
 

 

Κρουαζιέρες με ποταμόπλοια 

 
Μια διαφορετική μοναδική εμπειρία κρουαζιέρας σας περιμένει επιλέγοντας κρουαζιέρα 

σε ποτάμια. Το μικρό μέγεθος του πλοίου δημιουργεί ένα ζεστό και οικείο περιβάλλον 

χωρίς να υστερεί σε τίποτα από τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια: η σύγχρονη πολυτέλεια, η 

άψογη διαρρύθμιση που προσφέρει εκπληκτική θέα και οι πλούσιες παροχές 

χαρακτηρίζουν εξίσου τα ποταμόπλοια καθιστώντας τα μια ξεχωριστή εμπειρία 

ταξιδιού. Θαυμάστε τις πανέμορφες μητροπόλεις και πρωτεύουσες της Κεντρικής 

Ευρώπης, τα μυστηριώδη και επιβλητικά ποτάμια της Ασίας ή τον εκπληκτικό Αμαζόνιο 

κάνοντας μια κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να 

απολαύσει δημοφιλείς προορισμούς από μια άλλη, διαφορετική οπτική: από το 

κατάστρωμα ενός μαγευτικού ποταμόπλοιου. Ή πιο εκκεντρικούς και μακρινούς 

προορισμούς συνδυάζοντας την ομορφιά των τόπων που αντικρίζετε με μια άνετη και 

ξεκούραστη επιλογή ταξιδιού όπως είναι η κρουαζιέρα σε ποτάμια. 

 
 
 

http://www.navigator.gr/Cruises/Search.aspx?&lang=el&destinations=EUROP,&ships=&ports=&months=&page=1&pid=218
http://www.navigator.gr/Cruises/Search.aspx?&lang=el&destinations=EUROP,&ships=&ports=&months=&page=1&pid=218
http://www.navigator.gr/landingpages.aspx?pid=146&lang=el
http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=2&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=el
http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=2&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=el


 
 

 

 
 

Κρουαζιέρες σε ένα ποτάμι δεν είναι σίγουρα ο πιο γρήγορος τρόπος μεταφοράς. Και οι 

αμέτρητες ακτές του Ρήνου, του Δούναβη,  και του Σηκουάνα δεν είναι ο γρηγορότερος 

τρόπος για να φτάσετε από το ένα σημείο στο άλλο. Αλλά ακριβώς αυτό είναι που 

θέλουμε να δώσουμε στους καλεσμένους μας: χαλάρωση και ξεκούραση.  

Εντυπωσιακά κάστρα και μαγευτικές πόλεις κατά μήκος των ακτών συναντώνται με τις 

μοναδικές ανέσεις που προσφέρει η Α-ROSA. Σας περιμένει ένα πλούσιο σε 

δραστηριότητες πρόγραμμα σε συνδυασμό με πολυτελείς εγκαταστάσεις: αναπαυτικές 

καμπίνες, σάουνα, σαλόνι ομορφιάς, γυμναστήριο και γαστρονομικές εμπειρίες με 

τοπικές αλλά και κλασικές συνταγές που θα σας συναρπάσουν! 

 

 
        
              
 
 

                
 
 
 



 
 

 

 
 
 

6ήμερη κρουαζιέρα στο Ρήνο με τα A-ROSA Brava, Aqua, Flora 

 

Κολωνία (Γερμανία) / Αμβέρσα (Βέλγιο) / 

Άμστερνταμ (Ολλανδία) / Ντούισμπουργκ 

(Γερμανία) / Κολωνία (Γερμανία)  

Ιούνιος: 6 

Ιούλιος: 30 

Αύγουστος: 28 

Σεπτέμβριος: 10 

Οκτώβριος: 15, 28 

Νοέμβριος: 2, 3, 4, 13, 18, 28 

 
 

 

Τιμές από 749€ 

 

 

 

 

 
 

8ήμερη κρουαζιέρα στο Ροδανό με το A-ROSA Luna 

 

Λυών (Γαλλία) / Αβινιόν & Αρλ (Γαλλία) / 

Βιβιέρ (Γαλλία) / Λυών (Γαλλία) / 

Τουρνούς (Γαλλία) / Μακόν (Γαλλία) Λυών 

(Γαλλία)  

Μάιος: 20 

Ιούνιος: 3, 10, 17 

 

 
 

Τιμές από 599€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8ήμερη κρουαζιέρα στο Ρήνο με τo Α-ROSA AQUA  

 

Κολωνία (Γερμανία) / Χορν (Ολλανδία) / 

Άμστερνταμ (Ολλανδία) / Ρότερνταμ 

(Ολλανδία) / Γάνδη (Βέλγιο) / Αμβέρσα 

(Βέλγιο) / Ναϊμέχεν (Ολλανδία) / Κολωνία 

(Γερμανία)  

Μάιος: 27 

 

 
 

Τιμές από 699€ 
 

 

 

 

 
 

8ήμερη κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τo A-ROSA VIVA 

 

Παρίσι (Γαλλία) / Ρουέν (Γαλλία) / 

Κοντεμπέκ-εν-Κο (Γαλλία) / Λες Αντελίς 

(Γαλλία) / Βερνόν (Γαλλία) / Παρίσι 

(Γαλλία)  

Μάιος: 6, 13, 20, 27 

Ιούνιος: 3, 10, 17, 24 

Ιούλιος: 1, 8, 15, 22, 29 

Αύγουστος: 5, 12, 19, 26 

Σεπτέμβριος: 2, 9, 16, 30 

Οκτώβριος: 7, 14, 21 

 
 

 

Τιμές από 1.329€ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                              
 

Γνωρίστε την εμπειρία της εξαιρετικής άνεσης και ποιότητας που προσφέρει ο στόλος 

της Lueftner Cruises απολαμβάνοντας αξέχαστες κρουαζιέρες ποταμού στις πιο όμορφες 

ευρωπαϊκές πλωτές οδούς . Ο στόλος του AMADEUS ξεχωρίζει για ταξίδια με πολιτισμική 

και περιβαλλοντική συνείδηση, σε συνδυασμό με την αυστριακή φιλοξενία που είναι 

αφιερωμένη στην ικανοποίηση κάθε επιθυμίας και ανάγκης σας.  

Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας με το στόλο του AMADEUS το ταξίδι είναι ίδιος ο 

προορισμός: οι ευρύχωρες καμπίνες είναι ιδανικές για χαλάρωση και απόλαυση της 

θέας που προσφέρουν τα παράθυρα που εκτείνονται από το δάπεδο μέχρι την οροφή, 

 με γαλλικά μπαλκόνια που προσφέρουν υπέροχη θέα στα τοπία του ποταμού. 

Χαλαρώστε πλήρως και απολαύστε το ταξίδι χωρίς καμιά έννοια: το πλωτό ξενοδοχείο 

σας θα σας συνοδεύει παντού - το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξετε την βαλίτσα 

σας την πρώτη μέρα άφιξης σας! 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 8ήμερη κρουαζιέρα στο Ροδανό και τον Σον με το  MS Amadeus Provence 
 

Λυών (Γαλλία) / Μακόν (Γαλλία) / 

Τουρνούς (Γαλλία) / Λυών (Γαλλία) / 

Αβινιόν (Γαλλία) / Αρλ (Γαλλία) / Σατονέφ 

ντε Ρον (Γαλλία)  / Λυών (Γαλλία)  

Ιούνιος: 1, 15 

Ιούλιος: 20 

Αύγουστος: 3, 10, 17, 31 

Σεπτέμβριος: 7, 28 

Οκτώβριος: 12, 19, 26 

 
 

 

Τιμές από 874€ 

 

 

 

 

 

 
 

8ήμερη κρουαζιέρα στο Παρίσι και το Σηκουάνα με τo MS Amadeus Diamond 

 

Παρίσι (Γαλλία) / Κονφλάνς (Γαλλία) / Ρουέν 

(Γαλλία) / Χάβρη (Γαλλία) / Λες Αντελίς 

(Γαλλία) / Παρίσι (Γαλλία)  

Μάιος:  11 

Ιούνιος:  15, 22 

Ιούλιος: 6 

Σεπτέμβριος:  28 

Οκτώβριος:  5, 12 

 
 

 

Τιμές από 789€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

10ήμερη κρουαζιέρα στο Δούναβη με τo MS Amadeus Royal 

 

Βιέννη (Αυστρία) / Μπρατισλάβα 

(Σλοβακία) / Βουδαπέστη (Ουγγαρία) / 

Βούκοβαρ (Κροατία) / Βελιγράδι (Σερβία) 

/ Σβιστόβ (Βουλγαρία) / Δέλτα του 

Δούναβη / Βουκουρέστι (Ρουμανία)  

Οκτώβριος:  8 

 

 
 

Τιμές από 1.399€ 

 

 
8ήμερη κρουαζιέρα με τo MS Amadeus Royal 

 

Πασσάου (Γερμανία) / Λιντς (Αυστρία) / 

Μελκ (Αυστρία) / Βιέννη (Αυστρία) / 

Μπρατισλάβα (Σλοβακία) / Βουδαπέστη 

(Ουγγαρία) 

Οκτώβριος: 26 

 

 
 

Τιμές από 1.795€ 

 

 
16ήμερη κρουαζιέρα με τα MS Amadeus Royal, Brilliant, Symphony 

 

Πασσάου (Γερμανία) / Βιέννη (Αυστρία) / 

Βουδαπέστη (Ουγγαρία)/ Βελιγράδι 

(Σερβία) / Βιντίν (Βουλγαρία) / Ολτένιτα 

(Ρουμανία) / Χίρσοβα (Ρουμανία) / 

Σβιστόβ (Βουλγαρία) / Βούκοβαρ 

(Κροατία) / Καλόκσα (Ουγγαρία) / 

Βουδαπέστη (Ουγγαρία) / Μπρατισλάβα 

(Σλοβακία) / Ντούρνσταϊν (Αυστρία) 

Μάιος: 16 

Ιούλιος: 8  

Οκτώβριος: 11 

 
 

 

Τιμές από 1.767€ 



 
 

 

                                          

                                                       

 

Από το 1976 η CroisiEurope έχει υπάρξει πρωτοπόρος στις κρουαζιέρες στα ομορφότερα 

λιμάνια της Ευρώπης και είναι έχει την πιο μακρά ιστορία στην ναυσιπλοϊα με 

ποταμόπλοια. Ο στόλος των 30 πλοίων που διαθέτει θα σας ταξιδέψει στις 

εντυπωσιακότερες ευρωπαϊκές μητροπόλεις της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της 

Γερμανίας και του Βελγίου: από τη ρομαντική κοιλάδα του Ρήνου, στο Ροδανό και τον 

Σον, μέχρι το Σηκουάνα, το Δούναβη και τη Βενετία. Μοναδικές γαστρονομικές 

εμπειρίες, κρασί της καλύτερης ποιότητες, αρχιτεκτονικά μνημεία εξαίρετης ομορφιάς 

και χώροι τέχνης και πολιτισμού θα πλαισιώσουν ιδανικά την κρουαζιέρα σας.  

Παράλληλα, ασφάλεια, άνεση και οικειότητα είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 

CroisiEurope καθώς παρά το μεγάλο της μέγεθος παραμένει μια ανεξάρτητη, 

οικογενειακή επιχείρηση που βάζει πάνω από όλα τον πελάτη και την εξυπηρέτησή του.  

 

 

 

 

      

 



 
 

  5ήμερη κρουαζιέρα στο Βερολίνο με τo MS Mona Lisa & Victor Hugo 

 

Ένα πανόραμα του Βερολίνου μέσα από πιο 

αντιπροσωπευτικά του μνημεία και ορόσημα!  

Μάιος:  23 

Ιούνιος:  20 

Ιούλιος:  18 

Αύγουστος: 8, 15 

Σεπτέμβριος:  8, 12 

 

 

Τιμές από 681€ 
 

  5ήμερη κρουαζιέρα στο Βέλγιο και την Ολλανδία με το MS Symphonie 

 

Αμβέρσα , Άμστερνταμ και Ρόττερνταμ σας 

προσφέρουν τα ομορφότερα τοπία τους για 5 

ημέρες! Αναχώρηση από Αμβέρσα και άφιξη στο 

Άμστερνταμ.  

Ιούνιος:  14 

Ιούλιος:  13 

Αύγουστος:  11 

Οκτώβριος:  17 

 

 

Τιμές από 474€ 
 

  5ήμερη κρουαζιέρα στη Βενετία με το MS Michelangelo 

 

Ένα πανόραμα της Βενετίας μέσα από πιο 

αντιπροσωπευτικά της  μνημεία και ορόσημα!  

Μάιος:  19, 23, 27, 31 

Ιούνιος:  8, 12, 16, 20 

Ιούλιος: 17, 21 

Αύγουστος:  4 

Σεπτέμβριος:  13, 19, 21, 25, 29 

Οκτώβριος:  7, 11, 15, 25, 29 

 

 

Τιμές από 699€ 



 
 

 

 

 

  9ήμερη κρουαζιέρα  από το Άμστερνταμ στη Βασιλεία  με το MS Lafayette 

 

Άμστερνταμ (Ολλανδία) / Ντίσελντορφ (Γερμανία) 

/ Κολωνία & Κόμπλενζ (Γερμανία) / Μάιντζ & Βορς 

(Γερμανία) / Στρασβούργο & Μπρέισαχ 

(Γερμανία) / Βασιλεία (Ελβετία)   

Μάιος:  26, 18* 

Ιούνιος: 3*,  11, 19*, 27  

Ιούλιος:  13, 21*, 29 

Αύγουστος:  6* 

(Στις ημερομηνίες με αστερίσκο το δρομολόγιο 

πραγματοποιείται αντίστροφα) 

 

 

Τιμές από 1.601€ 
 

 

 

 

  7ήμερη κρουαζιέρα  στην Προβηγκία, το Ροδανό και τον Σον με το MS Mistral & Van Gogh 

 

Λυών (Γαλλία) / Αρλ & Αβινιόν (Γαλλία) /  Αβινιόν 

& Βιβιέρς (Γαλλία) / Βιβιέρς & Τεν Λ’ Ερμιτάζ 

(Γαλλία) / Βιέν & Λυών (Γαλλία) / Τουρνούς 

(Γαλλία) / Λυών (Γαλλία) 

Ιούνιος:  8  

Αύγουστος:  1 

Σεπτέμβριος:  30 

(Στις ημερομηνίες με αστερίσκο το δρομολόγιο 

πραγματοποιείται αντίστροφα) 

 

 

Τιμές από 1.207€ 
 

 

 



 
 

                               

 

H Crucemundo θα σας ταξιδέψει στα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά ποτάμια του 

κόσμου με έναν μεγάλο στόλο από πρωτοπόρα πλοία πολλών ανέσεων.  Κρουαζιέρες με 

ποταμόπλοια σε μεγάλη ποικιλία ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς επιβάτες: 

γνωρίστε τον επιβλητικό Βόλγα  σε συνδυασμό με τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, 

τον ποταμό Μεκόνγκ μαζί με την Καμπότζη και το Βιετνάμ, τους ποταμούς που 

διασχίζουν τις ομορφότερες ευρωπαϊκές μητροπόλεις αλλά και τους ιερούς ποταμούς 

Ιραβάντυ και Γάγγης στη Μιανμάρ και την Ινδία αντίστοιχα που θα σας εντυπωσιάσουν. 

Ρωσία, Κεντρική Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ασία σας περιμένουν να σας δείξουν τα πιο 

αντιπροσωπευτικά μνημεία και ορόσημά τους! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   8ήμερη κρουαζιέρα στην Κεντρική Ευρώπη με τo MS Bellejour 

 

Ντίσελντορφ  (Γερμανία)/ Κόμπλενζ (Γερμανία) / 

Μανχάιμ (Γερμανία) / Στρασβούργο (Γαλλία)/ 

Σπέγιερ (Γερμανία)  / Μάιντζ  (Γερμανία)/ 

Μποπάρντ (Γερμανία) / Βόννη  (Γερμανία)/ 

Κολωνία (Γερμανία) / Ντίσελντορφ (Γερμανία) 

Δεκέμβριος: 6, 13, 20, 27 

 

 
 

Τιμές από 785€ 

 

 
   8ήμερη κρουαζιέρα στην Κεντρική Ευρώπη με το MS Fidelio  

 

Βιέννη (Αυστρία) / Μελκ (Γερμανία) / Ντούρνσταϊν 

(Γερμανία) / Βουδαπέστη (Ουγγαρία) / Έστεργκομ 

(Γερμανία) / Μπρατισλάβα (Σλοβακία) / Βιέννη 

(Αυστρία)  

Δεκέμβριος:   6, 13, 20, 27 

 

 
 

Τιμές από 640€ 

 

 
   8ήμερη κρουαζιέρα από το Άμστερνταμ στη Βασιλεία με το MS Alemannia 

 

Άμστερνταμ (Ολλανδία) / Κολωνία (Γερμανία) / 

Κόμπλενζ (Γερμανία) / Ρούντσχαϊμ (Γερμανία) / 

Μάνχαϊμ (Γερμανία) / Σπέγιερ (Γερμανία) / 

Στρασβούργο (Γαλλία) / Βασιλεία (Ελβετία)  

Ιούνιος: 8,  15 

Ιούλιος: 6, 13 

Αύγουστος:  16, 23 

Σεπτέμβριος:  18, 25 

Οκτώβριος: 2, 9 

 

 
 

Τιμές από 720€ 

 

 



 
 

 

                                        

 

 

 

 

 

H VODOHOD ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί τον μεγαλύτερο tour operator σε ποτάμια 

στη Ρωσία. Στόχος της να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς  πελάτες 

αναβαθμίζοντας αδιάλειπτα τις υπηρεσίες  και τις ανέσεις που προσφέρει: το εσωτερικό 

των ποταμόπλοιων ανακαινίζονται τακτικά ενώ οι γαστρονομικές εμπειρίες που παρέχει 

γίνονται όλο και πιο εκλεκτές.  

Η Ρωσία είναι η κατεξοχήν χώρα που ενδείκνυται για κρουαζιέρες σε ποτάμια καθώς 

είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να έρθετε κοντά στη ρωσική νοοτροπία και 

κουλτούρα βιώνοντας το δέος και τη μυσταγωγία της ρωσικής επικράτειας. Παράλληλα 

θα απολαύσετε παραδοσιακά ρωσικά τραγούδια και συνταγές της τοπικής κουζίνας 

ώστε να αποκτήσετε την πιο αντιπροσωπευτική εμπειρία της ρωσικής ιστορίας.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
  12ήμερη κρουαζιέρα Μόσχα – Αγία Πετρούπολη  με τα M/S Konstantin Fedin, Nikolay 

Chemyshevsky, Zosima Shashkov  

 

Μόσχα / Ούγκλιτς / Γιαροσλάβ / Γκόριτσυ 

/  Κίτζχη /  Μαντρόγκι / Αγία Πετρούπολη  

Μάιος: 23 

Ιούλιος:  4, 11, 25,  

Αύγουστος: 1, 15 

Σεπτέμβριος: 5, 26 

 

 
 

Τιμές από 1.585 € 
 

 

 

 

 
  13ήμερη κρουαζιέρα Μόσχα –  Αστραχάν με το M/S Nizhny Novgorod   

 

Μόσχα / Ούγκλιτς / Γιαροσλάβ / Κόστρομα 

/ Νίτζνι Νόβγκοροντ  / Καζάν / Σαμάρα /  

Σαράτοφ / Βολγκογκράντ / Αστραχάν  

Σεπτέμβριος: 14 

 

 
 

Τιμές από 1.842 € 
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

                                                      

Οι κρουαζιέρες της Nico Cruises σχεδιασμένες από τους εμπειρότερους επαγγελματίες 

του είδους σας προσφέρουν εμπειρίες ζωής με δρομολόγια και υπηρεσίες που 

ανανεώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς. Επιθυμία τους να ανανεώσουν εξολοκλήρου 

τις κρουαζιέρες με ποταμόπλοια και να ανοίξουν νέους πρωτοποριακούς δρόμους σε 

αυτό το είδος κρουαζιέρας.  

 Τοπία που κόβουν την ανάσα και επιβλητικοί προορισμοί στα ποτάμια της  Ευρώπης, 

της Κίνας, της Καμπότζης, του Βιετνάμ και της Μιανμάρ σας περιμένουν για μοναδικές 

στιγμές χαλάρωσης αλλά και περιπέτειας σε συνδυασμό με τις ανέσεις της Nicko Cruises. 

Ο στόλος των 19 ποταμόπλοιων έχει κατασκευαστεί για να παρέχει υπηρεσίες 

ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων παρέχοντας απολαύσεις που συνδυάζουν πολυτέλεια, 

ψυχαγωγία και χαλάρωση.  

 

 

 



 
 

 

 

 
  8ήμερη κρουαζιέρα στο Δούναβη με τo M/S MAXIMA 

 

Πάσσαου (Γερμανία) / Κρέμς (Αυστρία) /  

Έστστεργκομ  (Ουγγαρία) / Βουσαπέστη 

(Ουγγαρία)  / Μπρατισλάβα (Σλοβακία) / 

Βιέννη (Αυστρία) / Λιντς (Αυστρία) / 

Πάσσαου (Γερμανία)   

Ιούνιος: 5 

Ιούλιος: 1 

Αύγουστος: 7 

Οκτώβριος: 13 

 
 

 

Τιμές από 649 € 
 

 

 

 
  8ήμερη κρουαζιέρα στη Νότια Γαλλία με τo M/S BIJOU DU RHONE 

 

Λυών / Σαλόν / Μακόν / Βιβιέ / Αρλ / 

Αβινιόν / Λυών  

Μάιος: 24, 31   

Ιούνιος: 7, 14 ,21, 28 

Ιούλιος: 5, 12, 19, 26 

Αύγουστος: 2, 9, 16, 23, 30 

Σεπτέμβριος: 6, 13, 20, 27 

Οκτώβριος: 4, 11, 18, 25 

Νοέμβριος: 1 

 

 

Τιμές από 549 € 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
  8ήμερη κρουαζιέρα στον ποταμό Δούρο, Πορτογαλία με τo M/S DOURO CRUISER 

 

Πόρτο / Εντρε ος Ρίος / Ρέγκουα / Βέγκα 

Τερόν / Μπάρτσα ντ’ Άλβα / Πινχάο / 

Πόρτο  

Μάιος: 25   

Ιούνιος: 1, 8 , 15, 22, 29 

Ιούλιος: 6, 13, 20, 27 

Αύγουστος: 3, 10, 17, 24, 31 

Σεπτέμβριος: 7, 14, 21, 28 

Οκτώβριος: 5, 26 

Νοέμβριος: 2 

 
 

 

Τιμές από 999 € 
 

 
8ήμερη κρουαζιέρα στη Βαλτική με τo M/S KATHARINA VON BORA 

 

Πότσδαμ (Γερμανία) / Λέχνιτζ (Γερμανία) / 

Στσέτσιν (Πολωνία) / Βόλγκαστ (Γερμανία) 

/ Γκράιφσβαλντ (Γερμανία) / Στράλσουντ 

(Γερμανία)   

Ιούνιος: 10, 24 

Ιούλιος: 8, 22 

Αύγουστος: 19 

 

 
 

 

Τιμές από 999 € 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
15ήμερη κρουαζιέρα στον ποταμό Μεκόνγκ με τo M/S MEKONG PRESTIGE II 

 

Σιέμ Ρεπ (Καμπότζη) / Πνομ Κρομ 

(Καμπότζη) / Καμπόνγκ Τσάνγκ (Καμπότζη) 

/ Τσονκ Κο (Καμπότζη) / Πνομ Πεν 

(Καμπότζη) / Ταν Τσάου (Βιετνάμ) / Σα 

Ντεκ (Βιετνάμ) / ΧοΤσι Μινχ (Βιετνάμ)   

Νοέμβριος: 5 

Δεκέμβριος: 3 

 

 
 

Τιμές από 4.899 € 
 

 
  17ήμερη κρουαζιέρα στη Μιανμάρ με τo M/S THURGAU EXOTIC II 

 
Γιανγκόν, Αμαραπούρα, Μανταλέι – τα 
ονόματα των πόλεων μόνο υπόσχονται 
εξωτικά αξιοθέατα κατά μήκος του 
Ιραουάντι. Αυτό το ποτάμι, η κύρια 
αρτηρία της Μιανμάρ, θα σας μεταφέρει 
σε ένα ταξίδι σε εξωτικούς πολιτισμούς με 
πολύχρωμα αξιοθέατα, πάντα βιώνοντας 
ειλικρινή φιλοξενία. Σε 17 ημέρες, θα 
φέρουμε τη Μιανμάρ και τους ανθρώπους 
της όσο πιο κοντά σας γίνεται. 
 

Σεπτέμβριος: 19 

Οκτώβριος: 17 

 

 

Τιμές από 5.049 € 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                  

 

 

Ταξιδέψτε σε όλο τον κόσμο και γνωρίστε την απόλυτη ομορφιά και την απόλυτη 

πολυτέλεια με την Viking River Cruises. Όλοι οι πλωτοί δρόμοι σε Ευρώπη, Κίνα, 

Νοτιοανατολική Ασία και Αίγυπτο είναι διαθέσιμοι προς εξερεύνηση και νέες 

περιπέτειες. Ταξιδεύοντας μέσω ποταμού έξω από τις συμβατικές οδικές διαδρομές  θα 

ανακαλύψετε την βαθιά και ουσιαστική φύση αυτών των εκπληκτικών προορισμών αλλά 

και των κατοίκων τους. Στο κατάστρωμα του πολυτελούς και άνετου ποταμόπλοιου θα 

θαυμάσετε τα εντυπωσιακά τοπία να εναλλάσσονται: κάστρα, κοσμοπολίτικες πόλεις, 

γραφικά χωριά, η μαγεία της Ανατολής, η εξωτική Αφρική ή η μοντέρνα Δύση.   

Ταξιδεύουμε για να μάθουμε και να γνωρίσουμε πολιτισμούς και κουλτούρες και η 

Viking αυτό ακριβώς σας προσφέρει: δρομολόγια πλαισιωμένα με τοπικές μουσικές, 

γεύσεις και έθιμα για να νιώσετε κομμάτι του προορισμού.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
   8ήμερη κρουαζιέρα στο Δούναβη σε πέντε χώρες 

 

Πασσάου (Γερμανία) / Λινζ  (Αυστρία) / Μελκ 

(Αυστρία) / Βιέννη (Αυστρία) / Μπρατισλάβα 

(Σλοβακία) / Βουδαπέστη (Ουγγαρία)  

Ιούλιος: 23 

Αύγουστος:  2, 9, 16 

Σεπτέμβριος:  24, 27 

Δεκέμβριος : 8, 15 

 

 
 

Τιμές από 1.561€ 

 

 
   14ήμερη κρουαζιέρα στην Κίνα  

 

Πεκίνο / Ξιάν / Τσονγκίνγκ / Ναός Σιμπαοζάι / 

Ζινγκού /Βουχάν / Σανγκάη   

Ιούλιος:  19, 28 

Αύγουστος:  9, 12 

Σεπτέμβριος:  2, 5, 26, 29  

Οκτώβριος: 23 

Νοέμβριος: 13 

 

 
 

Τιμές από 2.598€ 

 

 
  8ήμερη κρουαζιέρα στην καρδιά της Νορμανδίας  

 

Παρίσι / Βερνόν / Ρουέν / Νορμανδία / Λες 

Αντελίς / Παρίσι 

 Ιούλιος:  19, 28 

Αύγουστος:  9, 11, 13, 23 

Σεπτέμβριος:  10, 15, 22, 27 

Οκτώβριος:  22 

Δεκέμβριος:  17 

 

 
 

Τιμές από 1.563€ 

 



 
 

 

 

                                                      

 

Υπηρεσίες, ανέσεις, ποιότητα, επιλογές: αυτός είναι ο κόσμος της πιο πολυβραβευμένης 

πολυτελούς εταιρείας κρουαζιέρας στον κόσμο.  Ανακαλύψτε τις εντυπωσιακότερες 

ευρωπαϊκές μητροπόλεις και τοπία που κόβουν την ανάσα ταξιδεύοντας με την Crystal 

River Cruises στους πλωτούς δρόμους της ηπείρου. Θα ζήσετε μοναδικές στιγμές άνεσης 

και πολυτέλειας, ψυχαγωγίας και χαλάρωσης σε μια εταιρία 5 αστέρων, με προσωπικό 

μπάτλερ για κάθε σουίτα.  

Εξαιρετικός σχεδιασμός, πρωτοποριακά πλοία, η καλύτερη κουζίνα εν πλω είναι μόνο 

μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα πλαισιώσουν την κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο της 

Crystal και έχουν αναβαθμίσει  εξολοκλήρου αυτό το είδος κρουαζιέρας. Παράλληλα, ο 

ασυναγώνιστος νέος στόλος συνδυάζεται αρμονικά με πολλές διανυκτερεύσεις στα πιο 

δημοφιλή ευρωπαϊκά λιμάνια και εκδηλώσεις γεμάτες τέχνη και πολιτισμό. Οι ανέσεις 

και η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση που προσφέρει το έμπειρο προσωπικό της Crystal 

και οι μαγευτικού προορισμοί θα γοητεύσουν και τους πιο απαιτητικούς επιβάτες.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
10ήμερη χριστουγεννιάτικη κρουαζιέρα στο Ρήνο με τo M/S CRYSTAL BACH 

 

Άμστερνταμ (Ολλανδία) / Κολωνία 

(Γερμανία) / Κόμπλεντς (Γερμανία) / 

Ρουντεσχάιμ (Γερμανία) / Σπάιερ 

(Γερμανία) / Κελ (Γερμανία) / Μπρέισαχ 

(Γερμανία) / Βασιλεία (Ελβετία)   

23 Δεκεμβρίου 2017 – 2 Ιανουαρίου 2018   

 

 

 
 

Τιμές από 3.675 € 
 

 

 

 

 

  16ήμερη χριστουγεννιάτικη κρουαζιέρα στην Ευρώπη με τo M/S CRYSTAL MAHLER 
 

Άμστερνταμ (Ολλανδία) / Κολωνία 

(Γερμανία) / Κόμπλεντς (Γερμανία) /  

Μίλτενμπεργκ (Γερμανία) / Βέρτχαιμ 

(Γερμανία) / Βίρτσμπουργκ (Γερμανία) / 

Μπάμπεργκ (Γερμανία) / Νυρεμβέργη 

(Γερμανία) / Ρέγκενσμπουργκ (Γερμανία) / 

Ντέγκετορφ (Γερμανία) / Πάσσαου 

(Γερμανία) / Μελκ (Αυστρία) / Ντιρνστάιν 

(Αυστρία) / Βιέννη (Αυστρία) / 

Μπρατισλάβα (Σλοβακία) / Βουδαπέστη 

(Ουγγαρία)   

19 Δεκεμβρίου 2017 – 4 Ιανουαρίου 2018   

 

 

 

Τιμές από 3.675 € 
 

 

 

 

 



 
 

Κρουαζιέρες με yacht 

Πολυτέλεια, χαλάρωση, ασυνήθιστοι προορισμοί και τοπία εκτός τουριστικής μαζικής 

κίνησης ενώνονται αρμονικά σε μια κρουαζιέρα με yacht! 

Αμέτρητοι και μοναδικοί προορισμοί καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά γούστα: 

από τις γαλήνιες παραλίες και τα σμαραγδένια νερά της Γαλλικής Πολυνησίας μέχρι το 

μυστήριο που κρύβεται στην καρδιά της Ιαπωνίας, από τα Νησιά Φίτζι και τα Νησιά 

Μπόρα Μπόρα μέχρι τις Βιετναμέζικες ακτές και από την μαγευτική Ινδονησία μέχρι τον 

παγωμένο Αρκτικό Ωκεανό οι κρουαζιέρες  με yacht προσφέρουν ένα ιδιαίτερο είδος 

διακοπών γεμάτο έντονες εμπειρίες και σας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά 

τα θαύματα της φύσης, απομακρυσμένους πολιτισμούς και ασυνήθιστα αξιοθέατα. 

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δημοφιλείς προορισμοί σε Ευρώπη και Ασία αλλά και σε 

όλο τον κόσμο δεν περιλαμβάνονται στις κρουαζιέρες με yacht. Αντίθετα, μπορείτε να 

απολαύσετε τους προορισμούς αυτούς μέσα από την εμπειρία της κρουαζιέρας με 

yacht και να χαρείτε όλες τις πολύπλευρες ομορφιές τους. ΄  

 

 

 

 

http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=8&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=el
http://www.navigator.gr/Cruises/Search.aspx?&lang=el&destinations=EUROP,&ships=&ports=&months=&page=1
http://www.navigator.gr/Cruises/Search.aspx?&lang=el&destinations=FAR.E,&ships=&ports=&months=&page=1
http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=8&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=el
http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=8&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=el
http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=8&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=el


 
 

                                            
 

Το 1998, η ms / Paul Gauguin ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι στα τιρκουάζ νερά της 

Πολυνησίας και καθιερώθηκε, το πρότυπο τελειότητας παγκοσμίου φήμης - 

συνώνυμo με την Paul Gauguin Cruises. Σήμερα, τα δρομολόγιά μας με ειδυλλιακούς 

προορισμούς επεκτείνονται σε όλη την υδρόγειο, και όπως και το άλλο βραβευμένο 

πλοίο μας, το m / v Tere Moana, μεταφέρουν τους επισκέπτες σε χώρες της Λατινικής 

Αμερικής, της Καραϊβικής και σε ευρωπαϊκά ύδατα. Η επιθυμία σας, να ανακαλύψετε 

παρθένους κολπίσκους και να περιηγηθείτε σε μικρούς παραδείσους, που δεν μπορεί να 

επιτευχθεί με μεγαλύτερα πλοία, μας ενέπνευσε να δημιουργήσουμε ένα στόλο από 

κομψά, μοντέρνα και οικία πλοία - το Gauguin και Moana, βυθισμένα και τα δύο στην 

πολυτέλεια με διάθεση να σας ταξιδεύουν στα πιο εξωτικά μέρη του πλανήτη. 

Επιλέξτε το τέλειο ταξίδι, από μια ευρεία γκάμα προσεκτικών δρομολογίων και 

ανακαλύψτε κρυμμένες λίμνες, ιστορικά διαμάντια, πολύχρωμους 

πολιτισμούς, γευσιγνωσίες και χαλάρωση. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  11ήμερη κρουαζιέρα στις νήσους Τουαμότου και Σοσάιετι με τo MS Paul Gauguin 

 

Ταϊτή (Νήσοι Σοσάιετι) / Χουαχίνε (Νήσοι 

Σοσάιετι ) / Μπόρα Μπόρα (Νήσοι 

Σοσάιετι ) / Ρανγκιρόα (Τουαμότους) / 

Φακαράβα (Τουαμότους) / Τάχα (Νήσοι 

Σοσάιετι ) / Μουρέα (Νήσοι Σοσάιετι ) / 

Ταϊτή (Νήσοι Σοσάιετι )  

Ιούλιος:  5 

 

 
 

                  Τιμές από 5.280€ (στην τιμή περιλαμβάνονται τα αεροπορικά από Λος Άντζελες) 
 

 
  12ήμερη κρουαζιέρα στις νήσους Κουκ και Σοσάιετι με τo MS Paul Gauguin 

 

Ταϊτή (Νήσοι Σοσάιετι) / Χουαχίνε (Νήσοι 

Σοσάιετι ) / Αϊτουτάκι (Κουκ) / Ραροτόνγκα 

(Κουκ) / Μπόρα Μπόρα (Νήσοι Σοσάιετι ) 

/ Τάχα (Νήσοι Σοσάιετι ) / Μουρέα (Νήσοι 

Σοσάιετι ) / Ταϊτή (Νήσοι Σοσάιετι )  

Αύγουστος:  26 

 

 

                             Τιμές από 5.645€ (στην τιμή περιλαμβάνονται τα αεροπορικά από Λος Άντζελες) 
 

 
  15ήμερη κρουαζιέρα στις νήσους Μαρκεζάς, Τουαμότους και Σοσάιετι με τo MS Paul Gauguin 

 

Ταϊτή (Νήσοι Σοσάιετι) / Φακαράβα 

(Τουαμότους) Φατού Χίβα (Μαρκεζάς) / 

Χίβα Όα (Μαρκεζάς) / Ταχουάτα 

(Μαρκεζάς) / Νούκου Χίβα (Μαρκεζάς) / 

Χουαχίνε (Νήσοι Σοσάιετι )/ Μπόρα 

Μπόρα (Νήσοι Σοσάιετι ) / Τάχα (Νήσοι 

Σοσάιετι ) / Μουρέα (Νήσοι Σοσάιετι ) / 

Ταϊτή (Νήσοι Σοσάιετι ) 

Νοέμβριος:  18 

 

 
 

Τιμές από 6.792€  (στην τιμή περιλαμβάνονται τα αεροπορικά από Λος Άντζελες) 
 

 



 
 

                           

Compagnie du Ponant yacht cruises - η μόνη γαλλική γραμμή κρουαζιέρας που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της μεγάλη ναυτιλιακή παράδοση της Γαλλίας. Χαρακτηριστικά 

πλοία, που φέρνουν τη γαλλική σημαία και συμβολίζουν το "στυλ του Cruising". Ζήστε 

την απαράμιλλη απόλαυση μιας «ιδιωτικής κρουαζιέρας". Κάθε επισκέπτης είναι 

ελεύθερος να απολαύσει ή να μοιραστεί ευχάριστες στιγμές κατά τη διάρκεια των 

πολλών δραστηριοτήτων που προσφέρονται, καθώς και να επισκεφθεί προορισμούς και 

λιμάνια προσβάσιμα μόνο σε μικρά πλοία. Απολαύστε τις ομορφιές της εμπνευσμένης 

γαλλικής κουζίνας σ' ένα οικείο περιβάλλον, τη διακριτική εξυπηρέτηση με προσοχή στη 

λεπτομέρεια και αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης στο κομψό κατάστρωμα. Μια συνεχής 

αναζήτηση για την τελειότητα. Όποια κρουαζιέρα και να επιλέξετε, θα βρείτε πάντα τις 

ίδιες εξαιρετικές συνθήκες άνεσης, υπηρεσιών και κομψότητας με την υπογραφή της La 

Compagnie du Ponant. Από τη στιγμή που θα ανεβείτε, θα εκτιμήσετε την κομψή 

αυθεντικότητα και θα ικανοποιηθείτε με το κομψό και φιλικό περιβάλλον. Διακριτική 

αλλά προσεγμένη εξυπηρέτηση και εξαιρετική γαλλική κουζίνα είναι φυσικά στο 

επίκεντρο.  

 

 

 



 
 

 

 

8ήμερη κρουαζιέρα Αθήνα–Βενετία με τo Le Lyrial 

 

Αθήνα (Πειραιάς) / Ύδρα / Παξοί / 

Ντουμπρόβνικ (Κροατία) / Μιγιέτ 

(Κροατία) / Κόρκουλα (Κροατία) / Χβαρ 

(Κροατία) / Οπατία (Κροατία) / Βενετία 

(Ιταλία)  

Ιούλιος: 4 

 

 

Τιμές από 4.170€ 

 

 

10ήμερη κρουαζιέρα στη Βόρεια Αμερική  με τo Le Soleal 

 

Βοστώνη (ΗΠΑ) / Λούνενμπουργκ 

(Καναδάς) / Μπαρ Χάρμπορ (ΗΠΑ) / 

Σάλεμ (ΗΠΑ) / Νιου Πορτ (ΗΠΑ) / Νέα 

Υόρκη (ΗΠΑ) / Όακ Μπλαφ (ΗΠΑ) / 

Βοστώνη (ΗΠΑ)  

Σεπτέμβριος : 28       
 

Τιμές από 4.060€ 

 

 

12ήμερη κρουαζιέρα Αυστραλία  - Ινδονησία με τo L’Austral 

 

Ντάργουιν (Αυστραλία) / Νήσοι Κελ 

(Ινδονησία) / Τρίτον (Ινδονησία) / 

Αργκούνι (Ινδονησία) /Μπάντα Νέιρα 

(Ινδονησία) / Άμπον (Ινδονησία) / 

Σουλαβέσι (Ινδονησία) / Καλαμπαρί 

(Ινδονησία) / Λο Λιάνγκ (Ινδονησία) 

Μπεόα (Ινδονησία)  

Σεπτέμβριος : 11 

 

 

Τιμές από 4.060€ 

 



 
 

                                                            

Αν ψάχνετε για άψογη εξυπηρέτηση, την καλύτερη κουζίνα και τις κορυφαίες ποιότητας 

εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με μια χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα, δεν χρειάζεται να 

ψάξετε περαιτέρω. Εξαιρετικό στυλ 5-αστέρων συνδέει με μαεστρία όλα τα στοιχεία που 

χρειάζεστε για να απολαύσετε ένα χαλαρό διάλειμμα και αποδεικνύει ότι μπορεί να 

υπάρχουν πολυτελή ταξίδια χωρίς αυστηρές διατυπώσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα 

τρία σκάφη μας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο αριθμό θαυμαστών.  

Το μεγαλείο μιας προηγούμενης εποχής  δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό επί του 

σκάφους. Και όπως η εθιμοτυπία των παλαιότερων εποχών έχει δώσει τη θέση της σε 

μια πιο casual ατμόσφαιρα, αυτό θα είναι ένα ταξίδι στο οποίο μπορείτε να απολαύσετε 

την υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με τη χαλαρή φύση της σύγχρονης ζωής. Θα βιώσετε 

την αυθεντικότητα της γοητείας του SEA CLOUD'S, με τις υπέροχες πινελιές της 

νοσταλγίας και της διαχρονικής ομορφιάς που θα σας ξαφνιάζει σε κάθε στροφή. 

Μεγαλείο του πλοίου είναι μαγευτική. Η SEA CLOUD είναι πραγματικά ένας ζωντανός 

θρύλος και, για πολλούς, είναι το πραγματικό αποκορύφωμα του ταξιδιού τους. 

 

           

        



 
 

 

 

 
9ήμερη κρουαζιέρα στην Αδριατική από Πειραιά με το Sea Cloud  

 

Πειραιάς (Ελλάδα) / Ιθάκη (Ελλάδα) / 

Κέρκυρα (Ελλάδα) / Κόρκουλα (Κροατία) / 

Σπλιτ (Κροατία) / Ροβίνιο (Κροατία) / 

Βενετία (Ιταλία)  

 

Σεπτέμβριος: 27 

 

 

 
 

Τιμές από 3.525€ 

 

 
7ήμερη κρουαζιέρα Βαλέτα – Ισπανία με το Sea Cloud II 

 

Βαλέτα (Μάλτα) / Συρακούσες (Σικελία) / 

Λίπαρι (Ιταλία) / Παλέρμο (Σικελία) / 

Κάλιαρι (Σαρδηνία) / Μαγιόρκα (Ισπανία) 

/ Βαλένθια (Ισπανία)  

Οκτώβριος : 28 

 

 

    
 

Τιμές από 4.645€ 

 

 
9ήμερη κρουαζιέρα Βαλένθια  - Καζαμπλάνκα με το Sea Cloud II 

 

Βαλένθια (Ισπανία) / Ίμπιζα (Ισπανία) / 

Μάλαγα (Ισπανία) / Καντίζ (Ισπανία) / 

Καζαμπλάνκα (Μαρόκο) 

Νοέμβριος: 6 

 

 

 
 

Τιμές από 3.755€ 

 



 
 

 

                                           

Η Windstar Cruises έχει ένα στόλο από μικρά πολυτελή κρουαζιερόπλοια, γνωστά για την 

οικεία εμπειρία και τις μοναδικές προσεγγίσεις στα καλύτερα μικρά λιμάνια και κρυφούς 

όρμους. Προσφάτως ανακαινίστηκαν τρία γιοτ που μεταφέρουν 148-310 επιβάτες σε 50 

λιμάνια της Ευρώπης, στο Νότιο Ειρηνικό, την Καραϊβική και την κεντρική Αμερική. Τον 

Μάιο του 2014 ξεκίνησε το Star Pride και ακολουθεί το Star Breeze και Star Legend τον 

Μάιο του 2015. Όλα τα πλοία με χωρητικότητα 212 επιβατών το καθένα, θα 

διπλασιάσουν το μέγεθος του στόλου της Windstar καθιστώντας την εταιρία ηγέτη στην 

πλεύση μικρών κρουαζιερόπλοιων με χωρητικότητα 300 ή λιγότερων επιβατών σε 

συνολικά 1.242 κλίνες. Διαβείτε σε καταπληκτικά μέρη, απολαύστε οικείες πολιτιστικές 

εμπειρίες και ενωθείτε με τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς μόνο ένα μικρό πλοίο μπορεί. 

Αυτό σημαίνει διακοπές, αυτό σημαίνει προσωπική εμπειρία. Σας καλωσορίζουμε στον 

κόσμο των μικρών κρουαζιερόπλοιων, που προσφέρει η Windstar. Ελευθερία ... η 

απόλυτη πολυτέλεια -Πιστεύουμε ότι η απόλυτη πολυτέλεια είναι μια εμπειρία που έχει 

σχεδιαστεί για τις προσωπικές σας προτιμήσεις, όπως ακριβώς και το δικό σας ιδιωτικό 

γιοτ. Εδώ θα βρείτε όλη την πολυτέλεια που περιμένατε και μπορείτε να προσθέσετε 

πολλά περισσότερα, κάνοντας μια κρουαζιέρα στα μέτρα σας. 

 

 

 



 
 

 

 
  11ήμερη κρουαζιέρα στη Βόρεια Ευρώπη  με τo Star Pride 

 

Εδιμβούργο (Σκωτία) / Κίρκγουολ (Σκωτία) 

/ Μπέργκεν (Νορβηγία) / Όλντεν 

(Νορβηγία) / Αλεσούντ (Νορβηγία) / 

Μόλντε (Νορβηγία) / Τόρσχαβνκ (Δανία) / 

Ρέικιαβικ (Ισλανδία)  

 Ιούλιος: 6 

 

    
 

Τιμές από 2.574€ 

 

 

 
  1ήμερη κρουαζιέρα «Πανόραμα της Βαλτικής» με τo Wind Furf 

 

Κοπεγχάγη (Δανία) / Μπόρνχολμ (Δανία) / 

Γκντάνσκ (Πολωνία) / Κλαίπεντα 

(Λιθουανία) / Ταλίν (Εσθονία) / Ελσίνκι 

(Φινλανδία) / Αγ. Πετρούπολη (Ρωσία) / 

Στοκχόλμη (Σουηδία)  

Ιούλιος: 23 

 

    
 

Τιμές από 2.758€ 

 

 

 
  8ήμερη κρουαζιέρα Ιταλία και Δαλματικές Ακτές με τo Star Legend 

 

Ρώμη (Ιταλία) / Αμάλφι (Ιταλία) / 

Τζιαρντίνι Νάξος (Ιταλία) / Κότορ 

(Μαυροβούνιο)  / Ντουμπρόβνικ (Κροατία) 

/ Σπλιτ (Κροατία) / Ροβίνιο (Κροατία) / 

Βενετία (Ιταλία)  

Σεπτέμβριος: 25 

 

    
 

Τιμές από 2.574€ 

 



 
 

                                                

 

Με έτος ίδρυσης το 2001, η SeaDream Yacht Club έχει καταφέρει να επηρεάσει και να 

αναβαθμίσει αυτό το είδος ταξιδιού (yachting) με τα δύο πρωτοποριακού σχεδιασμού 

mega yachts (Sea Dream I & Sea Dream II).  «Είναι γιοτ, όχι κρουαζιέρα» είναι το όραμα 

της εταιρίας, να προσφέρει δηλαδή την πιο ποιοτική εμπειρία του yachting ώστε να 

ξεπεράσει τις προσδοκίες ακόμα και των πιο απαιτητικών επιβατών. Πολυτέλεια, 

εξατομικευμένες υπηρεσίες και ανέσεις πολλών αστέρων συνδυάζονται αρμονικά με 

προορισμούς και εξωτικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Τα δρομολόγια της Sea Dream 

είναι σχεδιασμένα ώστε να προσεγγίζουν μικρά λιμάνια και μέρη που τα μεγάλα 

κρουαζιερόπλοια δεν μπορούν. Από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, και τα δύο γιοτ της 

εταιρίας πλέουν στη Μεσόγειο. Από το Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο σειρά έχουν τα 

σμαραγδένια νερά της Καραϊβικής. Για να ενισχύσουν την εμπειρία του yachting, η Sea 

Dream επιλέγει να διανυκτερεύει στα πιο δημοφιλή λιμάνια για yachts στον κόσμο.  

      

                                        



 
 

                                   7ήμερη κρουαζιέρα Ντουμπρόβνικ Αθήνα  με τo Sea Dream II 

 

Ντουμπρόβνικ (Κροατία) / Ιτέα (Ελλάδα) / 

Κόρινθος (Ελλάδα) / Ύδρα (Ελλάδα) /Πάτμος 

(Ελλάδα) / Νάξος (Ελλάδα) / Μύκονος 

(Ελλάδα) / Πειραιάς (Ελλάδα)  

Αύγουστος : 26 

 

 
 

Τιμές από 4.205€ 

 

                                     6ήμερη κρουαζιέρα στην Καραϊβική  με τo Sea Dream I 

 

Μπριτζτάουν (Μπαρμπέιντος) / Λε Μαρίν 

(Μαρτινίκα) Ρόντνεϊ Μπέι (Σάντα Λουτσία)  

/ Νήσος Πίτζεον (Σάντα Λουτσία) / Πορτ 

Ελίζαμπεθ (Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες) / 

Τομπάγκο Κέις (Άγιος Βικέντιος και 

Γρεναδίνες) / Νήσος Γιούνιον ( Άγιος 

Βικέντιος και Γρεναδίνες) / Μέιρο (Άγιος 

Βικέντιος και Γρεναδίνες) / Μπριτζτάουν 

(Μπαρμπέιντος) 

Οκτώβριος: 29 

 

 

Τιμές από 2.616€ 

 

                                      7ήμερη κρουαζιέρα στην Καραϊβική με το  Sea Dream II 

 

Σαρλότ Αμαλί (Αμερικάνικες Παρθένες Νήσοι) 

/ Ανγκίλα (Βρετανικό έδαφος) / Σάμπα 

(Ολλανδικές Αντίλλες) / Γκουστάβια 

(Βρετανικό έδαφος) / Τσαρλστάουν (Άγιος 

Χριστόφορος και Νέβις) / Τορτόλα 

(Βρετανικές Παρθένες Νήσοι) / Νήσος 

Νόρμαν (Βρετανικές Παρθένες Νήσοι) / 

Φίσερς Κόουβ (Βρετανικές Παρθένες Νήσοι) / 

Σαρλότ Αμαλί (Αμερικάνικες Παρθένες Νήσοι 

Δεκέμβριος : 2 

 

 

Τιμές από 2.616€ 

 

 



 
 

 

                                           

 

Με πρώτη έγνοια την εξυπηρέτηση του πελάτη στις καλύτερες συνθήκες, η  Sailing-

Classics έχει σχεδιάσει τα δρομολόγια της σύμφωνα με τις εποχές του χρόνου: οι πιο 

όμορφες ακτές της Μεσογείου την άνοιξη και το καλοκαίρι και τα σμαραγδένια νερά της 

Καραϊβικής το φθινόπωρο και το χειμώνα.   

Με τίποτα λιγότερο από την κλασική τελειότητα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι 

υπηρεσίες και οι ανέσεις που προσφέρει η Sailing-Classics. Ευέλικτο πρόγραμμα, 

εξωτικοί προορισμοί, φιλικό και έμπειρο προσωπικό με τον καπετάνιο να βρίσκεται σε 

συνεχή επικοινωνία με τους επιβάτες μέσα σε ένα κλίμα οικειότητας και ασφάλειας, τα 

ταξίδι σας θα αποτελέσει εμπειρία ζωής.  

 Με 24ωρη φροντίδα από το πλήρωμα, πλούσιες  δραστηριότητες, εκλεκτά υλικά και 

ποτά, η εμπειρία του yachting βρίσκει την κλασική φινετσάτη αίγλη της και αποθεώνεται 

σε συνδυασμό με τους εκπληκτικούς προορισμούς των δρομολογίων.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
8ήμερη κρουαζιέρα  στη Μεσόγειο με τo Kairos 

 

Συρακούσες (Σικελία) / Αίτνα (Ιταλία) / 

Ταορμίνα (Ιταλία) / Αιολίδες Νήσοι (Ιταλία) / 

Συρακούσες (Σικελία) 

Ιούλιος: 8, 15 

 

    
 

Τιμές από 1.950€ 

 

 
8ήμερη κρουαζιέρα  στη Μάλτα με τo Kairos 

 

Απολαύστε τις ομορφιές της Μάλτας 

(Κομίνο, Γκόζο, Βαλέτα) σε μια μοναδική 

καλοκαιρινή κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. 

Σεπτέμβριος: 23, 30 

Οκτώβριος: 7, 14, 21, 28 

 

 
 

Τιμές από 1.800€ 

 

 
8ήμερη κρουαζιέρα  στην Καραϊβική με τo Chronos  

 

Ένα πανόραμα της Καραϊβικής που θα σας 

καταπλήξει: Αντίλλες, Γρεναδίνες, Άγιος 

Βικέντιος, Σάντα Λουτσία είναι μόνο μερικά 

από τα εξωτικά τοπία που θα επισκεφθείτε. 

Δεκέμβριος: 21, 28 

 

 
 

Τιμές από 2.150€ 

 

 

 



 
 

Εναλλακτικές κρουαζιέρες 

Οι εναλλακτικές κρουαζιέρες ή κρουαζιέρες εξερεύνησης και περιπέτειας 

πραγματοποιούνται στις πιο ακραίες και δυσπρόσιτες γωνιές του πλανήτη μας και 

προσφέρουν ένα ιδιαίτερο είδος διακοπών γεμάτο δράση και έντονες εμπειρίες. Σας 

δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τα θαύματα της φύσης, απομακρυσμένους 

πολιτισμούς και ασυνήθιστα αξιοθέατα! 

Για τους λάτρεις της δράσης, οι εναλλακτικές κρουαζιέρες αποτελούν την ιδανική 

διέξοδο ασύγκριτων συγκινήσεων απέναντι στο μεγαλείο και το δέος που προκαλεί η 

φύση σε κάθε της μορφή –πυκνά δάση, στενά βραχώδη μονοπάτια, επιβλητικοί 

καταρράκτες, απέραντες έρημοι. Πέρα από τη φύση, οι κρουαζιέρες αυτές συνδυάζουν 

με αξιοζήλευτη μαεστρία τέχνη, πολιτισμό, αρχιτεκτονική και ιστορία: μεγαλειώδη 

κάστρα και φρούρια, μεγαλεπήβολοι ναοί και χώροι λατρείας, ξεχωριστά αξιοθέατα και 

ιστορικά μνημεία είναι μερικά από όσα μπορεί κανείς να θαυμάσει στις επιλογές που 

δίνουν οι εναλλακτικές κρουαζιέρες.  

 

 

 

 

 

http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=7&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=
http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=7&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=el
http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=7&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=el
http://www.navigator.gr/Packages/Search.aspx?destination=&month=&categories=7&companyid=0&adults=2&children=&type=cruises&lang=el


 
 

                                        

 
Πρωτοπόροι στα ταξίδια εξερεύνησης στην Αρκτική και την Ανταρκτική, η Oceanwide 

Expeditions προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες και τοπία που κόβουν την ανάσα στην καρδιά 

των πολικών περιοχών.  Νέος μοντέρνος στόλος κατάλληλος για αυτού του είδους τα ταξίδια 

και δραστηριότητες που θα σας ενθουσιάσουν είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά της 

εταιρίας αυτής.. Στόχος της Oceanwide Expeditions είναι να παρέχει στους επιβάτες της την 

πιο ζωντανή και έντονη βιωματική εμπειρία του κάθε τόπου, εστιάζοντας στην μοναδικής 

ομορφιάς άγρια φύση και πανίδα. Το φιλικό προσωπικό μας, οι έμπειροι οδηγοί-συνοδοί στις 

εκδρομές και οι άνετες, ζεστές εγκαταστάσεις του πλοίου θα σας καταπλήξουν. Για 

συγκεκριμένες δραστηριότητες εκτός πλοίου διατίθενται σκηνές, υπνόσακοι, χιονοπέδιλα, 

καγιάκ, αναπνευστήρες, πλαστικές μπότες και εξοπλισμός αναρρίχησης.  Παράλληλα, σε 

συγκεκριμένα δρομολόγια  του πλοίου Ortelius  διατίθενται ελικόπτερα. Τα πιο απρόσιτα 

μέρη της Αρκτικής και της Ανταρκτικής γίνονται προσιτά με της Oceanwide Expeditions.  

 

 

 

 



 
 

 

 
  12ήμερη κρουαζιέρα στην Ανταρκτική Χερσόνησο m/v Ortelius 

 

Το απόλυτο πανόραμα της Ανταρκτικής σας 

περιμένει! Με λιμάνι αναχώρησης και 

άφιξης  την Ουσουάια στην Αργεντινή 

ζήστε μια εμπειρία ζωής θα σας 

συντροφεύει για πάντα: τοπία φυσικής 

ομορφιάς που κόβουν την ανάσα και 

αξιαγάπητοι πιγκουίνοι  που θα λατρέψετε! 

Νοέμβριος:  4 

 

 
 

Τιμές από 5.600€ 

 

 

 
  20ήμερη κρουαζιέρα στην Ανταρκτική Χερσόνησο και τις νήσους Φόκλαντ m/v Ortelius 

 

Με λιμάνι αναχώρησης και άφιξης  την 

Ουσουάια στην Αργεντινή ζήστε μια 

εμπειρία ζωής στην Ανταρκτική Χερσόνησο 

και τις Νήσους Φόκλαντ! 

 

 Νοέμβριος: 29 

 

 
 

Τιμές από 9.650€ 

 

 

 
  11ήμερη κρουαζιέρα στην Ανταρκτική Χερσόνησο και τις νήσους Σέτλαντ m/v Ortelius 

 

Με λιμάνι αναχώρησης και άφιξης  την 

Ουσουάια στην Αργεντινή ζήστε μια 

εμπειρία ζωής θα σας συντροφεύει για 

πάντα: τοπία φυσικής ομορφιάς που 

κόβουν την ανάσα και αξιαγάπητοι 

πιγκουίνοι  που θα λατρέψετε! 

Δεκέμβριος: 6 

 

 
 

Τιμές από 6.150€ 

 



 
 

 

                                                   

 

Με έτος ίδρυσης το 1999, η εταιρία Poseidon Expeditions είναι πρωτοπόρος στα 

παγοθραυστικά που αφορούν κρουαζιέρες στο Βόρειο Πόλο και την περιοχή της 

αρκτικής Ρωσίας. Με το 114 θέσεων Sea Spirit, η Poseidon Expeditions έχει εμπλουτίσει 

τα δρομολόγιά της  σε Ανταρκτική, Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, Γροιλανδία και Ισλανδία. 

Με γραφεία σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γερμανία, Κύπρο, Ρωσία και Κίνα, η εταιρία 

παρέχει τις κρουαζιέρες της σε όλο τον κόσμο.  Στόχος της Poseidon Expeditions είναι να 

προσφέρει σε απαιτητικούς, ανήσυχους επιβάτες τον ιδανικό συνδυασμό άνετων 

εγκαταστάσεων, φιλικού προσωπικού, εξατομικευμένων υπηρεσιών και ξεχωριστών 

δραστηριοτήτων εκτός πλοίου. Οι επιβάτες περιηγούνται από την έμπειρη ομάδα του 

πλοίου σε φυσικά τοπία που κόβουν την ανάσα, ενώ η άγρια ζωή εντυπωσιάζει και 

συγκινεί.  Η χρήση ελικοπτέρων παρέχει εμπειρίες ζωής και βιωματικές εικόνες που θα 

μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη σας.  

 

 



 
 

 

 

 
  15ημερη κρουαζιέρα στην Ισλανδία και τη Νορβηγία με τo m/v Sea Spirit 

 

Ζήστε μια μοναδική κρουαζιέρα εξερεύνησης 

στη χώρα των Βίκινγκς και των παγόβουνων! 

Οι πιο αντιπροσωπευτικές τοποθεσίες της 

Ισλανδίας και τις Νορβηγίας σας περιμένουν!  

Ιούνιος: 15 

 
  
 

Τιμές από 6.758€ 

 

 
  19ημερη κρουαζιέρα στις νήσους Φόκλαντ και τη Νότια Τζόρτζια με τo m/v Sea Spirit 

 

Με λιμάνι αναχώρησης το Πουέρτο Μάντριν 

και λιμάνι άφιξης την Ουσουάια (και τα δύο 

στην Αργεντινή θα απολαύσετε ένα 

εντυπωσιακό ταξίδι στις νήσους Φόκλαντ και 

το Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό! 

Οκτώβριος: 20 

 

 
 

Τιμές από 8.219€ 

 

 

 
  12ημερη κρουαζιέρα στην Ανταρκτική με τo m/v Sea Spirit 

 

Το πανόραμα της Ανταρκτικής στη διάθεσή 

σας! Με λιμάνι αναχώρησης και άφιξης  την 

Ουσουάια στην Αργεντινή ζήστε μια εμπειρία 

ζωής θα σας συντροφεύει για πάντα 

Δεκέμβριος:  14 

 

 
 

Τιμές από 7.305€ 

 



 
 

 

 

                                             

 

H Hurtigruten με το μικρό και ευέλικτο στόλο της και το εξειδικευμένο και έμπειρο 

προσωπικό της προσφέρει ταξίδια-εμπειρίες ζωής στις πιο δυσπρόσιτες και 

απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, μακριά από προορισμούς μαζικής τουριστικής 

κίνησης. Η κρουαζιέρα αποκτά άλλο νόημα και γίνεται συνώνυμο της εξερεύνησης, της 

περιπέτειας και την ανακάλυψης, με τη λιγότερο δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση στις 

παρθένες αυτές περιοχές. Με τη Hurtigruten θα βιώσετε στιγμές έξω από την 

καθημερινότητα, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πάνω από 200 δραστηριότητες 

που πραγματοποιούνται από τις υψηλά καταρτισμένες και έμπειρες ομάδες 

εξερεύνησης αλλά και ένα οικείο, ζεστό περιβάλλον μέσα στο πλοίο. Η επαφή με τους 

γηγενείς, με τη φύση και την άγρια ζωή θα σας δώσουν πρωτόγνωρες συγκινήσεις, ενώ 

όλες οι υπηρεσίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με την αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.  

 

 

 



 
 

 

 

    11ήμερη κρουαζιέρα από τη Νορβηγία στο Μαρόκο με το m/s Midnatsol   

 

Μπέργκεν (Νορβηγία) / Άμστερνταμ 

(Ολλανδία) / Γκέρνσι (Γαλλία) / Λα Κορούνια 

(Ισπανία) / Λεϊσόες (Πορτογαλία) / Λισαβόνα 

(Πορτογαλία) / Κάδιθ (Ισπανία) / Καζαμπλάνκα 

(Μαρόκο)  

Σεπτέμβριος:  13 

  

 

 
 

Τιμές από 1.917€ 

 

    17ήμερη κρουαζιέρα από τη Λισαβόνα στο Μανάους με το m/s Fram 

 

Λισαβόνα (Πορτογαλία) / Κάδιθ (Ισπανία) / 

Καζαμπλάνκα (Μαρόκο)  / Πράια (Κέιπ 

Βέρντε) / Σανταρέμ (Βραζιλία) / Παριντίς 

(Βραζιλία) / Μανάους (Βραζιλία) 

Σεπτέμβριος:  29 

  

 

 
 

Τιμές από 4.480€ 

 

    15ήμερη κρουαζιέρα στα Χιλιανά Φιορδ και την Παταγονία με το m/s Midnatsol 

 

Σαντιάγκο (Χιλή) / Πούντα Αρένας (Χιλή) / 

Χιλιανά Φιορδ / Τιέρα ντελ Φουέγκο (Χιλή) / 

Ανταρκτική / Κέιπ Χορν / Πούντα Αρένας (Χιλή)  

Νοέμβριος:  7, 20 

  

 

    
 

Τιμές από 5.124€ 

 

 



 
 

                                                  

Με έτος ίδρυσης το 2007, η Aqua Expeditions προσφέρει ασύγκριτες εμπειρίες 

κρουαζιέρας με απόλυτες ανέσεις και στα εντυπωσιακότερα ποτάμια του κόσμου. 

Ξεκινώντας από την περουβιανή πλευρά του Αμαζονίου, μια από τις πλέον 

αχαρτογράφητες περιοχές του πλανήτη,  η Aqua Expeditions πρωτοπορεί πλέοντας  στον 

μαγευτικό αυτό ποταμό με το εξίσου μαγευτικό 16 σουιτών Aria Amazon.  Με αφετηρία 

και τέρμα τη δυσπρόσιτη πόλη Ικίτος, το Aria Amazon μεταφέρει τους επιβάτες στην 

καρδιά του Αμαζονίου στο απομονωμένο Pacaya Samiria Reserve, όπου έμπειροι και 

κατάλληλα εξειδικευμένοι φυσιοδίφες τους οδηγούν σε μικρές ομάδες ώστε να 

θαυμάσουν την πιο αντιπροσωπευτική άγρια ζωή: ροζ δελφίνια, πιράνχας, σπάνια είδη 

πουλιών και θηλαστικών.  Τον Οκτώβριο του 2014, η Aqua Expeditions εγκαινιάζει το 20 

σουιτών Aqua Mekong το οποίο διαπλέει τον ιστορικό ομώνυμο ποταμό μεταξύ Βιετνάμ 

και Καμπότζης.  

 
 

 

 



 
 

 
  8ήμερη κρουαζιέρα εξερεύνησης στον Αμαζόνιο με το Aria Amazon  

 

Μια εμπειρία ζωής 8 ημερών σας περιμένει 

στον Αμαζόνιο – ένα από τα εντυπωσιακότερα 

ποτάμια της γης περιμένει να σας δείξει τις 

ομορφιές  και τα μυστικά του! 

Αύγουστος: 11, 18 

Οκτώβριος:  27 

Νοέμβριος:  3 

 

 
 

Τιμές από 7.755€ 

 

 

 
  8ήμερη κρουαζιέρα εξερεύνησης στον Μεκόνγκ με το Aqua Mekong   

 

Ανακαλύψτε τον μυστηριώδη Mekong που 

διασχίζει την Καμπότζη και το Βιετνάμ σε μια 

κρουαζιέρα εξερεύνησης στην καρδιά της 

Νοτιοανατολικής Ασίας!  

Ιούνιος:  30 

Ιούλιος:  7, 21, 28 

Αύγουστος:  4, 11, 18, 25 

Σεπτέμβριος:  1, 8, 15, 22, 29 

Οκτώβριος: 6, 27 

Νοέμβριος: 10, 17, 24 

Δεκέμβριος: 1, 15, 29  

 
 

 

Τιμές από 8.202€ 

 

 

 

 


