
Κρουαζιέρα Ειδυλλιακό Αιγαίο  

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο θα αναχωρεί από το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης για μια υπέροχη κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά και στην Τουρκία! 
Μάλιστα φέτος θα είναι το πολυτελές CELESTYAL CRYSTAL με ακόμα περισσότερες 
διαθέσιμες καμπίνες το οποίο σας υποδέχεται από 1/5/2022 σε μια εξαιρετική 8ήμερη 
κρουαζιέρα με την ονομασία “ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ” και τους εξής προορισμούς:  

 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΡΟΔΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 

ΜΥΚΟΝΟΣ | ΜΗΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ 
 

Επιλέγω φέτος κρουαζιέρα γιατί 

 Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία 
 Θα δω κάποια από τα σημαντικότερα νησιά του Αιγαίου και το Κουσαντασι 

(Εφεσος) 
 Θα ζήσω σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με καθημερινές εκδηλώσεις 
 Δεν ασχολούμαι με τη διατροφή μου ιδιαίτερα…είναι all inclusive! 
 Θα πέσω για ύπνο στη Σαντορινη και θα ξυπνήσω στη Μυκονο και μετά στη 

Μήλο κλπ!! 
 Tα ωράρια είναι ιδανικά για να έχω αρκετό χρόνο σε καθένα από τους 

υπέροχους προορισμούς 
 Η τιμή είναι χαμηλή. Υπολογίστε μεταφορές, διαμονή, διατροφή και υπόλοιπα 

έξοδα σε αυτά τα πανάκριβα νησιά και θα το καταλάβετε πολύ καλά! 
 Θεωρείται από τους ασφαλέστερους τρόπους διακοπών γιατί είναι ένας 

ελεγχόμενος χώρος όπου τηρείται κάθε έλεγχος για τον Covid.  

Δείτε παρακάτω λεπτομέρειες και κάντε την κράτησή σας  
 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Αναχωρήσεις από 1/5 και κάθε Κυριακή 

Τελευταία αναχώρηση 9/10 με επιστροφή στην Αθήνα  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΩΡΑΡΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑ 
ΑΦΙΞΗΣ 

ΩΡΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 19.00 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
(ΕΦΕΣΟΣ) 13.00 21.00 

ΤΡΙΤΗ ΡΟΔΟΣ 09.00 18.00 



ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07.00 12.00 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 16.30 02.00 (Πέμπτη) 

ΠΕΜΠΤΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 08.00 02.00 
(Παρασκευή) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΗΛΟΣ 09.00 19.00 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΘΗΝΑ 07.00 17.00 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10.00 - 

Στη Σαντορίνη η αποβίβαση γίνεται με ακάτους (καιρού επιτρέποντος) 

 

 

 

 

 



ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  
Δείτε τις καμπίνες κάνοντας “κλικ” σε κάθε κατηγορία καμπίνας.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ € 

ΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 3 699 

ΙΒ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 4,5 769 

IC ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 6,7 799 

XA / XBO ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 2/6 809 

XB ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 3,5,6 839 

XC ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 3,4 869 

XD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 6,7 899 

SBJ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 6,7 999 

S ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 6 1409 

SB ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 7 1589 

SG ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 6 1819 

 Τιμή κατ' άτομο για 3ο & 4ο παιδί (0-11 ετών) 369 ευρώ (σε όλες τις κατηγορίες 
καμπινών) 

Τιμή κατ' άτομο για 3ο & 4ο ενήλικα 639 ευρώ (σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και 
κατόπιν ζήτησης) 

Τιμή για βρέφος κατω των 2 ετων : 289 ευρω (μονο λιμενικα τελη) 



Επιβάρυνση μονόκλινου : 30% στην τιμή της εσωτερικής και εξωτερικής καμπίνας 
και 70% στην τιμή της σουίτας (αφαιρουμένων των λιμενικών τελών 289€)  

Οι παραπάνω τιμές είναι σε ευρώ ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα.  

Οι τιμές των παιδιών ισχύουν σε καμπίνα με 2 ενήλικες.   

Οι τιμές είναι εκπτωτικές και ισχύουν μέχρι την ανάκληση της προσφοράς   

Για την επιβεβαίωση απαιτείται μειωμένη προκαταβολή 250€ ευρώ ανά καμπίνα 
και εξόφληση 30 ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις 
κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών 
απαιτείται άμεση εξόφληση  

 
 

IA 
Οι καμπίνες IA βρίσκονται στο 3ο Deck, είναι περίπου 11 τ.μ. και μπορούν να 

φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο/4ο κρεβάτι 
κουκέτα, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 

ασφαλείας και τηλεόραση. 

 
 

IB 
Οι καμπίνες IB βρίσκονται στα 4ο και 5ο Decks, είναι περίπου 12 τ.μ. και μπορούν 

να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο/4ο κρεβάτι 
κουκέτα, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 

ασφαλείας και τηλεόραση. 



 
 

IC 
Οι καμπίνες IC βρίσκονται στα 6ο και 7ο Decks, είναι περίπου 12 τ.μ. και μπορούν 

να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια, μπάνιο με ντους, 
κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας και τηλεόραση. 

 
XA 

Οι καμπίνες ΧΑ βρίσκονται στο 2ο Deck, είναι περίπου 12 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο/4ο κρεβάτι 

κουκέτα, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 
ασφαλείας, τηλεόραση και φινιστρίνι.  

 
 

XBO 
Οι καμπίνες ΧΒΟ βρίσκονται στο 6ο Deck, είναι περίπου 13 τ.μ. και μπορούν να 

φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο/4ο κρεβάτι 
κουκέτα, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 

ασφαλείας, τηλεόραση και παράθυρο (περιορισμένη θέα). 



 
 

XB 
Οι καμπίνες ΧΒ βρίσκονται στα 3ο, 5ο και 6ο Decks, είναι περίπου 11 τ.μ. και 

μπορούν να φιλοξενήσουν έως 2 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια, μπάνιο 
με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, 

τηλεόραση και παράθυρο. 

 
 

XC 
Οι καμπίνες ΧC βρίσκονται στα 3ο και 4ο Decks, είναι περίπου 14 τ.μ. και μπορούν 
να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι 

κουκέτα και 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα 
μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, τηλεόραση και παράθυρο. 

 

 
XD 

Οι καμπίνες XD βρίσκονται στα 6ο και 7ο Decks, είναι περίπου 15 τ.μ. και μπορούν 
να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα με 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο /4ο κρεβάτι 



κουκέτα, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 
ασφαλείας, τηλεόραση και παράθυρο.  

 
 

SBJ 
Οι Σουίτες SBJ βρίσκονται στο 6ο και 7ο Decks, είναι περίπου 15 τ.μ. και μπορούν 
να φιλοξενήσουν έως 3 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 1 καναπέ-
κρεβάτι, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 

ασφαλείας, τηλεόραση, ψυγείο μίνι-μπαρ και μπαλκόνι. 
 
 
 

 
 

S 
Οι Σουίτες S βρίσκονται στο 6ο Deck, είναι περίπου 25 - 34 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 3 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 1 καναπέ-
κρεβάτι, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 

ασφαλείας, τηλεόραση, ψυγείο μίνι-μπαρ και 2 παράθυρα. 
 
 
 



 
 

SB 
Οι Σουίτες SB βρίσκονται στο 7ο Deck, είναι περίπου 36 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 3 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 1 καναπέ-
κρεβάτι, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 

ασφαλείας, τηλεόραση, ψυγείο μίνι-μπαρ και μπαλκόνι. 
 
 
 

 
SG 

Οι Σουίτες SG (Αυτοκρατορική Σουίτα) βρίσκονται στο 6ο Deck, είναι περίπου 43 
τ.μ. και μπορούν να φιλοξενήσουν έως 3 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια 

και 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα και ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, 
στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, τηλεόραση, ψυγείο μίνι-μπαρ και μεγάλο 

μπαλκόνι με ιδιωτικό υδρομασάζ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΠΟΛΗ ΩΡΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ  ανά 
διαδρομή  

ΒΟΛΟΣ 13.00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 20ε  

ΛΑΡΙΣΑ 14.00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 15ε  

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 15:00 ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10ε  

ΣΕΡΡΕΣ 15:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10ε  

ΔΡΑΜΑ 14:00 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) 15ε  

ΚΑΒΑΛΑ 13:00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 15ε  

ΞΑΝΘΗ 12:15 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ FRESCO 20ε 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11:30 ΜΝΗΜΕΙΟ ΣΠΑΘΙ 20ε  

 ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΑΣ! 

Για την επιβίβαση στο πλοίο και στο λεωφορείο (εφόσον επιλέξατε μεταφορά) 
απαιτείται αρνητικό μοριακό τεστ το οποίο να έχει γίνει μέχρι και 72 ώρες πριν την 
επιβίβαση σας. (ισχύει και για τους ταξιδιώτες που έχουν ολοκληρώσει τον 
εμβολιασμό) 

 Δείτε αναλυτικά εδώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον COVID-19. 

https://celestyal.com/el/protokolla-krouazieras-stin-kypro/#greece-require 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Των φρονίμων τα παιδιά..κάνουν ασφάλιση! 
Δείτε αναλυτικά εδώ 

 



ΚΡΑΤΗΣΗ 
Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της εταιρίας, είναι 
απαραίτητο να προσκομίσετε τα πλήρη στοιχεία όλων των επιβατών όπως αυτά 
αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/Ταυτότητα (ες) ανάλογα με τη κρουαζιέρα που 
έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία 
έκδοσης και λήξης, Εκδούσα Αρχή). 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας 
 διατροφή all inclusive - Πρωινό + γεύμα + δείπνο καθημερινα   
 διατροφή σε πλούσιο μπουφέ με τοπικές και διεθνείς γεύσεις από 

ειδικευμένους σεφ 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΠΝΟ ΕΝ ΠΛΩ 
Η all-inclusive κρουαζιέρα στη Μεσόγειο με την Celestyal Cruises δεν είναι μόνο μια 
περιπέτεια σε ρομαντικούς προορισμούς, αλλά και ένα συναρπαστικό γαστρονομικό 
ταξίδι. Η άρτια εκπαιδευμένη ομάδα των σεφ μας ετοιμάζει με αγάπη μια 
απολαυστική ποικιλία από εξαιρετικές συνταγές χρησιμοποιώντας φρέσκα, τοπικά 
υλικά που προμηθευόμαστε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε στους επιβάτες μας την αυθεντική κουζίνα 
μας και σας προσκαλούμε να γευθείτε τις υπέροχες γεύσεις της Μεσογείου, της Ασίας 
και της Βόρειας Αφρικής. Απολαύστε τρία υγιεινά γεύματα την ημέρα που 
σερβίρονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και δώστε τις παραγγελίες σας για 
ειδικές διατροφικές απαιτήσεις στο προσωπικό μας. 

 πακέτο απεριόριστων ποτών αλκοολούχων και μη (+καφέδες, νερά, 
αναψυκτικά) 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΟΤΑ 
Με το πακέτο απεριόριστων ποτών μπορείτε να απολαύσετε μια ποικιλία από 
κλασικά ποτά πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Με απεριόριστα προνόμια κατανάλωσης 
αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, μπορείτε να απολαύσετε ελεύθερα τα 
αγαπημένα σας ποτά στα καλαίσθητα σαλόνια μας, γύρω από την πισίνα, 
θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα από το κατάστρωμα. 

Μπορείτε να διαλέξετε από προσεκτικά επιλεγμένα κλασικά ποτά, όπως μπίρες, 
τοπικά κρασιά, μη αλκοολούχα κοκτέιλ, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, εξωτικά 
τσάγια και καφέ, καθώς και μια ειδική ποικιλία από απολαυστικά ελληνικά ποτά. 

 διασκέδαση εν πλω με πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας  

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΝ ΠΛΩ 
Το πλούσιο καθημερινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πλω υπόσχεται να σας προσφέρει 
μια διασκεδαστική εμπειρία κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο πλοίο. Μπορεί 
μάλιστα να ανακαλύψετε ένα νέο πάθος! Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας 
και εκτονωθείτε με ένα διαδραστικό μάθημα τέχνης και χειροτεχνίας, μάθετε να 
χορεύετε συρτάκι, καλαματιανό και μπάλο ή παρακολουθήστε μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας και εξασκήστε τις νέες σας δεξιότητες με τους ντόπιους στο επόμενο λιμάνι. 



Επίσης, σας προσφέρουμε διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως μπριτζ και μπίνγκο, 
γυμναστική και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και μαθήματα Zumba. Και μην 
χάσετε τις ζωντανές παρουσιάσεις από τον έμπειρο σεφ μας ο οποίος σας δείχνει πώς 
μαγειρεύονται οι λαχταριστές συνταγές από τον μπουφέ και το μενού α λα καρτ. 

 Τα Λιμενικά Τέλη (289€) 
 Είσοδος σε πισίνα και γυμναστήριο 
 Φιλοδωρήματα 
 Μεταφορά με λεωφορείο στη παλιά πόλη της Μυκόνου 

 Εκδρομή - Περιπατητική ξενάγηση στην Έφεσο 
 Εκδρομή - Περιπατητική ξενάγηση στη Ρόδο 

TAΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Τα παιδιά που δεν έχουν ταυτότητα και ταξιδεύουν και με τους δύο γονείς 
τους χρειάζονται διαβατήριο σε ισχύ. 

 Τα παιδιά που έχουν αστυνομική ταυτότητα και είναι με τους δύο γονείς τους 
ταξιδεύουν κανονικά 

 Τα παιδιά που συνοδεύονται από ένα γονέα πρέπει να έχουν την γραπτή 
συγκατάθεση του έταιρου γονέα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν πλέον των 
ανωτέρω εγγράφων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με λοιπούς συγγενείς θα πρέπει να έχουν την 
γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων για να μπορέσουν να ταξιδέψουν 
πλέον των ανωτέρω εγγράφων 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 Μπορείτε να κάνετε ακύρωση χωρίς επιβάρυνση 90 ημέρες πριν από την 
αναχώρηση. 

 Ακύρωση από 89 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: απώλεια της 
προκαταβολής. 

 Ακύρωση από 29 ή λιγότερες ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά. 
 Μπορείτε να κάνετε αλλαγή ημερομηνίας 30 ημέρες πριν την αναχώρηση. 

 

 

 

 


