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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΟ ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 

Οι Μινωικές Γραμμές ενημερώνουν το επιβατικό κοινό και τους συνεργάτες τους, ότι το H/S/F ΚΥΔΩΝ 
ΠΑΛΑΣ συνεχίζει με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ δρομολόγια  από/προς Χανιά και Πειραιά και το χειμώνα, με βραδινή 
αναχώρηση στις 21:30 από το λιμάνι της Σούδας και του Πειραιά.  

Συγκεκριμένα το ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ δρομολόγιο από/προς Χανιά και Πειραιά με το ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ είναι το 
ακόλουθο: 

H/S/F KYDON PALACE 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Αναχώρηση από Πειραιά, ώρα: 21:30 

Άφιξη στη Σούδα, ώρα: 06:30 

Αναχώρηση από Σούδα, ώρα: 21:30 

Άφιξη στον Πειραιά, ώρα: 06:30 

Επίσης, το H/S/F ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ εκτελεί εναλλάξ με το H/S/F ΚΥΔΩΝ ΠΑΛΑΣ καθημερινά δρομολόγια στη 
γραμμή των Χανίων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

H/S/F FESTOS PALACE 

ΧΑΝΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ 

Αναχώρηση από Σούδα, ώρα: 18:00 

Άφιξη στον Πειραιά, ώρα: 06:30 

Αναχώρηση από Πειραιά, ώρα: 21:30 

Άφιξη στη Σούδα, ώρα: 09:15 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες να απευθύνονται στον ταξιδιωτικό 
τους πράκτορα, στα Κεντρικά Πρακτορεία των Μινωικών Γραμμών, μέσω του Πανελλαδικού Αριθμού 
Κρατήσεων 801-11-75000 (από σταθερό τηλέφωνο), στα κεντρικά πρακτορεία ή στα λιμενικά γραφεία 
της εταιρείας (Πειραιάς: 210-4145744, 210-4080028, Αθήνα: 210 3376910, Σούδα: 6972-552661, 28210-
81276, Χανιά: 28210-45911-12). Κρατήσεις On-Line στο www.minoan.gr και χρησιμοποιήστε τη νέα 
Υπηρεσία E-Ticket (https://www.minoan.gr/eticket ) εκτυπώνοντας το εισιτήριό σας για τις γραμμές 
εσωτερικού ή κατεβάζοντάς το στην οθόνη του κινητού σας. 

Τέλος υπενθυμίζεται ότι, πριν από το ταξίδι, σύμφωνα με τις οδηγίες των Ελληνικών Αρχών για τον 
περιορισμό εξάπλωσης του Covid-19, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της έντυπης δήλωσης 
(https://bit.ly/3kfWqiT ) και η παράδοσή της κατά την επιβίβαση στον υπεύθυνο Οικονομικό Αξιωματικό 
του πλοίου καθώς και η χρήση μάσκας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίου κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού.  

Από το Γραφείο Τύπου 
των Μινωικών Γραμμών 
   18 Σεπτεμβρίου 2020 


