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Κάθε στιγμή κι ένας
προορισμός
Η Celestyal Cruises δημιουργήθηκε το 2014, έχοντας
ως βάση 84 χρόνια πολύτιμης εμπειρίας από έναν
από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς ομίλους
στην Κύπρο. Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, την
καρδιά της αρχαίας Ελλάδας και την πύλη προς τη
Μεσόγειο.
H Celestyal Cruises κατάφερε σε σύντομο χρονικό
διάστημα να κατακτήσει την πρώτη θέση στις
καρδιές όσων λατρεύουν τις κρουαζιέρες και
τα ταξίδια στα ελληνικά νησιά και την ανατολική
Μεσόγειο. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100.000
επιβάτες εμπιστεύονται την Celestyal Cruises για τις
κρουαζιέρες τους.
Τι μας κάνει να βρισκόμαστε στην κορυφή; Έχουμε
τον προορισμό στο επίκεντρο της φιλοσοφίας
μας. Στην Celestyal Cruises γνωρίζουμε κάθε
προορισμό, όπως κανένας άλλος, και είμαστε
εδώ για να μοιραστούμε αυτή τη γνώση μαζί σας!
Ένας μοναδικός συνδυασμός από προορισμούς και
εμπειρίες τόσο στο πλοίο όσο και στη στεριά θα
κάνουν τις διακοπές σας αξέχαστες.
Επιστρέφοντας στο πλοίο, οι επιβάτες μας μπορούν
να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τους ήχους και τις
γεύσεις κάθε προορισμού, ενώ το πλοίο ταξιδεύει
ήδη προς τον επόμενο προορισμό.
Όσο βρίσκεστε στα πλοία μας, θα φροντίσουμε με
τον καλύτερο τρόπο για την εξυπηρέτησή σας. Στην
Celestyal Cruises υποδεχόμαστε τους επιβάτες
μας ως καλεσμένους.Οι επιβάτες μας θα βιώσουν
τη φιλοξενία, όπως ακριβώς ορίζει η ελληνική
παράδοση. Όποιο πακέτο κρουαζιέρας κι αν έχετε
επιλέξει, το πλήρωμά μας που αποτελείται από
11 διαφορετικές εθνικότητες, είναι κάθε στιγμή
στη διάθεσή σας για να καλύψει κάθε σας ανάγκη
κάνοντας έτσι το ταξίδι μαζί μας μια πραγματικά
αξέχαστη εμπειρία.
Οι επιβάτες μας θα απολαύσουν την εξαιρετική
φιλοξενία μας, γνωρίζοντας ότι η κρουαζιέρα τους
είναι All-Inclusive που σημαίνει ότι όλα τα γεύματα,
τα ποτά, τα φιλοδωρήματα, η ψυχαγωγία και
επιλεγμένες εκδρομές περιλαμβάνονται στην τιμή
του πακέτου.
Εκ μέρους όλων στην Celestyal Cruises
ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στα πλοία
μας.
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Βραβευμένες
κρουαζιέρες
Είτε πρόκειται για τις υπηρεσίες στο πλοίο είτε
για τις υπηρεσίες στη στεριά η Celestyal Cruises
έχει διαρκή αναγνώριση ως πρωτοπόρος με
περισσότερα από 50 βραβεία τα τελευταία 4
χρόνια.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η Celestyal
Cruises τυγχάνει της αναγνώρισης από την Cruise
Critic, την μεγαλύτερη ιστοσελίδα αξιολόγησης
κρουαζιέρας στον κόσμο και μέλος της οικογένειας
του TripAdvisor τα τελευταία τρία χρόνια. Η
Celestyal Cruises ψηφίστηκε, επίσης, ως η εταιρεία
κρουαζιέρας με την καλύτερη αντιστοιχία
ποιότητας-τιμής για το 2016 («2016 - Best Value for
Money»).
Το 2017, η Celestyal Cruises έλαβε δύο βραβεία
για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής («Best
Value Cruise Line») και τις καλύτερες εκδρομές
(«Best Cruise Line for Excursions»). Εκτός από τα
δύο αυτά βραβεία, η Celestyal Cruises κατέκτησε
τη δεύτερη θέση λαμβάνονας βραβεία για την
άψογη εξυπηρέτηση («Best Cruise Line for Service»)
και την ψυχαγωγία που προσφέρει στα πλοία
της («Best Cruise Line for Entertainment»). Όπως
χαρακτηριστικά ανέφερε η Cruise Critic «Είναι πλοία
γεμάτα με χαμόγελα, κι αυτό είναι εμφανές.»
Το 2018 η Celestyal Cruises συνέχισε την
επιτυχημένη πορεία του προηγούμενου έτους
λαμβάνοντας ξανά βραβείο για την καλύτερη
εξυπηρέτηση («Best Cruise Line for Service») με τον
εκδότη της Cruise Critic να κάνει ιδιαίτερη μνεία σε
αυτή.

“Τα μικρά πράγματα είναι που κάνουν τη διαφορά,
όπως ο καμαρότος που βάζει όλη του την τέχνη
για να φτιάξει ακόμα πιο όμορφα ζωάκια με τις
πετσέτες, γιατί γνωρίζει ότι τα παιδιά σας τα
λατρεύουν, ο σερβιτόρος ή η σερβιτόρα που βοηθά
το παιδί σας με το πιάτο του στο μπουφέ ή η ομάδα
που είναι υπεύθυνη για τις εκδρομές και κάνει
τα πάντα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας
προσαρμόζοντας το πρόγραμμα της εκδρομής στα
δικά σας γούστα. Ταξιδεύοντας με την Celestyal
είναι σαν να βρίσκεστε στο σπίτι σας.”
Επιπλέον, το 2018 η Celestyal Cruises βραβεύτηκε
ως η καλύτερη κρουαζιέρα για μοναχικούς
ταξιδιώτες («Best Cruise Line for Solo Traveller»)
στα βραβεία Solo Traveller.
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Προορισμοί
Για μερικούς ταξιδιώτες το σημαντικότερο σε
μια κρουαζιέρα είναι το πλοίο. Για άλλους είναι οι
προορισμοί.
Για άλλους οι υπηρεσίες και το στυλ, η φροντίδα και
η άνεση.
Ωστόσο, στην Celestyal Cruises ενδιαφερόμαστε για
τη συνολική εμπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος
δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αυθεντικότητα.
Και όπως θα διαπιστώσετε, τα μέρη που
επισκεπτόμαστε είναι πράγματι ξεχωριστά.
Είτε θέλετε μια σύντομη κρουαζιέρα στο πανέμορφο
Αιγαίο είτε θέλετε να ταξιδέψετε πιο μακριά,
βρίσκεστε στα καλύτερα χέρια.
Μαζί μας θα επισκεφθείτε θαυμάσια ελληνικά
νησιά, μικρά και μεγάλα, θα γνωρίσετε τους μύθους
και τους θρύλους των Θεών ή θα ανακαλύψετε
τέσσερα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου.
Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα των
αρχαίων Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Ενετών, των
Οθωμανών ακόμη και τα βήματα του Αποστόλου
Παύλου.
Θα σας ταξιδέψουμε σε προορισμούς τόσο
υπέροχους, διαφορετικούς και συναρπαστικούς όσο
η Βενετία και η Κωνσταντινούπολη, το Κάιρο και
η Κύπρος, η Ρόδος και η Κρήτη, η Αλεξάνδρεια, η
Ιερουσαλήμ, το Κότορ και η Μύκονος.
Ελάτε μαζί μας σε ένα αξέχαστο και εκπληκτικό
ταξίδι ανακάλυψης, από την Ευρώπη, μέχρι την Ασία,
τους Αγίους Τόπους και την Αφρική.
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Η Celestyal All-Inclusive
εμπειρία
Η Celestyal All-Inclusive εμπειρία συνδυάζει την εξαιρετική
σχέση ποιότητας-τιμής με τις υψηλότερες προδιαγραφές.
ΓΕΎΜΑΤΑ
Στα πλοία μας, μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν γεύματα
εμπνευσμένα από την τοπική κουζίνα. Όλα τα γεύματα
παρασκευάζονται για τα εστιατόρια και τα μπαρ μας
αυθημερόν με ολόφρεσκα υλικά. Μπορείτε να απολαύσετε
το πρωινό σας στο κυρίως εστιατόριο ή στο εστιατόριο
Greek Deli. Για το μεσημεριανό και το βραδινό σας γεύμα
επιλέξτε ένα από τα εστιατόρια των πλοίων μας. Εάν
θέλετε ένα ελαφρύ σνακ, μπορείτε οποιαδήποτε ώρα της
ημέρας να επισκεφθείτε το κατάστημα που βρίσκεται στο
πλοίο μας. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε το δείπνο σας
στο εστιατόριο Specialty (ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
εστιατορίου, διατίθεται με επιπλέον χρέωση).
ΠΟΤΆ
Απολαύστε δωρεάν τοπικό κρασί, μπύρες, αναψυκτικά,
τσάι, καφέ, κοκτέιλ και επώνυμα οινοπνευματώδη ποτά,
ενώ βρίσκεστε στο πλοίο. Εκλεκτά κρασιά, σαμπάνιες,
επώνυμα αλκοολούχα ποτά, φυσικοί χυμοί και εξαιρετικό
ελληνικό παγωτό διατίθενται επίσης με επιπλέον χρέωση.
Μενού διατίθενται σε όλα τα μπαρ και εστιατόρια του
πλοίου με πληροφορίες για τα ποτά που περιλαμβάνονται
στο All-inclusive πακέτο.
ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
Κάθε βράδυ στα πλοία μας μπορείτε να απολαύσετε
φανταστικά σόου από την ψυχαγωγική ομάδα μας Cirque
de Fantastique. Εκτός από τις καθημερινές βραδινές
παραστάσεις μας, μπορείτε να συμμετάσχετε σε πολλές
εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται
από την ψυχαγωγική μας ομάδα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ψυχαγωγία στα πλοία μας,
ανατρέξτε στις σελίδες 16 & 17.
ΕΚΔΡΟΜΈΣ
Στις κρουαζιέρες μας 3 και 4 διανυκτερεύσεων
συμπεριλαμβάνονται δύο εκδρομές, ενώ στις κρουαζιέρες
μας 7 διανυκτερεύσεων συμπεριλαμβάνονται
τρεις εκδρομές. Εκτός από τις εκδρομές που
συμπεριλαμβάνονται, προσφέρουμε με επιπλέον χρέωση
μια σειρά από άλλες επιλογές. Περισσότερες πληροφορίες
για αυτές τις εκδρομές μπορείτε να βρείτε στις σχετικές
σελίδες αυτού του φυλλαδίου.
ΦΙΛΟΔΩΡΉΜΑΤΑ
Όλα τα φιλοδωρήματα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του
εισιτηρίου.

ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
ΠΑΚΕΤO ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΤΩΝ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΝ ΠΛΩ
ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
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Οι άνθρωποί μας
κάνουν τη διαφορά
Από τον καπετάνιο μέχρι κάθε μέλος του
πληρώματός μας σας υποδεχόμαστε με ένα ζεστό
χαμόγελο και φροντίζουμε η κρουαζιέρα σας με
την Celestyal Cruises να είναι τέλεια από την αρχή
μέχρι το τέλος.
Κάθε μέλος του πληρώματος είναι στη διάθεσή
σας κάθε στιγμή για να απαντήσει σε ερωτήσεις ή
να σας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστεί.
Όλα τα μέλη που είναι υπεύθυνα για την φροντίδα
των καμπινών θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για
να εξασφαλίσουν για εσάς ένα άνετο ταξίδι,
προσφέροντας μια άψογη και επαγγελματική
εξυπηρέτηση.
Κάθε σουίτα διαθέτει concierge service και σε
συνδυασμό με τον καμαρότο θα σας εξασφαλίσουν
μια υπέροχη διαμονή.
Το προσωπικό μας εργάζεται ακούραστα για να
είστε ικανοποιημένοι και να απολαμβάνετε κάθε
μέρα και νύχτα στο πλοίο μας.
Και φυσικά οι ταλαντούχοι σεφ μας θα φροντίσουν
να γευτείτε την πιο νόστιμη τοπική κουζίνα
ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο απαιτητικούς
ουρανίσκους. Στα πλοία μας θα έχετε την ευκαιρία
να δοκιμάσετε πολλά νέα και συναρπαστικά πιάτα.
Όλα τα μέλη του προσωπικού μας θα κάνουν τα
πάντα για να έχετε μια αξέχαστη εμπειρία. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε ότι διακρίθηκαν για την
άψογη εξυπηρέτηση που παρέχουν («Best for
Service Award»).
Να είστε σίγουροι ότι βρίσκεστε στα καλύτερα
χέρια, όταν ταξιδεύετε μαζί μας.

13

14

Γεύματα στο πλοίο
Στην Celestyal Cruises αγαπάμε τη μεσογειακή
διατροφή κι επιλέγουμε τα καλύτερα και πιο
φρέσκα υλικά.
Το προσωπικό της κουζίνας μας οδηγεί τους
επισκέπτες μας σε ένα καταπληκτικό γαστρονομικό
ταξίδι στην καρδιά της Μεσογείου και όχι μόνο.
Για το μεσημεριανό και βραδινό σας γεύμα
σερβίρουμε μια ποικιλία από ελληνικά και διεθνή
πιάτα, όπως ορεκτικά, σαλάτες, σούπες και κυρίως
πιάτα, όλα με βάση ολόφρεσκα υλικά. Μπορείτε να
ολοκληρώσετε το γεύμα σας με επιδόρπια, γλυκά,
κέικ, παγωτό, φρέσκα φρούτα και τυριά.
Όλα τα γεύματα συνοδεύονται από το κατάλληλο
τοπικό κρασί.
Το πρωινό είναι διεθνές με μια γεύση από Ελλάδα
και περιλαμβάνει φρεσκοψημένα ψωμάκια, muffins
και δανέζικες σφολιάτες. Διατίθεται επίσης
μπουφές με ζεστά εδέσματα. Επιπλέον, από το 2019
οι επισκέπτες μας μπορούν να απολαύσουν νέες
υγιεινές επιλογές πρωινού από το εστιατόριο Greek
deli που σερβίρει γιαούρτι και φρούτα.
Όλα προετοιμάζονται, μαγειρεύονται και
σερβίρονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα.
Είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε μία σειρά
από ειδικές διατροφικές συνήθειες. Εάν έχετε
συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες, παρακαλούμε
να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων ώστε να
κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές.
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Ψυχαγωγία
Στα πλοία μας η διασκέδαση και το γέλιο δεν
σταματά ποτέ.
Υπάρχει ένα γεμάτο καθημερινό πρόγραμμα
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για κάθε
επιβάτη και κάθε ηλικία.
Παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική, live shows,
μαθήματα χορού και γυμναστικής, μαθήματα ξένων
γλωσσών, χειροτεχνίες, διαλέξεις, αθλητικά
τουρνουά και πολλά ακόμα. Οι δραστηριότητες
ξεκινούν νωρίς, ενώ βρισκόμαστε στη θάλασσα,
και συνεχίζονται έως το βράδυ. Η νυχτερινή
ζωή στα πλοία μας προσφέρει πλήθος επιλογών
διασκέδασης με ελληνικό και διεθνές περιεχόμενο.
Αν θέλετε να χορέψετε ολόκληρη τη νύχτα,
μπορείτε!
Οι ταλαντούχοι μουσικοί μας θα σας μυήσουν στους
ήχους του μπουζουκιού και δημοφιλών ελληνικών
τραγουδιών. Μπορείτε επίσης να γίνεται ο σταρ
της βραδιάς στις βραδιές καραόκε ή να μάθετε
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
Και φυσικά όταν μιλάμε για ψυχαγωγία δεν
θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το Cirque
Fantastic, το οποίο ιδρύθηκε το 1998. Ο θίασος
από καλλιτέχνες τσίρκου και ακροβάτες έχει
ενθουσιάσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες
της Celestyal σε μια δημοφιλή και θεαματική
παράσταση, που φέρνει μεταξύ άλλων και τη
μαγεία του Big Top.
Μπορείτε, επίσης, να καθίσετε και να χαλαρώσετε
απολαμβάνοντας ένα κοκτέιλ στο κατάστρωμα, σε
ένα από τα μπαρ μας ή δίπλα στην πισίνα.
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ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal
Ελάτε μαζί μας και απολαύστε το ρομαντισμό του Αιγαίου σε αυτή τη συναρπαστική νέα κρουαζιέρα.
Επισκεφθείτε μερικά από τα πιο μαγευτικά νησιά του Αιγαίου, γνωρίστε τον πολιτισμό και την
ιστορία τους και ανακαλύψτε παρθένες παραλίες και ψαροχώρια που μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο.

Τι περιλαμβάνεται
Όλα τα γεύματα στο πλοίο

• Διανυκτέρευση στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη

Πακέτο απεριόριστης
κατανάλωσης ποτών

• 24 ώρες στη Μύκονο

Επιλεγμένες εκδρομές
Διασκέδαση εν πλω
Φιλοδωρήματα
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Τα δυνατά σημεία του ταξιδιού
• Μια ολόκληρη ημέρα για να εξερευνήσετε τη Ρόδο

2020
2021
Αθήνα
Κουσάντασι
Ρόδος
Κρήτη (Ηράκλειο)
Σαντορίνη
Μήλος
Μύκονος
ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

1,080*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Σαντορίνη

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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Ειδυλλιακό Αιγαίο 2020/2021
Ημέρα 1η: Αθήνα - Επιβιβαζόμαστε στο Celestyal Crystal,
αφήνουμε πίσω μας την ιστορική πρωτεύουσα της
Ελλάδας και βάζουμε πλώρη για την Τουρκία. Η πρώτη
νύχτα θα σας δώσει την ευκαιρία να χαλαρώσετε και
να απολαύσετε την All-Inclusive φιλοξενία μας πριν
ξεκινήσουμε μαζί να ανακαλύπτουμε τις ομορφιές του
Αιγαίου.
Ημέρα 2η: Κουσάντασι - Η πρωινή μας άφιξη μας δίνει
τη δυνατότητα να περάσουμε ολόκληρη την ημέρα στο
Κουσάντασι έχοντας αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για
να εξερευνήσουμε την πολύχρωμη παραλιακή πόλη που
αποτελεί την πύλη προς τα ελληνιστικά ερείπια της
Εφέσου, φημισμένη για ένα από τα Επτά Θαύματα του
Αρχαίου Κόσμου, τον ναό της Αρτέμιδος. Μια δωρεάν
εκδρομή σας περιμένει, μην τη χάσετε!
Ημέρα 3η: Ρόδος - Αν το Κουσάντασι μας έδωσε μόνο
μια μικρή γεύση από τον Αρχαίο Κόσμο, τότε αυτός ο
προορισμός θα εξάψει τη φαντασία μας. Φανταστείτε
τον Κολοσσό της Ρόδου που κάποτε δέσποζε σε αυτό
το λιμάνι. Περιηγηθείτε στην υπέροχη παλιά πόλη,
έναν λαβύρινθο από πλακόστρωτα δρομάκια που θα
σας μεταφέρουν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και πέρα
από αυτή. Έχουμε μια ολόκληρη ημέρα εδώ, οπότε
εκμεταλλευτείτε τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας
για να ανακαλύψετε τα κρυστάλλινα νερά, τις υπέροχες
παραλίες και τις καταπράσινες κοιλάδες. Μην χάσετε τη
δωρεάν εκδρομή στη Λίνδο.
Ημέρα 4η: Κρήτη (Ηράκλειο) - Καλώς ήλθατε στο
μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, έναν τόπο μυστηρίου,
μύθων και θρύλων. Επισκεφθείτε την κοσμοπολίτικη
πρωτεύουσα, το Ηράκλειο, και κάποια από τα εξαιρετικά
αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία της Κρήτης.
Μπορείτε, επίσης, να μάθετε περισσότερα για την τέχνη
και τη δημιουργικότητα των Μινωιτών. Μην χάσετε τη
δωρεάν επίσκεψη στο Παλάτι της Κνωσού, την πάλαι
ποτέ κοιτίδα του παλαιότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού,
αλλά και τόπου που διαδραματίστηκε ο μύθος του Θησέα
και του Μινώταυρου.

Ημέρα 5η: Σαντορίνη - Η Σαντορίνη με τα υπέροχα τοπία
της, τα χαρακτηριστικά λευκά σπίτια στην πρωτεύουσα,
τα Φηρά, τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα και φυσικά την
εκκλησία με τον μπλε τρούλο στην Οία είναι άμεσα
αναγνωρίσιμη και είμαστε σίγουροι ότι το θέαμα θα σας
κόψει την ανάσα. Μην φύγετε από τη Σαντορίνη χωρίς
να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εστιατόρια στην άκρη
της Καλντέρας. Το βράδυ μπορείτε να εξερευνήσετε τη
νυχτερινή ζωή του νησιού ή απλά να χαλαρώσετε στο
κατάστρωμα πίνοντας κοκτέιλ ή ένα ποτήρι καλό κρασί.
Ημέρα 6η: Σαντορίνη/Μήλος/Μύκονος - Μπορεί να
κοιμάστε όταν αναχωρούμε από τη Σαντορίνη, αλλά το
πρωί που θα ξυπνήσετε θα βρισκόμαστε στη Μήλο, το
νησί των χρωμάτων. Θα έχετε χρόνο να εξερευνήσετε
την πρωτεύουσα, την Πλάκα, τις κατακόμβες ηλικίας
2.000 ετών ή απλώς να απολαύσετε τον ήλιο στους
ολόλευκους λείους βράχους της εκπληκτικής
παραλίας Σαρακίνικο. Η πραγματική ομορφιά αυτού του
πανέμορφου νησιού βρίσκεται στα εντυπωσιακά τοπία
του, στα σμιλεμένα από τον αέρα και τη θάλασσα βράχια,
στις αμμώδεις παραλίες, στους απομονωμένους όρμους
και τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά. Το νησί είναι
ιδιαίτερα γνωστό για την Αφροδίτη της Μήλου.
Ημέρα 7η: Μύκονος - Το νησί των ανέμων σας περιμένει.
Έχουμε μια ολόκληρη ημέρα στη διάθεσή μας για να
δούμε και να θαυμάσουμε τα αξιοθέατα του νησιού
ή για να κάνουμε απλά μια βόλτα στην ατμοσφαιρική
παλιά πόλη με τα ολόλευκα σπίτια, τα γραφικά σοκάκια,
τις όμορφες εκκλησίες και τα υπέροχα εστιατόρια.
Αναμφισβήτητα θα αναγνωρίσετε τους λευκούς
ανεμόμυλους που στέκουν ο ένας δίπλα στον άλλον
αγναντεύοντας τη θάλασσα. Όσοι το επιθυμείτε,
μπορείτε να επισκεφθείτε τους αρχαίους ναούς στη
γειτονική Δήλο.
Ημέρα 8η: Αθήνα - Επιστροφή στην Αθήνα στις 9 το πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές μας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Μύκονος
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Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Δρομολόγιο

Εκδρομές που περιλαμβάνονται
Έφεσος - Κουσάντασι
Kusadasi
Κουσάντασι

Athens
Αθήνα
Mykonos
Μύκονος

Milos
Μήλος

Santorini
Σαντορίνη

Rhodes
Ρόδος

Heraklion
Ηράκλειο

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΗ

ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα, Ελλάδα 		

19:00

Κουσάντασι, Τουρκία

08:00

19:00

Κυριακή

Δευτέρα Ρόδος, Ελλάδα

08:00

18:00

Τρίτη

Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα

08:00

23:59

Τετάρτη

Σαντορίνη*, Ελλάδα

07:00

Πέμπτη

Σαντορίνη*, Ελλάδα 		

02:30

Πέμπτη

Μήλος*, Ελλάδα

08:30

13:30

Πέμπτη

Μύκονος*, Ελλάδα

19:00

Παρασκ.

Μύκονος*, Ελλάδα 		

Σάββατο Αθήνα, Ελλάδα

19:00

09:00

*Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος.
Σε κάποιες αναχωρήσεις υπάρχει αντιστροφή των προσεγγίσεων
σε Κρήτη και Σαντορίνη (δείτε παρακάτω με κόκκινο).
Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας για τις τελευταίες ενημερώσεις
σχετικά με τα δρομολόγια.

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2020:
Μάιος		
16, 23, 30
Ιούνιος		
06, 13, 20, 27
Ιούλιος		
04, 11, 18, 25
Αύγουστος 01, 08, 15, 22, 29
Σεπτέμβριος 05, 12, 19, 26
Οκτώβριος 03

Ακρόπολη της Λίνδου - Ρόδος

Παλάτι της Κνωσού - Κρήτη

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2021:
Απρίλιος
03, 10, 17, 24
Μάιος		
01, 08, 15, 22, 29
Ιούνιος		
05, 12, 19, 26
Ιούνιος		
03, 10, 17, 24, 31
Αύγουστος 07, 14, 21, 28
Σεπτέμβριος 04, 11, 18, 25
Οκτώβριος 02, 09

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 3 Απριλίου
2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες
ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.
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ΕΚΛΕΚΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal
Ακολουθήστε τα βήματα των Ρωμαίων, των Ενετών και των Οθωμανών σε ένα ταξίδι που θα
ζωντανέψει χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Θαυμάστε τα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης και σταθείτε
στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ασίας.
Στη συνέχεια, γοητευθείτε από τις ιστορίες του Ιάσονα και των Αργοναυτών.

Τι περιλαμβάνεται
Όλα τα γεύματα στο πλοίο

• Διανυκτέρευση στην Κωνσταντινούπολη

Πακέτο απεριόριστης
κατανάλωσης ποτών

• Βόλος, η πύλη στα εντυπωσιακά Μετέωρα

Επιλεγμένες εκδρομές
Ψυχαγωγία στο πλοίο
Φιλοδωρήματα

Μετέωρα
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Τα δυνατά σημεία του ταξιδιού
• Ένα ολόκληρο απόγευμα για να εξερευνήσετε το Ηράκλειο

2020
2021
Αθήνα
Κωνσταντινούπολη
Τσανάκκαλε
(Δαρδανέλλια)
Βόλος
Κρήτη (Ηράκλειο)
Σαντορίνη
Μύκονος
ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

1,080*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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Εκλεκτό Αιγαίο 2020/2021
Ημέρα 1η: Αθήνα - Επιβιβαζόμαστε στο Celestyal
Crystal, αφήνουμε πίσω μας την ιστορική πρωτεύουσα
της Ελλάδας και βάζουμε πλώρη για την εκπληκτική
Κωνσταντινούπολη, ένα μέρος με τεράστια ιστορία που
ξυπνά αναμνήσεις. Στην Κωνσταντινούπολη θα έχουμε
μια διανυκτέρευση. Η πρώτη νύχτα θα σας δώσει
την ευκαιρία να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την
All-Inclusive φιλοξενία μας πριν ξεκινήσουμε μαζί να
ανακαλύπτουμε τις ομορφιές του Αιγαίου.
Ημέρα 2η/3η: Κωνσταντινούπολη - Δεν υπάρχει μέρος
στη γη όμοιο με την Κωνσταντινούπολη. Σε αυτή τη
γεμάτη ζωή πόλη θα περάσουμε δύο ημέρες. Μην χάσετε
τη δωρεάν κρουαζιέρα στο Βόσπορο και την επίσκεψη
στην αγορά μπαχαρικών. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι
Ενετοί και οι Οθωμανοί εξουσίασαν κάποτε αυτή την
πόλη που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και βρίσκεται
δίπλα στον Βόσπορο και ανάμεσα στη Θάλασσα του
Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα. Θα δείτε το εκπληκτικό
Μπλε Τζαμί ή Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ, την εκκλησία
της Αγίας Σοφίας, το Παλάτι Τοπ Καπί, τη Γέφυρα του
Γαλατά, την Πλατεία Ταξίμ και φυσικά το μοναδικό
Μεγάλο Παζάρι. Για να έχετε μια ιδέα τουλάχιστον από
το μεγαλοπρεπές Βυζάντιο και την Πόλη. Θα έχετε
αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας για να απολαύσετε το
υπέροχο φαγητό σε ένα από τα πολλά και γεμάτα κόσμο
εστιατόρια.
Ημέρα 4η: Τσανάκκαλε & Τροία - Οι περισσότεροι
άνθρωποι γνωρίζουν το λιμάνι Τσανάκκαλε ως το
σημείο εκκίνησης για μια επίσκεψη στα πεδία μάχης της
Καλλίπολης. Διαθέτει χαριτωμένα και ατμοσφαιρικά
λιθόστρωτα δρομάκια, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει
υπέροχο φαγητό και ποτό. Περάστε λίγο χρόνο εδώ
κοντά στον Πύργο του Ρολογιού (saat kulesi) και βιώστε
αυτή τη μοναδική εμπειρία. Εδώ έπεσε στη θάλασσα
και πνίγηκε η Έλλη, κόρη του Αθάμαντα, σύμφωνα με
το μύθο του Χρυσόμαλλου Δέρατος. Το Τσανάκκαλε
(Δαρδανέλλια) είναι η πλησιέστερη μεγάλη πόλη στην
αρχαία Τροία που έμεινε στην ιστορία χάρη στο ομηρικό
έπος, την Ιλιάδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από αυτό το
ταξίδι δεν θα λείψουν τα μυθολογικά στοιχεία.
Κωνσταντινούπολη
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Ημέρα 5η: Βόλος - Το πρωί φτάνουμε στο όμορφο
λιμάνι του Βόλου. Η περιοχή θα σας μαγέψει και θα
γνωρίσετε μερικές από τις πιο αξιοθαύμαστες ιστορίες
της ελληνικής μυθολογίας. Ο Βόλος ήταν σύμφωνα με
τη μυθολογία το σπίτι του Ιάσονα και των Αργοναυτών.
Η περίφημη Αργοναυτική εκστρατεία ξεκίνησε από αυτή
την περιοχή, η οποία ήταν και γενέτειρα των Κενταύρων,
μυθικών πλασμάτων που είχαν σώμα αλόγου και στήθος,
χέρια και κεφάλι ανθρώπου. Μην χάσετε την ευκαιρία
να επισκεφθείτε τα μοναστήρια των Μετεώρων που
βρίσκονται στην κορυφή κατακόρυφων βράχων.
Ημέρα 6η: Κρήτη (Ηράκλειο) - Καλώς ήλθατε στο
μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, έναν τόπο μυστηρίου,
μύθων και θρύλων. Επισκεφθείτε την κοσμοπολίτικη
πρωτεύουσα, το Ηράκλειο, και κάποια από τα εξαιρετικά
αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία της Κρήτης.
Μπορείτε, επίσης, να μάθετε περισσότερα για την τέχνη
και τη δημιουργικότητα των Μινωιτών. Μην χάσετε τη
δωρεάν επίσκεψη στο Παλάτι της Κνωσού, την πάλαι
ποτέ κοιτίδα του παλαιότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού
αλλά και τόπου που διαδραματίστηκε ο μύθος του Θησέα
και του Μινώταυρου.
Ημέρα 7η: Σαντορίνη/Μύκονος - Η Σαντορίνη με τα
υπέροχα τοπία της, τα χαρακτηριστικά λευκά σπίτια
στην πρωτεύουσα, τα Φηρά και φυσικά την εκκλησία με
τον μπλε τρούλο στην Οία είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και
είμαστε σίγουροι ότι το θέαμα θα σας κόψει την ανάσα.
Μετά το μεσημεριανό γεύμα βάζουμε πλώρη για τη
Μύκονο. Θα έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας για
να κάνετε μια βόλτα στην ατμοσφαιρική παλιά πόλη με
τα ολόλευκα σπίτια, τα γραφικά σοκάκια, τις όμορφες
εκκλησίες και τα υπέροχα εστιατόρια.
Ημέρα 8η: Αθήνα - Επιστροφή στο λιμάνι του Πειραιά
περίπου στις 9 το πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές μας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Δρομολόγιο

Εκδρομές που περιλαμβάνονται
Κωνσταντινούπολη

Κρουαζιέρα στο Βόσπορο και Αγορά Μπαχαρικών - Κωνσταντινούπολη

Τσανάκκαλε
Βόλος

Αθήνα
Μύκονος
Σαντορίνη

Ηράκλειο

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΗ

Σάββατο Αθήνα, Ελλάδα 		
Κυριακή

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

ANΑΧΩΡ.
16:00

15:30

Δευτέρα Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		

20:00

Τρίτη

Τσανάκκαλε & Τροία,Τουρκία

07:00

17:00

Τετάρτη

Βόλος, Ελλάδα

07:00

17:00

Πέμπτη

Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα

13:00

23:59

Παρασκ.

Σαντορίνη*, Ελλάδα

07:00

13:00

Παρασκ.

Μύκονος*, Ελλάδα

19:00

Σάββατο Μύκονος*, Ελλάδα 		
Σάββατο Αθήνα, Ελλάδα

02:00

09:00

*Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος.

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2020:
Απρίλιος
04, 11, 18, 25
Μάιος		
02, 09
Οκτώβριος 10, 17, 24

Παλάτι της Κνωσού – Κρήτη

Οία – Σαντορίνη

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2021:
Μάρτιος		
13, 20, 27
Οκτώβριος 23, 30
Νοέμβριος 06

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 13 Μαρτίου
2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες
ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal
Πρόκειται πράγματι για ένα μοναδικό ταξίδι. Όχι μόνο θα επισκέφθουμε την Ευρώπη, την Αφρική
και την Ασία, αλλά και θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι πίσω στο χρόνο. Θα επισκεφθούμε το Κάιρο, τη
Ρόδο και την Έφεσο και θα γνωρίσουμε τα μέρη τριών από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. Κι
αν δεν έχετε εντυπωσιαστεί μέχρι τώρα, τότε έχετε την ευκαιρία να το κάνετε εξερευνώντας την
Ιερουσαλήμ και όλους τους καταπληκτικούς θησαυρούς της. Μοναδικό ταξίδι; Κι ακόμα παραπάνω!

Τι περιλαμβάνεται
Όλα τα γεύματα στο πλοίο

• Τρεις ήπειροι σε οκτώ ημέρες

Πακέτο απεριόριστης
κατανάλωσης ποτών

• Επίσκεψη στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ

Επιλεγμένες εκδρομές
Ψυχαγωγία στο πλοίο
Φιλοδωρήματα
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Τα δυνατά σημεία του ταξιδιού
• Τρία αρχαιολογικά θαύματα: Κάιρο, Ρόδος και Έφεσος

2020
2021
Αθήνα
Αλεξάνδρεια
Πορτ Σάιντ
Άσντοντ
Λεμεσός
Ρόδος
Κουσάντασι
ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

1,080*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Κάιρο

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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Τρεις Ήπειροι 2020/2021
Ημέρα 1η: Αθήνα - Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας
ξεκινάμε το βράδυ για αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που
περιλαμβάνει την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη με
πρώτο μας προορισμό την Αλεξάνδρεια. Την πρώτη νύχτα
θα την περάσετε στο πλοίο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να
χαλαρώσετε και να απολαύσετε την All-Inclusive
φιλοξενία μας. Μόλις ξεκίνησε για εσάς ένα μοναδικό
ταξίδι, για να γνωρίσετε τρεις ηπείρους που
απαθανατίζουν την αίγλη από τα Επτά Θαύματα του
Αρχαίου Κόσμου.
Ημέρα 2η: Εν πλω - Ώρα να απολαύσετε τις δραστηριότητες στο πλοίο.
Ημέρα 3η: Αλεξάνδρεια/Πορτ Σάιντ - Η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου που ιδρύθηκε το 331 π.Χ.
από τον Μέγα Αλέξανδρο είναι γεμάτη θρύλους κι εδώ
βρίσκεται το πρώτο από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου
Κόσμου. Ο πιο φημισμένος φάρος της αρχαιότητας, ο Φάρος
της Αλεξάνδρειας, κοσμούσε την είσοδο του αρχαίου
λιμανιού και η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας συγκέντρωνε
όλη τη γνώση του γνωστού τότε κόσμου. Μπορεί να έχουν
απομείνει μερικά μόνο στοιχεία του ένδοξου παρελθόντος
της, ωστόσο η Αλεξάνδρεια έχει κάνει την επανεμφάνισή
της ως ένα ζωντανό, κοσμοπολίτικο και εμπορικό κέντρο.
Όσοι επιθυμείτε να δείτε περισσότερα, ακολουθήστε μας
σε μια δωρεάν εκδρομή στο Κάιρο και τις Πυραμίδες της
Γκίζας, το μοναδικό σωζόμενο Θαύμα του Αρχαίου Κόσμου.
Θα επιστρέψετε στο πλοίο στο Πορτ Σάιντ.
Πορτ Σάιντ: Το Πορτ Σάιντ που βρίσκεται στις ακτές
της Μεσογείου, ιδρύθηκε το 1859 κατά τη διάρκεια της
κατασκευής της διώρυγας του Σουέζ. Η πόλη γνώρισε
την ακμή για δεκαετίες, αλλά η δόξα της έχει πλέον
ξεθωριάσει λίγο. Διαθέτει ακόμα και τώρα μια γοητεία,
αλλά το σημαντικότερο αξιοθέατο είναι η διώρυγα του
Σουέζ, με ένα υπερυψωμένο πεζοδρόμιο κατά μήκος της
προκυμαίας.

Ημέρα 4η: Ασντόντ - Για σήμερα είναι προγραμματισμένη μια
επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Η σύγχρονη Ασντόντ είναι το
μεγαλύτερο λιμάνι στο Ισραήλ και μια από τις παλαιότερες
πόλεις του κόσμου. Η πόλη κατοικούνταν από τους Φιλισταίους
κατά τη Βιβλική Εποχή και όταν εκείνοι κατέλαβαν την Κιβωτό
της Διαθήκης από τους Ισραηλίτες, την έφεραν εδώ (παρόλο
που έπρεπε να τη δώσουν πίσω).
Η Ασντόντ απέχει μόλις 33 μίλια από την ιστορική Ιερουσαλήμ κι
έτσι μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια εκδρομή για να δείτε το
Όρος του Ναού, το Θόλο του Βράχου, το Δυτικό Τείχος, το Ναό
του Παναγίου Τάφου, την Οδό του Μαρτυρίου και άλλα διάσημα
μέρη και κτίρια.
Ημέρα 5η: Λεμεσός - Η Λεμεσός, η καρδιά της Κύπρου, είναι μια
πολυσύχναστη τουριστική πόλη γεμάτη χαρακτήρα και ιστορία,
κυρίως λόγω του Κάστρου της Λεμεσού που στεγάζει το
Μεσαιωνικό Μουσείο της Κύπρου, το οποίο φιλοξενεί μεταξύ
άλλων αντικείμενα κεραμικής και επιτύμβιες στήλες. Σε μικρή
απόσταση με το αυτοκίνητο βρίσκεται ο βράχος της Αφροδίτης
ή αλλιώς Πέτρα του Ρωμιού και το εντυπωσιακό μεσαιωνικό
κάστρο Κολοσσίου. Το κέντρο της Λεμεσού είναι γεμάτο
καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια που είναι δημοφιλή τόσο
για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες. Μπορείτε να
ακολουθήσετε μια εκδρομή στην Πάφο για να επισκεφθείτε τον
αρχαιολογικό χώρο της UNESCO και τον Βράχο της Αφροδίτης ή
αλλιώς Πέτρα του Ρωμιού.
Ημέρα 6η: Ρόδος - - Ο Κολοσσός της Ρόδου, το τρίτο από τα
Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, δέσποζε κάποτε στο λιμάνι.
Περιηγηθείτε στην υπέροχη παλιά πόλη, έναν λαβύρινθο από
πλακόστρωτα δρομάκια που θα σας μεταφέρουν στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία και πέρα από αυτή. Λάβετε μέρος στη δωρεάν
εκδρομή μας κι επισκεφθείτε την Ακρόπολη της Λίνδου και στη
συνέχεια κάντε μια βόλτα στην παλιά πόλη της Ρόδου.
Ημέρα 7η: Κουσάντασι - Το πρωί φτάνουμε στο Κουσάντασι,
όπου θα έχετε στη διάθεσή σας μια ολόκληρη ημέρα για
να απολαύσετε αυτή την πολύχρωμη παραλιακή πόλη
της Τουρκίας. Το Κουσάντασι αποτελεί την πύλη προς τα
ελληνιστικά ερείπια της Εφέσου, που φημίζεται για το τέταρτο
από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, τον ναό της
Αρτέμιδος. Μια δωρεάν εκδρομή σας περιμένει, μην τη χάσετε!
Ημέρα 8η: Αθήνα - Επιστροφή στην Αθήνα μετά από ένα
μοναδικό ταξίδι. Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι να είναι ένα «Θαύμα»
για εσάς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές μας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
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Δρομολόγιο
Αθήνα

Εκδρομές που περιλαμβάνονται
Εκδρομή στο Κάιρο

Κουσάντασι
Ρόδος

Λεμεσός

Ασντόντ
Αλεξάνδρεια

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

Πόρτ Σάιντ

ΑΦΙΞΗ

ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα, Ελλάδα		
Κυριακή Εν πλω

21:00

Δευτέρα Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος

07:00

09:00

Δευτέρα Πόρτ Σάιντ, Αίγυπτος

20:00

22:00

Τρίτη

Ασντόντ, Ισραήλ

08:00

22:00

Τετάρτη

Λεμεσός, Κύπρος

11:00

18:00

Πέμπτη

Ρόδος, Ελλάδα

12:00

20:00

Παρασκ.

Κουσάντασι, Τουρκία

07:00

19:30

Σάββατο Αθήνα, Ελλάδα

Ακρόπολη της Λίνδου - Ρόδος

09:00

Γιατί δεν ξεκινάτε την κρουαζιέρα σας απο τη Λεμεσό;

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2020:
Φεβρουάριος 29
Μάρτιος		
07, 14, 21, 28
Οκτώβριος		 31
Νοέμβριος
07, 14, 21, 28
Δεκέμβριος 05, 12, 19, 26

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2021:
Φεβρουάριος 06, 13, 20, 27
Μάρτιος		
06
Νοέμβριος
13, 20, 27
Δεκέμβριος 04, 11, 18, 25

Έφεσος - Κουσάντασι

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 6
Φεβρουαρίου 2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων
για άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη
και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Ιερουσαλήμ

29

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia
Η μαγεία και ο ρομαντισμός της μοναδικής Βενετίας και η ομορφιά που χαρακτηρίζει «τα διαμάντια» της
Αδριατικής θα σας μαγνητίσουν. Θα μάθετε για μύθους και θρύλους, θα ερωτευτείτε το Κότορ και θα
θαυμάσετε την ομορφιά και την αντοχή στο χρόνο του Ντουμπρόβνικ. Είναι τόση η ομορφιά που δεν θα
πιστεύετε στα μάτια σας!

Τι περιλαμβάνεται
Όλα τα γεύματα στο πλοίο

• Μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO

Πακέτο απεριόριστης
κατανάλωσης ποτών

• Μεσαιωνικό Κότορ

Επιλεγμένες εκδρομές

• Προορισμοί χωρίς πολυκοσμία

Ψυχαγωγία στο πλοίο
Φιλοδωρήματα
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Τα δυνατά σημεία του ταξιδιού
• Χριστουγεννιάτικες αγορές της Βενετίας και του Ντουμπρόβνικ

2020
Βενετία
Κέρκυρα
Πάτρα
Κότορ
Ντουμπρόβνικ
Σπλιτ

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

1,000*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Βενετία

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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Ρομαντική Αδριατική 2020
Ημέρα 1η: Βενετία - Υπάρχει πιο μαγευτικό μέρος για
να ξεκινήσετε μια κρουαζιέρα πέρα από την Πόλη των
Μασκών; Μάλλον όχι. Γόνδολες, κανάλια, εκπληκτικά
κτίρια και ο αδιαμφισβήτητος αέρας του ρομαντισμού.
Κάντε μια βόλτα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου,
επισκεφθείτε το Παλάτι των Δογμάτων και τη Βασιλική
του Αγίου Μάρκου, διασχίστε τη Γέφυρα του Ριάλτο,
εξερευνήστε το λαβύρινθο από τα δρομάκια και τα
κρυμμένα στενοσόκακα και γευματίστε στο Μεγάλο
Κανάλι.
Ημέρα 2η: Εν πλω - Ώρα να απολαύσετε τις δραστηριότητες στο πλοίο.
Ημέρα 3η: Κέρκυρα - Καλώς ήλθατε σε ένα από τα πιο
ποικιλόμορφα, πράσινα και συναρπαστικά ελληνικά
νησιά καθώς και το έβδομο σε μέγεθος. Οι μύθοι και
οι θρύλοι έχουν την τιμητική τους εδώ, καθώς εδώ
ήταν που ναυάγησε ο Οδυσσέας, ενώ εδώ φέρεται να
εγκαταστάθηκε και ο Ποσειδώνας. Η πόλη της Κέρκυρας
είναι κοσμοπολίτικη, γοητευτική και πολύ φιλική. Θα
λάβετε ένα θερμό καλωσόρισμα όταν βγείτε στην ξηρά
και θα σας ιντριγκάρει η ιταλική αισθητική, κυρίως λόγω
της βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής. Η παλιά πόλη είναι
το ιδανικό μέρος για να περιπλανηθείτε, να γευτείτε
την ατμόσφαιρα και να απολαύσετε κάποιο χρόνο σε
μια από τις πολλές καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια.
Μπορείτε, επίσης, να απολαύσετε μια δωρεάν εκδρομή
στο Αχίλλειο.
Ημέρα 4η: Πάτρα - Η μεγαλύτερη πόλη της
Πελοποννήσου, με ιστορία πάνω από 3.000 χρόνια ήταν
ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο κατά τη Μυκηναϊκή
και Ρωμαϊκή εποχή. Η Πάτρα έχει όμορφες πλατείες,
δρόμους γεμάτους διασκέδαση και πολλά υπέροχα
εστιατόρια και μπαρ. Αξίζει σίγουρα να επισκεφθείτε
το Κάστρο και να δείτε (δεν γίνεται να μην τη δείτε) τη
γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου που συνδέει την Πάτρα με τη
δυτική ηπειρωτική Ελλάδα. Μπορείτε να λάβετε μέρος
σε μια προαιρετική εκδρομή στο μυθικό ιερό του Δία
και στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία
Ολυμπία.

Ημέρα 5η: Κότορ - Αυτή η πανέμορφη πόλη βρίσκεται σε
έναν εντυπωσιακό κόλπο, ένας μεσαιωνικός λαβύρινθος
εκπληκτικής αρχιτεκτονικής, με όμορφα εκκλησάκια,
μουσεία και πλατείες που μπερδεύονται με καφετέριες,
μπαρ και εστιατόρια. Είναι ήδη 2.000 ετών με εμφανή τη
ρωμαϊκή της καταγωγή. Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα
με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
και είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε το Κότορ απολύτως
μαγευτικό. Ελάτε μαζί μας σε μια δωρεάν περιήγηση
με τα πόδια, γύρω από τα μεγαλειώδη τείχη της πόλης
που χτίστηκαν κατά τον Μεσαίωνα, διασχίζοντας τους
στενούς δρόμους μέχρι το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο
της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνα, ένα
αριστούργημα της ρομανικής αρχιτεκτονικής.
Ημέρα 6η: Ντουμπρόβνικ - Είτε αυτή είναι η πρώτη σας
επίσκεψη σε αυτή την πόλη στην Αδριατική, είτε όχι,
ένα αίσθημα δέους και θαυμασμού θα σας κατακλύσει,
όταν κοιτάζετε την παλιά πόλη. Θα ερωτευτείτε τους
ασβεστολιθωμένους δρόμους, την μπαρόκ αρχιτεκτονική
και τα υπέροχα νερά. Μην παραλείψετε να κάνετε μια
βόλτα γύρω από τα αρχαία τείχη της πόλης, όχι μόνο
για να θαυμάσετε τη μοναδική θέα του Ντουμπρόβνικ,
αλλά και για να εκτιμήσετε πλήρως την υπέροχη
αρχιτεκτονική της χάρη στην οποία η πόλη μένει
προστατευμένη εδώ και αιώνες. Υπάρχουν πολλά
θαυμάσια μέρη για φαγητό, αν και είναι πολύ πιθανό να
μην θέλετε να χάσετε ούτε λεπτό από την περιήγησή σας
σε αυτήν την απαράμιλλης ομορφιάς πόλη.
Ημέρα 7η: Σπλιτ - Το ενετικό μοτίβο αναδύεται και
πάλι καθώς φτάνουμε στο Σπλιτ, τη δεύτερη πόλη της
Κροατίας. Ήταν κάποτε ένα καλά οχυρωμένο φυλάκιο
του Ενετικού Κράτους, ασφυκτικά περικυκλωμένο από
την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το Σπλιτ σφύζει από
ζωή, ενώ είναι και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
της UNESCO, το οποίο περιλαμβάνει το εκπληκτικό
Παλάτι του Διοκλητιανού, ένα από τα σημαντικότερα και
πιο εντυπωσιακά Ρωμαϊκά μνημεία. Με ένα θεατρικό
και εντυπωσιακό σκηνικό, τα παράκτια βουνά του
αποτελούν το ιδανικό φόντο για τα γαλαζοπράσινα νερά
της Αδριατικής. Η επίσκεψή μας εδώ περιλαμβάνει μια
δωρεάν περιήγηση με τα πόδια για να εξερευνήσετε την
καρδιά της ιστορικής πόλης.
Ημέρα 8η: Βενετία - Άφιξη στη Βενετία νωρίς το πρωί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές μας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
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Δρομολόγιο

Εκδρομές που περιλαμβάνονται
Αχίλλειο - Κέρκυρα

Βενετία

Σπλιτ
Ντουμπρόβνικ
Κότορ

Κέρκυρα
Πάτρα

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΗ

ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Βενετία, Ιταλία		
Κυριακή

23:59

Περιήγηση με τα πόδια στο Κότορ

Εν πλω

Δευτέρα Κέρκυρα, Ελλάδα

10:00

19:00

Τρίτη

Πάτρα, Ελλάδα

07:00

17:00

Τετάρτη

Κότορ*, Μαυροβούνιο

14:00

22:00

Πέμπτη

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

07:00

22:00

Παρασκ.

Σπλιτ, Κροατία

07:00

15:30

Σάββατο Βενετία, Ιταλία

09:00

*Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος.

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2020:
Δεκέμβριος 05, 12, 19, 26

Περιήγηση με τα πόδια στο Σπλιτ

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις
5 Δεκεμβρίου 2020, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των
εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν.
Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Κότορ

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal
Ακολουθήστε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου σε ολόκληρη τη Μεσόγειο μαθαίνοντας τα πάντα για
αυτή τη σημαντική προσωπικότητα. Γεννήθηκε στη ρωμαϊκή πόλη Ταρσό κατά μήκος της ανατολικής
ακτής της Μεσογείου, εκεί που σήμερα είναι η Τουρκία. Μαζί με τους έμπειρους ξεναγούς μας θα σας
οδηγήσουμε σε ένα μοναδικό θρησκευτικό και ιστορικό ταξίδι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.

Τι περιλαμβάνεται
Όλα τα γεύματα στο πλοίο

• Μονή Βλατάδων - στα βήματα του Αποστόλου Παύλου

Πακέτο απεριόριστης
κατανάλωσης ποτών

• Φιλίπποι - η φυλακή όπου κρατήθηκαν ο Απόστολος Παύλος

Επιλεγμένες εκδρομές

• Πέργαμος - μετάβαση με τελεφερίκ στην Ακρόπολη

Ψυχαγωγία στο πλοίο

• Η αρχαία πόλη της Εφέσου

Φιλοδωρήματα

Θεσσαλονίκη
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Τα δυνατά σημεία του ταξιδιού
και ο Άγιος Σίλας

2021
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Καβάλα
Κωνσταντινούπολη
Δικελί
Κουσάντασι
Πάτμος

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

1,300*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 2021
Ημέρα 1η: Αθήνα - Ξεκινάμε το ταξίδι μας από την
αρχαία πρωτεύουσα του κόσμου, το λίκνο του δυτικού
πολιτισμού και τη γενέτειρα της δημοκρατίας. Ο ίδιος
ο Απόστολος Παύλος πιθανότατα έφτασε με πλοίο
στο λιμάνι του Πειραιά και έκανε κήρυγμα στον λόφο
του Άρειου Πάγου, κοντά στην καρδιά της πόλης, στην
Ακρόπολη. Η Αρχαία Αγορά στην περιοχή της Πλάκας
ήταν ένας από τους πολλούς τόπους συνάντησης του
Αποστόλου.

Ημέρα 5η: Δικελί - Το επίνειο του Δικελί στην Τουρκία,
είναι το σημείο από όπου θα κατευθυνθούμε στην
Αρχαία Πέργαμο, μια από τις πάλαι ποτέ ισχυρές
ελληνικές πόλεις. Εδώ ήταν η βορειότερη από τις επτά
εκκλησίες της Μικράς Ασίας, όπως αναφέρεται στο
βιβλίο της Αποκάλυψης της Καινής Διαθήκης. Μετά
από μια επίσκεψη στην Ακρόπολη, θα επισκεφθούμε τα
ερείπια του Ασκληπιείου, ενός θεραπευτικού ναού και
πρόδρομου των σημερινών νοσοκομείων.

Ημέρα 2η: Θεσσαλονίκη - Γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και
ομορφιά, αυτή είναι η συμπρωτεύουσα της Ελλάδας. Ο
Απόστολος Παύλος έφτασε εδώ για να κηρύξει το 49
μ.Χ., στη Δεύτερη Αποστολική Περιοδεία του. Η Πρώτη
Επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς απευθύνθηκε σε
μια εκκλησία της πόλης το επόμενο έτος. Σε μια ημέρα
γεμάτη εκπλήξεις, βλέπουμε την Ακρόπολη και τη Μονή
Βλατάδων, από όπου πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Στη
συνέχεια, πάμε στη Βέροια (Βέρροιαν στη Βίβλο), όπου
κήρυξε στους Εβραίους ευγενείς. Ο Απόστολος Παύλος
είναι ο πολιούχος της Βέροιας.

Ημέρα 6η: Κουσάντασι - Το Κουσάντασι είναι η πύλη
προς την Έφεσο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και φυσικά το σπίτι του Ναού
της Αρτέμιδος, ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου
Κόσμου. Πιστεύεται ότι ο Απόστολος Παύλος έγραψε
εδώ την Επιστολή προς τους Εφεσίους και κήρυξε στο
Μεγάλο Θέατρο της Εφέσου, το οποίο βρίσκεται στην
πλαγιά του όρους Πίον. Φημίζεται έως τις μέρες μας
για την εξαιρετική του ακουστική. Την ίδια ημέρα, θα
έχουμε επίσης την ευκαιρία να δούμε την αρχαία πόλη
της Μιλήτου, όπου ο Απόστολος Παύλος σταμάτησε στην
Τρίτη Αποστολική Περιοδεία του, κατά την επιστροφή
του στην Ιερουσαλήμ.

Ημέρα 3η: Καβάλα - Ο Απόστολος Παύλος ήρθε σε
αυτήν την πόλη του βορρά και κοντά στην αρχαία
Νεάπολη, κατά το πρώτο ταξίδι του στην Ευρώπη.
Στους αρχαίους Φιλίππους βαφτίστηκε η πρώτη
Ελληνίδα και Ευρωπαία χριστιανή, η Λυδία. Μια
εκκλησία και ένα υπαίθριο βαπτιστήριο βρίσκονται στην
ίδια τοποθεσία. Ο Απόστολος Παύλος έδωσε το πρώτο
του κήρυγμα εδώ και θα επισκεφθούμε επίσης και τον
αρχαιολογικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης της φυλακής
όπου κρατήθηκαν ο Απόστολος Παύλος και ο Άγιος
Σίλας. Τέλος, θα δούμε και το μνημείο του Αποστόλου
Παύλου.
Ημέρα 4η: Κωνσταντινούπολη - Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι,
οι Ενετοί και οι Οθωμανοί εξουσίασαν όλοι αυτήν την
πόλη που ενώνει την Ευρώπη με την Ασία δίπλα στον
πανέμορφο Βόσπορο. Θα δείτε το εκπληκτικό Μπλε
Τζαμί ή Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ, τον Ιππόδρομο,
την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το Παλάτι Τοπ Καπί,
τη Γέφυρα του Γαλατά και φυσικά το μοναδικό Μεγάλο
Παζάρι. Έτσι θα πάρετε μία ιδέα από το μεγαλοπρεπές
Βυζάντιο και την Πόλη. Ο Απόστολος Παύλος ταξίδεψε
πολλές φορές στην κοντινή πόλη της Τρωάδας.

Καβάλα
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Ημέρα 7η: Πάτμος - Η Πάτμος είναι ένα από τα βορειότερα νησιά των Δωδεκανήσων και ένα από τα πιο μικρά,
πιο γοητευτικά και πιο πνευματικά. Έχει μια ατμόσφαιρα
ιερής μεγαλοπρέπειας. Η Πάτμος είναι διάσημη, διότι
εδώ είχε τα οράματα ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και γιατί
εδώ γράφτηκε το Βιβλίο της Αποκάλυψης. Όταν ο
Ευαγγελιστής Ιωάννης εξορίστηκε από τη Ρώμη στην
Πάτμο κοντά στο τέλος της ζωής του, ήταν ο τελευταίος
από τους 12 Μαθητές. Θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι
του Ευαγγελιστή Ιωάννη και το Ιερό Σπήλαιο της
Αποκάλυψης, στα οποία συρρέουν οι πιστοί εδώ και
αιώνες.
Ημέρα 8η: Αθήνα - Επιστροφή στην ελληνική πρωτεύουσα μετά το ταξίδι των ανακαλύψεων που μας άφησε
όλους έκθαμβους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές μας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Δρομολόγιο

Εκδρομές που περιλαμβάνονται
Βέροια - Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
Thessaloniki

Κωνσταντινούπολη
Istanbul

Καβάλα
Kavala

Δικελί
Dikili
Αθήνα
Athens

Κουσάντασι
Kusadasi
Syros

ΗΜΕΡΑ

Πάτμος
Patmos

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΗ

ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα, Ελλάδα		

15:00

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

08:00

18:00

Κυριακή

Δευτέρα Καβάλα, Ελλάδα

08:00

16:00

Τρίτη

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

09:30

20:00

Τετάρτη

Δικελί, Τουρκία

12:00

20:00

Πέμπτη

Κουσάντασι, Τουρκία

08:00

23:30

Παρασκ.

Πάτμος, Ελλάδα

07:00

18:30

Σάββατο Αθήνα, Ελλάδα

Φίλιπποι - Καβάλα

06:00

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2021:
Οκτώβριος
16

Έφεσος - Κουσάντασι

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις
16 Οκτωβρίου 2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά
τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΕ ΜΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Ειδυλλιακό Αιγαίο (βλ. σελίδα 18) και
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου
09 Οκτωβρίου 2021 - από 1,800€ ανά άτομο
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου και
Εκλεκτό Αιγαίο (βλ. σελίδα 22)
16 Οκτωβρίου 2021 - από 1,800€ ανά άτομο

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
All-Inclusive κρουαζιέρες με το Celestyal Crystal.
Περιλαμβάνει έξι δωρεάν εκδρομές

ΑΘΉΝΑ | ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑ | ΠΌΡΤ ΣΆΙΝΤ | ΑΣΝΤΌΝΤ | ΛΕΜΕΣΌΣ
ΡΌΔΟΣ | ΚΟΥΣΆΝΤΑΣΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ | ΤΣΑΝΑΚΚΑΛΕ
ΒΌΛΟΣ | ΚΡΉΤΗ (ΗΡΆΚΛΕΙΟ) | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | ΜΎΚΟΝΟΣ
˽Ê̏ÄÅ¶̏Å¾̏̍̓Á̍¿¼
Istanbul
̂Ä¶̏̇̌̌¶¿º
Çanakkale

˸̒¿̍Ã
Volos

˽̍ÆÄ̇̏Å¶Ä¾
Kusadasi
˾̓̌̍̏̍Ã
Mykonos

˷½̉̏¶
Athens

́̒¹̍Ã
Santorini Rhodes
²¶̏Å̍Â̊̏¼
˻Â̇̌¿º¾̍
Heraklion

¯º̎ºÄ̒Ã
Limassol

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

1,800*

€

˯Ä̏Å̍̏Å
Ashdod

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

˷¿ºÀ̇̏¹Âº¾¶
Alexandria

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
2020:
Μάρτιος		 28

±̍ÂÅ²̇¾̏Å
Port Said

ΑΘΉΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ | ΤΣΑΝΆΚΚΑΛΕ | ΒΌΛΟΣ
ΚΡΉΤΗ (ΗΡΆΚΛΕΙΟ) | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | ΜΎΚΟΝΟΣ | ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑ
ΠΌΡΤ ΣΆΙΝΤ | ΑΣΝΤΌΝΤ | ΛΕΜΕΣΌΣ | ΡΌΔΟΣ | ΚΟΥΣΆΝΤΑΣΙ
Istanbul
˽Ê̏ÄÅ¶̏Å¾̏̍̓Á̍¿¼

Athens
˷½̉̏¶

Çanakkale
̂Ä¶̏̇̌̌¶¿º
Kusadasi
˽̍ÆÄ̇̏Å¶Ä¾
˾̓̌̍̏̍Ã
Mykonos
Rhodes
́̒¹̍Ã
Santorini
²¶̏Å̍Â̊̏¼

Heraklion
˻Â̇̌¿º¾̍

Limassol
¯º̎ºÄ̒Ã

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

1,800*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
2020:
Οκτώβριος		 24
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˯Ä̏Å̍̏Å
Ashdod
˷¿ºÀ̇̏¹Âº¾¶
Alexandria

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
2021:
Νοέμβριος 06

ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ
Αθήνα, Ελλάδα
Αλεξάνδρεια*, Αίγυπτος
07:00
Πόρτ Σάιντ*, Αίγυπτος
20:00
Ασντόντ, Ισραήλ
08:00
Λεμεσός, Κύπρος
11:00
Ρόδος, Ελλάδα
12:00
Κουσάντασι, Τουρκία
07:00
Αθήνα, Ελλάδα
09:00
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 15:30
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		
Τσανάκκαλε & Τροία, Τουρκία 07:00
Βόλος, Ελλάδα
07:00
Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα
13:00
Σαντορίνη*, Ελλάδα
07:00
Μύκονος*, Ελλάδα
19:00
Μύκονος*, Ελλάδα 		
Αθήνα, Ελλάδα
09:00

ANΑΧΩΡ.
21:00
09:00
22:00
22:00
18:00
20:00
19:30
16:00
20:00
17:00
17:00
23:59
13:00
02:00

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για
αναχώρηση στις 06 Μαρτίου 2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων
για άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, λιμενικά τέλη και τα έξοδα
παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
2021:
Μάρτιος		 06

Volos
˸̒¿̍Ã

ΗΜΕΡΑ
Σάββατο
Δευτέρα
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Παρασκ.
Σάββατο
Σάββατο

Port
Said
±̍ÂÅ²̇¾̏Å

ΗΜΕΡΑ
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Παρασκ.
Σάββατο
Σάββατο
Δευτέρα
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Σάββατο

ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ
Αθήνα, Ελλάδα		
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 15:30
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 		
Τσανάκκαλε & Τροία, Τουρκία 07:00
Βόλος, Ελλάδα
07:00
Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα
13:00
Σαντορίνη*, Ελλάδα
07:00
Μύκονος*, Ελλάδα
19:00
Μύκονος*, Ελλάδα		
Αθήνα, Ελλάδα
09:00
Αλεξάνδρεια*, Αίγυπτος
07:00
Πόρτ Σάιντ*, Αίγυπτος
20:00
Ασντόντ, Ισραήλ
08:00
Λεμεσός, Κύπρος
11:00
Ρόδος, Ελλάδα
12:00
Κουσάντασι, Τουρκία
07:00
Αθήνα, Ελλάδα
09:00

ANΑΧΩΡ.
16:00
20:00
17:00
17:00
23:59
13:00
02:00
21:00
09:00
22:00
22:00
18:00
20:00
19:30

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας
IA για αναχώρηση στις 06 Νοεμβρίου 2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των
εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη
και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

ΑΘΉΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ | ΤΣΑΝΆΚΚΑΛΕ | ΒΌΛΟΣ |
ΚΡΉΤΗ (ΗΡΆΚΛΕΙΟ) | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | ΜΎΚΟΝΟΣ | ΚΟΥΣΆΝΤΑΣΙ
ΡΌΔΟΣ | ΜΉΛΟΣ

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

1,800*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
2020:
Μάιος		 09

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
2021:
Μάρτιος		 27

ΑΘΉΝΑ | ΚΟΥΣΆΝΤΑΣΙ | ΡΌΔΟΣ | ΚΡΉΤΗ (ΗΡΆΚΛΕΙΟ)
ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | ΜΉΛΟΣ | ΜΎΚΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ | ΚΑΒΆΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ | ΔΙΚΕΛΊ | ΠΆΤΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη

Καβάλα
Θεσσαλονίκη

Δικελί
Αθήνα

Μύκονος

1,800*

€

Κουσάντασι
Πάτμος

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

Μήλος

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Σαντορίνη

Ρόδος

Ηράκλειο

ΗΜΕΡΑ
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Παρασκ.
Σάββατο
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Σάββατο

ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ
Αθήνα, Ελλάδα 		
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 15:30
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		
Τσανάκκαλε & Τροία, Τουρκία 07:00
Βόλος, Ελλάδα
07:00
Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα
13:00
Σαντορίνη*, Ελλάδα
07:00
Μύκονος*, Ελλάδα
19:00
Μύκονος*, Ελλάδα		
Αθήνα, Ελλάδα
09:00
Κουσάντασι, Τουρκία
08:00
Ρόδος, Ελλάδα
08:00
Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα
08:00
Σαντορίνη*, Ελλάδα
07:00
Σαντορίνη*, Ελλάδα 		
Μήλος*, Ελλάδα
08:30
Μύκονος*, Ελλάδα
19:00
Μύκονος*, Ελλάδα 		
Αθήνα, Ελλάδα
09:00

ANΑΧΩΡ.
16:00
20:00
17:00
17:00
23:59
13:00
02:00
19:00
19:00
18:00
23:59
02:30
13:30
18:00

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 27 Μαρτίου 2021, ανάλογα
με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να
διαφέρουν. Οι φόροι, λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται
στην τιμή.

ΗΜΕΡΑ
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Σάββατο

ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ
Αθήνα, Ελλάδα 		
Κουσάντασι, Τουρκία
08:00
Ρόδος, Ελλάδα
08:00
Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα
08:00
Σαντορίνη*, Ελλάδα
07:00
Σαντορίνη*, Ελλάδα 		
Μήλος*, Ελλάδα
08:30
Μύκονος*, Ελλάδα
19:00
Μύκονος*, Ελλάδα		
Αθήνα, Ελλάδα
09:00
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
08:00
Καβάλα, Ελλάδα
08:00
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 09:30
Δικελί, Τουρκία
12:00
Κουσάντασι, Τουρκία
08:00
Πάτμος, Ελλάδα
07:00
Αθήνα, Ελλάδα
06:00

ANΑΧΩΡ.
19:00
19:00
18:00
23:59
02:30
13:30
18:00
15:00
18:00
16:00
20:00
20:00
23:30
18:30

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
2021:
Οκτώβριος		 09

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA
για αναχώρηση στις 09 Οκτωβρίου 2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, λιμενικά
τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

ΑΘΉΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ | ΚΑΒΆΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ
ΔΙΚΕΛΊ | ΠΆΤΜΟΣ | ΤΣΑΝΆΚΚΑΛΕ & ΤΡΟΊΑ | ΒΌΛΟΣ | ΚΡΉΤΗ
(ΗΡΆΚΛΕΙΟ) | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ | ΜΎΚΟΝΟΣ

ΗΜΕΡΑ
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκ.
Παρασκ.
Σάββατο
Σάββατο

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

1,800*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
2021:
Οκτώβριος		 16

ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ
Αθήνα, Ελλάδα 		
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
08:00
Καβάλα, Ελλάδα
08:00
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 09:30
Δικελί, Τουρκία
12:00
Κουσάντασι, Τουρκία
08:00
Πάτμος, Ελλάδα
07:00
Αθήνα, Ελλάδα
06:00
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 15:30
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		
Τσανάκκαλε & Τροία, Τουρκία 07:00
Βόλος, Ελλάδα
07:00
Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα
13:00
Σαντορίνη*, Ελλάδα
07:00
Μύκονος*, Ελλάδα
19:00
Μύκονος*, Ελλάδα 		
Αθήνα, Ελλάδα
09:00

ANΑΧΩΡ.
15:00
18:00
16:00
20:00
20:00
23:30
18:30
19:00
20:00
17:00
17:00
23:59
13:00
02:00

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA
για αναχώρηση στις 16 Οκτωβρίου 2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, λιμενικά
τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Κάντε μια μοναδική κρουαζιέρα που αρχίζει και
τελειώνει σε διαφορετικό προορισμό κάθε φορά.

3 νύχτες | Celestyal Crystal

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

299*

€

Επιλέξτε μια κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων
από τη Λεμεσό της Κύπρου μέχρι την Αθήνα,
σταματώντας στην Τουρκία στη διαδρομή.
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ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Ταξιδέψτε δυτικά της Αθήνας διασχίζοντας την
Αδριατική προς τη Βενετία σε μια κρουαζιέρα
5 διανυκτερεύσεων περνώντας από το
Μαυροβούνιο και την Κροατία κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού.

ΗΜΕΡΑ
1η

Η τελευταία μοναδική κρουαζιέρα μας είναι η
κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων από τη Βενετία
στην Αθήνα, η οποία έχει δύο διανυκτερεύσεις
στη Βενετία και την Αθήνα καθώς και ενδιάμεσες
στάσεις στην Κροατία, το Μαυροβούνιο και την
Ελλάδα.

Συμπεριλαμβάνονται εκδρομές

Ντουμπρόβνικ, Παλιά πόλη

ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ
Λεμεσός, Κύπρος		

ANΑΧΩΡ.
18:00

2η

Ρόδος, Ελλάδα

12:00

20:00

3η

Κουσάντασι, Τουρκία

07:00

19:30

4η

Αθήνα, Ελλάδα

09:00

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2020:
Ιανουάριος		 03
Απρίλιος 		 01
Δεκέμβριος 30

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για
αναχώρηση στις 3 Ιανουαρίου 2020, ανάλογα με
τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για
άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι
φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

5 νύχτες | Celestyal Olympia

7 νύχτες | Celestyal Olympia

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

650*

840*

€

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ
Δευτέρα Αθήνα, Ελλάδα		

ANΑΧΩΡ.
16:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.
Σάββατο Βενετία, Ιταλία (διανυκτέρευση εν πλω)

Τρίτη

Κατάκολο, Ελλάδα

08:00

17:00

Κυριακή

Τετάρτη

Κέρκυρα, Ελλάδα

07:30

17:00

Δευτέρα Ντουμπρόβνικ, Κροατία

Πέμπτη

Κότορ, Μαυροβούνιο

09:00

23:59

Τρίτη

Παρασκ.

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

08:00

15:00

Τετάρτη

Σάββατο Βενετία, Ιταλία

12:30

Συμπεριλαμβάνονται εκδρομές

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2020:
Νοέμβριος
30

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για
αναχώρηση στις 30 Νοεμβρίου 2020, ανάλογα
με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων
για άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν.
Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα
παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται
στην τιμή.

Βενετία, Ιταλία		

16:00

13:00

00:00

Κότορ, Μαυροβούνιο

08:00

17:00

Κέρκυρα, Ελλάδα

08:00

18:00

Πέμπτη

Κατάκολο, Ελλάδα

08:00

15:00

Παρασκ.

Αθήνα, Ελλάδα

08:00

Σάββατο Αθήνα, Ελλάδα (αποβίβαση)
Συμπεριλαμβάνονται εκδρομές

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2021:
Ιανουάριος		 02

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για
αναχώρηση στις 2 Ιανουαρίου 2021, ανάλογα
με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά
τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 3 ΝΥΧΤΕΣ
All-inclusive κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia
Μπορεί να είναι μια σύντομη κρουαζιέρα, αλλά θα εκπλαγείτε από τα αξιοθέατα και τους προορισμούς
που θα επισκεφθείτε. Τη Μύκονο και τους περίφημους ανεμόμυλους, το Κουσάντασι στην Τουρκία,
πύλη για την Έφεσο, εκεί όπου βρισκόταν κάποτε ένα από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου και
τα υπέροχα ελληνικά νησιά της Πάτμου, της Κρήτης και της Σαντορίνης. Θα έχετε τις καλύτερες
αναμνήσεις από αυτό το ταξίδι σας στο όμορφο Αιγαίο.

Τι περιλαμβάνεται

Τα δυνατά σημεία του ταξιδιού

Όλα τα γεύματα στο πλοίο

• Έξι μοναδικά λιμάνια σε τέσσερις ημέρες

Πακέτο απεριόριστης
κατανάλωσης ποτών

• Απογεύματα στη Μύκονο, την Πάτμο και τη Σαντορίνη
• Το υπέροχο παλάτι της Κνωσού στην Κρήτη

Επιλεγμένες εκδρομές
Ψυχαγωγία στο πλοίο
Φιλοδωρήματα

Μύκονος
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Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

2020
2021
Αθήνα
Μύκονος
Κουσάντασι
Πάτμος
Κρήτη (Ηράκλειο)
Σαντορίνη

ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

530*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
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Εικόνες του Αιγαίου 2020/2021
Ημέρα 1η: Αθήνα/Μύκονος - Επιβιβαζόμαστε στο
Celestyal Olympia, αφήνουμε πίσω μας την πρωτεύουσα
και βάζουμε πλώρη για τον πρώτο μας προορισμό, το
πανέμορφο νησί της Μυκόνου, γνωστό και ως νησί των
ανέμων. Θα έχετε όλο το απόγευμα στη διάθεσή σας για
να κάνετε μια βόλτα στην ατμοσφαιρική παλιά πόλη με
τα ολόλευκα σπίτια, τα γραφικά σοκάκια, τις όμορφες
εκκλησίες και τα υπέροχα παραθαλάσσια εστιατόρια.
Αναμφισβήτητα θα αναγνωρίσετε τους λευκούς
ανεμόμυλους που στέκουν ο ένας δίπλα στον άλλον
αγναντεύοντας τη θάλασσα.
Ημέρα 2η: Κουσάντασι/Πάτμος - Το πρωί φτάνουμε στην
πολύχρωμη τουρκική παραθαλάσσια πόλη Κουσάντασι.
Το Κουσάντασι αποτελεί την πύλη προς τα ελληνιστικά
ερείπια της Εφέσου, που φημίζεται για ένα από τα Επτά
Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, τον ναό της Αρτέμιδος.
Μια δωρεάν εκδρομή σας περιμένει, μην τη χάσετε!
Ημέρα 3η: Κρήτη (Ηράκλειο)/Σαντορίνη - Καλώς ήλθατε
στην Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, έναν
τόπο μυστηρίου, μύθων και θρύλων. Επισκεφθείτε την
κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα, το Ηράκλειο, και κάποια
από τα εξαιρετικά αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία της
Κρήτης. Μπορείτε, επίσης, να μάθετε περισσότερα για
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την τέχνη και τη δημιουργικότητα των Μινωιτών. Μην
χάσετε τη δωρεάν επίσκεψη στο Παλάτι της Κνωσού,
την πάλαι ποτέ κοιτίδα του παλαιότερου ευρωπαϊκού
πολιτισμού, αλλά και τόπου που διαδραματίστηκε ο
μύθος του Θησέα και του Μινώταυρου.
Το ταξίδι μας συνεχίζεται με ένα απόγευμα στη
μαγευτική Σαντορίνη, η οποία είναι γνωστή σε ολόκληρο
τον κόσμο. Η Σαντορίνη με τα υπέροχα τοπία της, τα
χαρακτηριστικά λευκά σπίτια στην πρωτεύουσα, τα
Φηρά, και φυσικά την εκκλησία με τον μπλε τρούλο στην
Οία είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και είμαστε σίγουροι ότι
το θέαμα θα σας κόψει την ανάσα. Μην φύγετε από τη
Σαντορίνη χωρίς να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά
εστιατόρια στην άκρη της Καλντέρας.
Ημέρα 4: Αθήνα - Επιστροφή στην ελληνική πρωτεύουσα
μετά από ένα ταξίδι περιπέτειας και ανακαλύψεων που
μας άφησε όλους έκθαμβους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές μας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Δρομολόγιο

Εκδρομές που περιλαμβάνονται
Έφεσος - Κουσάντασι

ΗΜΕΡΑ
Παρασκ.

ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ
Αθήνα, Ελλάδα 		

Παρασκ.

Μύκονος*, Ελλάδα

ANΑΧΩΡ.
11:30

18:00

23:00

Σάββατο Κουσάντασι, Τουρκία

07:30

13:00

Σάββατο Πάτμος*, Ελλάδα

17:00

21:30

Κυριακή

Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα

07:00

12:00

Κυριακή

Σαντορίνη*, Ελλάδα

16:30

21:30

Δευτέρα Αθήνα, Ελλάδα

Παλάτι της Κνωσού – Κρήτη

07:00

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος.

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2020:
Μάρτιος		
20, 27
Απρίλιος
03, 10, 17, 24
Μάιος		
01, 08, 15, 22, 29
Ιούνιος		
05, 12, 19, 26
Ιούλιος		
03, 10, 17, 24, 31
Αύγουστος 07, 14, 21, 28
Σεπτέμβριος 04, 11, 18, 25
Οκτώβριος 02, 09, 16, 23, 30
Νοέμβριος 06, 13, 20, 27

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2021:
Μάρτιος		
19, 26
Απρίλιος
02, 09, 16, 23, 30
Μάιος		
07, 14, 21, 28
Ιούνιος		
04, 11, 18, 25
Ιούλιος		
02, 09, 16, 23, 30
Αύγουστος 06, 13, 20, 27
Σεπτέμβριος 03, 10, 17, 24
Οκτώβριος 01, 08, 15, 22, 29
Νοέμβριος 05, 12, 19, 26

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 19 Μαρτίου
2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες
ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη
και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Celestyal Olympia, Σαντορίνη

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 4 ΝΥΧΤΕΣ
All-inclusive κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia
Θρυλική είναι η κατάλληλη λέξη για αυτή την κρουαζιέρα. Η ιστορία, οι μύθοι και οι θρύλοι κάθε
προορισμού θα σας γοητεύσουν και θα σας συναρπάσουν. Σε αυτή την κρουαζιέρα θα γνωρίσουμε
δυο από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. Ανακαλύψτε το όμορφο νησί των ανέμων και τους
χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους. Μάθετε περισσότερα κι εκτιμήστε την τέχνη και τη δημιουργικότητα
αρχαίων πολιτισμών, όπως των Μινωιτών.

Τι περιλαμβάνεται
Όλα τα γεύματα στο πλοίο

• Απογεύματα στη Μύκονο, την Πάτμο και τη Σαντορίνη

Πακέτο απεριόριστης
κατανάλωσης ποτών

• Μια γεμάτη ημέρα στη Ρόδο

Επιλεγμένες εκδρομές
Ψυχαγωγία στο πλοίο
Φιλοδωρήματα
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Τα δυνατά σημεία του ταξιδιού
• Αρχαία Έφεσος, ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια μουσεία
σε ολόκληρο τον κόσμο

2020
2021
Αθήνα
Μύκονος
Κουσάντασι
Πάτμος
Ρόδος
Κρήτη (Ηράκλειο)
Σαντορίνη
ALL-INCLUSIVE ΑΠΟ

670*

€

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Ρόδος

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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Εικόνες του Αιγαίου 2020/2021
Ημέρα 1η: Αθήνα/Μύκονος - Επιβιβαζόμαστε στο
Celestyal Olympia, αφήνουμε πίσω μας τον Πειραιά και
βάζουμε πλώρη για την όμορφη Μύκονο στις Κυκλάδες.
Η Μύκονος, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία,
σχηματίστηκε από τα απολιθωμένα σώματα των
γιγάντων που σκότωσε ο Ηρακλής. Αναμφισβήτητα θα
αναγνωρίσετε τους λευκούς ανεμόμυλους που στέκουν ο
ένας δίπλα στον άλλον αγναντεύοντας τη θάλασσα. Μην
χάσετε την ευκαιρία να βγάλετε εδώ μια αναμνηστική
φωτογραφία. Ο χρόνος θα κυλήσει πολύ γρήγορα καθώς
απολαμβάνετε μια βόλτα στα μοναδικά σοκάκια της
παλιάς πόλης της Μυκόνου, όπου θα βρείτε υπέροχες
καφετέριες και ταβέρνες.
Ημέρα 2η: Κουσάντασι/Πάτμος - Το ζωντανό και
πολύχρωμο Κουσάντασι στην Τουρκία είναι η πύλη προς
τα ελληνιστικά ερείπια της Εφέσου, που φημίζεται για
τον Ναό της Αρτέμιδος, ένα από τα Επτά Θαύματα του
Αρχαίου Κόσμου. Μην χάσετε τη δωρεάν εκδρομή μας
στην Έφεσο. Επόμενο λιμάνι μας είναι η Πάτμος, ένα
μικρό και γοητευτικό νησί στα Δωδεκάνησα με έκταση
λίγο παραπάνω από 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο
θρύλος λέει ότι σε αυτό το νησί είχε τα οράματα ο
Ιωάννης ο Βαπτιστής και ότι εδώ γράφτηκε το Βιβλίο της
Αποκάλυψης.

Ημέρα 3η: Ρόδος - Ο Κολοσσός της Ρόδου, ένα από τα
Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, δέσποζε κάποτε
στο λιμάνι. Περιηγηθείτε στην υπέροχη παλιά πόλη,
έναν λαβύρινθο από πλακόστρωτα δρομάκια που θα
σας μεταφέρουν στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και μην
χάσετε την περιοχή των Ιπποτών και το Παλάτι του
Μεγάλου Μαγίστρου. Η Ρόδος είναι επίσης γνωστή
ως το Νησί των Ιπποτών. Έχουμε μια ολόκληρη ημέρα
εδώ, οπότε εκμεταλλευτείτε τον χρόνο που έχετε στη
διάθεσή σας για να ανακαλύψετε τα κρυστάλλινα νερά,
τις υπέροχες παραλίες και τις καταπράσινες κοιλάδες.
Λάβετε μέρος στη δωρεάν εκδρομή μας κι επισκεφθείτε
την Ακρόπολη της Λίνδου και στη συνέχεια κάντε μια
βόλτα στην παλιά πόλη της Ρόδου.
Ημέρα 4η: Κρήτη (Ηράκλειο)/Σαντορίνη - Η Κρήτη
είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο
μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, ένας τόπος μύθων και
θρύλων. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθείτε
την πρωτεύουσα, το Ηράκλειο, και να γνωρίσετε την
ιστορία της.
Στη συνέχεια, θα απολαύσουμε μια βραδιά στην
απαράμιλλης ομορφιάς Σαντορίνη, όπου θα έχετε την
ευκαιρία να δείτε την εκκλησία με τον μπλε τρούλο
στην Οία. Θα έχετε επίσης χρόνο για ένα υπέροχο,
παραδοσιακό γεύμα σε ένα από τα πολλά εστιατόρια με
θέα την Καλντέρα.
Ημέρα 5η: Αθήνα - Επιστροφή στην ελληνική
πρωτεύουσα μετά από ένα συναρπαστικό ταξίδι.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές μας,
παρακαλούμε επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
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Δρομολόγιο

Εκδρομές που περιλαμβάνονται
Έφεσος - Κουσάντασι

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ
Δευτέρα Αθήνα, Ελλάδα 		
Δευτέρα Μύκονος*, Ελλάδα

ANΑΧΩΡ.
11:30

18:00

23:00

Τρίτη

Κουσάντασι, Τουρκία

07:30

13:00

Τρίτη

Πάτμος*, Ελλάδα

17:00

21:30

Τετάρτη

Ρόδος, Ελλάδα

07:00

18:00

Πέμπτη

Κρήτη (Ηράκλειο), Ελλάδα

07:00

12:00

Πέμπτη

Σαντορίνη*, Ελλάδα

16:30

21:30

Παρασκ.

Αθήνα, Ελλάδα

Ακρόπολη της Λίνδου - Ρόδος

07:00

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος.

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2020:
Μάρτιος		
16, 23, 30
Απρίλιος
06, 13, 20, 27
Μάιος		
04, 11, 18, 25
Ιούνιος		
01, 08, 15, 22, 29
Ιούλιος		
06, 13, 20, 27
Αύγουστος 03, 10, 17, 24, 31
Σεπτέμβριος 07, 14, 21, 28
Οκτώβριος 05, 12, 19, 26
Νοέμβριος 02, 09, 16, 23

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2021:
Μάρτιος		
15, 22, 29
Απρίλιος
05, 12, 19, 26
Μάιος		
03, 10, 17, 24, 31
Ιούνιος		
07, 14, 21, 28
Ιούλιος		
05, 12, 19, 26
Αύγουστος 02, 09, 16, 23, 30
Σεπτέμβριος 06, 13, 20, 27
Οκτώβριος 04, 11, 18, 25
Νοέμβριος 01, 08, 15, 22

* Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 15 Μαρτίου
2021, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες
ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη
και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Μύκονος

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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Εξωτερική καμπίνα

Μικρή σουίτα

50

Σουίτα

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Σχετικά με το πλοίο
Celestyal Crystal
Το Celestyal Crystal ξεχωρίζει χάρη στον μοναδικό
του σχεδιασμό. Μπορεί να προσεγγίσει άνετα και
να αγκυροβολήσει σε μικρά λιμάνια. Και σε αυτό
θα αισθανθείτε τόσο άνετα σαν να βρίσκεστε στο
σπίτι σας.
Το Celestyal Crystal μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι
και 1.200 επισκέπτες σε κάθε κρουαζιέρα, ενώ
χάρη στο πλήρωμα τουλάχιστον 400 ατόμων η
εμπειρία θα σας μείνει πράγματι αξέχαστη.
Μια διανυκτέρευση στο πλοίο δεν θα μπορούσε να
είναι πιο άνετη, είτε χαλαρώνετε στη σουίτα ή την
καμπίνα σας είτε σε ένα από τα εστιατόρια, μπαρ
και σαλόνια, στο σπα, στο γυμναστήριο και στο
κατάστρωμα.
ΣΟΥΊΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΊΝΕΣ
Το Celestyal Crystal διαθέτει 421 καμπίνες, 43
μικρές σουίτες και 16 σουίτες, εκ των οποίων 53
διαθέτουν ιδιωτικά μπαλκόνια. Όλες οι σουίτες
ανακαινίστηκαν το 2019. Όλες οι σουίτες και οι
καμπίνες διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, τηλεόραση
και κλιματισμό. Όλες οι σουίτες διαθέτουν μίνι
μπαρ.
ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ
Οι επιλογές για φαγητό στο Celestyal Crystal είναι
πολλές. Υπάρχουν τέσσερις χώροι, ανάλογα με
τη διάθεσή σας. Το εστιατόριο Olympus σερβίρει
εξαιρετική μεσογειακή κουζίνα στο κατάστρωμα
πέντε. Μπορείτε να απολαύσετε αστακό και
φρέσκα θαλασσινά της Μεσογείου στο εστιατόριο
Specialty (ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
εστιατορίου, διατίθεται με επιπλέον χρέωση)
στο κατάστρωμα οκτώ. Για πιο απλά γεύματα
προτιμήστε το Leda Buffet στο κατάστρωμα
εννέα και τέλος υπάρχει το εστιατόριο Aura Grill
για νόστιμο φαγητό σε χαλαρό περιβάλλον στο
κατάστρωμα.
ΜΠΑΡ
Το Celestyal Crystal διαθέτει μεγάλη ποικιλία
από μπαρ σε ολόκληρο το πλοίο. Μπορείτε
να απολαύσετε το ποτό ή το κοκτέιλ σας
χαλαρώνοντας και απολαμβάνοντας τη θέα στο
μπαρ Horizons ή να προτιμήσετε το μπαρ Thalassa
ατενίζοντας τον τελευταίο προορισμό να χάνεται
στον ορίζοντα.
ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ & ΧΑΛΆΡΩΣΗ
Οι βραδινές παραστάσεις πραγματοποιούνται στο
άνετο Muses Lounge, ενώ για τους πιο τολμηρούς
το καζίνο διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα
τυχερών παιχνιδιών από το Λας Βέγκας.
Υπάρχουν αίθουσες μασάζ, σάουνα, γυμναστήριο
και κέντρο ομορφιάς.
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΝ ΠΛΩ
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι είναι στη διάθεσή
σας και μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και
βίντεο από αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. Στα
καταστήματα αφορολόγητων ειδών μπορείτε να
βρείτε τα πάντα, από σουβενίρ και ρούχα μέχρι
καπνό και αλκοολούχα ποτά. Διατίθεται Wi-Fi με
επιπλέον χρέωση.
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Εσωτερική καμπίνα

Σουίτα με μπαλκόνι
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Εξωτερική καμπίνα

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Σχετικά με το πλοίο
Celestyal Olympia
Το κομψό κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia
αντανακλά και αποθεώνει την ελληνική κληρονομιά,
την παράδοση και τον πολιτισμό στη διακόσμησή
του και προσφέρει ζεστή μεσογειακή φιλοξενία.
Διαθέτει φωτεινά σαλόνια και εστιατόρια,
ευρύχωρες καμπίνες, δύο πισίνες και ξύλινο δάπεδο.
Το πλοίο έχει πάρει το όνομά του από την Αρχαία Ολυμπία
που βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα και ήταν αφιερωμένη
στο θεό Δία. Στην Αρχαία Ολυμπία πραγματοποιούνταν
οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά την αρχαιότητα.
Τo Celestyal Olympia που αποτελεί το κόσμημα
του στόλου της Celestyal, υποβλήθηκε σε πλήρη
ανακαίνιση το 2016, είναι επανδρωμένο με πλήρωμα
τουλάχιστον 540 ατόμων και μπορεί να φιλοξενήσει
μέχρι και 1.664 επιβάτες σε κάθε κρουαζιέρα.
Ο χρόνος στο πλοίο θα κυλά αργά όσο εσείς θα χαλαρώνετε
απολαμβάνοντας όλες τις ανέσεις, ενώ θα υπάρχει και
αρκετός χρόνος για να εξερευνήσετε τα συναρπαστικά
μέρη, στα οποία θα σας μεταφέρει το Celestyal Olympia.
ΣΟΥΊΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΊΝΕΣ
Το Celestyal Olympia διαθέτει 694 καμπίνες και 30 σουίτες,
εκ των οποίων 9 διαθέτουν ιδιωτικά μπαλκόνια. Όλες
οι σουίτες και οι καμπίνες διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο,
τηλεόραση και κλιματισμό. Όλες οι σουίτες διαθέτουν μίνι
μπαρ.
ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ
Οι επιλογές για φαγητό στο Celestyal Olympia είναι πολλές.
Επισκεφθείτε το Aura Grill ή το Leda Buffet για ένα χαλαρό
δείπνο στο κατάστρωμα εννέα ή το Aegean Restaurant για
να δοκιμάσετε μεσογειακή και διεθνή κουζίνα. Μπορείτε να
απολαύσετε αστακό και φρέσκα θαλασσινά της Μεσογείου
στο εστιατόριο Specialty (ειδικά διαμορφωμένο χώρο του
εστιατορίου, διατίθεται με επιπλέον χρέωση).
ΜΠΑΡ
Για να χαλαρώσετε και να συναντήσετε κόσμο επισκεφθείτε
το Horizons Lounge and Bar που βρίσκεται στο τελευταίο
κατάστρωμα του πλοίου προσφέροντας μια μοναδική θέα
360 μοιρών ή προτιμήστε τα μπαρ Thalassa ή Helios και το
Eclipse Lounge and Bar που βρίσκονται στο Sports Deck.
ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗ & ΧΑΛΆΡΩΣΗ
Το Muses Lounge είναι το τέλειο μέρος για να καθίσετε,
να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα ωραίο σόου.
Υπάρχει μια διαφορετική παράσταση κάθε βράδυ, από
παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς μέχρι ακροβατικά.
Εάν αισθάνεστε τυχεροί, μπορείτε να επισκεφθείτε
το καζίνο που βρίσκεται στο πλοίο. Εκεί θα βρείτε
κλασσικά παιχνίδια, όπως η ρουλέτα, το μπλάκτζακ
και το πόκερ, καθώς και τα πλέον σύγχρονα
μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών από το Λας Βέγκας.
Ή εάν προτιμάτε να χαλαρώσετε, τότε επισκεφθείτε το
σπα που βρίσκεται στο πλοίο. Κάντε σάουνα, ατμόλουτρο
ή απολαύστε μια από τις πολλές θεραπείες που
προσφέρουμε.
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΝ ΠΛΩ
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι είναι στη διάθεσή σας και
μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο από αυτές
τις ξεχωριστές στιγμές. Στα καταστήματα αφορολόγητων
ειδών μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από σουβενίρ και
ρούχα μέχρι καπνό και οινοπνευματώδη ποτά. Διατίθεται
Wi-Fi με επιπλέον χρέωση.
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CELESTYAL CRYSTAL
Celestyal Crystal
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

SYMBOL LEGEND
none 2 lower beds
2 χαμηλά κρεβάτια
1 lower bed
1 χαμηλό κρεβάτι + 1 +1
κρεβάτι
upperκουκέτα
bed
2
lower
beds
2 χαμηλά κρεβάτια + 1 κρεβάτι
κουκέτα
+ 1 upper bed
2 χαμηλά κρεβάτια + 22 κρεβάτια
κουκέτες
lower beds
+ 2 upper beds
2 χαμηλά κρεβάτια + καναπέ
2 lower beds + sofa
2 χαμ. κρεβάτια + 2 κρ. κουκέτες + καναπές
2 lower beds
Κατάλληλη για αναπηρικά
αμαξίδια
+ 2 upper
beds + sofa
Suitable
Καμπίνες που επικοινωνούν for
wheelchair
Καμπίνα με μπανιέρα Connected Stateroom
Καμπίνα με φινιστρίνιStateroom with bathtub
Stateroom
Καμπίνα με περιορισμένη
withθέα
portholes
Stateroom with
obstructed view
ΧΩΡΟΙ ΦΑΓΗΤΟΥ
κανένα

GREEK DELI

Κατάστρωμα 9 Leda Casual Dining
Aura Casual Dining & Greek Deli
PLACES
TO HAVE
Κατάστρωμα 8 Amalthia
Restaurant
A GOOD MEAL
Κατάστρωμα 5 Olympus
Restaurant
Deck
9 Leda Casual Dining Aura Casual Dining
Deck 8 Amalthia Restaurant
ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣDeck 5 Olympus Restaurant
Κατάστρωμα 9 Helios Bar

DECK 1

ΚΑΤ 9

DECK

ΚΑΤ 8

DECK

ΚΑΤ 7

DECK

ΚΑΤ 6

DECK

ΚΑΤ 5

DECK

5000

5001

Κατάστρωμα 10 Horizons Lounge & Bar

ΚΑΤ 10

Length 162 m Tonnage
XD 25,611 grt

Μήκος
162 μέτρα
Flag Malta
Χωρητικότητα 25.611 κοχ

5200

5201

Κατάστρωμα 8 Muses Lounge & Bar
PLACES TO HAVE FUN
Καζίνο - Eros Lounge &Deck
Bar 10 Horizons
Lounge
Κατάστρωμα 5 Thalassa
Bar & Bar
Deck 9 Helios Bar
Deck 8 Muses Lounge & Bar DECK
ΚΑΤ 4
Casino - Eros Lounge & Bar
ΧΩΡΟΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Deck 5 Thalassa Bar
Κατάστρωμα 9 Κέντρο ομορφιάς - Γυμναστήριο
Σάουνα - Πισίνα
Κατάστρωμα 8 Συνεδριακός χώρος - Παιδότοπος
Βιβλιοθήκη
DECK
ΚΑΤ 3
PLACES TO TREAT
Κατάστρωμα 5 Φωτογραφείο
- Καταστήματα
YOURSELF
Αφορολόγητων Ειδών
Deck 9 Beauty Centre - Gym Agora Shop - Τμήμα Εκδρομών
Sauna - Swimming Pool
Υποδοχή - Τζακούζι Deck 8 Conference Area Kids Corner - Library Stand
Κατάστρωμα 4 Ιατρείο
DECK
ΚΑΤ 2
Deck 5 Photo Shop - Duty
Free Shops - Agora Shop Shore Excursions ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑΣ
Reception - Jacuzzi
CATEGORY
DECK DESCRIPTION
# OF STATEROOM
• 1.200 επιβάτες, 480Deck
καμπίνες
ΑΡΙΘΜΟΣ
4 Medical Centre
INSIDEΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
STATEROOM
εκ των οποίων οι 53 διαθέτουν
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤ
ΚΑΜΠΙΝΩΝ
IA
3
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
31
ιδιωτικό μπαλκόνι
YOUR SHIP
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
IB
4/5
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
64
• 1,200 passengers
in
• Όλες οι καμπίνες διαθέτουν
IA
3
2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους
31
53 with
IC
6/7
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
68
τηλέφωνο, στεγνωτήρα480 staterooms,
4/5
2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους
64
privateκαι
balconyIB
μαλλιών, θυρίδες ασφαλείας
OUTSIDE STATEROOM
6/7
2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους
68
• All staterooms IC
are equipped
τηλεόραση
XA
2
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
21
with telephone,ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
hairdryers,
ΚΑΜΠΙΝΑ
• Όλες οι σουίτες διαθέτουν
μίνι
XBO
6
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower (obstructed view)
38
safety deposit
boxes
& TV
XA
2
2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους
21
μπαρ
XB
3/5/6 2 lower beds, bathroom with shower
33
• Minibar in all suites
XBO
6
2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους (περιορισμένη θέα)
38
• Fully air-conditioned,
XC
3/4
2 lower beds, 3rd/4th berth, 1 sofa bed, bathroom with shower
126
• Πλήρως κλιματιζόμενα,
XB
3/5/6
2 χαμηλά κρεβάτια, μπάνιο με ντους
33
stabilizers,
XD
6/7
2 lower beds, 3rd/4th berth, 1 sofa bed, bathroom with shower
40
σταθεροποιητές, WiFi και
γιατρόςWiFi and
3/4
2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, 1 καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με ντους
126
on boardXC
στο πλοίο - με επιπλέονdoctor
χρέωση
SUITES
6/7

2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, 1 καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με ντους
40
SBJ Junior
6/7
2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony)
Balcony Suite

ΣΟΥΙΤΕΣ

Deckplans and stateroom
layouts
S Suite
6
2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower
SBJ Μικρή
σουίτα με
6/7
2 χαμηλά κρεβάτια, 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με ντους (μπαλκόνι)
43
Σημαία
Μάλτας
are given purely as a μπαλκόνι
guide. Size and
SB Balcony Suite 7
2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony)
layout may vary within the
Τα σχεδιαγράμματα από τα
S
Σουίτα
6
2
χαμηλά
κρεβάτια,
1
καναπέ-κρεβάτι,
μπάνιο
με
ντους
same category.
2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with bathtub and shower6
SG Grand Suite
6
καταστρώματα και τις καμπίνες
(large balcony with private whirlpool bath)
SB Σουίτα
7
2 χαμηλά κρεβάτια, 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με ντους (μπαλκόνι)
8
διατίθενται απλώς ως οδηγοί. Το
με μπαλκόνι

μέγεθος και η διάταξη ενδέχεται να
διαφέρουν ακόμη και εντός της ίδιας
κατηγορίας.
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SG Μεγάλη σουίτα

6

2 χαμηλά κρεβάτια, 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα και ντους (μεγάλο
μπαλκόνι με ιδιωτικό υδρομασάζ)

2

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
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8
2

CELESTYAL
OLYMPIA
Celestyal
Olympia

AURA GRILL &
GREEK DELI

SYMBOL LEGEND
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
none 2 lower bed
κανένα 2 χαμηλά κρεβάτια
Double bed
Διπλό Κρεβάτι
2 lower beds
+2
beds
2 χαμηλά κρ.
+ upper
2 κρ. κουκέτες
Sofa bed
Καναπές-κρεβάτι
Double bed +
Διπλό κρεβάτι
sofa++καναπές
stateroom
+ καμπίνα με
μπανιέρα
with
bathtub
for αμαξίδια
Κατάλληλη Suitable
για αναπ/κά
wheelchair
Καμπίνα με μπανιέρα
Stateroom with
Καμπίνα με bathtub
περιορισμένη θέα
Stateroom with
obstructed view
ΧΩΡΟΙ ΦΑΓΗΤΟΥ

Κατάστρωμα 9 Aura Grill - Greek Deli Leda Casual Dining
PLACES
TO HAVE
Κατάστρωμα
4 Aegean
Restaurant A GOOD MEAL
Specialty Restaurant
Deck 9 Aura Grill - Leda
Casual Dining
ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Deck 4 Aegean Restaurant
Κατάστρωμα 12 Horizons Lounge & Bar

ΚΑΤ 12

DECK 12

ΚΑΤ 10

DECK 10

ΚΑΤ 9

DECK 9

ΚΑΤ 8

DECK 8

ΚΑΤ 7

DECK 7

ΚΑΤ 6

DECK 6

ΚΑΤ 5

DECK 5

ΚΑΤ 4

DECK 4

ΚΑΤ 3

DECK 3

ΚΑΤ 2

DECK 2

Κατάστρωμα 10 Thalassa Bar
Κατάστρωμα 9 Helios Bar
PLACES
TO HAVE
FUN
Κατάστρωμα
7 Eclipse
Lounge
& Bar - Sports Deck
Deck 12 Horizons
Κατάστρωμα
5 Muses Lounge & Bar Lounge & Bar
Argo Lounge
& Bar
Καζίνο - Bar
Deck
10 -Thalassa
Deck
9
Helios
Bar
Selene Lounge & Bar
Deck 7 Eclipse Lounge
& Bar - Sports Deck
ΧΩΡΟΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
Deck 5 Muses Lounge
Κατάστρωμα 9 Πισίνες - Massage Cabana
& Bar - Argo Lounge & Bar ΚατάστρωμαCasino
8 ΣάουναΜασάζ -Lounge
Γυμναστήριο
- Selene
& Bar
Κατάστρωμα 7 Παιδότοπος - Αίθουσα
βιντεοπαιχνιδιών

Κατάστρωμα 5 Φωτογραφείο - Agora Shop -

SPECIALTY RESTAURANT

Κέντρο ομορφιάς

PLACES TO TREAT
YOURSELF
Βιβλιοθήκη - Κατάστημα Duty Free
Deck 9 Swimming Pools ΚατάστρωμαMassage
1 Ιατρείο Cabana
Deck 8 Sauna - Massage
Rooms - Gym
ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑΣ
Deck 7 Kid’s Club - Video
• 1.664 επιβάτες,
724 καμπίνες
Game Room
εκ των οποίων
οι
9
διαθέτουν
Deck 5 Photo
Shop - Agora
ιδιωτικό μπαλκόνι
Shop - Beauty Centre
• Όλες οι καμπίνες
διαθέτουν- Shore
Deck 4 Reception
τηλέφωνο, Excursions
στεγνωτήρα- Library - Duty
μαλλιών, θυρίδες
ασφαλείας και
Free Shop
τηλεόραση Deck 1 Medical Centre
CATEGORY
DECK DESCRIPTION
• Όλες οι σουίτες διαθέτουν μίνι
YOUR SHIP
INSIDE STATEROOM
μπαρ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
• 1,664 passengers in
IA
2/3
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
• Πλήρως κλιματιζόμενα,
724 staterooms, 9 with ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
IB
3/4
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
σταθεροποιητές,
WiFi
και γιατρός
private
balcony
IA
2/3
2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους
στο πλοίο - •με
επιπλέον
IC
5/6
2 lower beds, bathroom with shower
Minibar
in allχρέωση
suites
IB
3/4
2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους
Μήκος
μέτρα
• Fully214,88
air-conditioned,
OUTSIDE STATEROOM
IC
5/6
2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους
Χωρητικότητα
37.584 WiFi
κοχ and
stabilizers,
XA
2/3
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
doctor
on
board
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΚΑΜΠΙΝΑ
Σημαία
Μάλτας
XB
3/4
2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower
Κατάστρωμα 4 Υποδοχή - Τμήμα Εκδρομών -

Length 214.88 m Tonnage 37,584 grt

XA
2/3
Τα σχεδιαγράμματα από τα
XC
Flag Malta
XB
3/4
καταστρώματα
και τις καμπίνες
SUITES
διατίθενται απλώς
ως and
οδηγοί.
Το layoutsXC
Deckplans
stateroom
are
5/6
SJ Junior Suite
μέγεθος και ηgiven
διάταξη
purelyενδέχεται
as a guide.να
Size and layout
ΣΟΥΙΤΕΣ
may vary
SB Balcony Suite
διαφέρουν ακόμη
και within
εντόςthe
τηςsame
ίδιαςcategory.
7
κατηγορίας. Some staterooms in SJ category SJ Μικρή σουίτα
SG Grand Suite

might have partially obstructed view.
SB Σουίτα
με μπαλκόνι

Μερικές καμπίνες στην κατηγορία SJ
ενδέχεται να έχουν περιορισμένη θέα.

SG Μεγάλη σουίτα

# OF STATEROOMS

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΜΠΙΝΩΝ
114
124
68

2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους

160

2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους

146

2 χαμηλά κρεβάτια, μπάνιο με ντους

82

9

Διπλό κρεβάτι, καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα, μπαλκόνι

7

9

Διπλό κρεβάτι, καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα και ντους, μπαλκόνι

2

5/6

2 lower beds, bathroom with shower

7
Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub
9
Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub, balcony
Διπλό κρεβάτι, καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα
21
9
Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub and shower, balcony

Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999, επισκεφθείτε το site μας celestyalcruises.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

114
124
68
160
146
82
21
7
2
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3

3

celestyalcruises.com

Κούριο, Λεμεσός

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
Για κρατήσεις και ερωτήσεις τηλεφωνήστε στο: 216 4009999
στείλτε e-mail στη διεύθυνση : info@celestyal.com
ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΚΡΟΥΠ ΣΑΣ;
Είτε είστε μία πολυμελής οικογένεια, είτε ένα γκρουπ θρησκευτικών ή
ειδικών ενδιαφερόντων, θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και να σας
εξυπηρετήσουμε προσφέροντας εξατομικευμένες δραστηριότητες,
ιδιωτικές εκδηλώσεις εν πλω και χώρους συνεδριάσεων. Προσφέρουμε
μία δωρεάν διαμονή για κάθε 20 ενήλικες επιβάτες. Καλέστε σήμερα για
περισσότερες πληροφορίες!

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

