA 

14 éjszakás hajóutak Celebrity Millennium®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
ápr. 1., okt. 27.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONT:  
márc. 30.*
* A kikötők sorrendje eltér.

Nap Érintett kikötők
  1 Shanghai (Boashan), Kína 
 2-3 Tengeren    
  4 Peking (Tianjin), Kína   (
  5 Peking (Tianjin), Kína   (
  6 Peking (Tianjin), Kína 
  7 Tengeren  
  8 Seoul (Incheon), Dél-Korea 
  9  Jeju-sziget, Dél-Korea  
 10 Tengeren
 11 Kobe, Japán   (
 12 Kobe, Japán
 13 Mt Fuji (Shimizu), Japán
 14 Tokyo (Yokohama), Japán   (
 15 Tokyo (Yokohama), Japán

KÍNA & DÉL-KOREA 

14 éjszakás hajóutak Celebrity Millennium®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONT:  
márc. 18.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONT:  
márc. 16.*
* A kikötők eltérnek.

Nap Érintett kikötők
  1 Hongkong, Kína
  2 Tengeren    
  3 Taipei (Keelung), Taiwan     
  4 Tengeren  
  5 Nagaszaki, Japán 
  6 Busan, Dél-Korea 
  7 Jeju-sziget, Dél-Korea 
  8 Seoul (Incheon), Dél-Korea 
  9 Tengeren 
 10 Peking (Tianjin), Kína   (
 11 Peking (Tianjin), Kína   (
 12 Peking (Tianjin), Kína
13-14 Tengeren
 15 Shanghai (Boashan), Kína  

Singapore

Laemchabang

Belső kabin 1.347 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.667 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.107 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.217 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.577 EUR-tól 
Lakosztály 3.687 EUR-tól 

Belső kabin 1.497 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.688 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.988 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.258 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.438 EUR-tól 
Lakosztály 3.718 EUR-tól 

Belső kabin 1.151 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.467 EUR-tól
Erkélyes kabin 1.661 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 1.998 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.108 EUR-tól 
Lakosztály 3.967 EUR-tól 

1

1. Kinkaku-ji templom, Japán
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ÚJ! 
JAPÁN FELFEDEZÉSE
13 éjszakás hajóutak Celebrity Millennium®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
ápr. 15.*, szep. 30.
* Hasonló 11 éjszakás hajóút. A kikötők eltérnek.

Nap Érintett kikötők
  1 Tokyo (Yokohama), Japán  
  2 Mt Fuji (Shimizu), Japán  
  3 Kobe, Japán   (
  4 Kobe, Japán 
  5 Kochi, Japán  
  6 Hiroshima, Japán 
  7 Tengeren   
  8 Busan, Dél-Korea 
  9 Tengeren  
 10 Hakadote, Japán
 11  Aomori, Japán
 12 Tengeren 
 13 Tokyo (Yokohama), Japán   (
 14 Tokyo (Yokohama), Japán

ÚJ!  
JAPÁN & DÉL-KOREA
14 éjszakás hajóutak Celebrity Millennium®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONT:  
okt. 13.

Nap Érintett kikötők

  1 Tokyo (Yokohama), Japán   (
  2 Tokyo (Yokohama), Japán   

  3 Mt Fuji (Shimizu), Japán 

  4 Kobe, Japán   (
  5 Kobe, Japán  

  6 Kochi, Japán  

  7 Hirosima, Japán 

  8 Tengeren  

  9 Kagoshima, Japán 

 10 Nagaszaki, Japán 

 11 Busan, Dél-Korea  

 12 Jeju-sziget, Dél-Korea

 13 Seoul (Incheon), Dél-Korea

 14 Tengeren

 15 Shanghai (Boashan), Kína

Belső kabin 1.373 EUR-tól
Ablakos kabin 1.553 EUR-tól 
Erkélyes kabin 1.863 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.133 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.453 EUR-tól
Lakosztály 3.733 EUR-tól 

Belső kabin 1.892 EUR-tól
Ablakos kabin 2.172 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.592 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.982 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.312 EUR-tól
Lakosztály 5.092 EUR-tól

VÁRAKOZÁST  
FELÜLMÚLÓ ÉLVEZET
Látott valaha jégből készült martini bárt, 
több mint 50 féle vodka martini kínálattal? A 
Celebrity hajók fedélzetén talál ilyet!  Másik 
felüdítő újdonságunk a World Class Bar, ahol 
a koktél keverés rejtelmeivel ismerkedhet.  
Élvezze a színházi előadásokat, a 
koncerteket, a játékokat, hiszen az egész 
hajó egy nagy játszótér.

SZÓRAKOZÁS A SZABADBAN
Fogjon egy pokrócot és kedvenc koktélját, s 
lazuljon egy kis jazzre a frissen nyírt gyepen.℠ 
Vagy vegyen részt egy borkóstolón, de 
bekapcsolódhat fedélzeti főzőversenyeink 
egyikébe. Hamar rá fog jönni, hogy nem kell 
leszállni a hajóról ahhoz, hogy felfedezzen 
valami izgalmasat vagy vidámat.

ESTI KIKAPCSOLÓDÁS
Az egész napos kirándulások vagy 
ejtőzések után, felgyúlnak a fények, 
előkerülnek a hangszerek és elindulnak 
a programok. Élvezze legújabb cirkusz 
inspirálta előadásunkat, táncoljon együtt 
a fellépőkkel rock előadásunkra, vagy 
csodálja ázsiai koreográfiával és energikus 
zenével színpadra állított műsorunkat. Vagy 
próbálja ki szerencséjét a kaszinóban, ahol 
barátságos személyzetünk megtanítja 
a Blackjack, Craps, Roulette, Póker és 
Baccarat trükkjeire.

CELEBRITY ILOUNGE℠   
Büszkék vagyunk rá, hogy mi vagyunk 
az első hivatalos Apple® specialista a 
tengeren. Az elegáns Celebrity iLounge 
(internet terem) MacBook Pro® és 
iMacs® készülékekkel felszerelt modern 
munkahelyeket kínál, ahol ellenőrizheti 
e-mail-jeit, kereshet a web-en, vagy részt 
vehet egy továbbképzésen. Képzett 
szakembereink megtanítják, hogyan 
szerkessze meg nyaralása videóját, 
miközben még félúton jár. Tudjon meg 
többet az iPhone®-ról, az iPad®-ről, az iPod 
Touch®-ról és a MacBook Pro-ról, vagy akár 
vásárolja meg azokat.



( 1. 

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható. Éjszakai tartózkodás vagy éjfél utáni indulás

Látogasson eL honLapunkra:   
celebritycruises.com

keresse irodánkat:  www.rccl.hu   
vagy  info@rccl.hu  vagy  36-1/235 0402

ÚJ-ZÉLAND KINCSEI 

12 éjszakás hajóutak Celebrity Solstice®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 22., feb. 3., nov. 8., 20.*, dec. 2., 13.**, 23.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONT:  
jan. 4., 31.
* Hasonló hajóút Aucklandből Sydneybe, a hajó 
fordított útvonalon halad. A kikötők eltérnek.
** Hasonló 10 éjszakás hajóút, a hajó fordított 
útvonalon halad. A kikötők eltérnek.

Nap Érintett kikötők
  1 Sydney, Ausztrália 
  2 Tengeren
  3 Melbourne, Ausztrália 
 4-5 Tengeren 
  6 Milford Sound, Új-Zéland (tengeren)
  6 Doubtful  Sound, Új-Zéland  (tengeren)
  6 Dusky  Sound, Új-Zéland  (tengeren) 
  7 Dunedin, Új-Zéland 
  8 Akaroa, Új-Zéland  
  9 Wellington, Új-Zéland  
 10 Tengeren
 11  Tauranga, Új-Zéland
 12 Bay of Islands, Új-Zéland 
 13  Auckland, Új-Zéland

2018-AS INDULÁSI IDŐPONT:  
feb. 17.**
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 17., feb. 12.**, márc. 29.*
* A kikötők eltérnek.
** Hasonló 16 éjszakás hajóút. A kikötők 
eltérnek.

A TASMAN-TENGER VILÁGA 

14 éjszakás hajóutak Celebrity Solstice®

Nap Érintett kikötők
  1 Auckland, Új-Zéland 
  2 Bay of Islands, Új-Zéland
  3 Tauranga, Új-Zéland 
  4 Tengeren
  5 Wellington, Új-Zéland 
  6 Picton, Új-Zéland 
  7 Akaroa, Új-Zéland 
  8 Dunedin, Új-Zéland
  9 Dusky  Sound, Új-Zéland  (tengeren) 
  9 Doubtful  Sound, Új-Zéland  (tengeren)
  9 Milford Sound, Új-Zéland (tengeren) 
10-11 Tengeren
 12 Hobart, Tasmania, Ausztrália   (
 13 Hobart, Tasmania, Ausztrália
 14 Tengeren
 15 Sydney, Ausztrália

A NAGY-KORALLZÁTONY 

12 éjszakás hajóutak Celebrity Solstice®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 14.̂ , márc. 21.**, 30., okt. 29.*
^ Hasonló 8 éjszakás hajóút. A kikötők eltérnek.
* Hasonló 10 éjszakás hajóút. A kikötők eltérnek.
** Hasonló 9 éjszakás hajóút. A kikötők eltérnek.

Nap Érintett kikötők
  1 Sydney, Ausztrália 
  2 Newcastle, Ausztrália
  3 Tengeren
  4 Tengeren    
  5 Airlie Beach, Ausztrália  
  6 Cairns (Yorkey’s Knob) Ausztrália   (
  7 Cairns (Yorkey’s Knob) Ausztrália     
  8 Port Douglas, Ausztrália  
  9 Willis-sziget, Ausztrália (tengeren)
10 Tengeren   
 11 Brisbane, Ausztrália
 12 Tengeren
 13 Sydney, Ausztrália 

SAMOA AMERICAN
SAMOA FRENCH

POLYNESIA

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

Yorkey’s Knob
Airlie Beach

Port Douglas

Newcastle
Sydney

Brisbane

Melbourne
Adelaide

Fremantle
Esperance

Suva
LifouNoumea

Mystery Island

Isle of 
Pines Nuku ‘Alofa

Neiafu

Lautoka

Bay of Islands
Auckland

Bora Bora

Moorea

Milford Sound
Doubtful Sound

Dusky Sound

Victoria
Vancouver CANADA

Tauranga

FIJI
VANUATU

NEW 
CALEDONIA TONGA

Apia
Pago 
Pago Papeete

Dunedin Honolulu
Lahaina

HiloKailua 
Kona

HAWAII

AUSZTRÁL, ÚJ-ZÉLAN
DI

ÉS ÓCEÁN
IAI H

AJÓUTAK

Belső kabin 1.404 EUR-tól 
Ablakos kabin 2.584 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.617 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.854 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.304 EUR-tól 
Lakosztály 5.607 EUR-tól

Belső kabin 2.063 EUR-tól 
Ablakos kabin 3.003 EUR-tól
Erkélyes kabin 3.033 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.633 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.823 EUR-tól
Lakosztály 5.393 EUR-tól

1
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TAHITI KINCSEI 

19 éjszakás hajóutak Celebrity Solstice®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
ápr. 11.*, okt.1.**
2019-ES INDULÁSI IDŐPONT:  
ápr. 12.
* Egy plusz kikötés Hilon, Hawaii
** Hasonló 18 éjszakás hajóút. A hajó fordított 
útvonalon halad. A kikötők eltérnek.

2019-ES INDULÁSI IDŐPONT:  
márc. 16.

FIDZSI & TONGA 

13 éjszakás hajóút Celebrity Solstice®

Nap Érintett kikötők

  1 Sydney, Ausztrália  

 2-3 Tengeren   

  4 Bay of Islands, Új-Zéland    

  5 Auckland, Új-Zéland      

 6-10 Tengeren

 11 Papeete, Tahiti, Francia Polinézia

 12 Moorea, Francia Polinézia

 13 Bora Bora, Francia Polinézia

14-18 Tengeren

 19 Lahaina, Maui, Hawaii

 20 Honolulu, Oahu, Hawaii

Nap Érintett kikötők

  1 Auckland, Új-Zéland 

  2 Bay of Islands, Új-Zéland

 3-4 Tengeren

  5 Lautoka, Fidzsi 

  6 Suva, Fidzsi

  7 Tengeren   

  8 Apia, Szamoa

  9 Pago Pago, Amerikai Szamoa 

 10 Neiafu, Vavau, Tonga  

 11 Nuku Alofa, Tonga  

12-13 Tengeren

 14 Auckland, Új-Zéland  

HAWAII 

12 éjszakás hajóutak Celebrity Solstice®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
ápr. 29., szep.21.*
2019-ES INDULÁSI IDŐPONT:  
ápr. 30.**
* Hasonló 10 éjszakás hajóút. A hajó fordított 
útvonalon halad. A kikötők eltérnek.
** Hasonló 10 éjszakás hajóút.

Nap Érintett kikötők
  1 Honolulu, Oahu, Hawaii   (
  2 Honolulu, Oahu, Hawaii
  3 Lahaina, Maui, Hawaii   (
  4 Lahaina, Maui, Hawaii      
  5 Kailua Kona, Hawaii
  6 Hilo, Hawaii 
  7 Tengeren
  8 Tengeren
  9 Tengeren
 10  Tengeren
 11 Tengeren
 12 Victoria, Brit Columbia  
 13 Vancouver, Brit Columbia 

Belső kabin 1.697 EUR-tól
Ablakos kabin 2.617 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.679 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.277 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.499 EUR-tól
Lakosztály 5.679 EUR-tól

Belső kabin 2.602 EUR-tól
Ablakos kabin 3.832 EUR-tól
Erkélyes kabin 3.892 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 4.762 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 5.382 EUR-tól
Lakosztály 9.682 EUR-tól 

Belső kabin 2.515 EUR-tól 
Ablakos kabin 2.685 EUR-tól 
Erkélyes kabin 3.615 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 4.225 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 4.555 EUR-tól 
Lakosztály 5.285 EUR-tól

Belső kabin 2.117 EUR-tól
Ablakos kabin 2.812 EUR-tól
Erkélyes kabin 2.832 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.222 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.312 EUR-tól
Lakosztály 5.257 EUR-tól

1. Wellington, Új-Zéland



( 1. 

Kabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa ÁrakKabin típusa Árak Kabin típusa Árak

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható. Éjszakai tartózkodás vagy éjfél utáni indulás

Látogasson eL honLapunkra:   
celebritycruises.com

keresse irodánkat:  www.rccl.hu   
vagy  info@rccl.hu  vagy  36-1/235 0402

1
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2018-AS INDULÁSI IDŐPONT:  
feb. 4.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONT:  
feb. 27.*
* Hasonló 11 éjszakás hajóút a Celebrity Eclipse 
fedélzetén. A kikötők eltérnek.

RIÓI KARNEVÁL
 
14 éjszakás hajóút Celebrity Infinity®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 21.*, feb. 18.*
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 20., feb. 3., 17.**
* Hajóút a Celebrity Infinity fedélzetén.
** Hasonló 10 éjszakás hajóút. A kikötők 
eltérnek.

ANTARKTISZ 

14 éjszakás hajóutak Celebrity Eclipse®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 7.*^, márc. 4.^, dec.23.**
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 6.*, márc. 10.
* A hajó fordított útvonalon halad.
^ Hajóút a Celebrity Infinity fedélzetén.
** A kikötők eltérnek.

ARGENTÍNA & CHILE 

14 éjszakás hajóutak Celebrity Eclipse®

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
ápr. 2., máj. 2., szep. 24.

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
márc. 18.*, ápr. 17., szep. 9., okt. 9.
* Hasonló hajóút Valparaisoból (Chile). A kikötők 
eltérnek.

PANAMA-CSATORNA 
KELETI IRÁNYBA
15 éjszakás hajóutak Celebrity Infinity®

Nap Érintett kikötők
  1 Buenos Aires, Argentína   (
  2 Buenos Aires, Argentína
 3-4 Tengeren
  5 Sao Paulo (Santos), Brazília
  6 Ilhabela, Brazília
  7 Buzios, Brazília
  8 Rio de Janerio, Brazília   (
  9 Rio de Janerio, Brazília   (
 10 Rio de Janerio, Brazília 
11-12 Tengeren
 13 Punta del Este, Uruguay
 14 Montevideo, Uruguay
 15 Buenos Aires, Argentina

Nap Érintett kikötők
  1 Buenos Aires, Argentína
 2-4 Tengeren
  5 Ushuaia, Argentína
  6 Horn-fok, Chile (tengeren)
  7 Schollart-csatorna & Dalhan-öböl,  
  Antarktisz (tengeren)
  7 Paradise-öböl, Antarktisz (tengeren)
  7 Gerlache-szoros, Antarktisz  
  (tengeren) 
  8 Elefánt-sziget, Antarktisz (tengeren)
  9 Tengeren
 10 Port Stanley, Falkland-szigetek
 11 Tengeren
 12 Puerto Madryn, Argentína
 13 Tengeren
 14 Montevideo, Uruguay
15 Buenos Aires, Argentína

Nap Érintett kikötők
  1 Buenos Aires, Argentína   (
  2 Buenos Aires, Argentína 
  3 Montevideo, Uruguay 
  4 Punta del Este, Uruguay 
  5 Tengeren 
  6 Puerto Madryn, Argentína 
  7 Tengeren 
  8 Horn-fok, Chile (tengeren)
  9 Ushuaia, Argentína
 10 Punta Arenas, Chile
 11 Magellán-szoros (tengeren)
 12 Chilei fjordok (tengeren)
 13 Puerto Montt, Chile
 14 Tengeren 
 15 Valparaiso, Chile

Nap Érintett kikötők
  1 San Diego, Kalifornia  
  2 Tengeren
  3 Cabo San Lucas, Mexikó
  4 Puerto Vallarta, Mexikó
  5 Tengeren
  6 Tengeren
  7 Puerto Quetzal, Guatemala
  8 Tengeren
  9 Puntarenas, Costa Rica
 10 Tengeren
 11 Panama-csatorna (tengeren)
 12 Colón, Panama
 13 Cartagena, Kolumbia
 14 Tengeren
 15 Tengeren
 16 Fort Lauderdale, Florida

Nap Érintett kikötők
  1 Fort Lauderdale, Florida 
  2 Tengeren
  3 Tengeren
  4 Cartagena, Kolumbia 
  5 Colón, Panama 
  6  Panama-csatorna (tengeren)
  7 Tengeren 
  8 Puntarenas, Costa Rica 
  9 Tengeren
 10 Puerto Quetzal, Guatemala
 11 Tengeren
 12 Tengeren
 13 Puerto Vallarta, Mexikó
 14 Cabo San Lucas, Mexikó
 15 Tengeren
 16 San Diego, Kalifornia

Az egészséges életmód világszerte 
elismert szakértője, a Canyon Ranch® 
SpaClub szövetkezett a Celebrity Cruises® 
hajótársasággal, hogy biztosítsák Önnek 
a legnagyobb és legátfogóbb SpaClub 
élményt a tengeren. 

Spa szolgáltatásaink az aromaterápiás 
masszázs gyönyörűségétől a fedélzeti 
kiropraktika megfiatalító hatásáig 
terjednek. A 20 Celebrity Signature kezelés 
kényezteti és felfrissíti a testet és lelket. 
Rá fog döbbenni, hogy Önmaga előtérbe 
helyezése – hacsak pár órára is – a 
legjobb ajándék!

A kizárólag felnőttek részére fenntartott 
Solarium meleg tengervizes medencéjétől 
és a megnyugtató zenét sugárzó, csodás 
Perzsa Kert* fűtött csempe-ágyaitól és 
eukaliptusz gőzkamrájától, tágas, üvegfalú 
Relaxáló termünkig**, egy sor exkluzív, 
kényeztető szolgáltatás várja.

A legújabb eszközökkel felszerelt, modern 
fitnesztermeink, a napi testedzésen kívül, 
jól felkészült szakmai instruktorok által 
vezetett edzéseket* is kínálnak, a jógától a 
pilatesig, a spinning órától a test analízisig.

* Külön díj ellenében 
** Xpedition osztályú hajóinkon nem található 
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San Diego

Cabo San Lucas

Puerto Quetzal
Puerto Vallarta

Cartagena

Fort Lauderdale

Colón

Santos Ilhabela
Rio de Janeiro

Buzios

Punta del Este

Puerto Montt
Chilean Fjords

Valparaiso

Straits of Magellan

Puerto Madryn

Ushuaia
Cape Horn

Port StanleyPunta Arenas
Paradise Bay

Gerlache 
StraitSchollart 

Channel

Elephant Island

ANTARCTICA

USA

BRAZIL

COLOMBIA

ARGENTINA

FALKLAND ISLANDS

CHILE

GUATEMALA

COSTA RICA

MEXICO

URUGUAY

Puntarenas
Panama
Canal

Buenos
Aires Montevideo

Belső kabin 1.479 EUR-tól 
Ablakos kabin 2.069EUR-tól
Erkélyes kabin 2.734 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.014 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.409 EUR-tól 
Lakosztály 6.014 EUR-tól 

Belső kabin 2.510 EUR-tól
Ablakos kabin 3.111 EUR-tól 
Erkélyes kabin 3.840 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 4.300 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 4.740 EUR-tól
Lakosztály 7.460 EUR-tól 

Belső kabin 1.518 EUR-tól 
Ablakos kabin 2.250 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.898 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.168 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.548 EUR-tól 
Lakosztály 5.290 EUR-tól

Belső kabin 1.227 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.353 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.233 EUR-tól 
Concierge Class (erkélyes) kabin 2.543 EUR-tól 
AquaClass® (erkélyes) kabin 2.823 EUR-tól 
Lakosztály 4.013 EUR-tól 

Belső kabin 1.275 EUR-tól 
Ablakos kabin 1.745 EUR-tól 
Erkélyes kabin 2.645 EUR-tól
Concierge Class (erkélyes) kabin 3.165 EUR-tól
AquaClass® (erkélyes) kabin 3.345 EUR-tól
Lakosztály 4.765 EUR-tól 

PANAMA-CSATORNA 
NYUGATI IRÁNYBA
15 éjszakás hajóutak Celebrity Infinity®

Riói karnevál

1.  Iguazú-vízesés, Argentína



( 1. 

A prospektusban szereplő árak euróban értendők, személyenként, a jelzett kategóriájú kabinban történő kétágyas elhelyezés esetén. Az árak tartalmazzák az adókat és illetéket, de nem tartalmazzák a 
szervízdíjat (előre fizetett borravalót). Néhány kikötő kishajós utazással közelíthető meg. Valamennyi útvonal, dátum és ár helyes volt a prospektus nyomdába küldésekor, változtatásuk jogát azonban 
fenntartjuk. A foglalási feltételek teljes szövege a 32-35. oldalon olvasható. Éjszakai tartózkodás vagy éjfél utáni indulás
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2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK: 
 jan. 14., 28., feb. 11., 25., márc. 11., 25., 
ápr. 8., 22. máj. 6., 20., jún. 3., 17., júl. 
1., 15., 29., aug. 12., 26., szep. 23., okt. 
7., 21., nov. 4., 18., dec. 2., 16., 30.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 13., 27., feb. 10., 24., márc. 10., 24., 
ápr. 7., 21.

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 7., 21., feb. 4., 18., márc. 4., 18., ápr. 
1., 15., 29., máj. 13., 27., jún. 10., 24., júl. 
8., 22., aug. 5., 19., szep. 2., 30., okt. 
14., 28., nov. 11., 25., dec. 9., 23.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 6., 20., feb. 3., 17., márc. 3., 17., 31., 
ápr. 14., 28.

KÜLSŐ-KÖR
7 éjszakás hajóutak
Celebrity Xpedition®

BELSŐ-KÖR
7 éjszakás hajóutak
Celebrity Xpedition®

Nap Érintett kikötők

  1 Baltra, Baltra-sziget

  1 Daphne-sziget

  2 Gardner-öböl, Espanola-sziget

  2 Punta Suarez, Espanola-sziget

  3 Cormorant Point,  
  Floreana-sziget

  3 Bahia postahivatal,  
  Floreana-sziget

  4 Punta Moreno, Isabela-sziget

  4 Urvina-öböl, Isabela-sziget 

  5 Punta Espinoza,  
  Fernandina-sziget

  5 Punta Vicente Roca,  
  Isabela-sziget

  6 South Plaza,  
  Santa Cruz-sziget

  6 Dragon Hill, Santa Cruz-sziget

  7 Puerto Ayora, Santa Cruz-sziget

  8 Baltra, Baltra-sziget

Nap Érintett kikötők

  1 Baltra, Baltra-sziget

  1 Daphne-sziget

  2 Puerto Egas, Santiago-sziget

  2 Rabida-sziget

  3 Elizabeth-öböl, Isabela-sziget

  3 Caleta Tagus, Isabela-sziget

  4 Sullivan-öböl, Santiago-sziget

  4 Bartolome-sziget 

  5 Las Bachas, Santa Cruz-sziget 

  5 Észak Seymour-sziget 

  6 Puerto Baquerizo,  
  San Cristobal-sziget

  6 Punta Pitt,  
  San Cristobal-sziget

  7 Puerto Ayora,  
  Santa Cruz-sziget 

  8 Baltra, Baltra-sziget

ÉSZAKI-KÖR
7 éjszakás hajóutak
Celebrity XperienceSM

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 13., 27., feb. 10., márc. 10., 24., ápr. 
7., 21. máj. 5., 19., jún. 2., 16., 30., júl. 
14., 28., aug. 11., 25., szep. 8., 22., okt. 
6., 20., nov. 3., 17., dec. 1., 15., 29.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 12., 26., feb. 9., 23., márc. 9., 23., 
ápr. 6., 20.

Nap Érintett kikötők

  1 Baltra, Baltra-sziget

  1 Black Turtle Cove,  
  Santa Cruz-sziget

  2 Rabida-sziget 

  2 Puerto Egas, Santiago-sziget

  3 Caleta Tagus, Isabela-sziget

  3 Punta Espinoza,  
  Fernandina-sziget

  4 Urvina-öböl, Isabela-sziget

  4 Punta Vicente Roca,  
  Isabela-sziget

  5 Puerto Ayora,  
  Santa Cruz-sziget 

  6 El Barranco, Genovesa-sziget

  6 Darwin-öböl, Genovesa-sziget

  7 Bartolomé-sziget

  7 Dragon Hill, Santa Cruz-sziget

  8 Las Bachas, Santa Cruz-sziget

  8 Baltra, Baltra-sziget

2018-AS INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 6., 20., feb. 3., 17., márc. 3., 17., 31., 
ápr. 14., 28., máj. 12., 26., jún. 9., júl. 7., 
21., aug. 4., 18., szep. 1., 15., 29., okt. 
13., 27., nov. 10., 24., dec. 8., 22.
2019-ES INDULÁSI IDŐPONTOK:  
jan. 5., 19., feb. 2., 16., márc. 2., 16., 30., 
ápr. 13., 27.

DÉLI-KÖR
7 éjszakás hajóutak
Celebrity XperienceSM

Nap Érintett kikötők

  1 Baltra, Baltra-sziget

  1 Észak Seymour-sziget

  2 South Plaza, Santa Cruz-sziget 

  2 Santa Fé-sziget

  3 Punta Pitt, San Cristobal-sziget

  3 Cerro Brujo,  
  San Cristobal-sziget

  4 Bahia postahivatal,  
  Floreana-sziget 

  4 Cormorant Point,  
  Floreana-sziget 

  5 Elizabeth-öböl, Isabela-sziget 

  5 Punta Moreno, Isabela-sziget 

  6 Puerto Ayora, Santa Cruz-sziget

  7 Gardner-öböl, Espanola-sziget

  7 Punta Suarez, Espanola-sziget 

  8 Mosquera-sziget

 8 Baltra, Baltra-sziget

Több mint 10 év tapasztalatával már 
tudjuk, hogyan szervezzünk meg egy 
luxus expedíciót a világ e távoli sarkába. 
15 szigetet és 30 kikötőt érintő különleges 
útvonalaink kifinomult, mégis laza 
körülményekkel várják utasainkat. Önnek 
nincs más dolga, mint pihenni és élvezni e 
különleges világ csodáit.

SZAKÉRTŐK VEZETÉSÉVEL
A hajóutakat magasan képzett, szakavatott 
természetkutatók kísérik, s osztják meg gazdag 
tudásukat e szigetvilágról. Segítségükkel 
fogják felfedezni a hajóút során felkeresett 
szigeteket, ahol bemutatjuk Önöknek a 
Galápagosi teknőst, a tengeri teknőst és 
iguanákat, és a sok egyéb érdekes állatfajt. A 
fedélzetre visszatérve az oktatás folytatódik, 
előadásokat hallhatnak a meglátogatott 
szigetek állat és növényvilágáról, valamint a 
másnapi felfedezésekről. 

Isla
Fernandina

Isla Isabela

Isla Floreana

Isla 
Rábida

Isla 
Espanola

Isla de San 
Cristóbal

Isla Santa 
Cruz

Isla 
Santiago

Isla Bartalomé

Isla Seymour Norte
Isla Baltra

Isla 
Daphne

Isla 
Santa Fé

Isla Genovesa

Islote Mosquera

H
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A GALAPAGOS-SZIGETEK 
KÖZÖTT

XR XOXJ

PS XP

XD

XS

XE XD XP

ROYAL LAKOSZTÁLY
23 m², erkély 18 m²

ABLAKOS KABIN
13 m²

JUNIOR LAKOSZTÁLY
16.5 m²
veranda 4 m²

DELUXE ABLAKOS KABIN
15 m²

ELITE ABLAKOS KABIN
18.5 m²

PREMIUM ABLAKOS KABIN
16 m²

CELEBRITY XPERIENCE
SM

PREMIUM & DELUXE KABIN
15 m²

XPEDITION LAKOSZTÁLY
19 m²
erkély 5 m²

CELEBRITY XPEDITION® A Celebrity XplorationϚ kabinjait és a fedélzeti térképeket keresse  
honlapunkon: celebritycruises.com

Ablakos kabin 3.387 EUR-tól
Lakosztály 4.867 EUR-tól

Ablakos kabin 3.760 EUR-tól

Kabin típusa Árak Kabin típusa Árak
 

1. tengeri iguana
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PENTHOUSE LAKOSZTÁLY
43 m², erkély 14 m²
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SZOLGÁLTATÁSOK:
• · Személyre szabott concierge szolgáltatás
• · Elsőbbségi check-in
• · Bővített kínálatú szobaszervíz-reggeli
• · Exkluzív előadás az úti célokról
• · Ingyenes cipőtisztítás

ÉTKEZÉS:
• · Időpont-választási preferencia a 

főétteremben és a speciális éttermekben
• · Exkluzív ebéd az indulás napján

KIEGÉSZÍTŐK:
• · Érkezéskor üdvözlő habzóbor és friss 

gyümölcs
• · Naponta délutáni falatkák
• · Párnaválaszték 
• · 100% pamut fürdőköpenyek
• · 100% pamut törölközők
• · Extra kézi hajszárító
• · Egyedi összetételű piperecikkek
• · Ingyenes golfernyő- és távcsőhasználat
• · Celebrity vászontáska

KABIN FELSZERELÉSEK:
• · Hansgrohe® masszázs-zuhanyfej
• · Plafonig érő, üveg-tolóajtó
• · Kanapés nappali rész
• · LCD televízió
• · Öltözőasztal
• · Erkély fotelekkel

SZOLGÁLTATÁSOK:
• · Bővített kínálatú szobaszervíz-reggeli
• · Meghívás egy VIP spa-bejárására az 

indulás napján

ÉTKEZÉS:
• · A Blu speciális étterem az AquaClass 

utasoknak lett kialakítva, ahol ingyenes 
egészséges kontinentális reggelit, és 
esténként felejthetetlen vacsorát szolgálnak 
fel

KIEGÉSZÍTŐK:
• · Hansgrohe® zuhanypanel
• · Aromaterápiás porlasztó
• · Arctörlő
• · Egyedi összetételű kiegészítő termékek: 

arc-spray, ajakbalzsam
• · Párnaválaszték
• · Üdvözlő palackozott víz
• · Naponta teakínálat
• · 100% pamut fürdőköpenyek és 

papucsok

KABIN FELSZERELÉSEK:
• · Csak kétágyas kabinok
• · Prémium elhelyezkedés a hajón, közel a 

Canyon Ranch SpaClub®-hoz
• · Ingyenes, korlátlan belépés a Perzsakertbe
• · Ingyenes, korlátlan belépés a Canyon Ranch 

SpaClub® relaxációs szobájába
• · Wellness csatorna – igény szerint AquaClass 

programok: meditáció, jóga és Ayurvéda

AQUACLASS® KABINOK EXTRA 
SZOLGÁLTATÁSAI 
Minden, ami a Concierge Class kabinnal jár, 
plusz:

CONCIERGE CLASS KABINOK 
EXTRA SZOLGÁLTATÁSAI 
Minden, ami a többi kabinnal jár, plusz:

KABINOK SZOLGÁLTATÁSAI

SZOLGÁLTATÁSOK:
• · Napi kétszeri takarítás (ágyazással)
• · 24-órás szobaszerviz^
• · Kérésre friss jég bekészítése
• · Mosodai szolgáltatás**
• · Ingyenes strandtörölköző-használat

ÉTKEZÉS:
• Reggeli, ebéd és vacsora változatos 

éttermekben

KIEGÉSZÍTŐK:
• · 100% pamut ágyneműhuzat, pehelytöltetű 

takarók és párnák
• · 4 párna minden kabinban 
• · Ingyenes fürdőköpeny-használat
• · 100% pamut törölközők
• · Hajszárító
• · Egyedi piperecikkek (sampon, balzsam, 

testápoló, zuhanysapka és szappan, 
vattapamacs)

• · Ingyenes vászontáska

KABIN FELSZERELÉSEK:
• · Franciaággyá alakítható két alsó ágy
• · Néhány kabinban lehet pótágy
• · 110/220 voltos feszültség (váltakozó áram)
• · Bőséges tároló kapacitás a fürdőszobában 

és a szekrényben
• · Interaktív síkképernyős televízió számos 

csatornával, amelyek segítségével 
ellenőrizheti számláját, lefoglalhatja a parti 
kirándulásokat, szobaszervizt rendelhet, 
valamint műsorokat és filmeket nézhet.**

• · Szobaszéf
• · Minibár**
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SZÁLLÁSH
ELYEK 

• Dedikált privát étterem – LUMINAE – reggeli, 
ebéd, vacsora egyedi kínálattal

• Lakosztályban felszolgált teljes reggeli, ebéd 
és vacsora

• Ülőhelyfoglalás a színházban
• Délutáni tea felszolgálása a lakosztályban

PRÉMIUM „ALL-INCLUSIVE” 
KEDVEZMÉNYEK*
• Ingyenes prémium italcsomag
• Korlátlan ingyenes helyfoglalás a speciális 

éttermekben
• Korlátlan internet hozzáférés
• Ingyenes minibár bekészítés – sör, üdítő és 

víz – minden nap
• Ingyenes üveg szeszesital koktél 

hozzávalókkal

A Celebrity Edge℠ 
lakosztályok gazdag 
választékáért, keresse 
fel honlapunkat:  
celebritycruises.com/
edge *Kivéve a Celebrity és Sky lakosztályokat

** Térítés ellenében

SZOLGÁLTATÁSOK:
• Napi kétszeri takarítás (ágyazással)
• Elsőbbségi kishajós partra szállítás
• 24 órás személyi inas szolgálat 
• 24-órás ingyenes szobaszerviz
• Bővített kínálatú szobaszervíz-reggeli
• Mosodai szolgáltatás**
• Ingyenes strandtörölköző-használat, 

cipőtisztítás, golfernyő- és távcsőhasználat

ÉTKEZÉS:
• Elsőbbségi időpont-választás a főétteremben 

és a speciális éttermekben

KIEGÉSZÍTŐK:
• Celebrity eXhale™ ágynemű, prémium 

matraccal és 100% pamut ágyneműhuzattal
• Délutáni ínyencfalatok – minden nap
• Érkezéskor üdvözlő Blanc de Blanc habzóbor 
• Érkezéskor friss gyümölcs és virág bekészítés
• Ingyenes eszpresszó és cappuccino (a 

lakosztályban)
• Párnaválaszték
• 100% pamut fürdőköpenyek
• 100% pamut extra méretű törölközők

LAKOSZTÁLYOK TOVÁBBI 
ELŐNYEI

A LAKOSZTÁLYOK EGYEDI 
SZOLGÁLTATÁSAI:

• Erkély fotelekkel
• iPod®/iPad® dokkoló
• Hansgrohe® zuhanypanel
• Plafonig érő, üveg-tolóajtó 
• Kanapés nappali rész 
• Franciaággyá alakítható két alsó ágy
• Néhány kabinban lehet pótágy
• 110/220 voltos feszültség (váltakozó áram)
• Bőséges tároló kapacitás a fürdőszobában és 

a szekrényben
• Interaktív Samsung® síkképernyős televízió 

számos csatornával, amelyek segítségével 
ellenőrizheti számláját, lefoglalhatja a parti 
kirándulásokat, szobaszervizt rendelhet, 
valamint műsorokat és filmeket nézhet.**

• Szobaszéf
• Minibár**

LAKOSZTÁLYI FELSZERELÉSEK

Képzeljen el egy stílusos és rugalmas luxus nyaralóhelyet, mely követi Önt, bármerre is induljon a világban. Most adjon 
hozzá néhány különleges kiegészítőt, mint például egy személyi inast, a lakosztályban felszolgált különleges étkezést, egy 
külön a lakosztályok utasai részére fenntartott éttermet, és számos irigylésre méltó kiegészítést. 

Stílusos szálláshelyek, vagy ahogy mi mondjuk kabinok, széles választékával várjuk utasainkat, a több szobás 
’apartmanoktól’ és Penthouse lakosztályoktól az egyedülálló Reflection lakosztályig.  Bármelyiket is választja, mind 
modern berendezéssel, gyönyörű dekorációval, gazdag kiegészítőkkel és figyelmes kabin-személyzettel teszik még 
felejthetetlenebbé hajóútjukat. 

^ Este 23:00 óra és reggel 06:00 óra között térítés ellenében
** Térítés ellenében
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Penthouse lakosztály
133 m²
erkély 102 m²

PS Royal lakosztály
50 m²
erkély 18 m²

RS Celebrity lakosztály
43 m²
erkély 8 m²

CS Sky lakosztály
23 m²
erkély 5 m²

S1

S2*

*        Egyes lakosztályainkat és kabinjainkat kerekes-székes, ill. egyéb fogyatékkal élő vendégeink számára 
akadálymentesítettük. Akadálymentes kabinjaink elhelyezkedését keresse az adott hajó fedélzeti alaprajzán.

Concierge Class erkélyes kabin
A hajó legkeresettebb pontjain található.
19 m²
erkély 4 m²

Erkélyes, családi kabin
25 m²
erkély 22 m²

FV  C1*

C2

C3

AquaClass® erkélyes kabin
18 m²
erkély 5 m²

A1

A2

Erkélyes kabin
16 m²
erkély 3,5 m²

2A*

2B*

2C

Belső kabin
16 m²

Tengerre néző, ablakos kabin
16 m²

  9*

  10*

 11*

12

4

  5*

6

7

8

RF

Csak a Celebrity Reflection® fedélzetén
SG† Signature lakosztály

41 m²
erkély 11 m²

RS Royal lakosztály
55 m²
erkély 14 m²

PS Penthouse lakosztály
120 m²
erkély 36 m²Reflection lakosztály

152 m²
erkély 18 m²

C1

C2

C3*

A2*

2A

2B*

2C**

2D‡

  8*

12

11

  10*

  9*7

1B

1C

1A

A1

Belső kabin
16 m²

Tengerre néző, ablakos 
kabin
16 m²

Erkélyes kabin
18 m²
erkély 5 m²

AquaClass® erkélyes kabin
18 m²
erkély 5 m²
Concierge Class erkélyes 
kabin
A hajó legkeresettebb 
pontjain található.
18 m²
erkély 5 m²

SV Sunset erkélyes kabin
A hajó hátsó részén 
található.
18 m²
erkély 5 m²

S2*

S1 FV Erkélyes, családi kabin
53 m²
erkély 5 vagy 10 m²

Sky lakosztály
28 m²
erkély 7 m²

CS Celebrity lakosztály
36 m²
erkély 10 m² 

Csak a Celebrity Reflection® fedélzetén

*        Egyes lakosztályainkat és kabinjainkat kerekes-székes, ill. egyéb fogyatékkal élő vendégeink számára akadálymentesítettük. A Solstice osztályú hajókon automatikus ajtókkal, 
akadálymentes zuhannyal és kapaszkodókkal vannak felszerelve. Akadálymentes kabinjaink elhelyezkedését keresse az adott hajó fedélzeti alaprajzán.
**Részben korlátozott kilátású erkélyes kabin.  †A duplaágy nem alakítható át két ággyá.  ‡Korlátozott kilátás.
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A képek és méretek tájékoztató jellegűek és megközelítő pontosságúak.  
A kabinok berendezése változhat. 
A Celebrity Summit fedélzetén nincs erkélyes kabin.
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kezeljük. Minden, általunk kisebbnek tartott változtatás esetén (kabincsere, 
névváltoztatás) az indulást megelőző 89 napon kívül, foglalásonként 45 USD 
módosítási díjat számítunk fel, valamint felszámoljuk az emiatt keletkező 
költségeinket, és bármely olyan költséget vagy díjat, amelyet beszállítóink 
számoltak fel nekünk. A módosítási díj nem visszatéríthető, és hozzáadódik 
az 1.10 pont alatt szereplő lemondási díjakhoz.
Ha Ön vagy egy Önnel utazó személy nem tud részt venni a hajóúton, akkor 
Ön/az Önnel utazó személy a foglalásban szereplő helyét átadhatja valaki 
másnak (az Ön javaslatára). Ebben az esetben – amennyiben legalább 14 
nappal előbb írásos értesítést kapunk változtatási szándékáról – engedé-
lyezzük a név módosítását. A kérelemmel együtt be kell mutatni az Ön, illetve 
az Önnel utazó személy foglalásának átruházását indokoló dokumentumot 
(pl. orvosi igazolást). Mind annak a személynek, aki eredetileg részt vett 
volna a hajóúton, mind pedig annak, aki ténylegesen részt vesz rajta, gon-
doskodnia kell arról, hogy az adminisztrációs és egyéb díjakat/költségeket, 
valamint a hajóútért még fizetendő összegeket a vonatkozó feltételek sze-
rint kifizessék (lásd lent). 
Minden változtatás esetében személyenként és foglalásonként 45 USD mó-
dosítási költséget számítunk fel, valamint felszámoljuk az emiatt keletkező 
költségeinket, és bármely olyan költséget vagy díjat, amelyet beszállítóink 
számoltak fel nekünk.
Foglalásonként egy névnek meg kell egyezni az eredeti foglalásban szereplő 
nevekkel.

1.12. Kötelező biztosítást kötni?
Igen. Indulás előtt valamennyi utasnak gondoskodnia kell arról, hogy megfe-
lelő személyi utazási biztosítással rendelkezzen. Ennek fedezetet kell nyúj-
tani legalább az útlemondási és a segítségnyújtási költségre – ezen belül 
baleset vagy betegség esetén a hazaszállítás költségére. Az már mindenki-
nek a saját felelőssége, hogy az általa megvásárolt biztosítás megfelelő és 
elégséges legyen a saját szükségleteire, és hogy szükség esetén vásároljon 
kiegészítő vagy más biztosítást. Javasoljuk, hogy a megfelelő kötvényekről 
való részletes tájékozódás céljából lépjen kapcsolatba utazási irodájával 
vagy független biztosítás-közvetítővel.

2. INDULÁS ELŐTT
2.1 Mi a helyzet az értéktárgyakkal és a fontos dolgokkal?
Kérjük, hogy az összes értéktárgyat és fontos dolgot (például gyógyszert, 
ékszereket, törékeny tárgyakat, fontos utazási és egyéb dokumentumokat, 
videokamerát /fényképezőgépet /laptopot /mobiltelefont stb.) mindenkép-
pen a kézipoggyászban vigye, ne adja fel csomagjaival, és ne hagyja fel-
ügyelet nélkül sem a kabinban, sem pedig máshol a hajó fedélzetén. Az ilyen 
tárgyakra különös gonddal kell ügyelni. A biztonság érdekében célszerű az 
összes értékes és fontos tárgyat a hajóra szállás után az információs pult-
nál (Guest Relation Desk) vagy a kabinban található mini-széfben elhelyezni. 
Feltétlenül javasoljuk, hogy az ilyen tárgyakra kössön célszerű, megfelelő 
értékű biztosítást. Semmilyen felelősséget nem vállalunk az olyan értékes 
és fontos tárgyakért, amelyeket biztonsági megőrzésre nem ad át a recep-
ciós pultnál. Az így elhelyezett tárgy(ak)ért – ha azok a mi őrzésünk időtar-
tama alatt elvesznek vagy (bármilyen okból) megsemmisülnek – legfeljebb 
az Athéni Egyezményben (lásd 4.9. pont) az ilyen helyzetekben számunkra 
előírt legmagasabb összeget térítjük. 

2.2. Mit nem vihetek magammal?
Tilos a csomagjában elhelyezni és a fedélzetre felvinni minden veszélyesnek 
vagy törvénytelennek minősülő tárgyat - lőfegyvert, robbanóanyagot, rituá-
lis vagy egyéb jellegű kést, kábítószert, állatot, gyúlékony anyagot. Utasa-
ink biztonsága érdekében a következő tárgyakat sem hozhatja magával a 
fedélzetre: vasalót, gyertyát, kávéfőzőt, illegális kábítószereket, elektromos 
átalakítót, gyúlékony folyadékot és robbanószert, tűzijátékot, pirotechnikai 
eszközöket, gépfegyvert, rajtpisztolyt, légfegyvert, semmilyen lőfegyvert 
és tartozékait, fegyver utánzatot, harci eszközöket, bors-sprayt, gumibotot, 
sűrített gázt, búvár pisztolyt, üzemanyagot, harci és vadászkéseket, baltát, 
bilincset. Emellett társaságunk meghatározhat egyéb tárgyakat is, amelyet 
nem hozhat magával, valamint megakadályozhatja, hogy a fedélzetre olyan 
dolgot vigyen fel, amely megítélésünk szerint kifogásolható. Ha okunk van 
azt hinni, vagy a hajó kapitányának oka van azt hinni, hogy bármely kabinban 
olyan holmi vagy anyag található, amelyet nem lett volna szabad a fedélzetre 
felvinni, a kapitány vagy erre felhatalmazott tiszt jogosult az adott kabinba 
belépni, azt átkutatni, és az ilyen dolgokat vagy anyagot elkobozni.
Megjegyzés: Kérjük, az éles tárgyakat (többek között ebbe a kategóriába tar-
toznak az ollók, a borotvapengék, a körömvágók, a csipeszek és a kötőtűk) a 
feladandó poggyászba csomagolja, és ne kézipoggyászként vigye magával.

2.3. Mi a teendő, ha személyes tulajdonom elvész, késik vagy megsérül 
a hajóút során?
(Az értéktárgyakkal és fontos tárgyakkal kapcsolatban lásd a 2.1. pontot.) 
Annak érdekében, hogy a leghatékonyabban segíthessünk, a lehető legha-
marabb értesítsen minket a problémáról, amely a hajóút ideje alatt, a hajóra 
történő felszállás, a hajóról történő leszállás, vagy az általunk nyújtott vagy 
szervezett szolgáltatás igénybe vétele közben állt elő (a repülőgépes utazás 
nem tartozik ide – lásd a 2.4. pontot).
Ha a kérdéses tárgy elvesztését, késését vagy sérülését a fedélzeten veszi 
észre, azonnal jelentse be az információs pultnál (Guest Relation Desk). Az 
elvesztés, késés vagy kár bejelentési határideje, valamint az általunk, vagy az 
érintett szolgáltató által térítendő maximális összegek a következők:
A nyilvánvaló sérülést vagy késést a hajóról való távozás előtt, de legkésőbb a 
távozáskor be kell jelenteni nekünk és az adott szolgáltatást nyújtó félnek (ha 
az nem mi vagyunk), vagy más szolgáltatások esetén a szolgáltatás igénybe 
vétele során vagy az igénybe vétel befejezésekor. A nem nyilvánvaló veszte-
ségről, sérülésről vagy késésről a hajóról való távozást vagy az adott szol-
gáltatás igénybe vételének megszűnését követő 15 napon belül tájékoztatni 
kell bennünket és az adott szolgáltatást nyújtó felet (ha az nem mi vagyunk). 
Abban az esetben, ha nem értesít bennünket a megadott időkereteken belül, 
előfordulhat, hogy nem tudjuk kivizsgálni a veszteséget, késedelmet és sérü-
lést, és ez hátrányosan befolyásolhatja a panasz elbírálását. Ha bizonyítani 
tudja, hogy a kár, késés vagy elvesztés a mi hibánkból vagy olyan szolgálta-
tást nyújtó fél hibájából ered, amelynél vállaltuk, hogy azt a hajóút részeként 
biztosítjuk, akkor az Athéni Egyezménytől függően és annak feltételei alapján 
megtérítjük az ilyen veszteséget vagy kárt. Az ilyen esetben kárért, késedele-
mért vagy elvesztésért általunk fizetett maximális összeg nem haladja meg 
az Athéni Egyezmény alapján a kabinban lévő csomagért fizetendő összeget.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha valamely, a tulajdonát képező tárgy 
akkor sérül meg, késik vagy vész el, amíg Ön nem tartózkodik a fedélzeten, 
és nem a hajóra száll fel vagy a hajóról száll le, hanem olyan más szolgáltatá-
sokat vesz igénybe, amelynek biztosítását szerződésben, a hajóút részeként 
vállaltuk.

2.4. Mennyi csomagot vihetek magammal?
A hajóra felvihető poggyász utasonként maximálisan 90 kg lehet (kivéve a 
Celebrity Xpedition, Celebrity Xperience és Celebrity Xploration hajóútjait), 
azonban a légitársaságok is korlátozzák a repülőgépre felvihető csomagok 
mennyiségét, méretét és súlyát, amit Önnek figyelembe kell venni, s ezek 
általában szigorúbbak a hajótársaság korlátozásainál. Kérjük, nézze meg 
repülőjegyét, hogy az adott repülőútra milyen korlátozás vonatkozik, vagy 
kérdezze meg a légitársaságot.

2.5. Milyen útlevél- és vízumkövetelmények vonatkoznak a hajóútra?
Minden Royal Caribbean utasnak rendelkezni kell érvényes útlevéllel és 
vízummal, ha ez utóbbi szükséges a hajóút során felkeresett úti célok meg-
látogatásához. Azon utasainktól, akik nem rendelkeznek a megfelelő doku-
mentumokkal, megtagadhatjuk a hajóra történő felszállást. Sajnos nem áll 
módunkban semmilyen felelősséget vállalni, ha nem engedik fel valamelyik 
repülőjáratra, vagy nem engedik be valamelyik országba, vagy más nehéz-
sége támad, vagy bármilyen költsége merül fel amiatt, hogy nincs megfelelő 
útlevele és/vagy nem rendelkezik az előírt vízummal.
Saját érdekében javasoljuk, hogy útlevelének lejárati dátuma ne legyen az 
utazás befejezését követő 6 hónapnál korábbi, és időben ellenőrizze az 
érvényes útlevél- és vízumkövetelményeket a hajóút során felkeresendő 
országok követségeinél, vagy egyeztesse a jelenleg érvényes helyzetet még 
jóval az indulás előtt utazásközvetítőjével.
Utazás az Egyesült Államokba: Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az 
Egyesült Államokba utazik, és nem USA állampolgár, valamint nem jogosult 
a Vízummentességi Program alapján utazni, mindig szüksége lesz vízumra. 
A Vízummentességi Program részletes feltételeiért és az ESTA engedély 
igényléséért látogasson el a https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ weboldalra.
Mivel az útlevél és a vízumok megszerzése időbe telhet, javasoljuk, hogy 
idejekorán kérvényezze azokat.
Kizárólag az utas felelőssége, hogy beszerezzen és magával vigyen min-
den szükséges úti okmányt, és szükség esetén bemutassa azokat. Ezek a 
megfelelő és érvényes úti dokumentumok – pl. az útlevél, a vízum, az oltási 
papírok és a családi okmányok – szükségesek a hajóra szálláshoz, valamint 
az Egyesült Államokba és más országokba történő visszatéréshez. Azon 
utasok, akik nem rendelkeznek a megfelelő papírokkal, nem szállhatnak fel a 
repülőjükre vagy a hajóra, vagy nem léphetnek be egy országba, és bírságot 
kell fizetniük. Nem áll módunkban visszatérítést fizetni azon utasoknak, akik 
nem rendelkeznek megfelelő papírokkal.
Fontos, hogy pontosan ugyanaz a név (a kezdőbetűkkel együtt) szerepeljen 
jegyén, mint az útlevelében. Ha bármi különbség van, lehet, hogy nem enge-
dik fel a repülőjáratra/hajóra. Sajnos nem áll módunkban semmilyen felelős-
séget vállalni, ha nem engedik fel valamelyik járatra, vagy nem engedik be 
valamelyik országba, vagy más nehézsége támad, vagy bármilyen költsége 
merül fel amiatt, hogy nincs megfelelő útlevele és/vagy nem rendelkezik az 
előírt vízummal. Bizonyos kikötői hatóságok esetenként fényképes igazoló 
okmányt kérnek, amikor a hajóút során Ön leszáll a hajóról. Feltétlenül ja-
vasoljuk, hogy útlevele mellett útlevele fénymásolatát is vigye magával az 
útra, és a fénymásolatot mindig tartsa magánál, ha a hajóról leszáll, hogy 
minimálisra csökkentse az ebből, vagy az útlevél elvesztéséből/ellopásából 
adódó kellemetlenségeket.
Figyelem! A fenti követelmények csupán iránymutatóként szolgálnak, és 
bármikor megváltozhatnak. Az aktuális követelményeket illetően érdeklőd-
jön nálunk vagy utazásközvetítőjénél.

2.6. Vannak hivatalos egészségügyi előírások?
Kérjük, útmutatásért és a jelen ismertetőben leírt összes úti célra nézve ér-
vényes aktuális egészségügyi előírások tekintetében forduljon orvosához. A 
Celebrity Cruises örömmel üdvözli utasai közt a várandós nőket, de nem en-
ged fel olyan utasokat, akik a hajóút kezdetének időpontjában vagy a hajóút 
során betöltik terhességük 24. hetét. Várandós utasainknak igazolást kell 
hozniuk orvosuktól, melyben az orvos igazolja, hogy a terhesség hányadik 
hetében járnak a hajóút indulásának napján, hogy az utazáshoz megfelelő 
állapotban vannak, továbbá nem kezelik őket veszélyeztetett terhesként. 
További részletekért látogasson el honlapunkra. 
A problémamentes hajózás biztosítása érdekében megkérjük vendégein-
ket, hogy a check-in alkalmával töltsenek ki egy kérdőívet, és jelezzék, ha 
gyomortáji bántalmakkal kapcsolatos vagy más jellegű, emberről emberre 
könnyen terjedő betegségtől szenvednek, avagy annak jeleit mutatják. 
Valamennyi hajónkon van orvosi ellátás, hogy segítsenek, ha nem érzi jól 
magát. Javasoljuk, hogy azonnal keresse fel az orvost, ha gyomortáji pa-
naszai vannak, hány vagy hasmenése van, és kövesse az orvos utasításait. 
Amennyiben állapota fertőző, megtilthatjuk kabinja elhagyását, a fertőzés 
terjedésének megakadályozására. Amennyiben nem tartja be a hajóorvos 
utasításait, a legközelebbi kikötőben a hajó elhagyására kötelezhetjük.
A Guest Conduct Policy (a Vendégek Viselkedési Irányelve) részletes leírását 
a www.royalcaribbean.com oldalon találja.

3. A HAJÓ FEDÉLZETÉN
3.1. Mit kell tudni az étkezésről?
A főétteremben számos ültetés közül lehet választani. Kérjük, foglaláskor 
jelezze felénk, melyik ültetést választja, és mekkora asztalt szeretne. Nem 
áll módunkban olyan foglalást elfogadni, amelynek az a feltétele, hogy egy 
bizonyos asztal foglalható-e vagy foglalható lesz-e az elindulás előtt. Ameny-
nyiben a foglalást azért mondja le, mert a kért asztal nem áll rendelkezésre 
(függetlenül attól, hogy ezt a foglaláskor visszaigazolták-e vagy sem), akkor 
a szokásos lemondási díjunkat kell kifizetnie. Az ültetésekkel kapcsolatos 
kérések teljesítése nem garantálható. Az asztalszámot a hajóút megkez-
désekor, a kabinban igazoljuk vissza. Az étkezések időpontja a szárazföldi 
kirándulások indulási időpontjától függően némileg változhat. A rugalmas 
esti étkezési alternatívát képviselő Celebrity Select Dining (szabad helyfog-
lalással) opció már minden hajónkon elérhető. Ezen alternatíva szerint min-
den este Ön dönti el, hogy 18:00 és 21:30 között (útvonalanként változhat) 
pontosan mikor szeretne vacsorázni, majdnem úgy, mint egy normál étte-
remben, azonban határozottan javasoljuk az előzetes helyfoglalást annak 
érdekében, hogy a legmagasabb színvonalat biztosíthassuk, illetve hogy 
elkerüljön bármilyen esetleges várakozást. Vacsoraidőpontjait a hajóutat 
megelőzően is lefoglalhatja weboldalunk “Manage my booking” menüpontja 
alatt. A Celebrity Select Dining opció szabad helyek függvényében vehető 
igénybe és csak a borravaló előzetes befizetése esetén választható. Ha ezt 
az opciót választja, kérjük, lépjen kapcsolatba utazási irodájával. 
Amennyiben még rugalmasabban szeretne étkezni, a reggeli és az ebéd 
egyéb helyszíneken is rendelkezésre áll. Kérjük, a helyszínek és időpontok 
vonatkozásában nézze át a Napi Programot (Daily Programme). Kontinen-
tális reggelit kérésre, 06.30 és 10.00 között szolgálunk fel a kabinban. A szo-
baszerviz-étlap a nap 24 órájában rendelkezésre áll. A lakosztályok utasai 
minden étkezés teljes választékát kérhetik lakosztályukba. A fedélzeten 

minden étkezés benne van a hajóút árában, ugyanakkor az ún. „Speciális” 
éttermekben foglalási díjat számítunk fel a Celebrity hajókon (10-50 USD 
személyenként, 13 éves kor felett, helyszíntől függően), valamint alkalman-
ként 4,95 USD-t számítunk fel a szobaszervizért este 11 óra és hajnali 6 óra 
között. A Sushi On Five speciális étteremben, kortól függetlenül, a la carte 
árakat számolunk fel. A Celebrity Cruises hajóinak fedélzetén a Speciális 
éttermekben nem áll rendelkezésre gyermekmenü. A Speciális éttermekben 
előzetes helyfoglalás szükséges, mely az igénylés sorrendjében történik. A 
helyfoglalásra a fedélzeten nyílik mód, naponta, de az indulást megelőző 5. 
napig a weboldalon is be lehet jelentkezni. 
Ingyenes étkezés
Valamennyi utas részére Főétterem, Oceanview Café
AquaClass utasok részére Főétterem, Oceanview Café, Blu*
Lakosztályok utasai részére Főétterem, Oceanview Café, Luminae és Blu*
*A Blu étterem kizárólag az AquaClass kabinok utasainak van fenntartva. Az 
AquaClass kabinok gyermekutasai egy szintén AquaClass kabinban elhelye-
zett felnőtt utas kíséretében vacsorázhatnak a Blu étteremben. Továbbá, a 
12 éves vagy idősebb, lakosztályban utazó gyermekek is vacsorázhatnak a 
Blu étteremben, felnőtt kíséretében, szabad helyek függvényében. Amennyi-
ben a lakosztályok utasai együtt szeretnének étkezni egyéb kabinkategóriá-
ban utazó társaikkal, foglalási díj ellenében meghívhatják őket. 

3.2. Speciális étrend
A Celebrity Cruises többféle speciális étrendet tud biztosítani: vegetáriánus, 
diabetikus, alacsony nátriumtartalmú, zsírszegény és koleszterinszegény 
étrendet. 
Emellett igyekszik a különleges, vallási és/vagy gyógyászati jellegű diétás 
igényeknek is eleget tenni, és pl. kóser*, glutén- vagy tejmentes ételeket 
biztosítani. Ilyen igényéről előzetesen értesítsen minket, hogy érkezésére 
felkészülhessünk. Kérjük, speciális étrendek iránti igényét a kihajózás előtt 
legalább 90 nappal, írásban közölje, kívánságait a lehető legnagyobb részle-
tességgel adja meg, és kérését a hajóra szállás napján erősítse meg az étte-
remvezetőnél. A kóser ételek iránti igényt európai és dél-amerikai utaknál 90 
nappal, a karib-tengeri és alaszkai utaknál 40 nappal indulás előtt, írásban 
kell közölni, s a Celebrity Xpedition fedélzetén sajnos nem áll rendelkezésre.
*A kóser ételek előre vannak csomagolva és csak vacsorák alkalmával állnak 
rendelkezésre.
Megjegyzés: Jóllehet befogadunk speciális étrenddel és ételallergiával kap-
csolatos kéréseket is, ilyen ételek minden hajón kizárólag a főétteremben 
fogyaszthatók. Nem tudjuk garantálni, valamint nem tudunk felelősséget 
vállalni azért, hogy a fedélzeten található bármely más, étkezési lehetőséget 
nyújtó helyszínen felszolgált étel alkalmas lesz a speciális étrendek vagy 
ételallergia szempontjából.

3.3. Garantálható-e a speciális kérések teljesítése? 
Sajnos nem. Ha különleges kérése van, kérjük, foglaláskor írásban adja meg 
a részleteket az utazási irodának. Bár mi és beszállítóink mindent megte-
szünk az ésszerű különleges kérések teljesítése érdekében, sajnos, nem 
tudjuk garantálni, hogy mi vagy a beszállító valóban eleget tudunk tenni a 
kérésnek. Ha valamilyen különleges kérést bármilyen okból nem tudunk 
teljesíteni, az nem minősül szerződésszegésnek. Ha valamely különleges 
kérés csak többletköltség árán teljesíthető, a költséget vagy kiszámlázzuk 
az indulás előtt, vagy helyben kell azt megfizetni, feltéve, hogy ez nem el-
lentétes a vonatkozó törvényi előírásokkal. Annak visszaigazolása, hogy 
egy különleges kérést tudomásul vettünk, és továbbítottuk a beszállítónak, 
valamint a különleges kérés felvezetése az igazoló számlára, vagy bármely 
más dokumentumra, nem jelenti annak megerősítését, hogy a kérés telje-
sítve lesz. 
Hacsak foglaláskor kifejezetten nem vállaljuk, nem áll módunkban olyan 
foglalást elfogadni, amelyet különleges kérés teljesítésétől tesznek függővé. 
Az ilyen foglalásokat szokásos foglalásként kezeljük, amelyre a különleges 
kérésekről fentiekben leírtak vonatkoznak.

3.4. Alkoholfogyasztás a hajón
A Celebrity Cruises Európából, Dél-Amerikából, Ázsiából, Ausztráliából és 
Új-Zélandról induló hajóin tizennyolc (18) éves kor alatt senkinek nem adunk 
el, illetve nem szolgálunk fel alkoholtartalmú italt. Az Észak-Amerikából és 
Kanadából induló hajókon az alkoholfogyasztás alsó korhatára huszonegy 
(21) év. 
A Celebrity Cruises fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsa a 
minimális korhatárt ott, ahol a helyi törvények azt megkívánják, illetve abban 
az esetben, ha az kívánatos vagy szükséges. 
Egyes, területileg bizonyos országokhoz tartozó vizeken, illetve az indulási 
kikötőtől függően a bárok és fedélzeti üzletek zárva tarthatnak, illetve bizo-
nyos árucikkekre korlátozások vonatkozhatnak, avagy plusz áfa terhelheti 
azokat az adott ország áfaszabályai függvényében. 
A vendégek kabinonként két üveg bort vihetnek föl a hajóra, de csak az 
első beszálláskor. Amennyiben a bort közösségi területen fogyasztják el, a 
kötelező jelleggel megfizetendő dugódíj palackonként 25 USD. A fedélzeti 
vámmentes ajándékboltban vásárolt italt a hajóút során, a fedélzeten nem 
szabad elfogyasztani; ezeket a vásárolt italokat megőrizzük, és a hajóút 
utolsó éjszakáján kabinjába szállítjuk.

3.5. Esti öltözet 
A Celebrity Cruises hajók fedélzetén kétféle esti öltözet javasolt.
Estélyi öltözet a 6 vagy kevesebb éjszakás hajóút esetén 1 alkalommal, és a 
7 vagy több éjszakás hajóút esetén 2 alkalommal.
A hölgyek részére ajánlott a koktélruha, elegáns nadrág és blúz, az urak ré-
szére ajánlott az alkalmi öltöny, elegáns nadrág, ing és zakó.
A többi estéken, elegáns esti viselet, ahol a hölgyek és az urak viselhetnek 
kényelmes hétköznapi ruházatot.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Főétteremben, a speciális éttermekben és a 
színházban a trikó, fürdőruha, baseball sapka, strandruházat, papucs és 
rövidnadrág viselése mindenkor kerülendő.

3.6. Borravalók 
Celebrity Cruises
Ha Ön nem fizette ki előre a borravalót/szervizdíjat, akkor kényelme érdeké-
ben, az étteremben és kabinban nyújtott szolgáltatásokért, naponta auto-
matikusan hozzáadjuk ezeknek összegét az Ön fedélzeti SeaPass számlá-
jához. A díjtételek, melyeket Ön belátása szerint módosíthat, a következők: 
12.95 USD/fő/nap normál kabint foglaló vendégek esetén (13.45 USD/fő/
nap Concierge Class és AquaClass® kabint foglaló vendégek esetén és 

Az alábbi foglalási feltételek képezik az utazási szerződés alapját. A szerző-
dő felek egyrészt Ön, másrészt a Celebrity Cruises Inc., amely jogi felelős-
séget vállal azért, hogy az alábbiakban foglalt szerződést megfelelő módon 
teljesítse. A jelen foglalási feltételekben az “Ön(ök)” és “Ön(ök)é” kifejezések 
a foglalási dokumentumban megnevezett összes személyt jelölik, míg a 
“mi”, a “bennünket” és a Celebrity Cruises kifejezések a Celebrity Cruises 
Inc. vállalatra utal.

Ha a Celebrity Cruises valamely hajóútját más utazásközvetítő vagy tour 
operator („utazásszervező”) szervezi (és nem mi), akkor szerződésére az 
utazásszervező saját foglalási feltételei az irányadók. Kérjük, foglalás előtt 
vagy foglaláskor szerezze be ezek egy példányát az utazásszervezőtől. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen körülmények között semmilyen felelősség 
nem terhel bennünket Önnel szemben. Ha azonban bármilyen alapon mégis 
felelősnek minősülünk, akkor az Önnel vagy az utazásszervezővel szem-
ben fennálló felelősségünk és/vagy kötelezettségeink semmiképpen nem 
haladhatják meg a jelen foglalási feltételek szerint a szerződő ügyfelekkel 
szemben bennünket terhelő felelősség és kötelezettségek mértékét, és nem 
különbözhetnek azoktól. Ilyen esetben korlátozás nélkül élhetünk az alábbi 
foglalási feltételekben rögzített összes védekezési lehetőséggel, felelős-
ség-kizárással és felelősség-korlátozással.
Mindezektől függetlenül, az Ön és utazásszervezője között létrejött min-
denfajta szerződésre úgy tekintünk, mint amelyben benne foglaltatnak a 
jelen feltételek, valamint bármilyen más, a Celebrity Cruises által biztosított 
fuvarra vonatkozó feltétel. 
Megjegyzés: Amennyiben a Galápagos-szigetekre induló Celebrity Xpediti-
onre foglalt hajóutat, a Quitóban kezdődő programrész utazásszervezője az 
Islas Galapagos Turismo y Vapores C.A. (‘IGTV’), valamint a Celebrity Xplo-
ration és a Celebrity Xperience esetében az Oceanadventures S.A., ecuadori 
társaságok, és ebben az esetben az Ön(ök) szerződésében ezen társaságok 
is szerződő felek a Celebrity Cruises mellett.

1. A HAJÓÚT LEFOGLALÁSA
1.1. Hogyan foglalhatom le a hajóutat?
A kiválasztott hajóút lefoglalásához lépjen kapcsolatba az utazási irodájá-
val, vagy foglaljon online a www.celebritycruises.com oldalon. Amennyiben 
valamely jogosultsággal bíró utazásközvetítőnkön keresztül foglal, a fog-
lalási dokumentumon elsőként feltüntetett személynek (aki nem lehet 21 
évesnél fiatalabb – lásd a 4.4. pontot) ki kell töltenie és alá kell írnia foglalási 
űrlapunkat. Az űrlapot ezután át kell adnia az utazási irodának. Foglaláskor 
meg kell adnia a teljes nevét, úgy, ahogyan az az útlevelében szerepel, vala-
mint a születési dátumát. 
Minden foglalásnál 40% előleget kell fizetni (vagy a teljes összeget, ha a 
foglaláskor már kevesebb, mint 45 nap, illetve ünnepi utak - karácsony, szil-
veszter - esetén 90 nap van hátra az indulásig). 
Megjegyzés: A Celebrity Cruises részére közvetlen teljesített kifizetések az 
USA-ban valósulnak meg, amiért a hitelkártya kibocsátó társaság különdíjat 
számolhat fel.
Hajóút foglalására hajóink fedélzeten is nyílik mód. Kérjük, keresse a fedél-
zeten a jövőben induló hajóutakkal foglalkozó konzultánsokat, akik min-
denben a segítségére lesznek. A fedélzeten történt “Celebrity Cruise Now 
and Cruise Later” foglalásokra, külön feltételek is vonatkozhatnak, kérjük 
ellenőrizze a fedélzeten kapott dokumentációját. Ne feledje: a fedélzeten 
készült foglalásokra is a jelen foglalási feltételek az irányadók. 

1.2. Hogyan történik a hajóút visszaigazolása?
Ha az Ön által kiválasztott kabin/lakosztály még szabad, visszaigazoljuk azt 
utazásközvetítőjének vagy Önnek. Ezután Igazoló Számlát küldünk utazás-
közvetítőjének vagy Önnek. Kötelező erejű szerződés akkor jön létre, amikor 
az Igazoló Számlát megküldjük utazásközvetítőjének vagy Önnek. Ezen a 
számlán szerepel az út árának még kifizetendő része.
Amikor utazási irodájától kézhez kapja a visszaigazolást, a jegyeket, az 
elektronikus hajós dokumentumokat vagy bármely más dokumentumot, 
kérjük, gondosan ellenőrizze az adatok pontosságát. Amennyiben bármely 
adat hibásnak bizonyul, azonnal szóljon az utazási irodának (vagy közvetlen 
foglalásnál nekünk), mivel később már nincs mód az adatok módosítására. 
Sajnálattal közöljük, hogy nem áll módunkban felelősséget vállalni, ha nem 
értesíti az utazási irodát vagy nem értesít minket a dokumentumokban (be-
leértve az igazoló számlát is) lévő esetleges hibákról a dokumentumok ki-
küldési dátumát követő 14 napon belül, illetve jegyek és elektronikus jegyek 
esetében 5 napon belül. 

1.3. Milyen adatokat kell megadnom, és miért?
Esetenként megkövetelik tőlünk, hogy vendégeinkről bizonyos személyes 
adatokat szolgáltassunk ki az illetékes bevándorlási hatóságoknak, a légi-
társaságok és/vagy esetleg más jogosult szervezetek számára. Az adatok 
között személyes adatok, útlevéladatok, sürgősségi kapcsolat-felvételi ada-
tok és biztosítási adatok szerepelnek. A szükséges adatokat meg kell adnia a 
hajóút lefoglalásakor, de legkésőbb az indulás előtt 70 nappal.
Javasoljuk, hogy keresse fel honlapunkat a www.celebritycruises.com cí-
men, és kattintson az „Already Booked” (Már Foglalt), majd az „Online Check-
in” (Online bejelentkezés) menüpontra, és az adatokat adja meg online.  Ha 
ezeket az adatokat a hajóút előtt interneten megadja, azzal jelentősen 
felgyorsítja a bejelentkezést: hamarabb szállhat a hajóra, és elkerülheti a 
terminálon a várakozást és a sorban állást. Amennyiben nem interneten 
jelentkezik be, ezt a kikötőben, legkésőbb két órával a megjelölt kihajózási 
időpont előtt kell megtennie. 
Ha nem sikerül online bejelentkeznie és kinyomtatnia az Xpress Pass-t, 
annak az lehet az oka, hogy foglalásán tartozása van. Amennyiben utazási 
irodán keresztül foglalt, kérjük, lépjen vele kapcsolatba a hiányzó összeg 
átutalása érdekében, hogy aztán mihamarabb megtörténhessen az online 
bejelentkezés. 
Megjegyzés: Minden vendégnek legkésőbb 90 perccel a megjelölt kihajózási 
időpont előtt be kell jelentkeznie és hajóra kell szállnia, máskülönben nem 
vehet részt a hajóúton. Kérjük, tartsa kéznél a foglalási azonosítót és a kiha-
józás dátumát vagy – amennyiben ezeket az adatokat már megkaptuk Öntől 
a foglaláskor – igazolja, hogy a birtokunkban lévő adatok hiánytalanok és 
pontosak. Ha nincs internetes hozzáférése, kérjük, keresse fel utazási irodá-
ját. Itt kap tájékoztatást arról, hogy az adatokat hogyan tudja megadni, illet-
ve ellenőrizni. Eljárásaink változhatnak, de foglaláskor vagy azután – amint 
lehetséges – tájékoztatni fogjuk e változásokról. Esetenként a foglaláskor 
vagy a későbbikben megadott információkat továbbítanunk kell különböző 
beszállítókhoz, akik a hajóút egyes elemeiről gondoskodnak. A prospektus 
nyomdába adásakor egyes, általunk használt európai uniós légitársaságok 
ugyancsak kötelesek utasaikról bizonyos adatokat továbbítani az Amerikai 
Egyesült Államok hatóságainak. Előfordulhat, hogy ezeket az adatokat más 
hatóságoknak is át kell adni. Az utasainktól származó adatoknak legalább 

egy részét érinti e továbbítási kötelezettség. Ha nem adja meg hiánytalanul 
és pontosan a kért adatokat, jogunkban áll megtagadni a foglalást, vagy 
– amennyiben valamilyen későbbi időpontban nem adja meg az adatokat 
– lehetséges, hogy nem tud felszállni a hajóra és/vagy a kimenő és/vagy a 
visszatérő repülőjáratra. Ebben az esetben semmilyen felelősség nem ter-
hel bennünket, és nem fizetünk semmilyen kártérítést vagy visszatérítést. 
A kiutazás/visszautazás megszervezéséért utasaink saját maguk felelnek. 
Ha az adatok hiányossága következtében bírságot, pótdíjat vagy más pénz-
bírságot szabnak ki ránk, azt köteles megtéríteni a számunkra. Kérjük olvas-
sa el az Adatvédelmi Nyilatkozatot a 35. oldalon.

1.4. Mikor esedékes a hátralévő összeg? 
A foglalási összeg hátralékát (amely az Ön által fizetett előleg levonása után 
fennáll) legkésőbb az indulás előtt 45 nappal meg kell kapnunk, kivéve, ha az 
indulás előtt már csak 45 vagy annál kevesebb nap van hátra, amely esetben 
foglaláskor a foglalás ellenértékének teljes összegét ki kell fizetnie. Ünnepi 
hajóutak esetén a teljes összeg megfizetése 90 nappal indulás előtt esedé-
kes. Ha nem kapjuk meg időben a nekünk járó teljes összeget, akkor ezt a 
foglalás lemondásaként fogjuk kezelni. Ebben az esetben a későbbiekben 
részletezett (lásd 1.10. pont) lemondási díjat kell kifizetnie számunkra.
Ha a hajóutat hitelkártyával vagy bankkártyával fizeti közvetlenül nekünk, 
tudnia kell, hogy esetleg egy USA-beli bankon keresztül dolgozzuk fel a 
tranzakciót, és így folyószámla-vezető bankja/hitelkártya-kibocsátója a 
külföldi feldolgozásért díjat számíthat fel Önnek. A külföldi tranzakciókra vo-
natkozó feltételeket célszerű egyeztetni a kártya kibocsátójával/bankjával, 
még a nekünk történő fizetés előtt.

1.5. Mi történik az utazási irodának fizetett pénzzel? 
Az utazásközvetítőnek a hajóútért fizetett teljes összeget az utazásköz-
vetítő kezeli számunkra a pénz nekünk történő kifizetéséig. Ha Ön nem 
tudja végrehajtani az online bejelentkezést (online check-in) vagy nem tudja 
kinyomtatni a vonalkódos SetSail Pass-t, lehet, hogy a foglalása tartozást 
mutat. Amennyiben utazási irodán keresztül foglalt, kérjük, lépjen vele kap-
csolatba a hiányzó összeg átutalása érdekében, hogy aztán mihamarabb 
megtörténhessen az online bejelentkezés.
Nem vállalunk felelősséget, abban az esetben ha nem érkezik meg hozzánk 
a teljes összeg az Ön utazásközvetítőjétől.

1.6. Mit foglal magában az ár?
A jelen prospektusban közölt valamennyi ár személyenként, euróban érten-
dő, és abban az esetben érvényes, ha az adott kabint két személy használja. 
A hajóút egyes elemei (többek között az, hogy az ár mit tartalmaz és mit 
nem tartalmaz) az útvonaltól függően eltérnek. Például az árban benne 
foglalt és benne nem foglalt elemek a Celebrity Xpedition, Celebrity Xperi-
ence és Celebrity Xploration hajóútjain némileg eltérhetnek az alábbiakban 
részletezettektől – erről kérdezze meg utazási irodáját vagy további infor-
mációért látogasson el a www.celebritycruises.com honlapra. Általános-
ságban leszögezhetjük, hogy a csak hajóutat magukban foglaló utak árai a 
következőket tartalmazzák: szállás, teljes ellátás, a hajó fedélzetén található 
szórakozási lehetőségek*; minden esedékes adó (az alábbiakban felsorol-
tak kivételével).
Egyéb megegyezés hiányában az ár nem tartalmazza a parti kirándulásokat 
és a személyi kiadásokat (például fedélzeten fogyasztott italok, mosodai 
költségek, egészség- és szépségkezelések, fodrász, telefonhívások stb.); 
a parti szállodai étkezéseket (kivéve, ha a szerződés mást jelöl meg); bár-
milyen közlekedési eszközzel történő transzfert; az utasbiztosítást; a hajón 
vagy a parton fizetett felszolgálási illetéket és borravalót; és semmi egyebet, 
amivel kapcsolatban nincs konkrétan feltüntetve, hogy az ár tartalmazza. 
*Bizonyos, fedélzeti szórakozásokért díj fizetendő. 
Fenntartjuk a jogot, hogy foglaláskor üzemanyagpótdíjat számítsunk fel. A 
pótdíj összegét a nálunk történő foglaláskor visszaigazoljuk.

1.7. Hogyan érhetem el a személyenkénti legalacsonyabb árat?
A jelen tájékoztatóban szereplő árak rugalmas árképzési programunkon 
alapulnak. Az árakat tartalmazó oldalak a legalacsonyabb elérhető árat 
közlik. A legalacsonyabb ár a rendelkezésre álló legolcsóbb viteldíj. A legala-
csonyabb árak kizárólag bizonyos hajóutakra érvényesek, és ez az ár nem 
érhető el minden megjelölt indulási időpontban. Az ár hajótól, útvonaltól, 
indulási időponttól és kabinosztálytól függően változik. Az árak bármikor 
változhatnak, ezért kérjük, a legfrissebb árakat illetően tájékozódjon utazási 
irodájánál.

1.8. Mit jelent a „garantált” (GTY) foglalás?
Esetenként felajánljuk az ún. „garantált” (GTY) foglalás lehetőségét. Ez azt 
jelenti, hogy az utas az általa választott hajóútra le tud foglalni konkrét kabin 
helyett egy lehetséges legalacsonyabb szintű kabinkategóriát (amelyet a 
foglalás előtt határozunk meg). A kabin pontos elhelyezkedéséről azonban 
mi döntünk (saját hatáskörünkben), amit bármikor megtehetünk, egészen a 
kikötői bejelentkezésig. A GTY kabin kijelölése után a továbbiakban már nem 
tudjuk figyelembe venni esetleges módosítási igényeit. A GTY kabin előnye 
utasaink számára az, hogy a foglalás visszaigazolása után (döntésünktől 
függően) akár a lefoglaltnál magasabb kategóriájú kabint is adhatunk, és 
ennek többletköltségét nem kell kifizetnie az utasnak. Mindenesetre azt a 
lehetséges legalacsonyabb szintű kabinosztályt, amelyet a foglaláskor fel-
ajánlottunk, minden esetben “garantáljuk”. Ha speciális igényei vannak, ha 
fontos Önnek a kabin elhelyezkedése, vagy ha családdal, barátokkal (külö-
nösen, ha gyerekekkel) utazik, és szeretné, ha kabinja a közelükben  lenne, 
akkor azt javasoljuk, ne éljen a GTY foglalás lehetőségével. A GTY kabin csak 
2 főre foglalható.
Esetenként kedvezményes GTY ajánlatot tehetünk. A kedvezményes GTY 
kategóriák az alábbiak:
W  -  Lakosztály
XA - Aqua Class kabin
XC - Concierge Class kabin
X  -  Erkélyes kabin
Y  -  Ablakos kabin 
Z  -  Belső kabin

1.9. Változhat-e az ár?
Fenntartjuk a jogot, hogy a nem értékesített hajóutak árát bármikor emeljük 
vagy csökkentsük. Az utasok választotta hajóút árát a foglaláskor igazoljuk 
vissza.
A visszaigazolt hajóút árát – legkésőbb a hajóút indulását megelőző 30 

nappal – csak abban az esetben változtatjuk, ha a szállítás költségei (üzem-
anyag díj) vagy bizonyos szolgáltatásokért felszámított illetékek, adók vagy 
díjak (pl. repülőtéri illetékek vagy be- és kiszállási illetékek a kikötőkben és 
a repülőtereken) megemelkednek vagy csökkennek a hajóút költségének 
kiszámításakor figyelembe vett árfolyamok kedvező vagy kedvezőtlen vál-
tozása miatt.
Még ezekben az esetekben is kizárólag akkor határozunk meg pótdíjat, ha 
költségeink emelkedésének mértéke meghaladja a hajóút teljes költségének 
(kivéve az esetleges módosítási díjtételeket) 2%-át. Ha a pótdíj meghaladja 
a hajóút költségének 10%-át (a módosítási díjakat nem számítva), akkor 
az utasnak jogában áll a hajóutat kötbérmentesen lemondani. Lemondás 
esetén a hajóútra addig befizetett teljes összeget visszautaljuk, kivéve az 
esetleges biztosítási díjat vagy módosítási díjat.
Az ár emelkedéséről pótdíjszámlát küldünk utazási irodájának. A pótdíj-
számlára nyomtatott kibocsátási időpont után az utasnak 14 nap áll ren-
delkezésére, hogy írásban közölje utazási irodájával, hogy törölni kívánja 
hajóútját, amennyiben az emelés meghaladja a fentiek szerinti 10%-ot. 
Amennyiben 14 napon belül nem tájékoztatja írásban utazási irodáját, hogy 
törölni kívánja foglalását, jogunkban áll azt feltételezni, hogy nem áll szán-
dékában és meg kívánja fizetni a pótdíjat. Minden pótdíjat ki kell fizetni leg-
később a hajóút árának hátralévő összegével együtt, vagy a pótdíjszámlára 
nyomtatott kibocsátási időpont után 14 napon belül (a két időpont közül a 
korábbi figyelembevételével). Garantáljuk, hogy csak ezekben az esetekben 
számítunk fel pótdíjat, és nem számolunk fel pótdíjat a hajóút megkezdődé-
se előtti 30 napon belül. 
Esetenként óhatatlanul előfordulhatnak változások és hibák. Foglaláskor 
ellenőrizze a kiválasztott hajóút árát.

1.10. Ha le kell mondanom a hajóutat, kapok visszatérítést? 
Ha Ön vagy bárki, aki Önnel utazik, le kívánja mondani a hajóutat, azonnal 
értesítenie kell írásban az utazásközvetítőjét vagy minket. A hajóutat csak 
attól a naptól töröljük, amikor utazásközvetítőjétől vagy Öntől ténylegesen 
kézhez kapjuk írásos lemondását. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 
foglalása utazásközvetítőn keresztül történt, csak az ő lemondásukat áll 
módunkban elfogadni. A biztosítási díjak és módosítási díjak lemondás ese-
tén nem téríthetők vissza.
Lemondás esetén az alábbi lemondási díjakat kell megfizetni.

3-5 éjszakás hajóutak:
89 - 60 nappal a hajóút indulása előtt 25 EUR/fő
59 - 35 nappal a hajóút indulása előtt 80 EUR/fő
34 - 8 nappal a hajóút indulása előtt a teljes ár 

(mínusz adók, illetékek) 50%-a
7 vagy annál kevesebb nappal a hajóút indulása előtt a teljes ár  

(mínusz adók, illetékek) 100%-a

6 vagy annál több éjszakás hajóutak:
89 - 60 nappal a hajóút indulása előtt 50 EUR/fő
59 - 45 nappal a hajóút indulása előtt 200 / 360 EUR/fő  

(hajóút hosszától függően)
44 - 35 nappal a hajóút indulása előtt a teljes ár 

(mínusz adók, illetékek) 25%-a
34 - 8 nappal a hajóút indulása előtt a teljes ár 

(mínusz adók, illetékek) 50%-a
7 vagy annál kevesebb nappal a hajóút indulása előtt a teljes ár 

(mínusz adók, illetékek) 100%-a

Cruise-túrák esetén:
89 - 60 nappal a hajóút indulása előtt  200/360 EUR/fő 
  (hajóút hosszától függően)
59 - 35 nappal a hajóút indulása előtt  a teljes ár 
  (mínusz adók, illetékek) 50%-a
34 - 15 nappal a hajóút indulása előtt  a teljes ár 
  (mínusz adók, illetékek) 75%-a
14 - 0 nappal a hajóút indulása előtt  a teljes ár 
  (mínusz adók, illetékek) 100%-a

Megjegyzés: A lemondási díj fizetése az ünnepi időszakra eső hajóutak ese-
tében az indulás előtt 89 nappal kezdődik, de ütemezése és mértéke eltér. 
Speciális feltételekről érdeklődjön utazási irodájánál.
A lemondás okától függően esetleg visszakérhető a lemondási díj (kivéve az 
esetleges önrészt) a biztosítási kötvény feltételei alapján. Az igényt közvet-
lenül az adott biztosítótársaságnak kell benyújtani.
Ha a lemondás következtében a teljes összeget fizető utasok száma azon 
szám alá csökken, amely az ár, az ingyenes helyek és/vagy a foglalásnál 
megállapított engedmények alapját képezte, ezeket újraszámítjuk és a ma-
gasabb összeget újra kiszámlázzuk.

Lemondási díjak a Celebrity Xpedition, Celebrity Xperience és Celebrity 
Xploration hajóútjai esetében:
A Celebrity Xpedition, Celebrity Xperience és Celebrity Xploration útjai ese-
tében a lemondási díj elkerülése érdekében az indulási időponthoz képest 
az alábbi időszakokban kell kézhez kapnunk a lemondásról szóló értesítést:
Az indulásig hátralévő  Lemondási díjak személyként
napok száma   a módosítási díjak nélkül
89 – 35 nap  360 EUR/fő
34 – 15 nap  a teljes ár  50%-a
14 vagy kevesebb nap  nincs visszatérítés
A fedélzeten történő foglalásokra eltérő fizetési és lemondási feltételek vo-
natkoznak, melyekről a foglalás időpontjában kap tájékoztatást.

1.11. Módosítható-e a már visszaigazolt foglalás?
Igen, szabad helyek függvényében. Mindent megteszünk, hogy segítsünk, 
de nem tudjuk garantálni a kért változtatás teljesítését. 
Ha az indulást megelőző 89 napon belül kéri a változtatást, azt az eredeti 
foglalás lemondásának tekintjük, és a jelen feltételekben rögzített lemondá-
si díjakat számítjuk fel. Ezután a megváltoztatott kondíciókat új foglalásként 
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4.8 Mi az Önök kötelezettsége az utasokkal szemben?
(1)
A 4.9-as pont értelmében kötelezzük magunkat arra, hogy a szerződésben 
lefektetett utazási szolgáltatásokat maradéktalanul biztosítjuk, méghozzá 
a lehető legnagyobb odafigyeléssel és szakértelemmel. Ezek értelmében 
a foglalási feltételeknek megfelelően vállaljuk a felelősséget, ha utasunk 
a szerződéses nyaralásán elhalálozna vagy sérülést szenvedne, vagy ha 
a szerződésben lefektetett szolgáltatásokat nem az ígértek szerint vagy 
hiányosan biztosítjuk azon hibánkból, illetve személyzetünk, ügynökeink 
vagy beszállítóink azon hibájából kifolyólag, hogy nem a szerződésben 
megfogalmazott lehető legnagyobb odafigyeléssel és szakértelemmel tel-
jesítettük vagy biztosítottuk a végzett szolgáltatásokat. Megjegyzés: Jogi 
kereset esetén utasunknak kell bizonyítania azt, hogy munkánkat nem a 
lehető legnagyobb odafigyeléssel és szakértelemmel végeztük. Továbbá, 
csak alkalmazottaink, ügynökeink és beszállítóink cselekedeteiért vagy mu-
lasztásaiért vállaljuk a felelősséget, és csak amennyiben a kérdéses időben 
alkalmazásunkban álltak (alkalmazottak esetén) vagy számunkra szolgálta-
tásokat nyújtottak (ügynökök és beszállítók esetén).
(2) 
Nem vállalunk felelősséget a következő okok miatt keletkező sérülésekért, 
betegségért, halálért, veszteségért (pl. élvezetek hiánya), károkért, kiadáso-
kért, költségekért, összegekért vagy bármely igényért:
• az érintett személy(ek) vagy társaságának/társaságuknak cselekedete(i) 
vagy mulasztása(i),
• az utazáshoz nem kapcsolódó harmadik fél előre nem várható vagy elkerül-
hetetlen cselekedete(i) vagy mulasztása(i),
• a 4.11-es pontban meghatározott ‘elháríthatatlan akadály’. 
Megjegyzés: Nem vállalunk felelősséget olyan sérülésekért, vesztesége-
kért, kiadásokért vagy bármilyen jellegű költségért (1), amelyet a hajóút le-
foglalásakor rendelkezésünkre álló információk birtokában nem láthattunk 
előre, vagy ha a felmerült problémája nem a mi szerződésszegésünk vagy 
bármi más hibánk miatt (2), vagy a mi felelősségi körünkbe tartozó alkalma-
zott, beszállító vagy ügynökünk szerződésszegése vagy egyéb hibája miatt 
keletkezett. Továbbá nem vállalunk felelősséget semmilyen üzleti kárért.
Megjegyzés: Nem vállalunk felelősséget semmi olyan szolgáltatásért, 
amely nem képezi szerződésünk részét. Ebbe beletartoznak például azok 
a kiegészítő szolgáltatások és létesítmények, amelyeket a szállodája vagy 
bármely más beszállító biztosít, ha a szolgáltatásokat vagy létesítményeket 
nem hirdették meg a mi prospektusunkban, és mi nem vállaltuk azok szer-
vezését. Továbbá a honlapunkon, prospektusainkban vagy egyéb helyen 
használt megfogalmazástól függetlenül csak a fentebb is leírt, ésszerűen el-
várható szakértelemmel és odafigyeléssel nyújtott szolgáltatásokat ígérjük, 
és azon felül vagy kívül másért nem tartozunk felelősséggel.
Ígéreteink, amelyeket arra tettünk, hogy a szerződés részeként szolgálta-
tásokat nyújtunk – és annak az országnak a törvényei és előírásai, ahol a 
kárigény vagy reklamáció felmerült – szolgálnak alapul annak eldöntéséhez, 
hogy az adott szolgáltatásokat megfelelően nyújtották-e. Ha a kárigényre 
vagy panaszra okot adó szolgáltatások megfelelnek az ilyen szolgáltatá-
sokra az adott időben vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak, akkor 
a szolgáltatásokat megfelelőnek kell tekinteni. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor a kárigény vagy reklamáció olyan biztonsági intézkedés hiá-
nyára vonatkozik, amely miatt az utas jogosan utasíthatja vissza a kérdéses 
utazást.

4.9 Meddig terjed az Önök felelőssége az utasokkal szemben?
Felhívjuk figyelmét, hogy az 1974-es Athéni Egyezmény és a 392/2009-es 
EU szabályozást magában foglaló 2002-es Athéni ajánlás, az utasok és 
csomagjaik tengeri szállításával kapcsolatos rendelkezései vonatkoznak az 
Ön hajóútjára, valamint a hajóra való fel- és/vagy arról való leszállásra. Halá-
leset, személyi sérülés, a csomagok sérülése, elvesztése vagy késése okán 
támadt minden követelés esetén az Önnel szembeni felelősségünk mérté-
két az Athéni Egyezmény szabályozza. Ez azt jelenti, hogy Ön semmi olyan 
követelést nem támaszthat velünk szemben, amelyet az Athéni Egyezmény 
nem enged meg vagy amely túllépi az Athéni Egyezmény által megszabott 
kereteket.  Az Athéni Egyezményben szereplő bármely kárigény esetén fi-
gyelembe kell venni az Athéni Egyezményben meghatározott időkorlátokat.
Az Athéni Egyezmény korlátozza azt a maximális összeget, amelyet ne-
künk mint fuvarozónak fizetnünk kell, ha felelősnek bizonyulunk halál vagy 
személyi sérülés, poggyász elvesztése vagy megsérülése esetén, és külön 
rendelkezéseket tartalmaz értéktárgyakra. A poggyásszal és értéktárgyak-
kal kapcsolatos károkra vonatkozóan kérjük, olvassa el a jelen feltételek 
megfelelő pontját.
Ahol a kárigény (beleértve a halálesettel és személyi sérüléssel összefüggő 
követeléseket) egészében vagy részlegesen valamely légi, vasúti vagy közúti 
fuvarozó szolgáltatásán (ideértve az érintett járműbe való beszállást és az 
abból való kiszállást is) vagy szállodai tartózkodáson alapul, vagy azzal függ 
össze, az általunk fizetendő kártérítés összege maximálva lesz. Ha bármi-
lyen alapon felelősnek találnak bennünket Önnel szemben, a maximum, amit 
fizetnünk kell Önnek fenti követelése nyomán vagy követelése ezen része 
tekintetében, megegyezik azzal a maximumösszeggel (feltéve, hogy nem 
rendelkezik kifejezetten másként a Foglalási Feltételek), amelyet az érintett 
fuvarozóknak és szállodatulajdonosoknak kellene fizetniük a kérdéses uta-
zási szolgáltatásokra vagy szállodai tartózkodásra vonatkozó nemzetközi 
egyezmény vagy rendelet szerint (lásd pl. a Varsói Egyezmény módosított 
vagy módosítatlan változatát, a nemzetközi légi közlekedésre és/vagy uniós 
tagállam által adományozott működési engedéllyel rendelkező légitársasá-
gokra vonatkozó Montreáli Egyezményt vagy az Európa Tanács 889/2002 
rendeletét a légi fuvarozók felelősségéről). Felhívjuk figyelmét, hogy ahol 
egy fuvarozó vagy szálloda a vonatkozó nemzetközi egyezmény vagy sza-
bályozás alapján nem lenne köteles kártérítést fizetni az Ön követelése nyo-
mán vagy követelése bizonyos részével kapcsolatban, ott mi sem vagyunk 
kötelesek kártérítést fizetni az adott követelés kapcsán. Továbbá, bármilyen 
kifizetés esetén jogunkban áll a kifizetendő összegből levonni minden olyan 
összeget, amelyet Ön az utaztatótól vagy hoteltől kapott, illetve amely azok 
részéről megilleti Önt a kérdéses panasz vagy kárigény okán. Kérésére, ren-
delkezésére bocsátjuk a vonatkozó nemzetközi egyezmények és rendeletek 
egy példányát. 

4.10 Mi történik, ha panasszal élek?
Ígéretet teszünk arra, hogy utazásának a szerződésben leírt részeit meg-
szervezzük, és a szolgáltatásokban megfelelő módon részesül a következő 
kitételekkel. Nem vállalunk felelősséget és nem fizetünk kártérítést azon 
esetekben, amikor a sérülés, betegség, halál, kár, veszteség vagy egyéb 
kárigény a következők miatt merül fel:
1) Az érintett személy(ek) vagy társasága/társaságuk hibája.
2) Az utazáshoz nem kapcsolódó harmadik fél számunkra előre nem látható 
vagy elkerülhetetlen hibája.

3) Olyan esemény vagy körülmény, amelyet mi vagy az adott szolgálta-
tás(ok) biztosítója nem láthatott előre vagy még a megfelelő intézkedések 
után sem kerülhetett volna el.
4) Bármely olyan személy hibája, aki az adott időben nem olyan munkát vég-
zett, amelyre velünk szerződött.
Megjegyzés: Nem vállalunk felelősséget semmi olyan szolgáltatásért, 
amely nem képezi szerződésünk részét. Ebbe beletartoznak például azok 
a kiegészítő szolgáltatások és létesítmények is, amelyeket az Ön szállodája 
vagy bármely más beszállító biztosít, ha a szolgáltatásokat vagy létesítmé-
nyeket nem hirdették meg a mi prospektusunkban, és mi nem vállaltuk azok 
szervezését. 
Ígéreteink, amelyeket arra tettünk, hogy a szerződés részeként szolgálta-
tásokat nyújtunk – és annak az országnak a törvényei és előírásai, ahol a 
kárigény vagy reklamáció felmerült – szolgálnak alapul annak eldöntéséhez, 
hogy az adott szolgáltatásokat megfelelően nyújtották-e. Ha a kárigényre 
vagy panaszra okot adó szolgáltatások megfelelnek az ilyen szolgáltatások-
ra az adott időben vonatkozó helyi törvényeknek és előírásoknak, akkor a 
szolgáltatásokat megfelelőnek kell tekinteni. Ez még arra az esetre is vo-
natkozik, ha a szolgáltatások nem felelnek meg az utas lakóhely szerinti or-
szágában érvényes azon törvényeknek és előírásoknak, amelyek a nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkoznának, ha azok az utasunk országában történtek 
volna. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a kárigény vagy reklamáció 
olyan biztonsági intézkedés hiányára vonatkozik, amely miatt az utas jogo-
san utasíthatja vissza a kérdéses utazást.
Abban a valószínűtlen esetben, ha az úton valami reklamációra adna okot, 
azonnal értesítenie kell a Recepciót (Guest Relation Desk) a hajó fedélzetén, 
továbbá a szóban forgó szolgáltatás(oka)t nyújtó szolgáltatót (ha azok nem 
mi vagyunk). Ez biztosítja számunkra annak lehetőségét, hogy foglalkoz-
zunk a kérdéssel és megpróbáljuk megoldani az Ön által felvetett problémát. 
Minden szóbeli reklamációt le kell írni, és amint lehet, át kell adni a szolgál-
tatónak és nekünk. Ha a probléma nem oldható meg a hajón az Ön meg-
elégedésére, és továbbra is fenntartja reklamációját, hazatérte után írásban 
juttassa el nekünk reklamációját. Meg kell adnia a foglalási referenciaszá-
mot, és részletesen ismertetnie kell panaszát a hajóútról való visszatéréstől 
számított 28 napon belül, hacsak más időpont nem vonatkozik panaszára 
– lásd 2.1, 2.3 és 4.8 bekezdés. Csak attól fogadunk el reklamációt, akinek 
a neve az első helyen szerepel a foglaláson. Ha a panaszt az Önnel utazó 
útitársak nevében írja, akkor a levelezésben egyértelműen adja meg útitár-
sai teljes nevét és foglalási referenciaszámaikat, valamint csatolja az általuk 
adott meghatalmazást, hogy Ön kezelheti a reklamációt a nevükben. Nem 
vállalunk felelősséget semmilyen panaszért vagy kárigényért, ha arról nem 
a fenti egyszerű eljárás szerint értesítettek bennünket. 
Bármely vitás kérdés, amit nem sikerül megállapodás útján rendezni, egy 
speciális döntőbíróság elé kerül. Ez egyszerű és nem drága. Kizárólag a 
dokumentumokon alapszik és van egy maximális összeg, amit fizetni kell. 
Ugyanakkor, ez a döntőbírósági rendezés nem áll rendelkezésre, ha nagyobb 
összeget követel, mint 2000 EUR/fő vagy 9400 EUR/foglalás, vagy ha kö-
vetelése kizárólag vagy főként fizikális sérüléssel vagy betegséggel, vagy 
ezek következményével kapcsolatos. Amennyiben nem kíván döntőíróságot 
igénybe venni, akkor a bírósághoz fordulhat. Bármely vita vagy követelés 
csak egy Miamiban (Florida, USA) található bíróság elé kerülhet, kizárva 
bármely más államot, területet vagy országot. Csak abban az esetben áll 
módunkban kártérítést fizetni, ha az alábbi feltételek teljesülnek:
• Kérés esetén, az érintett személy(ek) átruházza ránk a szolgáltatóval 
vagy a felelős személlyel szembeni követeléssel és reklamációval kapcso-
latos jogait.
• Az érintett személy(ek)nek teljes mértékben együtt kell működni velünk 
és biztosítónkkal, amennyiben érvényt kívánunk szerezni a ránk ruházott 
jogoknak.
Amennyiben egy vita nem oldható meg az Ön megelégedésére, Nemzetkö-
zi Alternatív Vitarendezőre (ADR) van lehetőség. Kérjük, hogy a lakhelyén 
elérhető ADR fórummal kapcsolatos tudnivalókért, forduljon nemzetközi 
képviseletünkhöz vagy utazási irodájához.

4.11 Mi a helyzet az olyan körülményekkel, amelyek teljesen az önök ha-
táskörén kívül esnek?
Hacsak kifejezetten másként nem rögzítjük a jelen feltételekben, nem vál-
lalunk semmilyen felelősséget, és nem fizetünk kártérítést, ha a hajóút és/
vagy más szolgáltatás, amelynek szervezésére vagy biztosítására ígéretet 
tettünk, egyáltalán nem teljesíthető, vagy nem az ígéretnek megfelelően 
teljesíthető, vagy utasainkat kár vagy veszteség éri (bővebben lásd a 4.8-as 
pontot) rajtunk teljes mértékben kívül álló okokból („vis major”). Amikor raj-
tunk kívül álló körülményekről beszélünk, akkor olyan eseményeket értünk 
alattuk, amelyeket mi vagy a kérdéses szolgáltatás nyújtója nem láthatott 
előre vagy nem kerülhetett el, még a megfelelő gondosság mellett sem. 
Ilyen események lehetnek például a háború vagy háborús veszély, terrorista 
cselekedetek vagy azok fenyegetése, felkelés vagy polgári engedetlenség, 
sztrájk, természeti vagy nukleáris katasztrófa, tűz, rossz időjárási körülmé-
nyek, egészségügyi veszélyek, járványok, gépészeti problémák (amelyeket 
nem lehetett előre látni vagy elkerülni a szokásos teljes körű gépészeti 
ellenőrzéseink ellenére sem) és minden egyéb hasonló, rajtunk kívül álló 
körülmény.

4.12 A prospektus érvényessége
A jelen prospektus 2017 szeptemberében jelent meg és tartalma minden ko-
rábbi kiadás helyébe lép. Ügyeljen arra, hogy a hajóút foglalásakor a legújabb 
prospektusból tájékozódjon. Nem vállalunk felelősséget azon hibákért és/
vagy helytelen/pontatlan információkért, amelyek régebbi prospektusunk 
használatából fakadnak.

4.13 Milyen egyéb feltételek vonatkoznak még az utazásomra?
A légitársaságok, hotelek, szállások, kölcsönzőcégek és más beszállítóink 
saját feltételekkel rendelkeznek, amelyek vonatkoznak az utazására. Néme-
lyik ilyen feltétel korlátozhatja vagy kizárhatja a légitársaságok vagy egyéb 
szolgáltatók utasainkkal szemben viselt felelősségét, gyakran a nemzetközi 
konvencióknak megfelelően. Kérésre megkaphatja ezen feltételek vonatko-
zó részeinek másolatát.

4.14 Az árak és a prospektus pontossága
Folyamatosan továbbfejlesztjük a Celebrity Cruises irányelveit és eljárásait. 
A nyomtatás időpontjában a prospektusban megadott valamennyi informá-
ció pontos volt. Megjegyzés: A jelen prospektusban található információk 
és árak az Ön foglalásának időpontjára már megváltozhattak. Bár mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a prospektus és az árak nyomtatáskor 
pontosak legyenek, hibák sajnálatos módon időnként mégis előfordulhat-
nak. Ezért kérjük, hogy a hajóút foglalásakor egyeztesse a kiválasztott ha-
jóút összes részletét közvetlenül velünk vagy az utazási irodával.

4.15 Mit kell tudni a biztonságról?
A Royal Caribbean International számára vendégei biztonsága a legfonto-
sabb szempont.
A biztonságos környezet hatékony és ésszerű fenntartása, és a nemzetközi 
és nemzetbiztonsági törvények, előírások és irányelvek betartása érdeké-
ben a Royal Caribbean szigorú biztonsági eljárásokat dolgozott ki az általunk 
igénybe vett tengeri kikötőkre és valamennyi hajónk fedélzetére. Ezek közé 
az intézkedések közé tartozik valamennyi vendég és személyes tárgyaik 
átvizsgálása a hajóra történő beszállás előtt. Ilyen irányú erőfeszítéseink 
kapcsán kérjük együttműködését.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
A Celebrity Cruises hajóútjaira vonatkozó foglalásokat a floridai Miamiben 
található irodánkban dolgozzuk fel. A foglalás feldolgozásához szükség van 
bizonyos személyi adatokra. Ilyen adatok – az adott helyzettől függően – az 
Önnel utazók neve és címe, hitel-/bankkártya vagy egyéb fizetési adatok, 
valamint speciális követelmények, például a választott hajóutat befolyásoló 
testi fogyatékossággal vagy egészségügyi állapottal kapcsolatos igények, 
illetve bármely étrendi igény, amely esetleg utalhat vallási nézeteire. A fent 
említetteken kívül esetleg további személyes adatokat is meg kell adnia, 
például nemzetiségre, állampolgárságra, nemre és útlevélre vonatkozó ada-
tokat. Ha egyéb személyes adatára is szükségünk lesz, akkor arról tájékoz-
tatást kap, mielőtt elkérnénk.
Személyes adatait olyan társaságoknak és szervezeteknek is továbbítanunk 
kell, amelyeknek ismerniük kell azokat ahhoz, hogy utazását biztosíthassuk 
az Ön számára (pl. légitársaság, hotel, egyéb beszállító, hitel-/bankkártya 
társaság vagy bank). Továbbá akár a törvény, akár más illetékes harmadik 
fél (pl. Bevándorlási Hivatal) előírhatja számunkra, hogy személyes adatait 
adjuk át különböző okokból, például nemzetbiztonsági érdekek miatt.
Az adatok átadása azonban csak akkor történik meg, ha azt az Ön hazájában 
is elrendelt vonatkozó európai adatvédelmi törvények engedélyezik. Az ilyen 
társaságok, szervezetek és harmadik felek lehetnek az Európai Unión, Nor-
végián, Izlandon vagy Liechtensteinen kívül is, ha utazása ezen országokon 
kívülre esik, vagy ezen országokon kívüli beszállítók is részt vesznek benne. 
Személyes adatait szeretnénk jövőbeni marketingcélokra is megőrizni és 
felhasználni (például prospektus vagy részletes akciókat ismertető anyagok 
küldésére). A foglalással kapcsolatban számunkra átadott összes adatot 
(beleértve a rokkantsággal, egészségügyi állapottal vagy vallási nézeteivel 
kapcsolatosakat is) bizalmasan kezeljük. Marketingcélokra azonban csak 
a neveket és elérhetőséggel kapcsolatos információkat fogjuk használni. 
Jogunk van feltételezni, hogy a fentieket nem ellenzi, kivéve, ha írásban en-
nek ellenkezőjéről tájékoztat bennünket.
Azokat az eseteket kivéve, ahol az Ön hazájában is elrendelt európai adat-
védelmi törvények kifejezetten feljogosítanak az ellenkezőjére, a nekünk 
átadott személyes adatokat a fentiek szerint kezeljük, hacsak másként nem 
állapodik meg velünk. Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be 
ezen információk védelmére.
Általában (levélben vagy e-mailben) jogában áll megkérdezni, hogy önnek 
milyen személyes adatát tároljuk vagy dolgozzuk fel, milyen célból, és azo-
kat kik tekinthetik vagy tekinthették meg. Az ilyen kérdések megválaszolá-
sára díjat számítunk fel. Vállaljuk, hogy kérdésére az írásos kérés és a díj 
beérkezésétől számított 40 napon belül válaszolunk. Bizonyos korlátozott 
körülmények között jogunk van visszautasítani kérését. Ha úgy gondolja, 
hogy bármely általunk feldolgozott személyes adata pontatlan vagy helyte-
len, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk.

CCTV (Zárt Láncú Televízió-hálózat)
Valamennyi Celebrity hajón CCTV rendszert is használunk a bűnmegelőzés 
és vendégeink biztonsága érdekében; ezeket a felvételeket általában három 
hónapig őrizzük meg. További információért forduljon a Celebrity Cruises 
csapatához.

A Celebrity Cruises, Constellation, Eclipse, Edge, Equinox, Infinity, Millenni-
um, Reflection, Silhouette, Solstice, Summit, Canyon Ranch SpaClub, Micha-
el’s Club és a Celebrity Xpedition, Celebrity Xperience és Celebrity Xploration 
a Celebrity Cruises Inc. bejegyzett/kereskedelmi/szolgáltatási védjegyei.
A hajók illetősége: Málta és Ecuador. 

VÁLLALATI INFORMÁCIÓ
A Celebrity Cruises Inc., mely Celebrity Cruises néven folytat üzleti tevékeny-
séget, a Libériában bejegyzett  Royal Caribbean Cruises Ltd. leányvállalata. 
Az utóbbi székhelye a következő: 1050 Caribbean Way, Miami, Florida (cég-
jegyzékszám: C-59735).

A Celebrity Cruises büszke arra, hogy kiváló személyzettel dolgozik. Elkö-
teleztük magunkat a folyamatos képzés mellett, amely némely esetben a 
telefonbeszélgetések rögzítésével jár. 

CRUISINGPOWER 
A www.cruisingpower.com könnyen használható utazási irodai honlapunk. 
A Celebrity Cruises hajótársasággal kapcsolatban megtalálható itt minden 
olyan információ és eszköz, amelynek a segítségével utaztató partnereink 
egyszerűen és professzionálisan népszerűsíthetik és értékesíthetik utazá-
sainkat. 
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16.45 USD/fő/nap lakosztályt foglaló vendégek esetén). 
A társalgókban és bárokban felszolgált italok ára mellé, valamint a szépség-
kezelések alkalmával automatikusan felszámolunk 18% szervizdíjat.
*Figyelem! A nyújtott szolgáltatástól függően előfordulhat, hogy a borrava-
ló/szervizdíj összege a személyzet több tagja között oszlik meg.  
Felhívjuk figyelmét, hogy a borravalókat/szervizdíjakat vendégeink befizet-
hetik előre, vagy ha ez nem történik meg, automatikusan megterheljük azok 
összegével a fedélzeti folyószámlát. A borravalók/szervizdíjak tetszőlege-
sek, vagyis azok összege a fedélzeten módosítható. Az előre fizetett borra-
valókat/szervizdíjakat foglaláskor számoljuk ki. 

Celebrity Xpedition, Celebrity Xperience és Celebrity Xploration
A hajóút ára tartalmazza a fedélzeten fizetendő összes borravalót és a 
vendégeket a szigetek meglátogatásakor vezető természetkutatóknak járó 
összeget is.

Egyes hajóútjaink során kizárólag európai uniós kikötőkben állunk meg, s 
ilyen esetekben áfát (VAT) kell felszámítanunk bizonyos fedélzeti termé-
kekre és szolgáltatásokra, melynek összege az indulási kikötő országának 
áfa-szabályozásától függ. Ezen áfát a termék vagy szolgáltatás vásárláskor 
terheljük számlájára, majd az indulási kikötő országában fizetjük be. A nem 
uniós állampolgárok a termékek áfáját visszaigényelhetik, amikor elhagyják 
az Uniót, rendszerint a repülőtéren.

3.7. Parti kirándulások és tevékenységek
Annak érdekében, hogy ne maradjon le a kiválasztott parti kirándulásról java-
soljuk, hogy előre foglalja le helyét a www.celebritycruises.com weboldalon. 
Ezt legkésőbb 5 nappal indulás előttig megteheti. Az előfoglalás lehetővé 
teszi, hogy elkerülje a fedélzeti Exploration Desk előtt várakozó tömeget. Az 
egyes kikötőket szabadon, saját szervezésben is felfedezheti, amennyiben 
megfelelőek a dokumentumai - kivéve a Galápagos-szigeteki hajóutakat.
A prospektusunkban szereplő információk legjobb tudomásunk szerint he-
lyesek voltak a nyomdába kerülés idején. A prospektus olyan programokat 
is tartalmazhat, amelyek az adott kikötőben vehetők igénybe. Ezekért a 
programokért semmilyen módon nem vállalunk felelősséget: nem mi szer-
vezzük, nem felügyeljük vagy ellenőrizzük azokat. A parti kirándulásokat tő-
lünk teljesen független szervezők nyújtják. Ezek a szervezők az utasaink és 
köztünk létrejött szerződésnek nem alkotják részét, abban az esetben sem, 
ha javaslunk bizonyos szervezőket/központokat, és/vagy bármilyen módon 
segítünk az ilyen programok foglalásában.
Ennek értelmében nem tartozunk semmilyen felelősséggel az ilyen tevé-
kenységekkel kapcsolatban, és a foglalási feltételeink 4.8. pontjában rész-
letezett felelősségvállalás ezekre a programokra nem terjed ki. Nem tudjuk 
garantálni, hogy az ilyen tevékenységekkel vagy az utasaink által meglátoga-
tott üdülőhelyekkel/területekkel kapcsolatos információk minden esetben 
pontosak lennének (kivéve azokat az eseteket, ahol ezek az Önnel kötött 
szerződés részét képezik), vagy hogy a szerződés részét nem képező adott 
kirándulások vagy programok indulnak-e, mivel ezek a szolgáltatások nem 
állnak ellenőrzésünk alatt.
Ha úgy érzi, hogy valamely, a prospektusban említett, de a szerződésünk 
részét nem képező program elengedhetetlen ahhoz, hogy élvezze a hajóu-
tat, azonnal írjon nekünk, és mi megadjuk az általunk ismert legfrissebb 
információt a kérdéssel kapcsolatban. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 
olyan lényeges változás állt be az üdülőhelyekkel/területekkel kapcsolatos 
információkban és/vagy a külső tevékenységekben, amelyről joggal felté-
telezhetjük, hogy befolyásolhatja utasaink hajóútfoglalással kapcsolatos 
döntését, úgy ezt az információt a foglaláskor közöljük. 
Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos parti kirándulások esetében, ahol azok 
megfelelőnek bizonyultak, speciális megoldások állhatnak rendelkezésre 
mozgáskorlátozott vendégeink részére. A részletekért és esetleges költsé-
gekért forduljon e-mail-ben shorexaccess@rccl.com részlegünkhöz és adja 
meg speciális igényeit. Szükség esetén adja meg kerekesszéke/elektromos 
scootere méretét, súlyát és akkumlátora típusát. Repülőutat, speciális ese-
ményt, szállodai tartózkodást tartalmazó kirándulásaink többlet költséget 
eredményezhetnek, és lemondási díjat eredményezhetnek.

3.8. Dohányzás a hajón
Tilos a dohányzás minden étkezőhelyen, kaszinóban, színházban, társalgó-
ban, hallban, liftben és folyosón. Ez az irányelv az olyan dohányzással kap-
csolatos termékekre is vonatkozik, mint az elektronikus cigaretta. 
Tilos a dohányzás minden kabinban és kabinerkélyen. A fedélzet nyitott te-
rein továbbra is lesznek dohányzásra kijelölt helyek, amelyekről a fedélzeti 
újság, a Celebrity Today napi száma nyújt tájékoztatást. 
A hoteligazgató minden egyes hajón saját belátása szerint kijelöli a 
Promenade Deck jobb- vagy baloldalát, illetve elülső vagy hátulsó részét 
további, külső (fedett) dohányzóhelyként.
• A Celebrity Xpedition, Celebrity Xperience és Celebrity Xploration fedél-
zetén szigorúbb szabályok érvényesek, hiszen továbbra is kizárólag a hajó 
kültéri részein, a kijelölt helyeken engedélyezett a dohányzás.
• A Celebrity Solstice Lawn klubjában és annak Sunset bárjában a dohányzás 
nem engedélyezett.
• A dohányzás szabályait megszegő utasaink fedélzeti számláját 250 USD 
takarítási díjjal terheljük meg, és szükség esetén felhívjuk a figyelmüket a 
hajótársaság vendégek számára előírt viselkedési kódexére.
A dohányzással kapcsolatos szabályzatunk megváltoztatásának jogát fenn-
tartjuk. A dohányzási szabályok módosulhatnak azon érintett országokban, 
ahol a dohányzásra vonatkozó helyi szabályok betartására kötelezik a ha-
jótársaságot.

4. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
4.1 Csoportos utazás
Az előleggel, fizetéssel, lemondással és egyéb információkkal kapcsolatban 
forduljon az utazási irodához vagy hozzánk. A csoportban utazókra más 
szabályok vonatkoznak, mint az egyéni utazókra.

4.2 Mi a helyzet a fogyatékkal élő vendégekkel?
Igyekszünk segíteni fogyatékkal élő vagy mozgáskorlátozott vendégeinknek 
és minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy különleges 
igényeiknek eleget tegyünk. Felvesszük a kapcsolatot különböző légitársa-
ságokkal, kikötői ügynökségekkel, szállodákkal, közlekedési vállalatokkal, 
hogy mozgáskorlátozott vagy fogyatékkal élő vendégeink számára biztosít-
suk a kényelmes utazást a repülőterek és kikötők között, illetve a fedélzeten, 
és természetesen hajóinkkal is külön egyeztetünk, hogy minden ésszerű 
és szükséges intézkedést megtegyenek azért, hogy segíthessenek a valós 

egészségügyi problémák esetén. Kérjük, foglaláskor nagyvonalakban jelez-
ze felénk, ha bármilyen különleges igénye van, pl. valamilyen speciális orvosi 
készüléket, segítő kutyát, kerekes széket igényel, segítségre szorul a repü-
lőtéren/kikötőben/fedélzeten vagy a hajós, illetve szállodai szobafoglalás 
tekintetében. Az első visszaigazoló számlával együtt átadunk Önnek egy, a 
különleges igényekről szóló, Guest Special Needs felzetű űrlapot (a webol-
dalunkon is elérhető), amelyet ki kell töltenie és legkésőbb 90 nappal a hajóút 
előtt vissza kell juttatnia hozzánk, mivel ez alkalmat ad arra, hogy Ön részle-
tesen és írásban tájékoztasson bennünket esetleges különleges igényeiről.       
Ügyelnie kell arra, hogy orvosi és fizikai állapota alkalmas legyen az utazás-
ra, és hogy a foglalt utazás ne jelentsen veszélyt sem Önre, sem bárki másra. 
Foglaláskor (vagy amint ilyen helyzet áll elő a foglalás után) írásban kell je-
lezni az utazási irodának bármilyen betegséget vagy testi fogyatékosságot, 
amely miatt orvosi ellátásra vagy felügyeletre lesz vagy lehet szüksége az 
utazás alatt, vagy amely bármilyen módon befolyásolhatja az utazást (be-
leértve az egyes szolgáltatások vagy létesítmények igénybevételét). Kérjük, 
minél több információt bocsásson a rendelkezésünkre.
Az alábbiaktól eltekintve hajóink fedélzetén korlátozott számban, fogyaték-
kal élő vendégek által is jól megközelíthető, speciálisan kialakított kabinok 
állnak azon vendégeink rendelkezésére, akik mozgásukban korlátozottak 
vagy egyéb sérülés folytán korlátokba ütköznének egy normál kabinban. 
Azon vendégeinknek, akik ilyen kabint foglalnak, alá kell írniuk és vissza 
kell hozzánk juttatniuk a Különleges igények (Guest Special Needs) felzetű 
űrlapot, amelyet a célból küldünk ki számukra, hogy biztosítsuk: e speciális 
kabinokat valóban az arra rászorulók kapják.  Fenntartjuk a jogot, hogy nor-
mál kabinba soroljuk át azokat az utasokat, akiknek nincs igazán szükségük 
ilyen speciális kabinra, és e célból töröljük a foglalást. Bővebb információért 
írjon a következő e-mail címre: special_needs@celebrity.com. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes kikötők nem rendelkeznek olyan 
infrastruktúrával, amely lehetővé teszi a fogyatékkal élők partra szállítását. 
Kerekes széket használó vendégeinknek rendelkezniük kell saját összecsuk-
ható kerekes székkel, és föl kell készülniük arra, hogy a hajó néhány része 
nem lesz megközelíthető számukra. Némely esetben (pl. a hajó és a part 
között közlekedő kishajó használatakor) kerekes székes utasaink kikötőbeli 
látogatása akadályokba ütközhet. Megjegyzés: A Galápagos-szigetekre 
induló hajók nem rendelkeznek kerekes székes utasok elszállásolására 
alkalmas kabinokkal és olyan helyiségekkel, amelyek az oxigénfüggő vagy 
oxigénterápiára szoruló utasok számára szükségesek.
Sajnálattal közöljük, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a 2010. évi 1177-es 
EU-rendelettel összhangban bárkitől megtagadjuk a hajózást. A hajóút meg-
tagadása történhet nemzetközi, uniós vagy nemzeti törvényekben rögzített 
biztonsági előírások betartása érdekében, illetve olyan esetekben, ahol a 
hajó kialakítása vagy a kikötői infrastruktúra (beleértve a terminálokat) és 
felszereltség nem teszi lehetővé valamely vendég biztonságos vagy meg-
oldható szállítását, illetve be-/kiszállását.

4.3 Mi történik, ha folyamatos hajóúton veszek részt?
Folyamatos hajóútnak az egymásutáni hajóutakat tekintjük. Például, amikor 
egy nyugat-karibi hajóutat azonnal követ egy kelet-karibi hajóút. Kérjük, ve-
gye figyelembe, hogy ilyen esetben a fedélzeti programok, menük és előa-
dások ismétlődhetnek. Továbbá az is előfordulhat, hogy a váltás napján, a 
hajó felkészítése során bizonyos fedélzeti területeket nem lehet használni. A 
váltás napján Önnek le kell szállni a hajóról, hogy eleget tegyen a bevándor-
lási és vám követelményeknek. Szintén szükséges, hogy minden folyamatos 
hajóúton résztvevő utas újra-regisztrálja SeaPass kártyáját a következő ha-
jóútra, és ezt a kikötőben kell megtenni, a hajóra történő visszaszállás előtt. 
Amennyiben minden útra ugyanazt a kabint foglalta, csomagját a kabinban 
hagyhatja. Amennyiben másik kabinban folytatja hajóútját, össze kell cso-
magolnia utolsó nap és csomagját megőrizzük, amíg új kabinja elkészül.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy mivel hajóink nem USA zászló alatt hajóznak, 
az USA törvények értelmében Ön nem vehet részt olyan két egymásutáni 
hajóúton, ahol az első hajóút egy bizonyos USA kikötőből indul és a második 
hajóút egy másik USA kikötőben ér véget úgy, hogy közben a hajó nem köt 
ki egy távoli külföldi kikötőben. Amennyiben olyan két egynmásutáni hajóu-
tat szeretne foglalni, mely más USA kikötőből indul és másikban ér véget, 
javasoljuk, hogy ne foglaljon online, inkább lépjen érintkezésbe velünk, vagy 
utazásközvetítőjével. Ahol észrevesszük, hogy olyan foglalás történt, mely 
megszegi e szabályt, fenntartjuk a jogot, hogy a foglalást azonnal töröljük és 
a befizetett összeget visszatérítjük.

4.4 Vannak-e korral kapcsolatos megszorítások?
Európából, Ázsiából, Dél-Amerikából, Ausztráliából és Új-Zélandról induló 
hajóinkon 18 éven aluliak (kiskorúak) nem vehetnek részt hajóúton, illetve 
nem utazhatnak saját külön kabinban, csak ha olyan szülő, gondviselő 
vagy arra jogosult személy* is velük tart, aki már elmúlt tizennyolc (18) 
éves. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Egyesült Államokból vagy Kana-
dából induló hajóutak esetében huszonegy (21) év a minimumkorhatár a 
fenti irányelv tekintetében.
Azoknak a fiataloknak, akik a hajóút indulásakor még nem töltötték be a ti-
zennyolcadik (18.) életévüket és így kiskorúnak minősülnek, és nem utazik 
velük legalább egy szülőjük vagy jogszerű gondviselőjük, olyan kísérővel 
kell utazniuk, akit valamely szülőjük/jogszerű gondviselőjük által aláírt 
írásos engedély felhatalmaz erre.
Azoknak a kiskorúaknak, akik olyan felnőttel utaznak, akik nem a szülő-
jük vagy gondviselőjük, be kell mutatniuk (a) saját érvényes útlevelüket, 
(b) minden szükséges vízumot és (c), egy jogilag jóváhagyott vagy jegyző 
által hitelesített levél eredeti példányát, amelyet a gyermek legalább egy 
szülője vagy gondviselője aláírt. Amennyiben szükség van ilyen levélre, 
akkor annak fel kell hatalmaznia az utazó felnőttet arra, hogy a kisko-
rú(aka)t a hajóútra elvigye és az adott utazáson a gyermek felügyeletét 
ellássa, aláírja a sportolásra vonatkozó engedélyeket és engedélyezzen 
esetleges orvosi kezeléseket a gyermek számára, melyeket a kezelőorvos 
feltétlenül szükségesnek és haladéktalanul elvégzendőnek tart. A levelet 
gyakorló ügyvéd, jegyző vagy megbízott hagyhatja jóvá, illetve hitelesítheti 
a megfelelő díj ellenében. Ilyen dokumentum hiányában a szóban forgó 
kiskorú(ak) nem szállhat(nak) fel a hajóra és nem kezdheti(k) meg az uta-
zást. Ilyen esetben a Celebrity Cruises nem vállal felelősséget semmilyen 
költségért, kiadásért vagy veszteségért, amely akár a szóban forgó gyer-
meket, akár annak utazási költségeit álló (ha nem maga a gyermek fizeti 
azokat) vagy a vele utazni kívánó felnőtt(ek)et érinti a meghatalmazás hiá-
nya miatt, akkor sem, ha az utazás lemondása mellett döntenek.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy azoknak a gyermekkel utazó szülőknek/
gondviselőknek, akiknek a vezetékneve nem egyezik a gyermekével, hiva-
talos okmányt, például születési anyakönyvi kivonatot, házassági/válási 
papírokat stb. kell bemutatniuk annak bizonyításaképpen, hogy a szóban 
forgó gyermek szülei vagy gondviselői. Abban az esetben, ha a kiskorú 
jogi gondviselőjével utazik, a jogi gondviselőnek igazolnia kell gondvise-
lői státusát. Saját kabint foglalhatnak azon házaspárok, akiknek a tagjai 
betöltötték a tizenhatodik (16.) életévüket (a házasság tényét a foglaláskor 

kell igazolni). Saját önálló kabint kiskorúak csak abban az esetben foglal-
hatnak el, ha e kabin szomszédos a szülő vagy jogi gondviselő kabinjával. 
A fedélzeten némely lehetőség használata korhatárhoz kötött. A Canyon 
Ranch SpyClub® csak 18 éven felüli vendégeket fogad. A további korhatá-
ros lehetőségekkel kapcsolatban a Daily Programme (napi programfüzet) 
ad tájékoztatást, amelyet az ügyfélszolgálati pultnál talál meg.
Csecsemőknek a hajózás megkezdésekor legalább hat (6) hónaposnak, 
illetve az Atlanti-óceánt, Csendes-óceánt átszelő, valamint a hawaii, né-
mely dél-amerikai, ausztráliai és egyéb hajóútjainkon legalább tizenkét 
(12) hónaposnak kell lenniük. Továbbá, ezen irányelvünk értelmében min-
den olyan hajóutunkon, amelynek során a hajó 3 vagy annál több egymást 
követő napot tölt a tengeren, csak olyan csecsemők vehetnek részt, akik 
a hajóút/cruise-túra első napján betöltötték 12. hónapjukat.  Utasaink 
egészsége és biztonsága elsődleges fontosságú számunkra. Ezért tekin-
tettel a fedélzeten lévő orvosi ellátás, felszerelés és személyzet korláto-
zott lehetőségeire, társaságunk semmilyen esetben sem tehet kivételt, 
adhat külön engedélyt vagy mondhat le ezen rendszabályáról.

4.5 Mi a helyzet az előrehozott vagy elhalasztott indulásokkal és útvo-
nalváltozásokkal?
Sajnos, nem tudjuk garantálni, hogy a hajók a meghirdetett útvonal minden 
egyes kikötőjében meg tudnak állni. Az útvonalak időről időre módosul-
hatnak. A Celebrity Cruises és a hajó kapitánya dönthet úgy, hogy némely 
kikötőt kihagy vagy más kikötőben áll meg, így eltérhet az eredetileg meg-
hirdetett útvonaltól, vagy más hajót és kikötőt is használhat. Erre számos 
okból szükség lehet: nem megfelelő időjárási vagy tengeri körülmények, 
sürgős eset a vendégek körében, segítségnyújtás más hajóknak, a hajó 
különböző műszaki vagy technikai okok miatt nem képes a normál se-
bességgel haladni. Útvonalváltozás általában vendégeink biztonsága és 
érdekeinek védelme miatt történik. Kérjük, olvassa el a 4.6-ös pontot is.

4.6 Módosíthatják vagy törölhetik-e az utazást?
Némely esetben módosítanunk kell a prospektust vagy javítani annak hi-
báit a foglalás megerősítése előtt és után is, ritkán az is előfordul, hogy 
már megerősített foglalást kell törölnünk. Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy a módosításokat és az utazások törlését elkerüljük, de 
ennek jogát fenn kell tartanunk. Amennyiben utazását módosítani vagy 
törölni kényszerülünk, erről a lehető leghamarabb tájékoztatjuk. Ha erre 
az indulás előtt elég idő áll rendelkezésre, akkor a következő lehetőségek 
közül választhat: 
(a) (Jelentős módosítások esetén) elfogadhatja a módosításokat vagy 
(b) az eredetileg lefoglalt hajóúthoz hasonló minőségű másik hajóutat 
vásárolhat tőlünk a szabad helyek függvényében. Legalább egy ilyen 
hajóutat felajánlunk megegyező vagy magasabb minőségben, amelyért 
nem kell többet fizetnie, mint az eredetileg foglalt utazásért. Amennyiben 
a felajánlott hajóút olcsóbb lenne, a különbözetet visszatérítjük. Ha nem 
fogadja el az általunk kínált alternatívát, választhat egyéb, még szabad 
hellyel rendelkező hajóútjaink közül. Ilyenkor az utazás árát ki kell fizetnie. 
Tehát, ha az utazás drágább, mint az eredeti, akkor a különbözetet Ön fize-
ti, ha pedig olcsóbb, akkor mi visszatérítjük a különbözetet. 
(c) Lemondhatja vagy elfogadhatja az utazás törlését. Ebben az esetben a 
már befizetett összeget teljes mértékben visszakapja. 
Megjegyzés: A fenti lehetőségek nem érvényesek, ha a módosítások nem 
jelentősek. 
Mi számít jelentős módosításnak? 
A már megerősített utazás jelentős módosításának számít bármi, ami az 
ésszerűség határain belül feltehetőleg jelentős hatással van az utazásra. 
A jelentős és nem jelentős módosítások a következők lehetnek: 
Jelentős módosítás: két kikötőben töltött nap helyett két nap hajózás 
szerepel.
Nem jelentős módosítás: az érintett kikötő módosítása; egy kikötőben 
töltött nap helyett egy nap hajózás szerepel a programban; a hajó megáll 
a feltüntetett kikötőben, de nem a jelzett időpontban; az érintett kikötők 
sorrendjének változása.
Nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy elháríthatatlan akadályok (lásd a 4.11-
es pontot) miatt véget kell vetnünk az utazásnak a kihajózás után, de még 
az utazás vége előtt. Ez a lehető valószínűtlenebb, de ebben az esetben 
sajnos nem áll módunkban semmilyen összeget visszatéríteni (csak akkor, 
ha társaságunk visszatérítést kap a beszállítóktól), sem kártérítést vagy 
egyéb olyan költséget fizetni, amelyek emiatt vendégeinkre hárulnak.

4.7 Előfordulhat-e, hogy nem engednek részt venni az utazáson?
Igen, amennyiben úgy ítéljük meg, vagy a hajó kapitánya, avagy az orvos 
úgy ítéli meg, hogy állapota bármilyen okból utazásra nem alkalmas, ve-
szélyt jelent önmagára vagy másokra, viselkedése alapján veszélyt okoz 
vagy okozhat, sérthet vagy zavarhat bármely harmadik felet vagy veszélyt 
jelent mások tulajdonára. Ebben az esetben előzetes bejelentés nélkül 
jogunkban áll visszautasítani utaztatását bármely hajónkon, és hajóút-
jának befejezésére kötelezhetjük. Ilyenkor kitesszük valamelyik érintett 
kikötőben, anélkül, hogy ezért bármiféle felelősség terhelne bennünket. 
Az így keletkező költségek, kiadások és anyagi károk Önt terhelik, a tár-
saság pedig sem kártérítést, sem az utazási költségeket nem téríti meg. 
Amennyiben utazása ily módon ér véget, mi a továbbiakban nem tartozunk 
Önért felelősséggel.
A hajóúton résztvevők egészsége érdekében előfordulhat, hogy azokat a 
vendégeket, akik a bejelentkezés alkalmával gyomor- és bélbetegséggel 
vagy más, emberről emberre könnyen átterjedő kórral kapcsolatos tüne-
teket mutatnak, orvosi személyzetünkkel való konzultáció nyomán arra 
kérjük, hogy ütemezzék át hajóútjukat.
Jogunkban áll továbbá a hajóút bármely szakaszában megtagadni Öntől 
az utazást és bármely szolgáltatást, ha alkalmatlan az utazásra vagy an-
nak tűnik, vagy a fentiekben részletezettek szerint elfogadhatatlanul visel-
kedik. Amennyiben utaztatását azért utasítjuk vissza, mert elmulasztotta 
közölni esetleges különleges bánásmódot igénylő fizikai vagy mentális 
problémáját vagy betegségét, akkor az utazás csak hajóútra vonatkozó 
kifizetett részét visszatérítjük.
A Celebrity hajókon minden egyes utasunknak a lehető legtökéletesebb 
hajós nyaralást szeretnénk biztosítani. Annak érdekében, hogy Ön és a töb-
bi vendég pontosan ezt kapja, kidolgoztuk a „Vendégek Viselkedési Irány-
elvei”-t, amelyek megtekinthetők a hajó fedélzetén. FONTOS: A Celebrity 
Cruises Inc. hajóin a „Vendégek Viselkedési Irányelvei”-nek be nem tartása 
megfelelő intézkedéseket von maga után, beleértve a nem megfelelő 
anyagok vagy dolgok elkobzását és a vendég hajóról történő eltávolítását. 
Ezen szabályok megváltoztatásának jogát értesítés és felelősségvállalás 
nélkül fenntartja a Celebrity Cruises Inc. A Celebrity Cruises Inc. jogosult 
továbbá az előzőekben nem említett, további szabályok bevezetésére.



MIT TARTALMAZ AZ ÁR?

Egy ilyen modern, luxus nyaralás 
bármely Celebrity hajó fedélzetén 
elképesztően jó ár-érték arányt jelent, 
hiszen oly sok mindent tartalmaz az ár! S 
mi több, kényelmesen válogathat többlet 
kiegészítőink közül, hogy még jobban 
kedvére formálhassa nyaralását. Az alábbi 
szolgáltatásokat élvezheti nap, mint nap.

• FANTASZTIKUS SZÁLLÁSHELYEK   
Bőséges kabin és lakosztály választék, 
melyek 75 %-ának saját erkélye van, ahon-
nan csodás kilátás nyílik a tengerekre és 
kikötőkre. 

• DÍJNYERTES KONYHA*   Káprázatos 
főétterem, ahol naponta frissülő, gazdag 
menüsort talál. Továbbá számos kötetlen ét-
kezési lehetőség, trendi kávézók, gazdag büfé- 
és grill-éttermek, valamint bisztrók. Mindenki 
megtalálja a kedvére valót! 

• LAWN CLUB ÉS MEDENCÉK   Jacuzzik, nyitott 
medencék, és a csak felnőttek részére fenntar-
tott Solarium, valamint kertész által gondozott 
élőfüves fedélzetünk, végtelen kikapcsolódást 
biztosít. Élvezze egy piknik vagy egy szabadtéri 
koncert hangulatát, játsszon krokettit vagy bowlin-
gozzon, vagy egyszerűen csak pihenjen a napsütés-
ben vagy a csillagos ég alatt. 

• FITNESZ KÖZPONT ÉS EDZÉSEK**   A tenger 
végtelenét elénk táró üvegfalú edzőtermeink a leg-
modernebb high-tech gépekkel és edző által vezetett 
wellness órákkal várják vendégeinket.

• SZÓRAKOZTATÁS   Broadway-stílusú színház, léleg-
zetelállító légtornászok, világszínvonalú musicalek, 
élőzenés bárok, disco és kaszinó várja a szórakozni 
vágyókat. A legjobb szórakoztatás a tengeren!

• GYEREK KLUB   Négy korosztály egyedi igényeire 
tervezett gyermek és ifjúsági programok gondoskodnak a 
felhőtlen kikapcsolódásról. Xbox játékok vagy kincskeresés, 
tapasztalt munkatársaink segítségével gyermekei biztos 
megtalálják, amire leginkább vágynak.

• ISMERKEDÉS A KIKÖTŐKKEL   Merüljön el a részletekben, 
ismerje meg az egyes kikötők titkait fedélzeti Destination  
Concierge szakértőink segítségével. Hallgassa meg az 
előadásokat, nézze meg interaktív TV előzeteseinket és olvassa 
el a napi hírlevélben található útleírásainkat. 

MIT NEM TARTALMAZ AZ ÁR? 
Eljutást a kikötőbe, szálloda és transzfer költségeket  •  speciális 
éttermek foglalási díját  •  parti kirándulásokat  •  alkoholtartalmú 
italokat és prémium üdítőket, italcsomagokat  •  mosodát  •  Canyon 
Ranch Spa® kezeléseket  •  baby-sitting szolgáltatást  •  telefon és 
internet költséget  •  fedélzeti boltokban történő vásárlások ellenértékét  
•  borravalókat (amennyiben nem fizette ki előre, automatikusan 
hozzáadódik fedélzeti SeaPass® számlájához)  •  utasbiztosítást

* Ingyenes étkezés a főétteremben, az Oceanview Caféban, a Spa Caféban és a Mast 
/ Seaside Grillben.  Egyéb éttermek foglalási díj ellenében.  
** Bizonyos órák térítés ellenében
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Minden Celebrity Cruises® hajóút maga egy jutalom, 
mi mégis szeretnénk egy kis extra elismerést adni azon 
utasainknak, akik többször utaznak velünk. Minél többet 

hajózik velünk, annál nagyobb a kedvezmény. A csatlakozás 
ingyenes, és már akkor élvezheti az elismerést, amikor még 

nem is utazott velünk!℠
A Club pontokat kabinkategóriánként és az eltöltött éjszakák 

száma alapján adjuk –  minél magasabb a kategória, annál 
több pontot kap. Meg lesz lepve, milyen gyorsan halad 

szintről szintre!℠

Amikor eljön a köszönet mondás ideje, a Celebrity Cruises® 
stílusosan teszi azt. Íme néhány kedvezményeink közül:

•  Upgrade a következő kabinkategóriára, egészen AquaClass-ig 
(szabadkapacitás és feltétel függő) 

• Meghívás exkluzív fedélzeti eseményekre
• Kedvezmények internet csomagokra
• Kedvezmények digitális és print fotó csomagokra
• Ingyenes fagylalt a Gelateria-ban
• Ingyenes mosodai szolgáltatás SELECT szinten vagy annál 

feljebb
• ‘Behind the scenes’ színház bejárás a személyzettel és egy 

üdvözlő itallal SELECT szinten vagy annál feljebb 
• Részvétel a Reunion és Presidents hajóutak különleges 

rendezvényein
• Elsőbbség a kirándulások várólistáin

MINÉL TÖBBET HAJÓZIK VELÜNK, ANNÁL NAGYOBB  
A KEDVEZMÉNY*

CAPTAIN’S CLUB

SZEREZZEN KLUB PONTOKAT 
Kabinkategóriánként és az eltöltött éjszakák száma alapján

KABINKATEGÓRIA
Millennium® osztály

Solstice® osztály
 EdgeSM

Xpedition®

osztály

Belső & ablakos kabin 2

Erkélyes & Infinity-erkélyes kabin 3

Concierge Class & AquaClass® kabin 5

Sky lakosztály 8

Celebrity, Royal & Signatureˇ lakosztály 
valamint Edge villák* 12

Penthouse, Reflectioň  & Iconic* lakosztály 18

Ablakos, Delux és Premium kabinok 5

Junior & Xpedition lakosztály 12

Elite**, Royal & Penthouse lakosztály 18

ˇ Csak a Celebrity Reflection fedélzetén.   * Csak a Cellebrity Edge fedélzetén.    
** Csak a Celebrity Xperience fedélzetén              Egyágyas elhelyezéssel utazó 
utasaink dupla hűségpontot kapnak, mely feltételekhez kötött. 

TAGSÁGI 
SZINTEK

PONTOK

Preview 0
Classic 2 - 149
Select 150 - 299
Elite 300 - 749
Elite Plus 750 - 2,999
Zenith 3,000+

*Amennyiben hajóútja előtt regisztrál a Preview tagsági előnyöket fogja élvezni
Ϛ A Captain’s Club tagsági kedvezmények szintről szintre változnak és a 

változtatás jogát fenntartjuk. 



Kérjük, vegye figyelembe, hogy a helyszínek, szórakoztató egységek és tevékenységek, hajónként változnak.
Bizonyos előadásokért, fedélzeti tevékenységekért és speciális éttermekért díjat számíthatunk fel.

további információért forduljon utazási irodájához.

HÍVJA A +1 305 341 0205 
TELEFONSZÁMOT

(kizárólag angol nyelven, nemzetközi tarifákon)  
VAGY A

+36 1 235 0402  
TELEFONSZÁMOT

MEDITERRÁN ÚTVONALAK ÉS ÉSZAK-EURÓPA • KARIB-TENGER

ALASZKA • KANADA & NEW ENGLAND • ABU-DHABI & INDIA • ÁZSIA 

AUSZTRÁLIA & ÚJ-ZÉLAND • HAWAII & TAHITI • FIJI & ÓCEÁNIA

DÉL-AMERIKA • GALÁPAGOS-SZIGETEK • PANAMA-CSATORNA 

TRANSZATLANTI ÚTVONALAK

2016
GOLD AWARD 

“BEST CRUISE 
LINE”

PREMIUM CATEGORY
2016 Travvy  

Awards

2016

Travel Weekly 14th  
Annual Readers’  
Choice Awards

“BEST 
PREMIUM 

CRUISE LINE”

2016
“BEST 

CRUISE LINE 
IN EUROPE”

Travel Weekly 14th  
Annual Readers’  
Choice Awards

LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
     CELEBRITYCRUISES.COM
                 VAGY  WWW.RCCL.HU 

FORDULJON HELYI 
KÉPVISELETÜNKHÖZ: INFO@RCCL.HU 


