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ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ
ΠΌΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Στις διακοπές με τη Celebrity Cruises, ακόμη και οι
υψηλότερες προσδοκίες σας ωχριούν σε σύγκριση με
αυτό που βλέπετε μπροστά στα μάτια σας καθημερινά.
Μαγευτικά τοπία, διαφορετικές κουλτούρες, τοπικές
γεύσεις, ονειρεμένες παραλίες, μοναδικά αξιοθέατα και
νέες ανακαλύψεις.
Από την αρχή έως το τέλος σας περιβάλλουμε με
βραβευμένη, σύγχρονη πολυτέλεια, τον ξεχωριστό
συνδυασμό μας από κομψό σχεδιασμό, μαγειρική
αριστεία, πολυτελή διαμονή και εξατομικευμένη
εξυπηρέτηση. Μέρα και νύχτα, στη στεριά και στη
θάλασσα, βιώνετε τον κόσμο με τρόπους που δεν είχατε
ονειρευτεί ποτέ, απολαμβάνοντας μοναδικές διακοπές
που μόνο εμείς μπορούμε να προσφέρουμε.

1. Βιλλφράνς, Γαλλία 2. Σύγχρονη, πολυτελής χαλάρωση
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CELEBRITY EDGE.
ΕΝΑ ΝΕΌ ΌΡΑΜΑ.

Κάνοντας επανάσταση στα σύγχρονα, πολυτελή ταξίδια,
το Celebrity EdgeSM είναι το πρώτο πλοίο μιας νέας,
πρωτοποριακής κατηγορίας πλοίων που ανατρέπει
τη συμβατικότητα με τον καινοτόμο σχεδιασμό του,
εστιασμένο στη θάλασσα και τον προορισμό σας.
Ένα από τα καλύτερα σημεία του είναι το Magic
Carpet — ένας χώρος που βρίσκεται στο πλάι από
την εξωτερική πλευρά του πλοίου και λειτουργεί ως
Destination Getaway για εξερεύνηση στη στεριά, αλλά
και για μια ποικιλία εναλλακτικών επιλογών φαγητού,
περιλαμβάνοντας μια υπαίθρια επέκταση του Raw
on Five ή του Dinner on the Edge, ψηλά πάνω από το
κατάστρωμα. Το Eden, με τρία επίπεδα αισθητηριακών
εμπειριών σε έναν τεράστιο χώρο πολλαπλών επιπέδων,
περιβαλλόμενο από γυαλί, διαθέτει ένα “ζωντανό” τοίχο
γεμάτο φυτά.
Το Celebrity Edge θα κάνει το πρώτο ταξίδι της σεζόν
στην Καραϊβική και στη συνέχεια θα διασχίσει τον
Ατλαντικό, για να περάσει το καλοκαίρι του 2019
στη Μεσόγειο.

1.Magic Carpet 2.Rooftop Garden 3.Infinite Veranda
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Όλες οι εικόνες του Celebrity Edge αποτελούν καλλιτεχνικά σχέδια, βασισμένα
στα τρέχοντα σχέδια ανάπτυξης και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Τα
Celebrity Edge και Edge αποτελούν εμπορικά σήματα της Celebrity Cruises.
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ΝΕΌ – CELEBRITY EDGE

ΕΝΤΥΠΏΣΙΑΚΌΙ,
ΠΡΌΗΓΜΕΝΌΙ ΧΏΡΌΙ
Τα δωμάτια (ή οι καμπίνες, όπως τις λέμε εμείς) είναι
ευρύχωρα σε όλα μας τα πλοία. Αλλά στο Celebrity
EdgeSM αμφισβητήσαμε το συμβατικό σκεπτικό
και κάναμε περίπου το 70% αυτών μεγαλύτερα,
επιτρέποντάς σας να ενώνετε τον χώρο διαμονής
με τη βεράντα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτές
οι καμπίνες ονομάζονται Infinite VerandaSM και τις
προσφέρουμε αποκλειστικά. Η πολυβραβευμένη
ομάδα σχεδιασμού μας, μεταξύ τους και η Kelly
Hoppen MBE, έχει φροντίσει κάθε λεπτομέρεια να
είναι προσεγμένη στην εντέλεια.
Όι σουίτες είναι οι πλέον πολυτελείς του στόλου
μας, ενώ στην πλειοψηφία τους διαθέτουν
ξεχωριστά υπνοδωμάτια. Μόνο εδώ θα βρείτε
διώροφες σουίτες Edge Villas με ιδιωτική πισίνα,
ενώ το δίδυμο των Iconic Suites, με τεράστια
αίθρια στην κορυφή του πλοίου, προσφέρει δύο
κρεβατοκάμαρες και μπάνια σε κάθε σουίτα.
Ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία στη θάλασσα,
βιώνοντας τον κόσμο από μέσα προς τα έξω.
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ΚΌΜΨΌΤΗΤΑ.
ΑΝΕΣΗ. ΣΠΙΤΙ.

Όι ιδανικές διακοπές πρέπει να σας συνοδεύουν μέχρι
τον προσωπικό σας χώρο. Έναν χώρο ζεστό και φιλικό, με
κορυφαίας ποιότητας επίπλωση και κλινοσκεπάσματα,
εξυπηρέτηση όλο το εικοσιτετράωρο και απαράμιλλη
προσοχή στη λεπτομέρεια. Ένα χώρο όπου το νυχτερινό
ταξίδι σας στη χώρα των ονείρων είναι εξασφαλισμένο.
Και επειδή δεν ταιριάζουν όλα σε όλους, σας
προσφέρουμε πληθώρα αναζωογονητικών και κομψών
επιλογών διαμονής. Από τις ευρύχωρες καμπίνες μας,
μέχρι τις καμπίνες AquaClass® με παροχή σπα ή τις
πρόσθετες ανέσεις της Concierge Class, αλλά και τα
ατέλειωτα προνόμια των Suite Class, σίγουρα θα βρείτε
κάτι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.
Το 90% των δωματίων μας προσφέρει εξωτερική θέα,
ενώ το 85% διαθέτει και βεράντες, για να απολαμβάνετε
τα διαφορετικά τοπία που σας περιμένουν, κάθε ημέρα
που περνάτε μαζί μας.

1. Ιδιωτική βεράντα 2. Μπάνιο στη Reflection Suite
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΌΥΖΙΝΑ

Καθώς εξερευνούμε τον κόσμο μαζί, είστε ελεύθεροι
να ανακαλύψετε ένα σύμπαν γεύσεων και υφών από
μενού σχεδιασμένα από τον βραβευμένο με αστέρι
Michelin σεφ, Cornelius Gallagher. Χαράξτε την πορεία
σας στους κομψούς χώρους μας, από καθημερινούς έως
επίσημους και από εσωτερικούς έως υπαίθριους. Και το
κερασάκι στην τούρτα είναι ότι πολλά από τα εστιατόρια
περιλαμβάνονται ήδη στον ναύλο της κρουαζιέρας σας.
Με υπέροχη, γκουρμέ κουζίνα και βραβευμένη
κάβα, έχετε επιλογή ανάμεσα σε έως δώδεκα
εξειδικευμένα* εστιατόρια, τόσο διαφορετικά όσο
και τα εντυπωσιακά μέρη που θα επισκεφτούμε. Με
φρέσκα, τοπικά συστατικά όπου είναι δυνατό, κάθε
άριστα παρασκευασμένο πιάτο έχει σκοπό να σας
εκπλήξει και να ενθουσιάσει τις αισθήσεις σας. Κάντε
ένα διηπειρωτικό μαγειρικό ταξίδι που περιέχει τις
καλύτερες γεύσεις από Ασία, Γαλλία, Ιταλία, Μεσόγειο
και ακόμη πιο μακριά. Από φρέσκο σούσι σε συνδυασμό
με εκλεκτό ιαπωνικό σάκε, μέχρι μια καινοτόμα εμπειρία
μπάρμπεκιου στο γκαζόν, κάθε μέρα φέρνει μαζί της και
την υπόσχεση για κάτι νέο.

1. Murano speciality restaurant 2. Βραβευμένη κουζίνα
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* Ισχύουν χρεώσεις. Δωρεάν για επιβάτες σε Signature Suites και σουίτες ανώτερης
κατηγορίας, ανατρέξτε στη σελίδα 71.
Ανατρέξτε στη σελίδα 68 για λεπτομέρειες σχετικά με τους χώρους εστιατορίων.
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ΓΙΌΡΤΑΣΤΕ ΚΑΘΕ
ΣΤΙΓΜΗ

Δύσκολα φαντάζεται κανείς ένα θέρετρο σπα όπου
κάθε μέρα και νύχτα προστίθενται και άλλες επιλογές
ψυχαγωγίας, μουσικής, θεάτρου, διασκέδασης και
παιχνιδιού. Και ειδικά σε παγκόσμιας τάξης πρότυπα
ποιότητας και σε αντίστοιχους χώρους, μερικά λεπτά
από την πόρτα σας, και όλα αυτά με έναν νέο προορισμό
που μπορείτε να εξερευνήσετε σχεδόν καθημερινά.
Απολαύστε χαλαρωτική τζαζ μουσική στο γρασίδι.
Δείτε μια ταινία στον κινηματογράφο μας Taste of
Film, συνδυάζοντας τη θέα στα αστέρια με γευστικές
λιχουδιές. Παρακολουθήστε παραστάσεις τσίρκο με
ευρωπαϊκό αέρα, μαγικά, χορό, κωμωδία και προκλητικά
παραμύθια για μεγάλους: η ψυχαγωγία που προσφέρουμε
είναι ασυνήθιστη και μοναδική.
Έχετε δει ποτέ ένα μπαρ μαρτίνι φτιαγμένο από πάγο,
με περισσότερες από 100 ποικιλίες βότκας στο μενού;
Εδώ θα το βρείτε, μαζί με πολλές κομψές καφετέριες,
σαλόνια, μπαρ και κλαμπ. Μακάρι η μέρα να είχε 48 ώρες!

1. Τζαζ στο γρασίδι 2.Επίδειξη από σεφ 3. Παιχνίδια στο Lawn Club
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ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΨΥΧΑΓΏΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

ΤΌ ΑΛΑΤΌΠΙΠΕΡΌ ΤΗΣ
ΖΏΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
Σαν να μην ήταν αρκετά εντυπωσιακή η εξερεύνηση
του κόσμου, κάθε στιγμή στο πλοίο είναι γεμάτη
από κυριολεκτικά εκατοντάδες δραστηριότητες
που θα σας τραβήξουν το ενδιαφέρον και θα σας
ψυχαγωγήσουν.
Απολαύστε οινογευσία και κάντε βόλτα στις duty-free
μπουτίκ που προσφέρουν κορυφαίες μάρκες μόδας,
ρολόγια, αρώματα και πολλά άλλα. Παρακολουθήστε
ένα masterclass μαγειρικής και μετά παίξτε κροκέ
στο γρασίδι στο επάνω κατάστρωμα. Με την
εξουσιοδότηση της Apple®, το Celebrity iLoungeSM
σας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσετε τα τελευταία
προϊόντα της Apple, ενώ το κορυφαίο Wi-Fi
σάς επιτρέπει να μοιράζεστε γρηγορότερα και
ευκολότερα τις εμπειρίες σας. Μπορείτε τέλος να
χαλαρώσετε με ένα βιβλίο, σε μία από τις πολλές
απομονωμένες “κρυψώνες” που έχουν σχεδιαστεί
ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο. Εξάλλου, είναι οι δικές
σας διακοπές.
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ΏΡΑ ΓΙΑ
ΧΑΛΑΡΏΣΗ

Διακοπές σημαίνει ελεύθερο πρόγραμμα, χωρίς
υποχρεώσεις. Απολαύστε μερικές ώρες καθαρής
χαλάρωσης στο Canyon Ranch® – την κορυφαία
εμπειρία υγιεινής ζωής σε ένα πολυτελές σπα.
Παραδοθείτε σε θεραπείες σώματος και μασάζ
που σας ανανεώνουν από την κορυφή ως τα
νύχια ή απολαύστε θεραπείες που επαναφέρουν
τη νεανική λάμψη στο δέρμα σας. Το υδρόβιο
Persian Garden μας διαθέτει αίθουσα με
αρωματικούς ατμούς, φινλανδικές και βοτανικές
σάουνες, αισθητηριακά ντους και θερμαινόμενες
ξαπλώστρες με θέα στον ωκεανό. Η ηρεμία
αποκτά νέο ορισμό στο Solarium μόνο για
ενήλικες, με πισίνα που περιέχει ελαφρά ζεστό
θαλασσινό νερό. Κι αν θέλετε να παραμείνετε σε
φόρμα, ένα άψογα εξοπλισμένο γυμναστήριο σας
περιμένει ακριβώς δίπλα.

1. Solarium μόνο για ενήλικες 2.Persian Garden
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ΣΠΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΌΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΌΚΌΣΜΌΙ

Για τα παιδιά, αλλά και για όσους αισθάνονται ακόμη παιδιά,
έχουμε δημιουργήσει δραστηριότητες (και χώρους) σε
τέσσερις ενότητες για μοναδική διασκέδαση, σύμφωνα με
την ηλικία του παιδιού και πάντα με επίβλεψη. Το X Club
αποτελεί τον απόλυτο χώρο για νέους, με τα πιο καινούργια
βιντεοπαιχνίδια, κοινωνικές εκδηλώσεις μόνο για
εφήβους, πάρτι στην πισίνα και σπορ, ενώ το Fun Factory θα
αρέσει πολύ στα μικρότερα παιδιά.
Απολαύστε μία από τις καλύτερες εμπειρίες παιχνιδιού με
Xbox εν πλω, όπου ολόκληρη η οικογένεια μπορεί να παίξει
αγωνιστικά παιχνίδια, παιχνίδια χορού, αθλητικά παιχνίδια
και πολλά άλλα. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε οικογενειακά
εστιατόρια, γήπεδα, βόλεϊ στην πισίνα, δραστηριότητες
του Anturus Explorer Academy^, VIP ξεναγήσεις στο πλοίο
και οικογενειακές εκδρομές στην ακτή, για να απολαύσετε
τις τέλειες οικογενειακές διακοπές.

1. iTake video challenge 2.Παιχνίδια Lawn Club
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^ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιπέτειες Anturus, που
συνδυάζουν την επιστήμη με τον καθημερινό κόσμο, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
anturus.org/celebrity
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΙ
ΌΛΑ ΣΤΗΝ
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ ΣΑΣ

• ΔΙΑΜΌΝΗ Μια τεράστια ποικιλία από άριστα
διαμορφωμένες σουίτες και καμπίνες, το 75% των οποίων
διαθέτει ιδιωτική βεράντα.
• ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΚΌΥΖΙΝΑ* Μια εμβληματική κύρια
τραπεζαρία που προσφέρει διαφορετικό μενού κάθε βράδυ,
καθώς και μια διεθνής ποικιλία από καφέ, μπιστρό και
εστιατόρια grill και υπηρεσία δωματίου^.
• LAWN CLUB ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ Τζακούζι, εξωτερικές πισίνες,
εσωτερικό Solarium μόνο για ενήλικες και δύο στρέμματα
αληθινό γρασίδι στο πάνω κατάστρωμα για πικνίκ, παιχνίδια
και συναυλίες.
• FITNESS CENTRE ΚΑΙ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**
Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας
τεχνολογίας, που προσφέρουν μια ολιστική σειρά
προγραμμάτων ευεξίας παρουσία εκπαιδευτών.
• ΨΥΧΑΓΏΓΙΑ Απολαύστε την καλύτερη ψυχαγωγία εν πλω
— από θεατρικές παραστάσεις σε στυλ Broadway μέχρι
σύγχρονες παραγωγές, κωμικά και μαγικά σόου, χορό και
ζωντανή μουσική.
• ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Τέσσερις ηλικιακές
κατηγορίες διασκέδασης, Xbox παιχνιδιών και ακόμα
περισσότερες δραστηριότητες, υπό την επίβλεψη έμπειρων
σε θέματα νέων μελών του προσωπικού μας.
• ΕΝΗΜΕΡΏΣΗ ΓΙΑ ΠΡΌΌΡΙΣΜΌΥΣ Σύμβουλοι ταξιδιωτικού
προορισμού εν πλω για συμβουλές και κρατήσεις,
διαδραστικά τηλεοπτικά προγράμματα εξερευνήσεων στη
στεριά και ομιλίες ειδικά σχεδιασμένες από τους Destination
Expert μας.
Όι χώροι και οι δραστηριότητες διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο.
Ανατρέξτε στις σελίδες 68-69 για λεπτομέρειες.

1. Εν πλω δραστηριότητες για παιδιά 2. The Lawn Club (πλοία κατηγορίας Solstice)
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* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δωρεάν γεύματα, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα celebritycruises.com.
^ Μια χρέωση 4,95$ ανά δωμάτιο ισχύει για παραγγελίες μεταξύ 11:00μμ και 6:00πμ.
** Για ορισμένα μαθήματα ισχύουν χρεώσεις.
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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΏΤΗΣΕΙΣ

ΌΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΕΡΏΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΠΏΣ ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΌΙΏ ΑΓΌΡΕΣ ΕΝ ΠΛΏ;
Όλα τα πλοία της Celebrity λειτουργούν με ένα σύστημα χωρίς χρήματα, το
οποίο υπολογίζεται με δολάρια ΗΠΑ. Απλώς επικυρώστε το Celebrity SeaPass®
λογαριασμό σας με την πιστωτική σας κάρτα στο check-in του γραφείου
κρουαζιέρας ή κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού check-in και στη συνέχεια
χρησιμοποιείστε την κάρτα SeaPass για να καταχωρήσετε όλες τις αγορές εν
πλω στο λογαριασμό σας. Στο τέλος της κρουαζιέρας θα λάβετε μια αναλυτική
κατάσταση με τις αγορές σας που μπορείτε να διευθετήσετε χρησιμοποιώντας
την πιστωτική σας κάρτα, μετρητά ή και τα δύο.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΙΛΌΔΏΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΠΛΏ;
Έίθισται να αφήνετε φιλοδωρήματα στο προσωπικό του σκάφους που εργάζεται
τόσο σκληρά για να σας προσφέρει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Αν έχετε
επιλέξει να μην προπληρώνετε τέτοιου είδους υπηρεσίες, για δική σας ευκολία,
προσθέτουμε αυτόματα φιλοδωρήματα/χρεώσεις υπηρεσίας για τις υπηρεσίες
εστιατορίου και καμπίνας στο λογαριασμό SeaPass που διαθέτετε.
ΥΠΑΡΧΌΥΝ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ;
Δεν υπάρχουν επίσημες βραδιές αλλά υπάρχει το ντύσιμο Evening Chic. Οι κυρίες
μπορούν να αισθάνονται άνετα μέσα στα κοκτέιλ φορέματά τους και οι κύριοι με
τα κομψά παντελόνια τους, τα κολαριστά πουκάμισά τους με ξεκούμπωτο γιακά
και προαιρετικά σακάκια μπλέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στη σελίδα 71.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΙΣΌΥΜΕ ΣΤΌ ΙΔΙΌ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΑΛΛΌΥΣ ΣΤΌ ΔΕΙΠΝΌ;
Όχι, αν προτιμάτε ένα τραπέζι για δύο, μην ξεχάσετε να το ζητήσετε όταν κάνετε
την κράτηση και θα βάλουμε τα δυνατά μας να σας εξυπηρετήσουμε. Μπορείτε
επίσης να κάνετε κράτηση για ένα τραπέζι για δύο σε ένα από τα speciality
restaurants μας.
ΠΌΥ ΜΠΌΡΏ ΝΑ ΒΡΏ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΏ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΌΜΕΣ
ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ;
Έπισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να βρείτε πληροφορίες για τις
εκδρομές στη στεριά που είναι διαθέσιμες για το δρομολόγιό σας. Για να μην
απογοητευθείτε, σας συνιστούμε να τις κλείσετε τουλάχιστον τρεις ημέρες
πριν από την κρουαζιέρα σας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή του ταξιδιωτικού σας
πράκτορα.
ΠΏΣ ΝΑ ΚΑΝΏ CHECK-IN ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΑ;
Για να επισπεύσετε τη διαδικασία επιβίβασης, συνιστούμε να κάνετε checkin ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να γίνει έως και τέσσερις ημέρες πριν από την
ημερομηνία αναχώρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας.
ΠΏΣ ΝΑ ΚΑΝΏ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΌΧΕΣ;
Έάν γιορτάζετε μια ειδική περίσταση εν πλω ή απλώς θέλετε να κάνετε ένα
δώρο, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για κάθε είδους
δώρο, πακέτο ποτών, speciality dining και πολλά άλλα μέσω της ιστοσελίδας μας.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΌΙΝΏΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΌΝ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΌ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΌΡΑ
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ΕΤΌΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ
ΤΌΝ ΑΠΌΠΛΌΥ

Αφού κάνετε κράτηση για την κρουαζιέρα σας, θα σας
μείνουν ακόμα μερικά πραγματάκια που πρέπει να
κάνετε. Απλώς επισκεφθείτε την ενότητα Sign In στην
ιστοσελίδα celebritycruises.com.
Φυσικά, κάποια πράγματα καλό είναι να γίνονται
νωρίτερα. Για να διασφαλίσετε την πρώτη σας επιλογή
από τις εκδρομές στη στεριά, τις θεραπείες σπα ή ένα
τραπέζι σε κάποιο speciality restaurant, είναι σημαντικό
να κάνετε κράτηση από νωρίς. Όι θέσεις καλύπτονται
γρήγορα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα από τα
“έξυπνα” πακέτα μας με ποτά ή speciality dining, ή ακόμα
και ένα δώρο σε αυτές τις κρατήσεις - αυτές οι μικρές
επιπλέον απολαύσεις θα κάνουν τις διακοπές σας ακόμα
πιο ξεχωριστές.

1. Εκ των προτέρων κράτηση σε speciality dining 2. Απόπλους
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ΕΤΌΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΌΝ ΑΠΌΠΛΌΥ

1. ΠΡΌΣΚΌΜΙΣΤΕ ΤΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΌΥ ΣΑΣ
Πριν ταξιδέψετε, θα πρέπει να μας δώσετε τα στοιχεία διαβατηρίου σας και τα
στοιχεία διαβατηρίου όσων ταξιδεύουν μαζί σας. Θα χρειαστούμε τα στοιχεία
όλων των μελών της ομάδας σας, επομένως βεβαιωθείτε ότι τα έχετε εύκαιρα:
• Αριθμός διαβατηρίου • Χώρα έκδοσης • Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου
• Πλήρες ονοματεπώνυμο (όπως αναγράφεται στο διαβατήριο,
συμπεριλαμβανομένου και του μεσαίου ονόματος) • Φύλο • Ημερομηνία γέννησης
• Υπηκοότητα
2. ΚΑΝΤΕ CHECK-IN ΗΛΕΚΤΡΌΝΙΚΑ
Για να επισπεύσετε τη διαδικασία επιβίβασης, συνιστούμε να κάνετε check-in
ηλεκτρονικά για την κρουαζιέρα σας. Μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή,
από την ημέρα που κάνετε την κράτηση έως τρεις ημέρες πριν την αναχώρηση,
ωστόσο σας συνιστούμε να το κάνετε όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την
κράτηση. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 15-20 λεπτά, και θα χρειαστείτε τα
στοιχεία διαβατηρίου σας. Στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις στην ιστοσελίδα μας
περιλαμβάνεται ένας οδηγός διεκπεραίωσης του ηλεκτρονικού check-in.
3. ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΌΜΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
Οι εκδρομές στη στεριά είναι ένας σπουδαίος τρόπος να εξερευνήσετε
τα συναρπαστικά λιμάνια που προσεγγίζουμε και να δοκιμάσετε νέες
δραστηριότητες. Οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα όμως, επομένως σας
συνιστούμε να κάνετε κράτηση έγκαιρα για να μην χάσετε την ευκαιρία.
Όταν συνδεθείτε στο Ηλεκτρονικό Check-In, θα βρείτε άφθονες χρήσιμες
πληροφορίες για τα λιμάνια που θα επισκεφθείτε και τις εκδρομές που
προσφέρονται, επομένως φροντίστε να ρίξετε μια ματιά. Οι εκδρομές στη
στεριά είναι συνήθως διαθέσιμες για κράτηση πέντε μήνες πριν την κρουαζιέρα.
Κράτηση από το πλοίο θα μπορείτε να κάνετε μόνο κατά τις 5 πρώτες ημέρες
μετά τον απόπλου, επομένως σας συνιστούμε να κάνετε προκράτηση για να
επιβεβαιώσετε τις ξεναγήσεις που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις εκδρομές στη στεριά, ανατρέξτε στη σελίδα 22.
4. ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΌΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Έάν γιορτάζετε μια ειδική περίσταση εν πλω ή απλώς θέλετε να κάνετε ένα
δώρο, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Τι θα λέγατε να κάνατε έκπληξη σε κάποιον
διακοσμώντας την καμπίνα του ή στέλνοντάς του ένα μπουκέτο λουλούδια;
Ή μήπως προτιμάτε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας μια χαλαρωτική θεραπεία
spa; Ίσως μια κράτηση για ένα γεύμα για δύο σε ένα από τα speciality restaurants
μας; Μπορείτε να κάνετε κράτηση για κάθε είδους δώρο, πακέτο ποτών,
θεραπεία σπα, speciality dining και πολλά άλλα μέσω της ενότητας Sign In στην
ιστοσελίδα μας.
5. ΕΚΤΥΠΏΣΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΑΣ
Να έχετε μαζί σας το υπογεγραμμένο Xpress Pass σας, για να επιβιβαστείτε στο
πλοίο. Μπορεί επίσης να θέλετε να εκτυπώσετε το Guest Ticket Booklet σας
(e-doc), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κράτησής σας, τυχόν κουπόνια
Ξενοδοχείου/Μεταφοράς που έχετε κλείσει με τη Celebrity. Το e-doc είναι
διαθέσιμο για εκτύπωση μετά την εκκαθάριση του οριστικού υπολοίπου σας
(το νωρίτερο 45 ημέρες πριν τον απόπλου). Το ηλεκτρονικό check-in πρέπει να
ολοκληρωθεί πριν την εκτύπωση του Xpress Pass σας.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΌΙΝΏΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΌΝ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΌ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΌΡΑ
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ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΌΙ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

Ποιος ο λόγος να ταξιδεύουμε, εάν παρατηρούμε τον κόσμο
από απόσταση; Όι μοναδικές μας εκδρομές στη στεριά
(Uniquely Celebrity Shore Excursions) σάς διευκολύνουν να
εξερευνήσετε κάθε προορισμό όσο θέλετε, να απολαύσετε
τις γεύσεις του και να γνωρίσετε τους ανθρώπους του. Δεν
υπάρχει όριο σε όσα μπορείτε να κάνετε.

ΌΙ ΕΠΙΛΌΓΕΣ ΕΚΔΡΌΜΏΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΥΝ:
• ΝΕΑ ΣΥΛΛΌΓΗ CELEBRITY DISCOVERY – Σας
παρουσιάζουμε τις τελευταίες ξεναγήσεις μας, ειδικά
σχεδιασμένες για να προσφέρουν σε μικρές ομάδες έως 24
ατόμων μια πλουσιότερη εμπειρία.
• ΙΔΙΏΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΌΜΕΣ – Ιδιωτικές και εξατομικευμένες
ξεναγήσεις, προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες, από
τους ειδικούς Destination Insider .
• ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΌΡΑ ΤΏΝ ΣΕΦ – Ακολουθήστε τον
σεφ μας σε μια βόλτα γεύσεων στα πιο διάσημα εστιατόρια και
αγορές. Ολοκληρώστε την εμπειρία εν πλω, με ένα αποκλειστικό
δείπνο με γεύσεις εμπνευσμένες από την τοπική κουζίνα.
• CELEBRITY EXCLUSIVES – Έμπειρίες με τη συνοδεία
ειδικών, όπως περιηγήσεις με ελικόπτερο, οδήγηση με
Ferrari και ιδιωτικές εκδρομές με σκάφος, σχεδιασμένες
για να αναδεικνύουν την ουσία κάθε προορισμού.
• ΠΌΛΥΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ – Διανυκτερεύσεις μίας
ή δύο νυχτών που παρέχουν τη μοναδική ευκαιρία να
πάρετε μέρος σε πολυτελείς περιηγήσεις με οδηγό σε
αξιοθέατα όπως το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία και το Μάτσου
Πίτσου στο Περού.

1. Εκδρομή με πτήση 2. Εκδρομή με θαλάσσιο καγιάκ
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ΕΚΔΡΌΜΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ CRUISETOUR

ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌ
ΚΑΙ ΑΡΓΌΤΕΡΑ
Η νέα μας σεζόν για εξαιρετικές διακοπές 2019-20
προσφέρει περισσότερες από 160 διανυκτερεύσεις,
με περισσότερες από 20 διπλές διανυκτερεύσεις,
σε σχεδόν 40 από τις εντυπωσιακότερες πόλεις
του κόσμου. Επιπλέον, περίπου 400 από τις
παραμονές μας σε λιμάνια διαρκούν περισσότερες
από 12 ώρες, για να μπορείτε να έρθετε σε επαφή
με την τοπική ζωή και κουλτούρα με τρόπο που οι
περισσότερες άλλες κρουαζιέρες δεν μπορούν
να προσφέρουν. Εξερευνήστε και αποκτήστε
περισσότερες εμπειρίες.

(

Αναζητήστε αυτό το σύμβολο στις σελίδες προορισμών
παρακάτω στο φυλλάδιο. Σας δείχνει πού διανυκτερεύουμε
ή αναχωρούμε μετά τα μεσάνυχτα, προσφέροντάς σας ακόμη
περισσότερο χρόνο στη στεριά.

CRUISETOURS ΑΛΑΣΚΑ & ΚΑΝΑΔΙΚΑ ΒΡΑΧΏΔΗ ΌΡΗ:
Ό συνδυασμός κρουαζιέρας και πολυήμερης
περιήγησης στη στεριά σάς δίνει τη δυνατότητα να
ζήσετε όλα όσα έχουν να προσφέρουν η Αλάσκα και
ο Καναδάς κι ακόμα περισσότερα. Σε κράτηση τύπου
πακέτο, με τα Cruisetours μπορείτε να κάνετε την
περιήγηση στη στεριά πριν ή μετά τον απόπλου.
Απολαύστε μοναδικά τοπία, την τοπική κουλτούρα και
ιστορικά μνημεία, ταξιδεύοντας με πολυτελή πούλμαν
ή τραίνα με γυάλινη οροφή και διανυκτερεύοντας σε
μερικούς από τους πολυτελέστερους χώρους. Κάθε
πτυχή του ταξιδιού είναι προσεκτικά σχεδιασμένη
για να σας ταξιδεύει πέρα απ’ τα σύνορα, με απόλυτη
πολυτέλεια.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα celebritycruises.com

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΌΙΝΏΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΌΝ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΌ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΌΡΑ
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ΚΑΛΏΣ ΗΡΘΑΤΕ
ΣΤΌ CAPTAIN’S
CLUB

ΠΡΌΝΌΜΙΑ† ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΏΤΗ ΣΑΣ ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:
• Δωρεάν αναβάθμιση στην κατηγορία φιλοξενίας σας έως και
την κατηγορία AquaClass®§
• Πρόσβαση σε Loyalty Host στο πλοίο κατά την κρουαζιέρα σας
• Προσκλήσεις σε αποκλειστικές εκδηλώσεις στο πλοίο, όπως
την Cocktail hour, το Cocktail Party των ανώτατων αξιωματικών
ή το επίσημο απογευματινό τσάι
• Εκπτώσεις σε πακέτα Internet
• Εκπτώσεις σε ψηφιακά πακέτα εκτύπωσης φωτογραφιών
• Δωρεάν παγωτά από το Gelateria
• Δωρεάν υπηρεσία πλυντηρίου ρούχων για τα Select ή
ανώτερα μέλη
• Περιήγηση στα παρασκήνια του θεάτρου και γνωριμία με τα
μέλη του θιάσου, με δωρεάν ποτό καλωσορίσματος για τα
Select ή ανώτερα μέλη.
• Πρόσβαση σε ειδικές εκδηλώσεις στις κρουαζιέρες Reunion
και Presidents Cruise
• Προτεραιότητα στη λίστα αναμονής στις κρατήσεις εκδρομών
• Προτεραιότητα κατά την επιβίβαση στο πλοίο για τα Select ή
ανώτερα μέλη (όπου διατίθεται)

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΠΌΝΤΌΥΣ CLUB

Βάσει της κατηγορίας της σουίτας/καμπίνας σας και του αριθμού
των διανυκτερεύσεων που περιλαμβάνει η κρουαζιέρα σας

Κάθε κρουαζιέρα με τη Celebrity Cruises προσφέρει
®

ούτως ή άλλως μεγάλη ικανοποίηση, θα θέλαμε όμως να
προσθέσουμε μία ακόμα δόση πολυτέλειας σε αυτούς που
ταξιδεύουν συχνά μαζί μας. Όσο περισσότερο ταξιδεύετε
μαζί μας, τόσα περισσότερα τα οφέλη που αποκομίζετε:

ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Millennium® Class
Solstice® Class
Celebrity EdgeSM

Εσωτερική & καμπίνα με παράθυρο

2

Με βεράντα & Infinite VerandaSM

3

Concierge Class & AquaClass με
βεράντα

5

Sky Suite

8

Xpedition®
Class

μπορείτε να συμμετάσχετε δωρεάν και θα αρχίσετε να

Celebrity, Royal & Signature* Suites &
Edge Villas**

12

συλλέγετε τις ανταμοιβές σας πριν ακόμα επιβιβαστείτε

Penthouse, Reflection* & Iconic** Suites

18

στο πλοίο^.

Deluxe, Premium & με θέα στη θάλασσα

5

Όι Πόντοι Club κερδίζονται βάσει της κατηγορίας καμπίνας

Sky Suite με βεράντα

8

και του αριθμού των διανυκτερεύσεων που περιλαμβάνει

Sky Suites με Infinite Verandas, Junior
Suites & Xpedition Suites

12

η κρουαζιέρα σας – όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία

Elite††, Royal και Penthouse Suites

18

τόσους περισσότερους πόντους κερδίζετε. Θα εκπλαγείτε
με το πόσο γρήγορα ανεβαίνετε κατηγορία^.

1. Δωρεάν παγωτό 2. Κλείστε σουίτα και κερδίστε περισσότερους πόντους
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* Μόνο στο Celebrity Reflection. **Μόνο στο Celebrity Edge. †† Μόνο στο
Celebrity Xperience.
Όι επισκέπτες που διαμένουν σε μονόκλινες καμπίνες θα λάβουν διπλούς
πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

ΚΑΤΗΓΌΡΙΕΣ ΜΕΛΏΝ

ΠΌΝΤΌΙ

Preview
Classic
Select
Elite
Elite Plus
Zenith

0
2 - 149
150 - 299
300 - 749
750 - 2,999
3,000+

^ Τα προνόμια του Captain’s Club διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία και υπόκεινται σε
αλλαγές.
† Κάνοντας εγγραφή πριν τον απόπλου απολαμβάνετε οφέλη Preview Member.
§ Πριν από τον απόπλου, εφόσον διατίθενται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής.

11/09/2018 17:02

CAPTAIN’S CLUB

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΌΙΝΏΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΌΝ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΌ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΌΡΑ
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ΕΥΡΏΠΗ
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Έπιβιβαστείτε και ανοίξτε πανιά από εδώ
ΜΟΝΑΚΟ
ΓΑΛΛΙΑ

Βενετία

Μόντε Κάρλο

Βιλλφράνς
Μασσαλία
Κάννες

Βαρκελώνη

ΣΛΟΒΈΝΙΑ

Κόπερ
Ριέκα
ΖαντάρΚΡΟΑΤΙΑ
Λα Σπέτσια
Σπλιτ
Λιβόρνο
Ντουμπρ/νικ
ΙΤΑΛΙΑ
Κότορ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Ρώμη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Νάπολη

Βαλένθια

Μαγιόρκα
Ίμπιζα

Κέρκυρα
Αργοστόλι

Μεσίνα
Κατάνια

ΈΛΛΑΔΑ

ΣΙΚΈΛΙΑ

Βαλέτα
ΜΑΛΤΑ

Μεσόγειος
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ
ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΜΌΝΑΚΌ
ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY EDGESM

CELEBRITY EDGESM

CELEBRITY INFINITY®

ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

1

Βαρκελώνη, Ισπανία

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

2

Βαλένθια, Ισπανία

2

Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

2

Μεσίνα, Σικελία, Ιταλία

3

Ίμπιζα, Ισπανία

3

Εν πλω

3

Βαλέτα, Μάλτα

4

Εν πλω

4

Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο), Ιταλία

4

Εν πλω

5

Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία

5

Μόντε Κάρλο, Μονακό

5

Αργοστόλι, Ελλάδα

6

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία

6

Κάννες, Γαλλία

6

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

7

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

7

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

7

Ζαντάρ, Κροατία

8

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

8

Βαρκελώνη, Ισπανία

8

Βενετία, Ιταλία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
22 Ιουν. • 6, 20 Ιουλ. • 3 Αυγ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
15, 29 Ιουν. • 13, 27 Ιουλ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
με το Celebrity Constellation αναχωρεί στις 22
Σεπτ.τεμβρίου 2019. Τα λιμάνια διαφέρουν.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
22 Ιουν. • 6, 20* Ιουλ. • 3*, 17* Αυγ.
* Ημέρα 7η - Ο προορισμός Ζαντάρ, Κροατία
αντικαθίσταται από τον προορισμό Κόπερ,
Σλοβενία.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,099

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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ΕΥΡΏΠΗ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY CONSTELLATION®

1

Βενετία, Ιταλία

2

Βενετία, Ιταλία

3

Σπλιτ, Κροατία

4

Κότορ, Μαυροβούνιο

5

Κέρκυρα, Ελλάδα

(

6

Εν πλω

7

Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

8

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
29 Ιουν. • 13, 27* Ιουλ. • 10 Αυγ.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΚΑΙ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

1

Βαρκελώνη, Ισπανία

2

Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

2

Μόντε Κάρλο, Μονακό

3

Κατάνια, Σικελία, Ιταλία

3

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία

4

Εν πλω

4

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

5

Κότορ, Μαυροβούνιο

5

Εν πλω

6

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

6

Μεσίνα, Σικελία, Ιταλία

7

Ζαντάρ, Κροατία

7

Κέρκυρα, Ελλάδα

8

Ριέκα, Κροατία

8

Κότορ, Μαυροβούνιο

9

Κόπερ, Σλοβενία

9

Ζαντάρ, Κροατία

10

Βενετία, Ιταλία

10

Βενετία, Ιταλία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
1 Όκτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
12 Μαΐ. • 19* Ιουν. • 3 Σεπτ. • 30 Όκτ.

* Ημέρα 2η - Ο προορισμός Βενετία, Ιταλία
αντικαθίσταται από τον προορισμό
Κόπερ, Σλοβενία.

* Ημέρα 7η - Ο προορισμός Ζαντάρ, Κροατία
αντικαθίσταται από τον προορισμό Σπλιτ,
Κροατία.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 18 Ιουλίου 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,149

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,299

1. Ντουμπρόβνικ, Κροατία
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Διανυκτέρευση ή μεταμεσονύκτια αναχώρηση.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
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ΕΥΡΏΠΗ
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Έπιβιβαστείτε και ανοίξτε πανιά από εδώ

ΜΟΝΑΚΟ

Μόντε Κάρλο

ΓΑΛΛΙΑ

Βενετία

Βιλλφράνς

Sète
ΙΣΠΑΝΙΑ

Βαρκελώνη

Πορτοφίνο
Λα Σπέτσια
Τουλόν
Λιβόρνο
Σάντα
Μαργκερίτα

Ριέκα
Ζαντάρ
Σπλιτ ΚΡΟΑΤΙΑ
Ντουμπρ/νικ
Κότορ

Ρώμη

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Νάπολη

Βαλένθια
Πάλμα ντε Μαγιόρκα
ΣΙΚΈΛΙΑ

ΈΛΛΑΔΑ

Κατάνια

Πειραιάς

Κατάκολο

Βαλέτα

Ναύπλιο
Χανιά

ΜΑΛΤΑ

Μύκονος
Σαντορίνη

Ρόδος

Μεσόγειος
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY CONSTELLATION®

ΚΡΌΑΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΚΑΙ
ΜΕΣΌΓΕΙΌΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

1

Βενετία, Ιταλία

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

1

Βενετία, Ιταλία

2

Ζαντάρ, Κροατία

2

Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο), Ιταλία

2

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

3

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

3

Πορτοφίνο, Ιταλία

3

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Ελλάδα

5

Κατάνια, Σικελία, Ιταλία

5

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία

5

Μύκονος, Ελλάδα

6

Βαλέτα, Μάλτα

6

Προβηγκία (Τουλόν), Γαλλία

6

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

7

Εν πλω

7

Sète, Γαλλία

7

Ρόδος, Ελλάδα

8

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

8

Εν πλω

8

Σαντορίνη, Ελλάδα

9

Βαλένθια, Ισπανία

9

Βαλένθια, Ισπανία

9

Κατάκολο, Ελλάδα

10

Βαρκελώνη, Ισπανία

10

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

10

Εν πλω

11

Βαρκελώνη, Ισπανία

11

Βενετία, Ιταλία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
25 Αυγ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
2 Μαΐ. • 9 Ιουν. • 8 Ιουλ. • 20 Όκτ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
σε Κροατία, Ιταλία και Ισπανία αναχωρεί στις 12
Σεπτ.τεμβρίου 2019. Τα λιμάνια διαφέρουν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
σε Ιταλία, Αδριατική και Ισπανία με το Celebrity
Infinity αναχωρεί στις 24 Αυγούστου 2019. Τα
λιμάνια διαφέρουν.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
21 Μαΐ. • 15 Αυγ.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 28 Ιουλίου και 6 Αυγούστου 2019.
Τα λιμάνια διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,399

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,349

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,399

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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ΕΥΡΏΠΗ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΜΌΝΑΚΌ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY EDGESM

CELEBRITY EDGESM

1

Βενετία, Ιταλία

2

Βενετία, Ιταλία

3

Ριέκα, Κροατία

4

Σπλιτ, Κροατία

5

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

(

6

Κότορ, Μαυροβούνιο

7

Εν πλω

8

Βαλέτα, Μάλτα

9

Κατάνια, Σικελία, Ιταλία

10

Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

11

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

ΑΚΤΗ ΑΜΑΛΦΙ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

2

Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

2

Κατάνια, Σικελία, Ιταλία

3

Εν πλω

3

Βαλέτα, Μάλτα

4

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

4

Εν πλω

5

Βαρκελώνη, Ισπανία

5

Σαντορίνη, Ελλάδα

6

Βαρκελώνη, Ισπανία

6

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

7

Εν πλω

7

Μύκονος, Ελλάδα

8

Μόντε Κάρλο, Μονακό

8

Ναύπλιο, Ελλάδα

9

Σάντα Μαργκερίτα, Ιταλία

9

Κατάκολο, Ελλάδα

10

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

10

Εν πλω

11

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

11

Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

12

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

(

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
8 Νοεμ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
5 Ιουν. • 30 Αυγ. • 20 Σεπτ. • 11 Όκτ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 31 Μαΐ. 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.
Παρόμοιες κρουαζιέρες 10 διανυκτερεύσεων
αναχωρούν στις 28 Ιουνίου και τον Οκτώβριο
2019. Τα λιμάνια διαφέρουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
στη Δυτική Μεσόγειο αναχωρεί στις 10
Αυγούστου 2019. Δεν πραγματοποιείται
διανυκτέρευση στη Βαρκελώνη, Ισπανία.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,299

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,749

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,999

1. Κάπρι, Ιταλία
2. Βαρκελώνη, Ισπανία
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Διανυκτέρευση ή μεταμεσονύκτια αναχώρηση.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
25 Μαΐ. • 19 Αυγ. • 9, 30* Σεπτ.
21* Όκτ.
* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

11/09/2018 17:03

ΕΥΡΏΠΗ
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΙΛΈΙΟ

Σαουθάμπτον

ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Άμστερνταμ

Έπιβιβαστείτε και ανοίξτε πανιά από εδώ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ζιμπρίζ

ΒΈΛΓΙΟ

Χάβρη

ΓΑΛΛΙΑ

Βιλλφράνς
Μπιλμπάο

Μασσαλία

Βαρκελώνη
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Λιβόρνο

Πάλμα
Μαγιόρκα
Αλικάντε
Καρταχένα
Κάντιθ
Μάλαγα
Γιβραλτάρ

Λισσαβώνα

ΑΖΟΡΈΣ

Π. Ντελγάδα

ΙΤΑΛΙΑ

Ρώμη

Νάπολη

Βαλένθια

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μεσίνα

ΣΙΚΈΛΙΑ

ΜΑΔΈΡΑ

ΈΛΛΑΔΑ

Πειραιάς

Κατάνια

Βαλέτα
ΜΑΛΤΑ

Φουνσάλ

Χανιά

Μύκονος
Ρόδος
Σαντορίνη

ΙΣΡΑΗΛ

Χάιφα
Ασντόντ

ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ

Τενερίφη

Μεσόγειος και Ατλαντικός Ωκεανός
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΕΣΌΓΕΙΌΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY INFINITY®

ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΜΑΛΤΑ

1

Βαρκελώνη, Ισπανία

1

Βαρκελώνη, Ισπανία

1

Βαρκελώνη, Ισπανία

2

Βαλένθια, Ισπανία

2

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

2

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

3

Αλικάντε, Ισπανία

3

Εν πλω

3

Εν πλω

4

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

4

Μεσίνα, Σικελία, Ιταλία

4

Μεσίνα, Σικελία, Ιταλία

5

Μάλαγα, Ισπανία

5

Εν πλω

5

Εν πλω

6

Εν πλω

6

Μύκονος, Ελλάδα

6

Μύκονος, Ελλάδα

7

Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία

7

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

7

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

8

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία

8

Σαντορίνη, Ελλάδα

8

Σαντορίνη, Ελλάδα

9

Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο), Ιταλία

9

Ρόδος, Ελλάδα

9

Ρόδος, Ελλάδα

10

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

10

Εν πλω

10

Εν πλω

11

Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

11

Βαλέτα, Μάλτα

11

Βαλέτα, Μάλτα

12

Εν πλω

12

Εν πλω

12

Εν πλω

13

Βαρκελώνη, Ισπανία

13

Βαρκελώνη, Ισπανία

13

Βαρκελώνη, Ισπανία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
18 Σεπτ. • 12 Όκτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
30 Σεπτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
29 Μαΐ.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,799

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
στη Δυτική Μεσόγειο με το Celebrity Infinity
αναχωρεί στις 6 Μαΐ. 2019. Η κρουαζιέρα δεν
κάνει στάση στη Nάπολη, Ιταλία.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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ΕΥΡΏΠΗ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ
ΜΕΣΌΓΕΙΌΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΖΌΡΕΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY REFLECTION®

ΙΒΗΡΙΚΗ
ΧΕΡΣΌΝΗΣΌΣ

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

1

Σαουθάμπτον, Αγγλία

1

Άμστερνταμ, Όλλανδία

2

Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

2

Εν πλω

2

Μπριζ, (Ζιμπρίζ), Βέλγιο

3

Κατάνια, Σικελία, Ιταλία

3

Εν πλω

3

Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία

4

Βαλέτα, Μάλτα

4

Πόντα Ντελγκάντα, Αζόρες

4

Εν πλω

5

Εν πλω

5

Εν πλω

5

Μπιλμπάο, Ισπανία

6

Ρόδος, Ελλάδα

6

Φουνσάλ, Μαδέρα, Πορτογαλία

6

Μπιλμπάο, Ισπανία

7

Εν πλω

7

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

7

Εν πλω

8

Ιερουσαλήμ (Ασντόντ), Ισραήλ

8

Εν πλω

8

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

9

Ιερουσαλήμ (Ασντόντ), Ισραήλ

9

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

9

Σεβίλλη (Κάντιθ), Ισπανία

10

Χάιφα, Ισραήλ

10

Εν πλω

10

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

11

Εν πλω

11

Εν πλω

11

Καρταχένα, Ισπανία

12

Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Ελλάδα

12

Σαουθάμπτον, Αγγλία

12

Εν πλω

13

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

13

Βαρκελώνη, Ισπανία

(

(

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
17 Σεπτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
22 Σεπτ. • 13 Όκτ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 29 Σεπτ.τεμβρίου 2019. Η
κρουαζιέρα ακολουθεί αντίστροφη πορεία, τα
λιμάνια διαφέρουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 3 Οκτωβρίου. 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €2,149

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,699

1. Μύκονος, Ελλάδα
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Διανυκτέρευση ή μεταμεσονύκτια αναχώρηση.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
6 Σεπτ.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

11/09/2018 17:03

ΕΥΡΏΠΗ
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Έπιβιβαστείτε και ανοίξτε πανιά
από εδώ

Άκουρεϋρι
ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Ρέικιαβικ
Άλεσουντ

Λέρουικ

Όλντεν
Μπέργκεν

Γκεϊράνγκερ
Φλαμ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Στάβανγκερ

Κομπ

Στοκχόλμη
Νίνασχαμν

ΡΩΣΙΑ

Ταλίν

ΈΣΘΟΝΙΑ

Κοπεγχάγη
ΗΝΩΜΈΝΟ
ΒΑΣΙΛΈΙΟ

Δουβλίνο
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ελσίνκι

ΔΑΝΙΑ

Μπέλφαστ

Ντάνμορ Ιστ

Αγ.
Πετρούπολη

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

Βαρνεμούντε/Ρόστοκ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Σαουθάμπτον
Ντόβερ

Σεντ Πίτερ Πορτ
ΓΚΈΡΝΣΈΪ

ΓΈΡΜΑΝΙΑ

Άμστερνταμ
Ζιμπρίζ

ΒΈΛΓΙΟ

Τσέρμπουργκ

ΓΑΛΛΙΑ

Βόρεια Έυρώπη
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΝΌΡΒΗΓΙΚΑ
ΦΙΌΡΔ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΝΌΡΒΗΓΙΚΑ
ΦΙΌΡΔ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ

1

Σαουθάμπτον, Αγγλία

1

Δουβλίνο, Ιρλανδία

1

Δουβλίνο, Ιρλανδία

2

Εν πλω

2

Εν πλω

2

Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία

3

Μπέργκεν, Νορβηγία

3

Μπέργκεν, Νορβηγία

3

Εν πλω

4

Άλεσουντ, Νορβηγία

4

Άλεσουντ, Νορβηγία

4

Ρέικιαβικ, Ισλανδία

5

Φλαμ, Νορβηγία

5

Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία

5

Ρέικιαβικ, Ισλανδία

(

6

Στάβανγκερ, Νορβηγία

6

Όλντεν, Νορβηγία

6

Άκουρεϋρι, Ισλανδία

7

Εν πλω

7

Λέρουικ, Σέτλαντ, Σκωτία

7

Εν πλω

8

Σαουθάμπτον, Αγγλία

8

Εν πλω

8

Λέρουικ, Σέτλαντ, Σκωτία

9

Δουβλίνο, Ιρλανδία

9

Εν πλω

10

Δουβλίνο, Ιρλανδία

11

Δουβλίνο, Ιρλανδία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
27* Απρ. • 25 Αυγ. • 1 Σεπτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
26 Μαΐ.

* Ημέρα 5η - Ο προορισμός Φλαμ, Νορβηγία
αντικαθίσταται από τον προορισμό Γκεϊράνγκερ,
Νορβηγία.

(

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
6 Μαΐ.
Παρόμοιες κρουαζιέρες 10 και 11 διανυκτερεύσεων
αναχωρούν στις 16 Μαΐ. και 3 Ιουνίου 2019
αντίστοιχα. Τα λιμάνια διαφέρουν.
Παρόμοιες κρουαζιέρες 12 και 14 διανυκτερεύσεων
με το Celebrity Silhouette αναχωρούν από το
Σαουθάμπτον, Αγγλία στις 7 Μαΐ. και στις 11
Αυγούστου 2019 αντίστοιχα. Τα λιμάνια διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,399

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,699

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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ΕΥΡΏΠΗ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY SILHOUETTE®

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ
ΝΗΣΙΑ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΛΤΙΚΗ

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΛΤΙΚΗ

1

Άμστερνταμ, Όλλανδία

1

Άμστερνταμ, Όλλανδία

1

Σαουθάμπτον, Αγγλία

2

Εν πλω

2

Εν πλω

2

Εν πλω

3

Κορκ (Κομπ), Ιρλανδία

3

Βερολίνο (Βαρνεμούντε), Γερμανία

3

Κοπεγχάγη, Δανία

4

Γουότερφορντ (Ντάνμορ Ιστ), Ιρλανδία

4

Εν πλω

4

Κοπεγχάγη, Δανία

5

Δουβλίνο, Ιρλανδία

5

Ελσίνκι, Φινλανδία

6

Δουβλίνο, Ιρλανδία

6

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

7

Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία

7

8

Εν πλω

8

(

(

5

Εν πλω

6

Ταλίν, Εσθονία

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

7

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

Ταλίν, Εσθονία

8

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
Ελσίνκι, Φινλανδία

(

(

9

Σαιντ Πίτερ Πορτ, Γκέρνσεϊ

9

Στοκχόλμη, Σουηδία

9

10

Τσέρμπουργκ, Γαλλία

10

Εν πλω

10

Στοκχόλμη, Σουηδία

11

Ντόβερ, Αγγλία

11

Κοπεγχάγη, Δανία

11

Εν πλω

12

Μπριζ, (Ζιμπρίζ), Βέλγιο

12

Εν πλω

12

Βερολίνο (Βαρνεμούντε), Γερμανία

13

Άμστερνταμ, Όλλανδία

13

Άμστερνταμ, Όλλανδία

13

Εν πλω

14

Εν πλω

15

Σαουθάμπτον, Αγγλία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
8 Ιουλ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
26 Ιουν. • 20 Ιουλ. • 1*, 25 Αυγ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
19* Μαΐ. • 2 Ιουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 13 Αυγούστου 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

* Ημέρα 3η - Ο προορισμός Βερολίνο
(Βερνεμούντε), Γερμανία αντικαθίσταται από τον
προορισμό Βερολίνο (Ρόστοκ), Γερμανία.

* Ημέρα 10η - Ο προορισμός Στοκχόλμη, Σουηδία
αντικαθίσταται από τον προορισμό Νίνασχαμν,
Σουηδία.
Παρόμοιες κρουαζιέρες 14 διανυκτερεύσεων
αναχωρούν στις 16, 30 Ιουνίου και 14 Ιουλίου
2019. Τα λιμάνια διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €2,099

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €2,099

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €2,179

1. Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
2. Άλεσουντ, Νορβηγία

CC BROCHURE 2019 GK.indd 33

Διανυκτέρευση ή μεταμεσονύκτια αναχώρηση.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
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ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΜΌΥΔΕΣ
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Έπιβιβαστείτε και ανοίξτε πανιά από εδώ
Η.Π.Α.

Φορτ Λοντερντέηλ
ΜΠΑΧΑΜΈΣ

Μαϊάμι

Νασσάου

Κι Γουέστ

Κοζουμέλ
ΜΈΞΙΚΟ

ΓΚΡΑΝΤ ΚΈΗΜΑΝ

Τζορτζτάουν

Πουέρτο Κόστα Μάγια

ΣΈΝ ΤΟΜΑΣ
ΒΡΈΤ. ΠΑΡΘ. ΝΗΣΟΙ
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ
Σαρλότ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αμαλί Τορτόλα

Πούντα Κάνα

Φίλιπσμπουργκ

Σαν Χουάν

ΠΟΥΈΡΤΟ ΡΙΚΟ

ΣΈΝ ΜΑΑΡΤΈΝ

Ανατολική και Δυτική Καραϊβική
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY EDGESM

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY EQUINOXSM

ΑΝΑΤΌΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΑΝΑΤΌΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΑΝΑΤΌΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2

Εν πλω

2

Εν πλω

2

Εν πλω

3

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

3

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

3

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

4

Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

4

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

4

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

5

Πούντα Κάνα, Δομινικανή Δημοκρατία

6

Εν πλω

6

Εν πλω

6

Εν πλω

7

Εν πλω

7

Εν πλω

7

Νασσάου, Μπαχάμες

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
13, 27 Ιαν. • 10, 24 Φεβ. • 10, 24 Μαρ.
7, 21 Απρ. • 1, 15, 29 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
12, 26 Ιαν. • 9, 23 Φεβ. • 8, 22 Μαρ.
5 Απρ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
20 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
3 Ιαν.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
5*, 19* Ιαν. • 2*, 16* Φεβ. • 2*, 16*, 30* Μαρ.
13*, 27* Απρ. • 25 Μαΐ. • 8, 22 Ιουν.
6 Ιουλ. • 3, 17, 31 Αυγ. • 9, 23 Νοεμ.
7, 21 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
18 Ιαν. • 1, 15, 29 Φεβ. • 14, 28 Μαρ.
* Η κρουαζιέρα πραγματοποιείται από το Μαϊάμι
της Φλόριντα.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 25 Οκτωβρίου 2019.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,049

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,299

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €799

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΜΌΥΔΕΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EDGESM

ΔΥΤΙΚΗ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΗ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

1

Μαϊάμι, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2

Εν πλω

2

Κι Γουέστ, Φλόριντα

2

Κι Γουέστ, Φλόριντα

3

Κοζουμέλ, Μεξικό

3

Εν πλω

3

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Πουέρτο Κόστα Μάγια, Μεξικό

4

Πουέρτο Κόστα Μάγια, Μεξικό

5

Κι Γουέστ, Φλόριντα

5

Κοζουμέλ, Μεξικό

5

Κοζουμέλ, Μεξικό

6

Μαϊάμι, Φλόριντα

6

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν

6

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν

7

Εν πλω

7

Εν πλω

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
5^, 14^ Ιαν. • 9^ Φεβ. • 16^ Μαρ. • 13^ Απρ.
2*, 7, 16*, 21, 30* Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
4, 13*, 18, 27* Ιαν. • 1, 10*, 15, 24*, 29 Φεβ.
9*, 14, 23* Μαρ. • 6*, 11 Απρ.
^ Η κρουαζιέρα πραγματοποιείται από το Μαΐ.
Λοντερντέηλ,Φλόριντα.
* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 5 διανυκτ. με το
Celebrity Equinox αναχωρεί στις 4 Ιανουαρίου 2020.
Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτ. αναχωρεί
στις 24 Νοεμβρίου 2019. Η κρουαζιέρα δεν
σταματάει στο Κι Γουέστ, Φλόριντα.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
12*, 26* Ιαν. • 9*, 23* Φεβ. • 9*, 23*^ Μαρ.
6*, 20* Απρ. • 1, 15, 29 Ιουν. • 13, 27 Ιουλ.
10, 24 Αυγ. • 2, 16, 30 Νοεμ. • 14, 28 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
11, 25 Ιαν. • 8, 22 Φεβ. • 7, 21 Μαρ.
4 Απρ.
* Η κρουαζιέρα πραγματοποιείται από το Μαϊάμι
της Φλόριντα.
^ Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 7 Σεπτ.τεμβρίου 2019. Η
κρουαζιέρα δεν σταματάει στο Τζορτζ Τάουν,
Γκραντ Κέημαν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
με το Celebrity Reflection αναχωρεί στις 27
Δεκεμβρίου 2019. Τα λιμάνια διαφέρουν.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
6, 20 Ιαν. • 3, 17 Φεβ. • 3, 31 Μαρ.
14* Απρ. • 24 Νοεμ. • 8, 22 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
5, 19 Ιαν. • 2, 16 Φεβ. • 1, 15, 29 Μαρ.
12 Απρ.
* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €499

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €799

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,049

1. Εκδρομή στη στεριά και παρατήρηση δελφινιών
2. Αρούμπα
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ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
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ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΜΌΥΔΕΣ
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Έπιβιβαστείτε και ανοίξτε πανιά από εδώ

Η.Π.Α.

Φορτ Λοντερντέηλ

ΣΈΝ ΤΟΜΑΣ

ΓΚΡΑΝΤ ΚΈΗΜΑΝ

Σαρλότ Αμαλί

Τζορτζτάουν

Β. ΠΑΡΘ. ΝΗΣΟΙ

Τορτόλα ΣΈΝ ΜΑΑΡΤΈΝ
Φίλιπσμπουργκ

ΠΟΥΈΡΤΟ ΡΙΚΟ

Σαν Χουάν

Σεν Κρουά
Μπασστέρ

ΣΈΝ ΚΙΤΣ ΚΑΙ ΝΈΒΙΣ

ΑΡ/ΜΠΑ

ΜΠΟΝΑΙΡ

Σεν Τζονς

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ

Ρόσο

ΣΈΝ ΛΟΥΤΣΙΑ ΔΟΜΙΝΙΚΑ
Κάστρις
ΜΠΑΡΜΠΈΪΝΤΟΣ

Κίνγκσταουν
Μπρίτζταουν
ΚράλενταϊκΑΓΙΟΣ ΒΙΚΈΝΤΙΟΣ
Σεν Τζορτζ
Βίλλεμστατ
ΓΡΈΝΑΔΑ

Όράντζεστατ

ΚΟΥΡΑΣΑΟ

Νότια Καραϊβική
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY SUMMIT®

ΝΌΤΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΝΌΤΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΝΌΤΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

1

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

1

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

1

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

2

Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

2

Εν πλω

2

Μπασστέρ, Σεν Κιτς και Νέβις

3

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

3

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

3

Εν πλω

4

Ρόσο, Δομινίκα

4

Κάστρις, Σεν Λούτσια

4

Όράντζεστατ, Αρούμπα

5

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

5

Σεν Τζονς, Αντίγκουα

5

Όυιλμστάντ, Κουρασάο

6

Σεν Τζορτζ, Γρενάδα

6

Μπασστέρ, Σεν Κιτς και Νέβις

6

Κράλενταϊκ, Μποναίρ

7

Εν πλω

7

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

7

Εν πλω

8

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

8

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

8

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
30* Μαρ. • 13* Απρ. • 9 Νοεμ. • 7 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
1, 29 Φεβ. • 28 Μαρ. • 25 Απρ.
* Ημέρα 2η - Ο προορισμός Τορτόλα, Βρετανικές
Παρθένες Νήσοι αντικαθίσταται από τον
προορισμό Σεν Κρουά, Αμερικανικές Παρθένοι
Νήσοι

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
6*, 20* Απρ. • 2, 16*, 30 Νοεμ.
14*, 28 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
25 Ιαν. • 8*, 22 Φεβ. • 7*, 21 Μαρ.
4*, 18 Απρ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
26 Όκτ. • 23 Νοεμ. • 21 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
15 Φεβ. • 14 Μαρ. • 11 Απρ.

* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 10 Φεβρουαρίου 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €699

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €699

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €699

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΜΌΥΔΕΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY SILHOUETTE®

ΝΌΤΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΝΌΤΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΝΌΤΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2

Εν πλω

2

Εν πλω

2

Εν πλω

3

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν

3

Εν πλω

3

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Σεν Κρουά, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι

4

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

5

Όράντζεστατ, Αρούμπα

5

Σεν Τζονς, Αντίγκουα

5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

6

Όυιλμστάντ, Κουρασάο

6

Κάστρις, Σεν Λούτσια

6

Κάστρις, Σεν Λούτσια

7

Κράλενταϊκ, Μποναίρ

7

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

7

Σεν Τζορτζ, Γρενάδα

8

Εν πλω

8

Σεν Τζορτζ, Γρενάδα

8

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

9

Εν πλω

9

Κίνγκσταουν, Άγιος Βικέντιος

9

Ρόσο, Δομινίκα

10

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

10

Μπασστέρ, Σεν Κιτς και Νέβις

10

Μπασστέρ, Σεν Κιτς και Νέβις

11

Εν πλω

11

Εν πλω

12

Εν πλω

12

Εν πλω

13

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

13

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
2 Ιαν. • 1, 22 Φεβ. • 15 Μαρ. • 5 Απρ.
13 Σεπτ.† • 4 Όκτ.† • 15^, 22* Νοεμ.
13* Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
24* Ιαν. • 14* Φεβ. • 6*, 27* Μαρ.
†

Η κρουαζιέρα διεξάγεται από το Μαϊάμι,
Φλόριντα με το Celebrity Equinox.
^ Η κρουαζιέρα διεξάγεται με το Celebrity Edge.
Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα. Η σειρά
των λιμανιών διαφέρει.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 8 διανυκ.τ αναχωρεί
στις 14 Νοεμβρίου 2019. Η κρουαζιέρα δεν
σταματάει στο Τζορτζ Τάουν, Γκραντ Κέημαν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:
Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €899

1. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο
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ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
1, 22 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
20 Ιαν. • 10* Φεβ. • 3, 24* Μαρ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
2, 23 Φεβ. • 15 Μαρ. • 5 Απρ.

Ημέρα 4η - Ο προορισμός Σαρλότ Αμαλί, Σεν
Τόμας αντικαθίσταται από τον προορισμό Σεν
Κρουά, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκ.τ με το
Celebrity Equinox αναχωρεί στις 13 Σεπτ.τεμβρίου, 4
Οκτωβρίου 2019 και 11 Απριλίου 2020. Η κρουαζιέρα
πραγματοποιείται από το Μαϊάμι, ιΦλόριντα. Τα
λιμάνια διαφέρουν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτ. με το Celebrity
Equinox αναχωρεί στις 23 Σεπτ.τεμβρίου και τις 14
Οκτωβρίου 2019. Η κρουαζιέρα πραγματοποιείται
από το Μαϊάμι, Φλόριντα. Τα λιμάνια διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,199

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,199

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
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ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΜΌΥΔΕΣ
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Έπιβιβαστείτε και ανοίξτε πανιά
από εδώ

Κέηπ Λίμπερτυ
Η.Π.Α.

Κινγκς Γουάρφ
ΒΈΡΜΟΥΔΈΣ

Φορτ Λοντερντέηλ
Μαϊάμι

Νασσάου

Κι Γουέστ

Κοζουμέλ

ΜΠΑΧΑΜΈΣ

ΓΚΡΑΝΤ ΚΈΗΜΑΝ

Τζορτζτάουν

Π. Κόστα Μάγια

ΣΈΝ ΜΑΑΡΤΈΝ

ΣΈΝ ΚΙΤΣ ΚΑΙ ΝΈΒΙΣ

ΜΈΞΙΚΟ

Μπασστέρ

ΣΈΝ ΛΟΥΤΣΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΈΪΝΤΟΣ
ΑΡ/ΜΠΑ Κάστρις

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

Όρά/στατ

Π. Λιμόν
Κόλον

ΠΑΝΑΜΑΣ

Φίλιπσμπουργκ
Σεν Τζονς ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ
Μπρίτζταουν

Κράλενταϊκ Σεν Τζορτζ
ΜΠΟΝΑΙΡ

Καρταχένα Βίλλεμστατ

ΓΡΈΝΑΔΑ

ΚΟΛΟΜΠΙΑ ΚΟΥΡΑΣΑΟ

Μπαχάμες, Βερμούδες και Καραϊβική
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY REFLECTION®

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

ΒΕΡΜΌΥΔΕΣ

ΑΠΌΛΥΤΗ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

1

Μαϊάμι, Φλόριντα

1

Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2

Κι Γουέστ, Φλόριντα

2

Εν πλω

2

Εν πλω

3

Εν πλω

3

Εν πλω

3

Εν πλω

4

Νασσάου, Μπαχάμες

4

Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες (

4

Σεν Τζονς, Αντίγκουα

5

Μαϊάμι, Φλόριντα

5

Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες (

5

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

6

Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες

6

Κάστρις, Σεν Λούτσια

7

Εν πλω

7

Μπασστέρ, Σεν Κιτς και Νέβις

8

Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ

8

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

9

Εν πλω

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
19* Φεβ. • 21* Μαρ. • 18* Απρ.
28 Νοεμ. • 12, 26 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
5, 12, 19 Μαΐ. • 7, 14, 21, 28 Ιουλ.
4, 18, 25 Αυγ. • 1 Σεπτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
9, 23 Ιαν. • 6, 20 Φεβ. • 5, 19 Μαρ.
16 Απρ.
* Η κρουαζιέρα πραγματοποιείται από το Φορτ
Λοντερντέηλ της Φλόριντα.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 2 διανυκτ. αναχωρεί
στις 18 Ιανουαρίου (με το Celebrity Reflection),
τις 6 Απριλίου 2019 (με το Celebrity Infinity) και
τις 16 Ιανουαρίου 2020 (με το Celebrity Equinox).
Η κρουαζιέρα δεν σταματάει στο Κι Γουέστ της
Φλόριντα.

10

Εν πλω

11

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
18 Ιαν. • 8 Φεβ. • 22 Μαρ. • 12 Απρ.
29 Νοεμ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
10, 31 Ιαν. • 13 Μαρ. • 3 Απρ.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €449

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €899

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,049

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΜΌΥΔΕΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

ΑΠΌΛΥΤΗ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΑΠΌΛΥΤΗ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΕΞΏΤΙΚΗ ΝΌΤΙΑ
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2

Εν πλω

2

Εν πλω

3

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν

3

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν

4

4

Εν πλω

4

Εν πλω

5

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

5

Καρταχένα, Κολομβία

5

Καρταχένα, Κολομβία

6

Κάστρις, Σεν Λούτσια

2-3

Εν πλω
Σεν Τζονς, Αντίγκουα

6

Κολόν, Παναμάς

6

Όράντζεστατ, Αρούμπα

7

Σεν Τζορτζ, Γρενάδα

7

Πουέρτο Λιμόν, Κόστα Ρίκα

7

Όράντζεστατ, Αρούμπα

8

Εν πλω

8

Εν πλω

8

Όυιλμστάντ, Κουρασάο

9

Όράντζεστατ, Αρούμπα

9

Πουέρτο Κόστα Μάγια, Μεξικό

9

Κράλενταϊκ, Μποναίρ

10

Όράντζεστατ, Αρούμπα

10

Κοζουμέλ, Μεξικό

10

Εν πλω

11

Όυιλμστάντ, Κουρασάο

11

Εν πλω

11

Εν πλω

12

Κράλενταϊκ, Μποναίρ

12

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

12

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

13-14 Εν πλω

(

15

(

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
28 Ιαν. • 11 Μαρ. • 18 Νοεμ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
18 Φεβ. • 1 Απρ. • 9 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
10 Φεβ. • 23 Μαρ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
20 Ιαν. • 2 Μαρ. • 13 Απρ.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,199

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,149

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,549

1. Κράλενταϊκ, Μποναίρ
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ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
4 Ιαν.
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ΑΛΑΣΚΑ

Σιούαρντ

Παγετώνας
Χούμπαρτ
Άισι Στρέιτ Πόιντ
Σίτκα

ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

ΑΛΑΣΚΑ

Σκάγκγουεϊ
Τζούνο
Φιόρδ Τρέισι Αρμ
Κέτσικαν

Επιβιβαστείτε και ανοίξτε πανιά
από εδώ

KΑΝΑΔΑΣ

Βανκούβερ

Βικτώρια

Σιάτλ

Αστόρια

Η.Π.Α.

Σαν Φρανσίσκο
Μοντερέι
Λος Άντζελες

Σαν Ντιέγκο

Αλάσκα και Βόρεια Αμερική
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY MILLENNIUM®

ΠΑΓΕΤΏΝΑΣ ΧΌΥΜΠΑΡΤ,
ΑΛΑΣΚΑ

ΦΙΌΡΔ ΤΡΕΪΣΙ ΑΡΜ,
ΑΛΑΣΚΑ

ΠΑΓΕΤΏΝΕΣ ΑΛΑΣΚΑΣ,
ΠΡΌΣ ΒΌΡΡΑ

1

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

1

Σιάτλ, Όυάσινγκτον

1

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

2

Εσωτερικό Πέρασμα, Αλάσκα (εν πλω)

2

Εν πλω

2

Εσωτερικό Πέρασμα, Αλάσκα (εν πλω)

3

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα

3

Κέτσικαν, Αλάσκα

3

Κέτσικαν, Αλάσκα

4

Παγετώνας Χούμπαρτ (Περίπλους)

4

4

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα

5

Τζούνο, Αλάσκα

Φιόρδ Τρέισι Αρμ (Παγετώνας Σόγιερ),
Αλάσκα (περίπλους)

Κέτσικαν, Αλάσκα

Τζούνο, Αλάσκα

Τζούνο, Αλάσκα

6

4

5

Εσωτερικό Πέρασμα, Αλάσκα (εν πλω)

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

7

5

6

Παγετώνας Χούμπαρτ (περίπλους)

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

Εσωτερικό Πέρασμα, Αλάσκα (εν πλω)

7

8

5
6

Εν πλω

8

Σιούαρντ, Αλάσκα

7

Βικτώρια, Βρετανική Κολούμπια

8

Σιάτλ, Όυάσινγκτον

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
19, 26 Μαΐ. • 2, 9*, 16, 23*, 30 Ιουν.
7*, 14, 21*, 28 Ιουλ. • 4*, 11, 18*, 25 Αυγ.
1, 8, 15 Σεπτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
10*, 17, 24, 31 Μαΐ. • 7, 14, 21, 28 Ιουν.
5, 12, 19, 26 Ιουλ. • 2, 9, 16, 23, 30 Αυγ.
6 Σεπτ.^

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
10, 17*, 24, 31* Μαΐ. • 7, 14*, 21, 28* Ιουν.
5, 12*, 19, 26* Ιουλ. • 2, 9*, 16, 23*, 30 Αυγ.

* Ημέρα 3η - Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα
αντικαθίσταται από Σίτκα, Αλάσκα.

* Η κρουαζιέρα ξεκινά από το Βανκούβερ,
Βρετανική Κολούμπια.
^ Η κρουαζιέρα καταλήγει στο Βανκούβερ,
Βρετανική Κολούμπια.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €999

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,199

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €899

* Η κρουαζιέρα στον παγετώνα Αλάσκας προς
Νότο διεξάγεται αντίστροφα, η σειρά λιμένων
διαφέρει.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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ΑΛΑΣΚΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ

Σαρλοττάουν

Πόλη του Κεμπέκ

Σίδνεϋ

Μπαρ Χάρμπορ
Πόρτλαντ
Η.Π.Α.

Χάλιφαξ

Βοστόνη

Κέιπ Λίμπερτυ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SUMMIT®

Η ΑΠΌΛΥΤΗ ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΑΓΓΛΙΑ

1

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

1

Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια

1

Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ

2

Εσωτερικό Πέρασμα, Αλάσκα (εν πλω)

2

Εν πλω

2

Εν πλω

3

Κέτσικαν, Αλάσκα

3

Μοντερέι, Καλιφόρνια

3

Βοστόνη, Μασαχουσέτη

4

Σίτκα, Αλάσκα

4

Σαν Φραντσίσκο, Καλιφόρνια

4

Πόρτλαντ, Μέιν

5

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

5

Σαν Φραντσίσκο, Καλιφόρνια

5

Μπαρ Χάρμπορ, Μέιν

6

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα

6

Εν πλω

7

Τζούνο, Αλάσκα

7

Αστόρια, Όρεγκον

8

Πόλη του Κεμπέκ, Κεμπέκ

8

Φιόρδ Τρέισι Αρμ (Παγετώνας Σόγιερ),
Αλάσκα

8

Σιάτλ, Όυάσινγκτον

9

Πόλη του Κεμπέκ, Κεμπέκ

9

Εν πλω

9

Βικτώρια, Βρετανική Κολούμπια

10

Εν πλω

10

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

11

Σαρλοττάουν, Νήσος Πρινς Έντουαρντ

10

Βικτώρια, Βρετανική Κολούμπια

11

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
9 Μαΐ.

(

6-7

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
8 Απρ.

Εν πλω

(

12

Σίδνεϋ, Νέα Σκωτία

13

Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία

14

Εν πλω

15

Κέιπ Λίμπερτι, Νιού Τζέρσεϊ

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
8, 22 Σεπτ. • 6 Όκτ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
που αποπλέει από το Λος Άντζελες, Καλιφόρνια
αναχωρεί στις 11 Νοεμβρίου 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,599

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,299

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,749

1. Μπράουν Μπέαρ, Αλάσκα
2. Εθνικός Δρυμός Αρκέντια, Μπαρ Χάρμπορ
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Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Ξεκινήστε και ανοίξτε πανιά από εδώ

ΙΤΑΛΙΑ

Ρώμη
Κατάκολο

Πειραιάς

ΈΛΛΑΔΑ

Διώρυγα του Σουέζ

Άκαμπα

ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΚΙΝΑ

Ντουμπάι
Αμπού Ντάμπι

ΗΝΩΜΈΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ
ΈΜΙΡΑΤΑ

Μουσκάτ
ΟΜΑΝ

Χονγκ Κονγκ
Μουμπάι

Χαλόνγκ Μπέι

Κιλούνγκ

ΤΑΪΒΑΝ

ΙΝΔΙΑ

Μορμουγκάο

Μπανγκόκ,
Laemchabang

Νέο Μάνγκαλορ

Σαν Μέη
ΒΙΈΤΝΑΜ

ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Κοτσίν

Φου Μι

Πουκέτ

Κολόμπο

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Σιγκαπούρη

Αραβικός Κόλπος, Ινδία, Σρι Λάνκα και Ασία
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY CONSTELLATION®

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΙ ΙΝΔΙΑ

ΑΡΑΒΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ
ΔΙΏΡΥΓΑ ΤΌΥ ΣΌΥΕΖ

1

Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

2

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

3

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

4

Μουσκάτ, Όμάν

5-7

(

Κοτσίν, Ινδία

9

Νέο Μάνγκαλορ, Ινδία

10

Γκόα (Μορμουγκάο), Ινδία

11

Μουμπάι (Βομβάη), Ινδία

12-13 Εν πλω
14

Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

15

Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
4 Μαρ.

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

2

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

3

Μουσκάτ, Όμάν

4-8

Εν πλω

8

1

(

Εν πλω

9

Άκαμπα, Ιορδανία

10

Διώρυγα του Σουέζ (διάπλους)

11

Διώρυγα του Σουέζ (διάπλους)

12

Εν πλω

13

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

14

Κατάκολο, Ελλάδα

15

Εν πλω

16

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
1 Απρ.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 17 Απριλίου 2019 από το Άμπου
Ντάμπι, ΗΑΈ. Τα λιμάνια διαφέρουν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 18 Νοεμβρίου 2019. Η κρουαζιέρα
διεξάγεται αντίστροφα. Τα λιμάνια διαφέρουν.

ΑΠΌΛΥΤΗ ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
(

1

Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

2

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

3

Μουσκάτ, Όμάν

4-5

Εν πλω

6

Βομβάη (Μουμπάι), Ινδία

7

Μουμπάι (Βομβάη), Ινδία

8

Γκόα (Μορμουγκάο), Ινδία

9

Εν πλω

10

Κοτσίν, Ινδία

11

Κολόμπο, Σρι Λάνκα

(

12-13 Εν πλω
14

Πουκέτ, Ταϊλάνδη

15

Εν πλω

16

Σιγκαπούρη

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
5 Ιαν. • 17* Φεβ. • 18 Μαρ.
2* Απρ.
* Η κρουαζιέρα διεξάγεται
αντίστροφα.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,299

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,399

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΑΠΌΛΥΤΗ ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΝΌΤΙΑΝΑΤΌΛΙΚΗ
ΑΣΙΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

ΤΑΪΒΑΝ, ΒΙΕΤΝΑΜ
ΚΑΙ ΤΑΪΛΑΝΔΗ

1

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

1

Σιγκαπούρη

1

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

2

Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

2

Σιγκαπούρη

2

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Μουσκάτ, Όμάν

3

Εν πλω

3

Εν πλω

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Ταϊπέι (Κιλούνγκ), Ταϊβάν

5

Μπανγκόκ (Laemchabang), Ταϊλάνδη

5

Ταϊπέι (Κιλούνγκ), Ταϊβάν

3
4-5

(

(

(
(

6

Βομβάη (Μουμπάι), Ινδία

7

Μουμπάι (Βομβάη), Ινδία

6

Μπανγκόκ (Laemchabang), Ταϊλάνδη

6

Εν πλω

8

Γκόα (Μορμουγκάο), Ινδία

7

Εν πλω

7

Ανόι (Χαλόνγκ Μπέι), Βιετνάμ

9

Εν πλω

8

Χο Τσι Μινχ (Φου Μι), Βιετνάμ

8

Χουέ/Ντανάνγκ (Σαν Μέη), Βιετνάμ

10

Κοτσίν, Ινδία

9

Εν πλω

9

Εν πλω

11

Κολόμπο, Σρι Λάνκα

10

Χουέ/Ντανάνγκ (Σαν Μέη), Βιετνάμ

10

Εν πλω

12-13 Εν πλω

11

Ανόι (Χαλόνγκ Μπέι), Βιετνάμ

11

Μπανγκόκ (Laemchabang), Ταϊλάνδη

14

Πουκέτ, Ταϊλάνδη

12

Ανόι (Χαλόνγκ Μπέι), Βιετνάμ

12

Μπανγκόκ (Laemchabang), Ταϊλάνδη

15

Εν πλω

13

Εν πλω

16

Σιγκαπούρη

14

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

15

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

(

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
3 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
2, 17* Ιαν. • 1, 16* Φεβ. • 2, 17* Μαρ.
* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 18 Δεκεμβρίου 2019. Η
κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα, με δύο
διανυκτερεύσεις στο Ντουμπάι, ΗΑΈ αντί να
κάνει στάση στο Ομάν, Μουσκάτ.

(

(

(

13

Εν πλω

14

Σιγκαπούρη

15

Σιγκαπούρη

EvEnt

Sailing

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
2 Μαρ. • 7*, 21 Δεκ.
ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
4* Ιαν. • 15*, 29 Φεβ.

(

(

Γιορτή φαναριών Pingxi

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
16 Φεβ.
Μια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων σε
Ταϊβάν, Βιετνάμ και Ιαπωνία αναχωρεί την 1
Φεβρουαρίου 2020. Τα λιμάνια διαφέρουν.

* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,599

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,499

1. Μουμπάι, Ινδία
2. Ντουμπάι., ΗΑΕ
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Διανυκτέρευση ή μεταμεσονύκτια αναχώρηση.
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Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ
Χακοντάτε
Αομόρι

Τιάνγιν

Ινχεόν

ΝΟΤΙΑ
ΚΟΡΈΑΜπουσάν

ΚΙΝΑ

Νησί Γιέγιου
Φουκουόκα

Μπαοσάν

Κιλούνγκ

Χιροσίμα
Κόμπε
Κότσι
Καγκοσίμα

ΙΑΠΩΝΙΑ

Γιοκοχάμα

Σιμίτσου

ΤΑΪΒΑΝ

Καοσιούνγκ

Χονγκ Κονγκ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΈΣ
ΒΙΈΤΝΑΜ

Να Τανγκ

Μανίλα
Μπορακάι

Φου Μι
ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Κότα
Κινάμπαλου

Σιγκαπούρη

ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Ξεκινήστε και ανοίξτε πανιά από εδώ

Ασία
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΌΤΙΑ
ΚΌΡΕΑ

ΙΑΠΏΝΙΑ, ΚΙΝΑ
ΚΑΙ ΤΑΪΒΑΝ

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

ΚΙΝΑ, ΝΌΤΙΑ ΚΌΡΕΑ
ΚΑΙ ΙΑΠΏΝΙΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

1

Σαγκάη (Μπαοσάν), Κίνα

1

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

1

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

2

Εν πλω

2

Εν πλω

2

Όρος Φούτζι (Σιμίτσου), Ιαπωνία

3

Σεούλ (Ινχεόν), Νότια Κορέα

3

Ταϊπέι (Κιλούνγκ), Ταϊβάν

3

Κόμπε, Ιαπωνία

4

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Κόμπε, Ιαπωνία

5

Εν πλω

5

Εν πλω

6

Μπουσάν, Νότια Κορέα

6

Καγκοσίμα, Ιαπωνία

(

5

Πεκίνο (Τιάνγιν), China

6

Πεκίνο (Τιάνγιν), China

7

Πεκίνο (Τιάνγιν), China

7

Νησί Γιέγιου, Νότια Κορέα

7

Εν πλω

8

Εν πλω

8

Σεούλ (Ινχεόν), Νότια Κορέα

8

Σαγκάη (Μπαοσάν), Κίνα

9

Νησί Γιέγιου, Νότια Κορέα

9

Εν πλω

9

Εν πλω

10

Εν πλω

10

Πεκίνο (Τιάνγιν), China

10

Ταϊπέι (Κιλούνγκ), Ταϊβάν

11

Κόμπε, Ιαπωνία

11

Πεκίνο (Τιάνγιν), China

11

Ταϊπέι (Κιλούνγκ), Ταϊβάν

(
(

(

(
(

12

Κόμπε, Ιαπωνία

12

Πεκίνο (Τιάνγιν), China

12

Καοσιούνγκ, Ταϊβάν

13

Όρος Φούτζι (Σιμίτσου), Ιαπωνία

13

Εν πλω

13

Εν πλω

14

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

14

Εν πλω

14

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

15

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

15

Σαγκάη (Μπαοσάν), Κίνα

15

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

(

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
30* Μαρ. • 26 Όκτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
16 Μαρ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
28 Μαρ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 14 Μαρτίου 2020. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

(

(

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
23 Νοεμ.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,549

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,299

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,399

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΙΑΠΏΝΙΑΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΙΑΠΏΝΙΑ, ΝΌΤΙΑ
ΚΌΡΕΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

1

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

2

Όρος Φούτζι (Σιμίτσου), Ιαπωνία

3

Κόμπε, Ιαπωνία

4

Κόμπε, Ιαπωνία

5

Κότσι, Ιαπωνία

6

Χιροσίμα, Ιαπωνία

7

Καγκοσίμα, Ιαπωνία

8

Φουκουόκα, Ιαπωνία

9

Μπουσάν, Νότια Κορέα

10

Εν πλω

(

11

Χακοντάτε, Ιαπωνία

12

Αομόρι, Ιαπωνία

13

Εν πλω

14

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

15

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

(

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
9 Νοεμ.

ΒΙΕΤΝΑΜ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΚΑΙ ΧΌΝΓΚ ΚΌΝΓΚ

1

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

1

Σιγκαπούρη

2

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

2

Σιγκαπούρη

3

Κόμπε, Ιαπωνία

3

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Κότα Κινάμπαλου, Μαλαισία

5

Χιροσίμα, Ιαπωνία

5

Εν πλω

6

Κότσι, Ιαπωνία

6

Μπορακάι, Φιλιππίνες

7

Εν πλω

7

Μανίλα, Φιλιππίνες

8

Εν πλω

8

Εν πλω

9

Καγκοσίμα, Ιαπωνία

9

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

10

Εν πλω

10

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

(

(

(

11

Μπουσάν, Νότια Κορέα

11

Εν πλω

12

Νησί Γιέγιου, Νότια Κορέα

12

Να Τρανγκ, Βιετνάμ

13

Σεούλ (Ινχεόν), Νότια Κορέα

13

Χο Τσι Μινχ (Φου Μι), Βιετνάμ

14

Εν πλω

14

Εν πλω

15

Σαγκάη (Μπαοσάν), Κίνα

15

Σιγκαπούρη

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
12 Όκτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
18 Ιαν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €2,199

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,899

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,449

Παρόμοιες κρουαζιέρες 14 διανυκτερεύσεων
αναχωρούν στις 13 Απριλίου 2019 και 11
Απριλίου 2020. Τα λιμάνια διαφέρουν.

1. Χαλόνγκ Μπέι, Βιετνάμ
2. Κινέζος τραγουδιστής, Σιγκαπούρη
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Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ
ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Ξεκινήστε και ανοίξτε πανιά από εδώ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Σίδνεϋ

Φρεμάντλ
Αδελαΐδα

Μπέι οφ Άιλαντς

Μελβούρνη

Όκλαντ
Ταουράνγκα
Νάπιερ
Γουέλινγκτον

ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΤΑΣΜΑΝΙΑ

Χόμπαρτ

Πίκτον

Μίλφορντ Σάουντ
Ντάουτφουλ Σάουντ
Ντάσκυ Σάουντ

Ακαρόα
Ντούνεντιν

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

1

Σίδνεϋ, Αυστραλία

1

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

1

Σίδνεϋ, Αυστραλία

2

Εν πλω

2

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

2

Εν πλω

3

Χόμπαρτ, Τασμανία, Αυστραλία

3

Εν πλω

3

Μελβούρνη, Αυστραλία

Εν πλω

4

Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία

Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

5

Ακαρόα, Νέα Ζηλανδία

4-5
6

4-5
6

Εν πλω
Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

6

Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

6

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

6

Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

6

Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

7

Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

6

Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

7

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

7

Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

7

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

8

Ακαρόα, Νέα Ζηλανδία

7

Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

8

Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία

9

Εν πλω

8-9

Εν πλω

9

Πίκτον, Νέα Ζηλανδία

10

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

10

Χόμπαρτ, Τασμανία, Αυστραλία

10

Εν πλω

11

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

11

Χόμπαρτ, Τασμανία, Αυστραλία

11

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

12

Εν πλω

12

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

13

Σίδνεϋ, Αυστραλία

13

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

(

(

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
7 Φεβ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
8 Νοεμ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
20 Νοεμ.

Παρόμοιες κρουαζιέρες 10 διανυκτερεύσεων
αναχωρούν στις 29 Φεβρουαρίου (από
Μελβούρνη, Αυστραλία) και τις 10 Μαρτίου
2020 (η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα). Τα
λιμάνια διαφέρουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 14 Απριλίου 2020. Τα λιμάνια
διαφέρουν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και τις 17
Φεβρουαρίου 2020. Τα λιμάνια διαφέρουν.

Παρόμοιες κρουαζιέρες 12 διανυκτερεύσεων
αναχωρούν στις 31 Ιανουαρίου, τις 27
Οκτωβρίου και τις 23 Δεκεμβρίου 2019. Τα
λιμάνια διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,399

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,699

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:
Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,599

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.

CC BROCHURE 2019 GK.indd 46

11/09/2018 17:03

Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
1

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Σίδνεϋ, Αυστραλία

1

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

Εν πλω

2

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

4

Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

3

4

Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

4

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΖΗΛΑΝΔΙΑ
1

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

2

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

3

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Νάπιερ, Νέα Ζηλανδία

Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

5

Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία

5

Πίκτον, Νέα Ζηλανδία

6

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

6

Ακαρόα, Νέα Ζηλανδία

6

Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία

2-3

(

6

Ακαρόα, Νέα Ζηλανδία

7

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

7

Εν πλω

8

Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

9

8

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

8

Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

10

Εν πλω

9

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

8

Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία (εν πλω)

11

Χόμπαρτ, Τασμανία, Αυστραλία

(

7-8

Εν πλω
Σίδνεϋ, Αυστραλία

10

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

9-10 Εν πλω

12

Εν πλω

11

Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα Ζηλανδία

11

Χόμπαρτ, Τασμανία, Αυστραλία

13

Αδελαΐδα, Αυστραλία

12

Εν πλω

14-16 Εν πλω
17

12-13 Εν πλω
14

Σίδνεϋ, Αυστραλία

13

Μελβούρνη, Αυστραλία

14

Εν πλω

15

Σίδνεϋ, Αυστραλία

Περθ (Φρήμαντλ), Αυστραλία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
25 Ιαν.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
29 Mαρ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
12 Φεβ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 4 Ιανουαρίου 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 17 Ιανουαρίου 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 28 Φεβρουαρίου 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,749

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,799

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,899

1. Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα Ζηλανδία
2. Μια οικογένεια κοάλα, Αυστραλία
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Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ

ΣΑΜΟΑ

Γουίλις Άιλαντ
Πορτ Ντάγκλας
Γιόρκεϋς Νομπ
Έρλι Μπιτς
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΦΙΤΖΙ

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ

Πορτ Βίλα

ΝΗΣΙΑ
Λιφού
ΛΟΓΙΑΛΤΙ

Νουμέα

Λαουτόκα
Σούβα
Μίστερι Άιλαντ

Πάγκο
Πάγκο Μπόρα Μπόρα

Άπια

ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

Παπεέτε

Νεϊάφου

ΤΟΝΓΚΑ

Νούκου
Αλόφα

ΝΈΑ
Μάρε
ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

Μπρισμπέιν

ΑΜΈΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΣΑΜΟΑ

ΚΑΝΑΔΑΣ

Βανκούβερ

Νιουκάστλ

Σίδνεϋ

Μπέι οφ Άιλαντς

Όκλαντ

ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Χονολουλού
ΧΑΒΑΗ

Καϊλούα
Κόνα

ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Λαχάινα
Χίλο

Ξεκινήστε και ανοίξτε πανιά από εδώ

Χαβάη και Νότιος Έιρηνικός
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 12 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 9 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΝΌΤΙΌΣ ΕΙΡΗΝΙΚΌΣ

ΝΌΤΙΌΣ ΕΙΡΗΝΙΚΌΣ, ΦΙΤΖΙ
ΚΑΙ ΤΌΝΓΚΑ

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

ΜΕΓΑΛΌΣ
ΚΌΡΑΛΛΙΌΓΕΝΗΣ ΥΦΑΛΌΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 13 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

1

Σίδνεϋ, Αυστραλία

1

Σίδνεϋ, Αυστραλία

1

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

2

Νιουκάστλ, Αυστραλία

2

Εν πλω

2

Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα Ζηλανδία

Εν πλω

3

Εν πλω

3-4

5

Έρλι Μπιτς, Αυστραλία

4

Νουμέα, Νέα Καληδονία

5

Λαουτόκα, Φίτζι

6

Κάιρνς (Γιόρκεϊς Νομπ), Αυστραλία

5

Μίστερι Άιλαντ, Βανουάτου

6

Σούβα, Φίτζι

7

Κάιρνς (Γιόρκεϊς Νομπ), Αυστραλία

6

Πορτ Βίλα, Βανουάτου

7

Εν πλω

8

Πορτ Ντάγκλας, Αυστραλία

7

Λιφού, Νησιά Λόγιαλτι

8

Άπια, Σαμόα (Διεθνής γραμμή ημερομηνίας)

9

Γουίλις Άιλαντ, Αυστραλία (εν πλω)

8

Εν πλω

9

Πάγκο Πάγκο, Αμερικανική Σαμόα

10

Εν πλω

9

Εν πλω

10

Βανάου (Νεϊάφου), Τόνγκα

11

Μπρισμπέιν, Αυστραλία

10

Σίδνεϋ, Αυστραλία

11

Νούκου Αλόφα, Τόνγκα

12

Εν πλω

12-13 Εν πλω

13

Σίδνεϋ, Αυστραλία

14

3-4

(

Εν πλω

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
15 Όκτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
14 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
16 Μαρ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 14 Ιανουαρίου 2020. Τα λιμάνια
διαφέρουν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 20 Μαρτίου 2020. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 4 Ιανουαρίου 2020, με πρόσθετη
στάση στο Μάρε, Νέα Καληδονία.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
1 Απρ.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,599

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €999

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €3,699

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.
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Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 17 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SOLSTICE®

ΌΙ ΘΗΣΑΥΡΌΙ ΤΗΣ ΤΑΪΤΗΣ

ΧΑΒΑΗ

ΧΑΒΑΗ

Σίδνεϋ, Αυστραλία

1

Χονολουλού, Όάχου, Χαβάη

1

Χονολουλού, Όάχου, Χαβάη

Εν πλω

2

Καϊλούα Κόνα, Χαβάη

2

Χίλο, Χαβάη

4

Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα Ζηλανδία

3

Ηφαίστειο Κιλαουέα (βραδινή πλεύση)

3

Καϊλούα Κόνα, Χαβάη

5

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

4

Λαχάινα, Μάουι, Χαβάη

4

Λαχάινα, Μάουι, Χαβάη

6

Εν πλω

5

Χίλο, Χαβάη

5

Λαχάινα, Μάουι, Χαβάη

7

1
2-3

Εν πλω (Διεθνής γραμμή ημερομηνίας)

6-10 Εν πλω

6-10 Εν πλω

8-9

Εν πλω

11

11

10

Μπόρα Μπόρα, Γαλλική Πολυνησία

11

Παπεέτε, Ταϊτή, Γαλλική Πολυνησία

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

(

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

12-16 Εν πλω
17

Λαχάινα, Μάουι, Χαβάη

18

Χονολουλού, Όάχου, Χαβάη

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
23* Σεπτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
29 Απρ. • 3* Όκτ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
30 Απρ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
25 Απρ.

* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 22 Σεπτ.τεμβρίου 2019. Η
κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα, με
διανυκτερεύσεις σε Χίλο και Λαχάινα, Χαβάη
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 17 Απριλίου 2019. Η κρουαζιέρα
διεξάγεται αντίστροφα. Τα λιμάνια διαφέρουν.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
11* Μαΐ.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,899

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,299

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,249

*Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 19 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 12 Απριλίου 2019. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

1. Χαβάη
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* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 13 Σεπτ.τεμβρίου 2019. Η
κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα. Η σειρά
των λιμανιών διαφέρει.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

11/09/2018 17:03

Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ
Λος Άντζελες

Η.Π.Α.

Σαν Ντιέγκο

Μαϊάμι

ΜΈΞΙΚΟ

Κάμπο Σαν Λούκας
Πουέρτο Βαγιάρτα
Χουατούλκο

Πουέρτο Γκουετζάλ
Κόλον
Καρταχένα
Πουνταρένας
ΚΟΛΟΜΠΙΑ
Διώρυγα Παναμά
Καλλάο

ΠΈΡΟΥ

Έλεφαντ Άιλαντ

Λίμα
Αρίκα

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Ρίο ντε Τζανέιρο
Σάντος

Σαν Αντόνιο
ΧΙΛΗ

Πουέρτο Μοντ
Χιλιανά Φιόρδ
Πούντα Αρένας
Στενό του Μαγγελάνου

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ

Μπούζιος

Ιλχαμπέλα

Μπουένος Άιρες

Πούντα ντελ Έστε
Μοντεβίδεο

Διώρυγα Σόλαρτ
και Κόλπος
Ντάλαν

Στενό
Γκερλάς
Παραντάις
Μπέι

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Πουέρτο Μαντρύν

ΑΡΓΈΝΤΙΝΗ

Πορτ Στάνλεϊ
Όυσουάια
Κέιπ Χορν

ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

Ξεκινήστε και ανοίξτε πανιά από εδώ

Νότια Αμερική και Έιρηνικός Ωκεανός
ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 15 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΔΙΏΡΥΓΑ ΠΑΝΑΜΑ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΛΌΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΠΡΌΣ
ΧΙΛΗ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 16 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY ECLIPSE®

ΧΙΛΗ ΚΑΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Μαϊάμι, Φλόριντα

1

Λος Άντζελες, Καλιφόρνια

1

Σαν Αντόνιο, Χιλή

Εν πλω

2

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Καρταχένα, Κολομβία

3

Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

5

Πουέρτο Μοντ, Χιλή

5

Κολόν, Παναμάς

4

Πουέρτο Βαγιάρτα, Μεξικό

6

Χιλιανά Φιόρδ (εν πλω)

1
2-3

6

Διώρυγα Παναμά (διάπλους)

5

Εν πλω

7

Στενό του Μαγγελάνου (διάπλους)

7

Εν πλω

6

Χουατούλκο, Μεξικό

8

Πούντα Αρένας, Χιλή

8

Πουνταρένας, Κόστα Ρίκα

7

Εν πλω

9

Όυσουάια, Αργεντινή

9

Εν πλω

8

Πουνταρένας, Κόστα Ρίκα

10

Κέιπ Χορν, Χιλή (εν πλω)

10

Πουέρτο Γκουετζάλ, Γουατεμάλα

9

Εν πλω

11

Εν πλω

11-12 Εν πλω

10

Μάντα (Καλάο), Εκουαδόρ

12

Πουέρτο Μαντρύν, Αργεντινή

13

Πουέρτο Βαγιάρτα, Μεξικό

11

Εν πλω

13

Εν πλω

14

Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

12

Λίμα, Περού

14

Πούντα ντελ Έστε, Όυρουγουάη

15

Εν πλω

13

Εν πλω

15

Μοντεβίδεο, Όυρουγουάη

16

Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια

14

Αρίκα, Χιλή

16

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

17

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

15-16 Εν πλω
17

(

Σαν Αντόνιο, Χιλή

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
25 Όκτ. • 9* Νοεμ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
20 Νοεμ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
6 Ιαν. • 10* Μαρ.

* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
από τη Χιλή στο Σαν Ντιέγκο αναχωρεί στις
24 Μαρτίου 2019. Η κρουαζιέρα διεξάγεται
αντίστροφα, τα λιμάνια διαφέρουν.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
5 Ιαν. • 1* Μαρ.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,699

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,249

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €2,199

* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.
Παρόμοιες κρουαζιέρες 15 διανυκτερεύσεων
αναχωρούν στις 6 Δεκεμβρίου και 21
Δεκεμβρίου 2019. Τα λιμάνια διαφέρουν.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά
δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του
παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 70-73.

CC BROCHURE 2019 GK.indd 50

11/09/2018 17:03

Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 11 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 14 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY ECLIPSE®

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ
1
2-4

ΝΌΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

1

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Εν πλω

2

Μοντεβίδεο, Όυρουγουάη

5

Όυσουάια, Αργεντινή

6

Κέιπ Χορν, Χιλή (εν πλω)

5

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

7

Διώρυγα Σόλαρτ και Κόλπος Ντάλαν,
Ανταρκτική (διάπλους)

6

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

7

Παραντάις Μπέι, Ανταρκτική (εν πλω)

7

7

Στενό Γκερλάς, Ανταρκτική (διάπλους)

8

8

Έλεφαντ Άιλαντ, Ανταρκτική (εν πλω)

9

Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία

9

Εν πλω

10

Πορτ Στάνλεϊ, Νησιά Φόκλαντ

11

Εν πλω

12

Πουέρτο Μαντρύν, Αργεντινή

13

Εν πλω

14

Μοντεβίδεο, Όυρουγουάη

15

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

3-4

Εν πλω

1

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

2

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

3-4

(
(

(

Εν πλω

5

Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία

6

Ιλαμπέλα, Βραζιλία

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

7

Μπούζιος, Βραζιλία

Μπούζιος, Βραζιλία

8

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

9

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

10

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

10-11 Εν πλω
12

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΡΙΌ ΚΑΙ
ΌΥΡΌΥΓΌΥΑΗ

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

EvEnt

Sailing

(
(

11-12 Εν πλω

Καρναβάλι στο Ρίο ντε Τζανέιρο

13

Πούντα ντελ Έστε, Όυρουγουάη

14

Μοντεβίδεο, Όυρουγουάη

15

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

EvEnt

Sailing

Καρναβάλι στο Ρίο ντε Τζανέιρο

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
20 Ιαν. • 3 Φεβ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
27 Φεβ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
19 Ιαν. • 2 Φεβ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
στη Βραζιλία αναχωρεί στις 17 Φεβρουαρίου
2019. Τα λιμάνια διαφέρουν.

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

ΤΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €2,699

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €1,999

Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν
από: €2,399

1. Τουκάν, Κόστα Ρίκα
2. Καταρράκτες του Ιγκουασού, Αργεντινή
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Διανυκτέρευση ή μεταμεσονύκτια αναχώρηση.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ 2020:
16 Φεβ.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
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Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ
Ίσλα Τζενοβέσα

Ίσλα
Σαντιάγκο
Ίσλα
Φερναντίνα

Ίσλα
Ράμπιντα

Ίσλα Μπαρτολομέι (Σαντιάγκο)
Ίσλα Μοσκουέρα

Ίσλα
Ντάφνε

Ίσλα Σέιμουρ Νόρτε
Ίσλα Μπάλτρα

Ίσλα Σάντα
Κρουζ
Ίσλα Ιζαμπέλα

Ίσλα ντε Σαν
Κριστόμπαλ

Ίσλα
Σάντα Φε

Ίσλα Φλορεάνα

Ίσλα
Εσπανιόλα

Νησιά Γκαλαπάγκος
Με περισσότερα από 10 χρόνια στα νησιά
Γκαλαπάγκος, μάθαμε πολλά για την παροχή
πολυτελών περιπετειών κρουαζιέρας σε αυτή την
απομονωμένη γωνιά του κόσμου. Με τον φιλικό για
το περιβάλλον στόλο των Γκαλαπάγκος, μπορούμε
να σας προσφέρουμε 4 μοναδικά δρομολόγια σε 15
νησιά, με πάνω από 30 λιμάνια. Προσθέστε σε αυτό
τις νέες δραστηριότητες και εκδρομές, καθώς και
εκτεταμένες εμπειρίες πριν και μετά την κρουαζιέρα
- όλες ειδικά επιλεγμένες από εμάς.

ΝΕΌ CELEBRITY FLORA
Το 2004 εγκαινιάστηκε το Celebrity Xpedition, το πολυτελές
μέγα-γιοτ μας που προσφέρει δρομολόγια για τα μαγευτικά
νησιά Γκαλαπάγκος όλο το έτος. Τώρα, την άνοιξη του 2019
θα εγκαινιάσουμε το Celebrity Flora – ένα από τα πιο φιλικά
για το περιβάλλον και περιβαλλοντικά ασφαλέστερα πλοία
στον κόσμο, κατασκευασμένο ειδικά για αυτόν τον παρθένο
προορισμό. Πρωτοποριακό, all-inclusive και αποκλειστικό.

ΑΠΌΚΤΗΣΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΌΥΣ
ΕΙΔΙΚΌΥΣ
Μια ομάδα από εξαιρετικά πεπειραμένους φυσιογνώστες
συνοδεύει κάθε περίπλου και μοιράζεται τις γνώσεις της
σχετικά με αυτό το αρχιπέλαγος. Μαζί, θα εξερευνήσετε
κάθε νησί στο δρομολόγιο και θα έχετε τη δυνατότητα να
δείτε από κοντά χελώνες, θαλάσσια ιγκούανα και πολλά άλλα
είδη που ζουν στα νησιά Γκαλαπάγκος. Πίσω στο πλοίο, η
εκπαίδευσή σας συνεχίζεται με παρουσιάσεις για την πανίδα
και τη χλωρίδα που είδατε, καθώς και για τις επόμενες
δραστηριότητες.
Οι τιμές που αναγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο
σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης
κατηγορίας και περιλαμβάνουν φόρους και φιλοδωρήματα. Η πρόσβαση
σε όλα τα λιμάνια πρέπει να γίνεται με φουσκωτό Zodiac. Όλα τα
δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση
του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη
διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε
στις σελίδες 70-73.
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ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΕΣΏΤΕΡΙΚΌΣ ΠΕΡΙΠΛΌΥΣ
ΕΞΏΤΕΡΙΚΌΣ ΠΕΡΙΠΛΌΥΣ ΤΏΝ
ΤΏΝ ΝΗΣΙΏΝ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΌΣ ΝΗΣΙΏΝ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΌΣ
CELEBRITY FLORASM &
CELEBRITY XPEDITION®

CELEBRITY FLORASM &
CELEBRITY XPEDITION®

1

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

1

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

1

Νήσος Ντάφνε (κρουαζιέρα)

1

Νήσος Ντάφνε (κρουαζιέρα)

2

Λιμάνι Έγκας

2

Γκάρντνερ Μπέι (Εσπανιόλα)

2

Ραμπίντα (Γκαλαπάγκος)

2

Σουαρέζ Πόιντ (Εσπανιόλα)

3

Ελίζαμπεθ Μπέι (Ισαμπέλα)

3

Κορμοράντ Πόηντ (Φλορεάνα)

3

Σπηλιά Τάγκους (Ισαμπέλα)

3

Μπαχάια Ποστ Όφις (Φλορεάνα)

4

Σάλιβαν Μπέι (Σαντιάγκο)

4

Μορένο Πόιντ (Ισαμπέλα)

4

Νήσος Μπαρτολομέι

4

Όυρβίνα Μπέι (Ισαμπέλα)

5

Λας Μπάχας (Σάντα Κρουζ)

5

Εσπινόζα Πόιντ (Φερναντίνα)

5

Νήσος Βόρειου Σέιμουρ

5

Βισέντε Ρόκα Πόιντ (Ισαμπέλα)

6

Πουέρτο Μπακουερίζο (Κριστόμπαλ)

6

Σάουθ Πλάζα (Σάντα Κρουζ)

6

Πούντα Πιτ (Σαν Κριστόμπαλ)

6

Ντράγκον Χιλ (Σάντα Κρουζ)

7

Πουέρτο Αγιόρα (Σάντα Κρουζ)

7

Πουέρτο Αγιόρα (Σάντα Κρουζ)

8

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

8

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
13*, 27* Ιαν. • 10*, 24* Φεβ.
10*, 24* Μαρ. • 7*, 21* Απρ. • 5* Μαΐ.
2, 16, 30 Ιουν. • 14, 28 Ιουλ.
11, 25 Αυγ. • 8, 22 Σεπτ. • 6, 20 Όκτ.
3, 17 Νοεμ. • 1, 15, 29 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
6*, 20* Ιαν. • 3*, 17* Φεβ.
3*, 17*, 31* Μαρ. • 14*, 28* Απρ.
12*, 26 Μαΐ. • 9, 23 Ιουν.
7, 21 Ιουλ. • 4, 18 Αυγ. • 1, 15, 29 Σεπτ.
13, 27 Όκτ. • 10, 24 Νοεμ. • 8, 22 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
12, 26 Ιαν. • 9, 23 Φεβ. • 8, 22 Μαρ.
5, 19 Απρ. • 3, 17, 31 Μαΐ.
14, 28 Ιουν. • 12, 26 Ιουλ. • 9, 23 Αυγ. 6,
20 Σεπτ. • 4, 18 Όκτ. • 1, 15, 29 Νοεμ. •
13, 27 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
5, 19 Ιαν. • 2, 16 Φεβ. • 1, 15, 29 Μαρ.
12, 26 Απρ. • 10, 24 Μαΐ. • 7, 21 Ιουν.
5, 19 Ιουλ. • 2, 16, 30 Αυγ. • 13, 27 Σεπτ.
11, 25 Όκτ. • 8, 22 Νοεμ. 6, 20 Δεκ.

* Η κρουαζιέρα διεξάγεται με το Celebrity
Xpedition.

* Η κρουαζιέρα διεξάγεται με το Celebrity
Xpedition.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤON ΩΚΕΑΝΟ:
Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν από: €4,599
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Ό ΥΠΌΛΌΙΠΌΣ ΚΌΣΜΌΣ

ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ

ΒΌΡΕΙΌΣ ΠΕΡΙΠΛΌΥΣ ΤΏΝ
ΝΗΣΙΏΝ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΌΣ

ΝΌΤΙΌΣ ΠΕΡΙΠΛΌΥΣ ΤΏΝ
ΝΗΣΙΏΝ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΌΣ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΑ
7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΏΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΌΣ^:

CELEBRITY XPEDITION® &
CELEBRITY XPERIENCESM

CELEBRITY XPEDITION® &
CELEBRITY XPERIENCESM

• Καμπίνες και σουίτες με κλιματισμό, ιδιωτικό
μπάνιο και ντους και ψυγεία με δωρεάν
εμφιαλωμένο νερό
• Όλα τα γεύματα και δωρεάν αναψυκτικά στο
πλοίο, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων
κρασιών, αφρώδους οίνου, οινοπνευματωδών
ποτών, αναψυκτικών, εμφιαλωμένου νερού, καφέ
και τσαγιού
• Δωρεάν υπηρεσία δωματίου
• Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Εν πλω ψυχαγωγία, με προγράμματα ή διαλέξεις
από ειδικούς φυσιογνώστες του Εθνικού Δρυμού
Γκαλαπάγκος ή το πεπειραμένο προσωπικό του
Celebrity
• Δωρεάν εξοπλισμός καταδύσεων, μίνι στολές,
κιάλια και μπατόν πεζοπορίας σε όλη τη διάρκεια
της κρουαζιέρας
• Φιλοδωρήματα για το πλήρωμα και τους
ομιλητές εν πλω, συμπεριλαμβανομένων των
φυσιογνωστών οδηγών
• Είσοδος στον Εθνικό Δρυμό & Τουριστική Κάρτα
Γκαλαπάγκος
• Όλες οι μεταφορές και οι πτήσεις† προς/
από Μπάλτρα στα πακέτα 10 ή περισσότερων
διανυκτερεύσεων
• Διαμονή πριν και μετά από την κρουαζιέρα
σε ξενοδοχείο και περιηγήσεις σε πακέτα 10
διανυκτερεύσεων και άνω
• Όλες οι εκδρομές στη στεριά – με δυνατότητα
επιλογής όσον αφορά το επίπεδο και την
τοποθεσία των δραστηριοτήτων

1

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

1

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

1

Σπηλιά της Μαύρης Χελώνας
(Σάντα Κρουζ)

1

Νήσος Βόρειου Σέιμουρ

2

Ραμπίντα (Γκαλαπάγκος)

2

Σάουθ Πλάζα (Σάντα Κρουζ)

2

Λιμάνι Έγκας

2

Νήσος Σάντα Φε

3

Σπηλιά Τάγκους (Ισαμπέλα)

3

Πούντα Πιτ (Σαν Κριστόμπαλ)

3

Εσπινόζα Πόιντ (Φερναντίνα)

3

Πουέρτο Μπακουερίζο (Κριστόμπαλ)

4

Όυρβίνα Μπέι (Ισαμπέλα)

4

Μπαχάια Ποστ Όφις (Φλορεάνα)

4

Βισέντε Ρόκα Πόιντ (Ισαμπέλα)

4

Κορμοράντ Πόηντ (Φλορεάνα)

5

Νήσος Μπαρτολομέι

5

Ελίζαμπεθ Μπέι (Ισαμπέλα)

5

Λας Μπάχας (Σάντα Κρουζ)

5

Νήσος Ντάφνε

6

Ελ Μπαράνκο (Τζενοβέσα)

6

Ντάργουιν Μπέι (Τζενοβέσα)

7

Πουέρτο Αγιόρα (Σάντα Κρουζ)

8

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

5

Μορένο Πόιντ (Ισαμπέλα)

6

Πουέρτο Αγιόρα (Σάντα Κρουζ)

7

Γκάρντνερ Μπέι (Εσπανιόλα)

7

Σουαρέζ Πόιντ (Εσπανιόλα)

8

Νήσος Μοσκουέρα (Γκαλαπάγκος)

8

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
12^, 26^ Ιαν. • 9^, 23^ Φεβ.
9^, 23^ Μαρ. • 6^, 20^ Απρ.
4^, 18^ Μαΐ. • 1, 15, 29 Ιουν.
13, 27 Ιουλ. • 10, 24 Αυγ. • 7, 21 Σεπτ. 5,
19 Όκτ. • 2, 16, 30 Νοεμ. • 14, 28 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2019:
5^, 19^ Ιαν. • 2^, 16^ Φεβ.
2^, 16^, 30^ Μαρ. • 13^, 27^ Απρ.
11^, 25^ Μαΐ. • 8, 22 Ιουν. • 6, 20 Ιουλ.
3, 17, 31 Αυγ. • 14, 28 Σεπτ.
12, 26 Όκτ. • 9, 23 Νοεμ. • 7, 21 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
11, 25 Ιαν. • 8, 22 Φεβ. • 7, 21 Μαρ.
4, 18 Απρ. • 2, 16, 30 Μαΐ.
13, 27 Ιουν. • 11, 25 Ιουλ. • 8, 22 Αυγ. 5,
19 Σεπτ. • 3, 17, 31 Όκτ.
14, 28 Νοεμ. • 12, 26 Δεκ.

ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ 2020:
4, 18 Ιαν. • 1, 15, 29 Φεβ. • 14, 28 Μαρ.
11, 25 Απρ. • 9, 23 Μαΐ. • 6, 20 Ιουν.
4, 18 Ιουλ. • 1, 15, 29 Αυγ. • 12, 26 Σεπτ.
10, 24 Όκτ. • 7, 21 Νοεμ. • 5, 19 Δεκ.

^ Η κρουαζιέρα διεξάγεται με το
Celebrity Xperience.

^ Η κρουαζιέρα διεξάγεται με το
Celebrity Xperience.

^ Ισχύουν χρεώσεις για: υπηρεσία πλυντηρίου ρούχων, υπηρεσίες
μασάζ, επιλεγμένα οινοπνευματώδη ποτά, απεριτίφ και κρασιά.
† Σημειώστε ότι ισχύει όριο βάρους αποσκευών στις πτήσεις μεταξύ
του Κίτο και του νησιού Μπάλτρα.
1. Ο γκαφατζής με τα μπλε πόδια 2. Εκδρομή καταδύσεων

ΤΙΜΕΣ ΚΑΜΠΙΝΩΝ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤON ΩΚΕΑΝΟ:
Οι τιμές μόνο για την κρουαζιέρα ξεκινούν από: €4,599
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ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΤΈ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΑΣ

Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ
ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

2017
“BEST PREMIUM
CRUISE LINE”
15α Έτήσια Βραβεία
Αναγνωστών του Travel
Weekly Choice Awards

2017
“BEST CRUISE
LINE IN EUROPE”
15α Έτήσια Βραβεία
Αναγνωστών του Travel
Weekly Choice Awards

2017
“TOP LARGE
CRUISE LINES”
Condé Nast Traveller Readers' Choice
Awards

2017
“BEST
MEGA-SHIP OCEAN
CRUISE LINES”
Travel + Leisure
World's Best
Awards

1. Celebrity Solstice®
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ΈΞΈΡΈΥΝΗΣΤΈ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ: CELEBRITYCRUISES.COM
ΕΠΙΚΌΙΝΏΝΗΣΤΕ: ΜΕ ΤΌΝ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΌ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΌΡΑ
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ΔΙΑΜΟΝΗ SUITE CLASS

SUITE CLASS.
PREMIUM.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Αποκλειστικές, απολαυστικές και απόλυτα σύγχρονες
και πολυτελείς, και οι οκτώ κατηγορίες σουιτών μας
έχουν ξεχωριστό σχεδιασμό, διακόσμηση και στιλ.
Διαθέσιμες σε διάφορα μεγέθη και διατάξεις, με επιλογές
που περιλαμβάνουν τις ευρύχωρες Sky Suites έως
«διαμερίσματα» και ρετιρέ με πολλά δωμάτια και ένα
εντυπωσιακό δίδυμο Iconic Suites. Όλες οι σουίτες μας
διαθέτουν πλούσια λίστα πολυτελών ανέσεων και προνομίων
και αποτελούν το αποκορύφωμα της εμπειρίας Suite Class†.
THE RETREAT / ΜΌΝΌ ΣΤΌ CELEBRITY EDGESM
Αποκλειστικά για τους επισκέπτες που διαμένουν σε Suite
Class στο νέο μας πλοίο Edge Class, το The Retreat αποτελείται
από μια σειρά ιδιωτικών χώρων, σε ελάχιστη απόσταση από τη
σουίτα σας. Ο χώρος διαθέτει αποκλειστικό speciality restaurant
για τις σουίτες, απομονωμένο κατάστρωμα με καμπάνες,
ειδικούς μπάτλερ και μεγάλη πισίνα, αλλά και ένα κομψό
σαλόνι VIP με θέα στον ωκεανό.
LUMINAE RESTAURANT
Απολαύστε μοναδικές γεύσεις σε ένα εστιατόριο αποκλειστικά
για τις σουίτες — σερβίρεται πρωινό, γεύμα και δείπνο. Έξίσου
αποκλειστικά με το εστιατόριο είναι και τα μενού του. Με
επικεφαλής τον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ μας, η
σύγχρονη και εκλεκτική κουζίνα που σερβίρεται εδώ δεν είναι
πουθενά αλλού διαθέσιμη εν πλω.

†

ΝΕΑ ICONIC SUITE / ΜΌΝΌ ΣΤΌ CELEBRITY EDGE
Πολυτελή διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων/δύο μπάνιων, στην
κορυφή του πλοίου, με άνετη χωρητικότητα έως έξι ατόμων.
Έξίσου εντυπωσιακή είναι και η τεράστια υπαίθρια βεράντα, με
καμπάνες, υδρομασάζ και κομψά έπιπλα.
ΝΕA EDGE VILLA / ΜΌΝΌ ΣΤΌ CELEBRITY EDGE
Διώροφες πολυτελείς κατοικίες για έως τέσσερα άτομα, με
δύο πλήρη μπάνια και απευθείας πρόσβαση στο The Retreat Sun
Deck. Μια υπαίθρια βεράντα ξεχωριστών επιπέδων με πισίνα
ολοκληρώνει το σύνολο.
REFLECTION SUITE / ΜΌΝΌ ΣΤΌ CELEBRITY REFLECTION
Η δεύτερη μεγαλύτερη σουίτα του στόλου μας, ένα μοναδικό
αριστούργημα σε πανοραμική, γωνιακή θέση. Μπάνιο με
εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα και ντους στο πλάι του πλοίου.
PENTHOUSE SUITE
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών των πολύ ευρύχωρων
"διαμερισμάτων" περιλαμβάνουν ένα καθιστικό "open plan" με
μικρό πιάνο με ουρά, καθώς και μια τεράστια ιδιωτική βεράντα
με άνετα καθίσματα και υδρομασάζ.
ROYAL SUITE
Με ξεχωριστούς χώρους υπνοδωματίου, καθιστικού,
τραπεζαρίας, καθώς και εξωτερικό χώρο, οι Royal Suites είναι
ιδανικές για να φιλοξενήσετε συγγενείς και φίλους.
SIGNATURE SUITE / ΜΌΝΌ ΣΤΌ CELEBRITY REFLECTION
Φωτεινές και ευάερες σουίτες, με μεγάλες εξωτερικές
βεράντες, σε ιδιωτικό χώρο του πλοίου. Έξαιρετικά ψηλές
οροφές που συνδυάζονται με γυάλινες πόρτες, για απέραντη θέα.
CELEBRITY SUITE
Αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας από άποψη μεγέθους, σε σύγκριση
με τις ήδη ευρύχωρες Sky Suites, αυτές οι σουίτες διαθέτουν
επίσης μεγάλη εξωτερική βεράντα.
SKY SUITE

ΓΙΑ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ: ΈΠΙΣΚΈΦΤΈΙΤΈ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΈΛΙΔΑ:
CELEBRITYCRUISES.COM/SUITES

Η πρώτη σας εμπειρία όσον αφορά την πολυτέλεια της
κατηγορίας Suite Class αποτελείται από έναν μεγάλο χώρο
27 τ.μ. στη διάθεσή σας για χαλάρωση, μεγάλο μπάνιο και
ευρύχωρη βεράντα.

Όλες οι υπηρεσίες και οι ανέσεις ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία της
σουίτας, παρέχονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς ειδοποίηση.
Η εμπειρία Suite Class δεν περιλαμβάνει την κατηγορία Celebrity Xpedition®.

Όλες οι εικόνες του Celebrity Edge αποτελούν καλλιτεχνικά σχέδια, βασισμένα
στα τρέχοντα σχέδια ανάπτυξης και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
Τα Celebrity Edge και Edge αποτελούν εμπορικά σήματα της Celebrity Cruises.
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ΔΙΑΜΟΝΗ SUITE CLASS

ΔΏΡΕΑΝ PREMIUM ΌΦΕΛΗ ^
Απολαύστε ένα εκλεκτό πακέτο ποτών,
απεριόριστο δωρεάν speciality dining και υψηλής
ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο, δύο
φιάλες αλκοολούχου ποτού με mixers υπηρεσία
πλυντηρίου ρούχων καθώς και πολυτελείς
ανέσεις μπάνιου και πολλά άλλα.

ICONIC SUITE

ROYAL SUITE

ΒΈΡΑΝΤΑ
64 τ.μ.

ΒΈΡΑΝΤΑ
14-18 τ.μ.

EDGE VILLA

SIGNATURE SUITE

ΒΈΡΑΝΤΑ
19.5 τ.μ.

ΒΈΡΑΝΤΑ
11 τ.μ.

REFLECTION SUITE

CELEBRITY SUITE

ΒΈΡΑΝΤΑ
18 τ.μ.

ΒΈΡΑΝΤΑ
8-10 τ.μ.

PENTHOUSE SUITE

SKY SUITE

ΒΈΡΑΝΤΑ
36-102 τ.μ.

ΒΈΡΑΝΤΑ
5-7 τ.μ.

175 τ.μ.

50-55 τ.μ.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΣΤΌΙΧΕΙΑ ΤΗΣ SUITE CLASS:
ΦΑΓΗΤΌ

• Speciality restaurant αποκλειστικά για τις σουίτες
• Προτίμηση θέσης στην κύρια τραπεζαρία και τα
speciality restaurants
• Πλήρης υπηρεσία πρωινού, γεύματος και δείπνου
στη σουίτα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

• Υπηρεσία προσωπικού μπάτλερ 24 ώρες το
24ωρο
• Υπηρεσία καμαριέρας (στρώσιμο κρεβατιού
και δίπλωμα)
• Προτεραιότητα στο check-in, προτεραιότητα
κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση σε όλα
τα λιμάνια
• Προτεραιότητα στην άκατο
• Εν πλω destination concierge
• Κρατήσεις θέσεων για βραδιές θεάτρου
Evening Chic
• Δωρεάν υπηρεσία πετσετών θαλάσσης, υπηρεσία
γυαλίσματος υποδημάτων, χρήση ομπρέλας του
γκολφ και κιάλια

68.5 τ.μ.

152 τ.μ.

41 τ.μ.

36-43 τ.μ.

ΑΝΕΣΕΙΣ

• Αφρώδης οίνος και φρέσκα φρούτα κατά την
άφιξή σας
• Πρόσβαση στο ιδιωτικό σαλόνι VIP
• Πρόσβαση στο The Retreat (Celebrity Edge)
• Υπηρεσία σερβιρίσματος τσαγιού στη σουίτα,
καθημερινά αλμυρά/γλυκά σνακ
• Εσπρέσο και καπουτσίνο στη σουίτα
• Προσαρμοσμένα, εκλεκτά στρώματα
και παπλώματα, ποικιλία μαξιλαριών,
κλινοσκεπάσματα από αγνό βαμβάκι
• Πολυτελείς ανέσεις λουτρού, 100% βαμβακερά
μπουρνούζια και μεγάλες πετσέτες μπάνιου

120-133 τ.μ.

23-28 τ.μ.

^ Έξαιρούνται οι Sky και Celebrity Suites
Οι εικόνες των καμπινών είναι ενδεικτικές, σύμφωνα με
τα Celebrity Solstice Class και Celebrity Edge. Τα μεγέθη
καμπίνας είναι απλώς κατά προσέγγιση. Η διαμόρφωση
των δωματίων διαφέρει ανά κατηγορία πλοίου.
1. Reflection Suite, Celebrity Reflection
2. Sky Suite, Celebrity Edge
3. Υπηρεσία μπάτλερ
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ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΈ ΚΑΜΠΙΝΈΣ

ΚΑΜΠΙΝΈΣ.
ΠΟΛΥΤΈΛΈΙΑ.
ΈΥΡΥΧΩΡΙΑ.
Απλωθείτε και χαλαρώστε σε έναν χώρο με κομψό
σχεδιασμό, οικείο και ζεστό. Με το 90% των καμπινών μας
να διαθέτει εξωτερική θέα και 85% να διαθέτει βεράντες§,
κάθε λεπτομέρεια είναι σχεδιασμένη με στόχο την απόλυτη
άνεση, για να είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε τον επόμενο
συναρπαστικό προορισμό. Έίτε ταξιδεύετε μόνοι είτε ως
ζευγάρι ή με την οικογένεια, σίγουρα θα βρείτε ένα δωμάτιο
προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Ένα δωμάτιο που δεν θα
θέλετε να κλείσετε τα μάτια σας, για να μην το χάσετε.
BLU RESTAURANT
Με αποκλειστική πρόσβαση για τους επισκέπτες κατηγορίας
AquaClass και ανοικτό για πρωινό και δείπνο, η σπεσιαλιτέ του
Blu είναι τα υγιεινά του πιάτα, με μια σύγχρονη Μεσογειακή
παραλλαγή. Το αποτέλεσμα; Καθαρές και λιτές επιλογές με
εκπληκτική γεύση, που σας κάνουν να νιώθετε υπέροχα.
ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΑΚΌΠΕΣ ΜΌΝΌΙ ΣΑΣ;
Οι ολοκαίνουριες μονόκλινες καμπίνες Edge με Ιnfinite VerandaSM,
έχουν τις ιδανικές αναλογίες για τον μεμονωμένο ταξιδιώτη.
Με κρεβάτι μεγέθους Queen, ορισμένες είναι διαθέσιμες και ως
συνδεόμενα δωμάτια, κατάλληλα για μεγαλύτερες οικογένειες ή
ομάδες.

§
†

ΚΑΜΠΙΝΑ AQUACLASS® ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ
Αποδράσεις εμπνευσμένες από τα σπα, δίπλα στο σπα Canyon
Ranch®. Έιδικά προνόμια, όπως αποκλειστική πρόσβαση στο
speciality restaurant AquaClass, δωρεάν χρήση του σπα Persian
Garden και του Relaxation Room, Spa Concierge και πολλά άλλα.
ΚΑΜΠΙΝΑ ΚΑΤΗΓΌΡΙΑΣ CONCIERGE CLASS ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ
Προσεκτικά σχεδιασμένοι χώροι, επικεντρωμένοι στον προορισμό
σας και την πρακτικότητα. Απολαύστε check-in με προτεραιότητα,
ειδική υπηρεσία Concierge και συμβουλές για τα καλύτερα
αξιοθέατα και τις καλύτερες δραστηριότητες σε κάθε λιμάνι.
ΝΕΑ ΚΑΜΠΙΝΑ ΙNFINITE VERANDASM℠ / ΜΌΝΌ ΣΤΌ
CELEBRITY EDGE
Ανασυρόμενες γυάλινες πόρτες από το δάπεδο ως την οροφή
σάς επιτρέπουν να ενώσετε τους χώρους διαμονής και
βεράντας, διατηρώντας μόνο ένα γυάλινο κάγκελο στην άκρη
του πλοίου. Έδώ ανεβαίνει άλλο ένα παράθυρο, με το πάτημα
ενός κουμπιού, προστατεύοντας ολόκληρο το δωμάτιο από
τις καιρικές συνθήκες και προσφέροντάς σας περίπου 23%
περισσότερο εσωτερικό χώρο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν
αυτό εν πλω σήμερα.
ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ†
Πολύ ευρύχωρες καμπίνες, σχεδιασμένες για οικογένειες
έως πέντε ατόμων, με εκτεταμένους χώρους διαμονής και
βεράντας για άνεση.
ΚΑΜΠΙΝΑ SUNSET VERANDA
Ήσυχα και προστατευμένα σημεία με μοναδική θέα στο πίσω
μέρος του πλοίου.
ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΑ
Διαθέσιμες σε πολλές ευρύχωρες διατάξεις για να καλύπτουν
τις ανάγκες σας, με ιδιωτικές βεράντες για χαλάρωση και
υπαίθρια δείπνα.

ΓΙΑ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ: ΈΠΙΣΚΈΦΤΈΙΤΈ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΈΛΙΔΑ:
CELEBRITYCRUISES.COM/STATEROOMS

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΘΕΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Έυάερα και ευήλια δωμάτια, με μεγάλα παράθυρα με θέα στη
θάλασσα, άπλετο χώρο αποθήκευσης και μεγάλο καθιστικό
για στιγμές χαλάρωσης.

Στα πλοία μας κατηγορίας Solstice.
Κρατήσεις για τις οικογενειακές καμπίνες με βεράντα μπορούν να γίνουν μέσω
του ταξιδιωτικού σας πράκτορα.

ΕΣΏΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
Οι εσωτερικές μας καμπίνες, που συνδυάζουν χαλαρή και
μοντέρνα διακόσμηση, διαθέτουν αναπαυτικούς καναπέδες
και τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης.

Όλες οι υπηρεσίες και οι ανέσεις ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία της
καμπίνας, παρέχονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
ειδοποίηση.

CC BROCHURE 2019 GK.indd 58

11/09/2018 17:03

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΈ ΚΑΜΠΙΝΈΣ

ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ:

• Υπηρεσία καμαριέρας (στρώσιμο κρεβατιού και
δίπλωμα)
• Υπηρεσία δωματίου 24 ώρες το 24ωρο^
• Πρωινό, γεύμα και δείπνο διαθέσιμα σε μια ποικιλία
εστιατορίων
• 100% βαμβακερά κλινοσκεπάσματα, παπλώματα και
μαξιλάρια
• Εξατομικευμένα προϊόντα λουτρού, 100% βαμβακερές
πετσέτες και μπουρνούζια
• Δωρεάν υπηρεσία πετσετών θαλάσσης
• Παράδοση φρέσκου πάγου, κατόπιν αιτήματος

ΑΝΕΣΕΙΣ AQUACLASS:

• Speciality restaurant αποκλειστικά για AquaClass
• Απεριόριστη πρόσβαση στο σαλόνι σπα του Persian
Garden και το Relaxation Room
• Προσωπικό υποδοχής σπα για τη διευθέτηση των
θεραπειών σας
• Ποικιλία μαξιλαριών με θεματική το σπα,
εξατομικευμένα προϊόντα λουτρού, συσκευές
αρωματοθεραπείας και άλλες πολυτέλειες
• Στήλη ντους της Hansgrohe
• Wellness Channel – Διαλογισμός, γιόγκα και
αγιουρβέδα

ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΌΡΙΑΣ CONCIERGE:

• Check-in και αποβίβαση κατά προτεραιότητα
• Σεμινάριο για τους προορισμούς και αποκλειστική
υπηρεσία Concierge
• Γεύμα υποδοχής Concierge
• Προτίμηση θέσης στην κύρια τραπεζαρία και τα
speciality restaurant
• Κρατήσεις θέσεων για βραδιές θεάτρου Evening Chic
• Δωρεάν υπηρεσία πετσετών θαλάσσης και
γυαλίσματος παπουτσιών
• Χρήση ομπρέλας του γκολφ και κυαλιών

ΚΑΜΠΙΝΑ EDGE ΜΈ INFINITE
VERANDA/ ΜΟΝΟ ΣΤΟ
CELEBRITY EDGE
18,5 τ.μ.
Βεράντα
4 τ.μ.

ΚΑΜΠΙΝΈΣ AQUACLASS, CONCIERGE CLASS,
& SUNSET ΜΈ ΒΈΡΑΝΤΑ
18-21 τ.μ.

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΈ ΘΈΑ
ΣΤΟΝ ΩΚΈΑΝΟ
15,5-22,5 τ.μ.

Βεράντα
5-8 τ.μ.

ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΜΈ ΒΈΡΑΝΤΑ
53 τ.μ.

ΈΣΩΤΈΡΙΚΗ
ΚΑΜΠΙΝΑ
15,5-17 τ.μ.

Βεράντα
5-10 τ.μ.

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΈ ΒΈΡΑΝΤΑ
15,5-40 τ.μ.
Βεράντα
3.5-5 τ.μ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΈΝΙΑΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑΣ &
3ΟΥ/4ΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Σε ορισμένες καμπίνες, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας
τρίτου και τέταρτου επισκέπτη, σε καναπέδες-κρεβάτια
ή εντοιχισμένα κρεβάτια στον τοίχο/στην οροφή.
Τα κρεβάτια ετοιμάζονται το βράδυ από τον συνοδό
καμπίνας σας. Η εικόνα είναι απλώς ενδεικτική.

^ Ισχύουν χρεώσεις για παραγγελίες μεταξύ 11:00μμ και
6:00πμ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη
σελίδα 71.
Οι εικόνες των καμπινών είναι ενδεικτικές, σύμφωνα με
τα Celebrity Solstice Class και Celebrity Edge. Τα μεγέθη
καμπίνας είναι απλώς κατά προσέγγιση. Η διαμόρφωση
των δωματίων διαφέρει ανά κατηγορία πλοίου.

1. Καμπίνα Edge με Infinite Veranda 2. Καμπίνα AquaClass
3. Όμορφα διαμορφωμένα μπάνια
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ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ CELEBRITY EDGE
CELEBRITY EDGESM
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Χωρητικότητα επιβατών: 2.918
Έκτόπισμα: 129.500
Μήκος: 306 μέτρα

Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα

Έπισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/edge για
μελλοντικές παροχές.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 16 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9
Iconic Suite
Penthouse Suite
Edge Villas
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Sky Suite 3
Καμπίνα AquaClass® 1
Καμπίνα AquaClass 2
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Καμπίνα κατηγορίας Concierge 1
Καμπίνα κατηγορίας Concierge 2
Καμπίνα κατηγορίας Concierge 3
Καμπίνα Edge Infinite Veranda 1
Καμπίνα Edge Infinite Veranda 2
Καμπίνα Edge Infinite Veranda 3
Καμπίνα Edge Infinite Veranda 4
Μονόκλινη καμπίνα Edge με βεράντα
Καμπίνα Sunset Veranda
Deluxe καμπίνα με βεράντα 1A

Οι αριθμοί καταστρώματος αντιπροσωπεύουν
Deluxe καμπίνα με βεράντα 1B
ανώτερα επίπεδα επισκεπτών
Καμπίνα πανοραμική θέα θάλασσα
Καμπίνα Deluxe με θέα στη θάλασσα 6 Τετραπλός - Διπλός καναπές
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 7
Τριπλός - Μονός καναπές
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 8
Χωρητικότητα – Έξι
Συνδεδεμένες καμπίνες
Deluxe εσωτερική καμπίνα 9
Τοποθεσία πόρτας εσωτερικής καμπίνας
Deluxe εσωτερική καμπίνα 10
Καμπίνα/σουίτα προσβάσιμη με αναπηρικό
Deluxe εσωτερική καμπίνα 11
αμαξίδιο, με ντους ομαλής εισόδου
Έσωτερική καμπίνα 12
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ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ CELEBRITY EDGE

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2
Οι καμπίνες προσβασιμότητας με καναπέ-κρεβάτι φιλοξενούν έως και τρεις επισκέπτες. Οι σουίτες με δυνατότητα πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια με καναπέ-κρεβάτι
φιλοξενούν έως και τέσσερις επισκέπτες. Οι καμπίνες 6198, 6196, 6182, 6180, 6128, 6129, 7247, 7225, 7165, 7244, 7222, 7210, 7206, 7192, 7190, 7158, 8196, 8198, 8212, 8216, 8228,
8246, 8255, 8237, 8173, 9160, 9186, 9188, 9206, 9212, 9224, 9242, 9241, 9223, 9169, 10224, 10198, 10184, 10178, 10160, 10158, 10132, 10215, 10189, 10133, 11220, 11194, 11182, 11176,
11158, 11156, 11122, 11221, 11195 και 11125 έχουν θέα από τη βεράντα που παρεμποδίζεται μερικώς. Το σχέδιο καταστρώματος απεικονίζει το Celebrity Edge που αποτελεί
δείγμα πλοίου της κατηγορίας Edge. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο. Το σχέδιο καταστρώματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να
προσφέρει μια συνολική άποψη της διάταξης του τυπικού πλοίου της κατηγορίας Edge, υποδεικνύοντας πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και οι καμπίνες σύμφωνα με τον
αριθμό καμπίνας. Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι το ακριβές σχέδιο ούτε παρουσιάζεται σε κλίμακα και ενδέχεται να αλλάξει. Έάν έχετε ειδικές απαιτήσεις ή επιθυμείτε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να κατεβάσετε τα πιο πρόσφατα σχέδια καταστρώματος
της κατηγορίας Edge, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/ships.

1. Iconic Suite 2. Edge Villa 3. Royal Suite
4. Sky Suite 5. Καμπίνα με Infinite Veranda
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ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ SOLSTICE CLASS

CELEBRITY ECLIPSE® | CELEBRITY EQUINOXSM | CELEBRITY REFLECTION®
CELEBRITY SILHOUETTE® | CELEBRITY SOLSTICE®
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Χωρητικότητα επιβατών: 2.852 - 3.046
Έκτόπισμα: 122.000 - 126.000
Μήκος: 317 - 319 μέτρα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 15

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 14

Penthouse Suite
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Καμπίνα AquaClass® 1
Καμπίνα AquaClass 2
Καμπίνα κατηγορίας Concierge 1
Καμπίνα κατηγορίας Concierge 2
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Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12

Καμπίνα κατηγορίας Concierge 3
Οικογενειακή καμπίνα με βεράντα
Sunset Veranda Stateroom
Βεράντα 1A
Βεράντα 1B
Βεράντα 1C
Βεράντα 2A
Βεράντα 2B
Βεράντα 2C

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11
Βεράντα 2D
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 7
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 8
Έσωτερική καμπίνα 9
Έσωτερική καμπίνα 10
Έσωτερική καμπίνα 11
Έσωτερική καμπίνα 12

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9

Οι αριθμοί καταστρώματος αντιπροσωπεύουν
ανώτερα επίπεδα επισκεπτών
Καναπές-κρεβάτι
Μία επάνω κουκέτα
Συνδεδεμένες καμπίνες
Τοποθεσία πόρτας εσωτερικής καμπίνας
Καμπίνα/σουίτα προσβάσιμη με αναπηρικό
αμαξίδιο, με ντους ομαλής εισόδου
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ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ SOLSTICE CLASS

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

Οι καμπίνες με επάνω κουκέτα και καναπέ-κρεβάτι φιλοξενούν έως και τέσσερις επισκέπτες. Οι καμπίνες προσβασιμότητας με καναπέ-κρεβάτι φιλοξενούν έως και τρεις επισκέπτες. Οι σουίτες
με δυνατότητα πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια με καναπέ-κρεβάτι φιλοξενούν έως και τέσσερις επισκέπτες. Οι καμπίνες 1547, 1549, 1552 και 1554 έχουν θέα που παρεμποδίζεται μερικώς. Οι
καμπίνες 2190, 2192, 2194 και 2196 διαθέτουν ντους ομαλής εισόδου και δεν διαθέτουν μπανιέρες. Οι καμπίνες 1001 και 1002 έχουν θέα από τη βεράντα που παρεμποδίζεται μερικώς. Οι καμπίνες με
βεράντα 2C έχουν θέα από τη βεράντα που παρεμποδίζεται μερικώς. Οι καμπίνες με βεράντα 2D έχουν θέα από τη βεράντα που παρεμποδίζεται. Το σχέδιο καταστρώματος απεικονίζει το Celebrity
Silhouette που αποτελεί δείγμα πλοίου της κατηγορίας Solstice. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο. Το σχέδιο καταστρώματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε
να προσφέρει μια συνολική άποψη της διάταξης του τυπικού πλοίου της κατηγορίας Solstice, υποδεικνύοντας πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και οι καμπίνες σύμφωνα με τον αριθμό καμπίνας.
Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι το ακριβές σχέδιο ούτε παρουσιάζεται σε κλίμακα και ενδέχεται να αλλάξει. Έάν έχετε ειδικές απαιτήσεις ή επιθυμείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
μια συγκεκριμένη καμπίνα, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να κατεβάσετε τα πιο πρόσφατα σχέδια καταστρώματος της κατηγορίας Solstice, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
celebritycruises.com/ships.
1. Penthouse Suite 2. Κρεβατοκάμαρα σουίτας 3. Καμπίνα με βεράντα
4. Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 5. Έσωτερική καμπίνα
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ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MILLENNIUM

CELEBRITY CONSTELLATION® | CELEBRITY INFINITY®
CELEBRITY MILLENNIUM® | CELEBRITY SUMMIT®
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Χωρητικότητα επιβατών: 2.158 - 2.184
Έκτόπισμα: 90.940
Μήκος: 324 μέτρα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 12

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 11

Penthouse Suite
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Καμπίνα AquaClass® 1
Καμπίνα AquaClass 2
Καμπίνα κατηγορίας Concierge 1
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Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 10

Καμπίνα κατηγορίας Concierge 2
Καμπίνα κατηγορίας Concierge 3
Οικογενειακή καμπίνα με
βεράντα
Βεράντα 2A
Βεράντα 2B
Βεράντα 2C
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 4
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 5

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 9
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 6
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 7
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 8
Έσωτερική καμπίνα 9
Έσωτερική καμπίνα 10
Έσωτερική καμπίνα 11
Έσωτερική καμπίνα 12

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7

Οι αριθμοί καταστρώματος αντιπροσωπεύουν
ανώτερα επίπεδα επισκεπτών
Καναπές-κρεβάτι
Μία επάνω κουκέτα
Συνδεδεμένες καμπίνες
Τοποθεσία πόρτας εσωτερικής καμπίνας
Καμπίνα/σουίτα προσβάσιμη με αναπηρικό
αμαξίδιο, με ντους ομαλής εισόδου
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ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MILLENNIUM

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 2

Οι καμπίνες 9004, 9005, 9040, 9042, 9045 και 9047 έχουν θέα που παρεμποδίζεται μερικώς. Οι καμπίνες 9094 και 9100 έχουν μικρότερες βεράντες που είναι ημι-ιδιωτικές. Οι καμπίνες 9117, 9121 και
9123 διαθέτουν ντους ομαλής εισόδου και δεν διαθέτουν μπανιέρες. Οι καμπίνες 6016, 6018, 6020, 6021, 6023, 6025, 7014, 7016, 7017, 7018, 7019, 7021, 8006, 8007, 8047, 8048, 8049 και 8050 έχουν θέα
που παρεμποδίζεται μερικώς. Οι καμπίνες 6102, 6108, 7136, 7142, 8102 και 8108 έχουν μικρότερες βεράντες που είναι ημι-ιδιωτικές. Οι σουίτες 6145 και 6146 διαθέτουν τυπικές γυάλινες πόρτες
προς τη βεράντα. Οι καμπίνες 8121, 8125 και 8127 διαθέτουν ντους ομαλής εισόδου και δεν διαθέτουν μπανιέρες. Ο Σταθμός Πρώτων Βοηθειών βρίσκεται στη μέση του πλοίου στο Κατάστρωμα 1
(δεν απεικονίζεται). Το σχέδιο καταστρώματος απεικονίζει το Celebrity Infinity, το οποίο αποτελεί δείγμα πλοίου της κατηγορίας Millennium. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με το πλοίο. Το σχέδιο καταστρώματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει μια συνολική άποψη της διάταξης του τυπικού πλοίου της Kατηγορίας Millennium, υποδεικνύοντας πού
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και οι καμπίνες σύμφωνα με τον αριθμό καμπίνας. Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι το ακριβές σχέδιο ούτε παρουσιάζεται σε κλίμακα και ενδέχεται να αλλάξει. Έάν
έχετε ειδικές απαιτήσεις ή επιθυμείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να κατεβάσετε τα πιο πρόσφατα σχέδια
καταστρώματος της κατηγορίας Millennium, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/ships.
1. Penthouse Suite 2. Celebrity Suite 3. Καμπίνα AquaClass
4. Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 5. Έσωτερική καμπίνα
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ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ XPEDITION

CELEBRITY FLORASM | CELEBRITY XPEDITION®
CELEBRITY XPERIENCESM
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Χωρητικότητα επιβατών: 48 - 100
Έκτόπισμα: 1.610 - 5.739
Μήκος: 64 - 101 μέτρα

Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Έκουαδόρ

CELEBRITY FLORASM

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 8

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 7

PENTHOUSE SUITE
119,5 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

ROYAL SUITE
52 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ULTIMATE ΚΑΙ PREMIUM
SKY SUITES ΜΈ INFINITE
VERANDA
31-34 τ.μ.

Penthouse Suite
Royal Suite
Ultimate Sky Suite με Infinite VerandaSM
Premium Sky Suite με Infinite VerandaSM
Sky Suite με Infinite VerandaSM
Sky Suite με βεράντα

CC BROCHURE 2019 GK.indd 66

Xpedition Suite
Junior Suite
Καμπίνα Premium
Καμπίνα Deluxe
Καμπίνα με θέα στη
θάλασσα

Deck Numbers Reflect Upper
Guest Levels
Καναπές-κρεβάτι
Μία επάνω κουκέτα
Χωρητικότητα τριών ατόμων
Συνδεδεμένες καμπίνες

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

SKY SUITE + INFINITE VERANDA
30 τ.μ.

SKY SUITE ΜΈ ΒΈΡΑΝΤΑ
30,5 τ.μ.

CELEBRITY XPERIENCESM

Για σχέδια καταστρώματος και σχέδια
καταλυμάτων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
celebritycruises.com/ships.
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ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ XPEDITION

CELEBRITY XPEDITION®

PENTHOUSE SUITE
43 τ.μ.
ΒΈΡΑΝΤΑ
22 τ.μ.

ROYAL SUITE
23 τ.μ.
ΒΈΡΑΝΤΑ
18 τ.μ.

XPEDITION SUITE
19 τ.μ.
βεράντα
5 τ.μ.

JUNIOR SUITE
16 τ.μ.
ΒΈΡΑΝΤΑ
4 τ.μ.

ΚΑΜΠΙΝΈΣ PREMIUM &
DELUXE
15 τ.μ.

ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΈ ΘΈΑ
ΣΤΟΝ ΩΚΈΑΝΟ
145 τ.π.
13 τ.μ.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 3

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 4

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 5

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ 6

Τα σχέδια καταστρώματος είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προσφέρουν μια συνολική άποψη της διάταξης του πλοίου Celebrity Flora, υποδεικνύοντας πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις και οι καμπίνες
σύμφωνα με τον αριθμό καμπίνας. Τα σχέδια καταστρώματος δεν είναι τα ακριβή σχέδια και ενδέχεται να αλλάξουν. Έάν έχετε ειδικές απαιτήσεις ή επιθυμείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
μια συγκεκριμένη καμπίνα, επικοινωνήστε με το Τμήμα κρατήσεων ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Τα σχέδια των καταλυμάτων που απεικονίζονται προέρχονται από το πλοίο Celebrity Flora και το
πλοίο Celebrity Xpedition. Οι εικόνες από τις καμπίνες είναι ενδεικτικές. Τα μεγέθη καμπίνας είναι απλώς κατά προσέγγιση. Η διαμόρφωση των δωματίων ενδέχεται να διαφέρει. Η διαμόρφωση της
επίπλωσης που απεικονίζεται μπορεί να διαφέρει σε καμπίνες με χωρητικότητα για τρίτο και τέταρτο επισκέπτη. Τα σχεδιαγράμματα δεν είναι σε κλίμακα. Έπικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/ships για ακριβείς μετρήσεις δωματίων και για να κατεβάσετε τα τελευταία σχέδια καταστρώματος για όλα τα πλοία μας.
1. Penthouse Suite, Celebrity Flora 2. Sky Suite, Celebrity Flora
3. Penthouse Suite, Celebrity Xpedition 4. Βεράντα σουίτας, Celebrity Xpedition
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ΧΩΡΟΙ ΈΝ ΠΛΩ

ΑΚΟΜΑ
ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΈΣ
ΑΠΟΛΑΥΣΈΙΣ!

EDGE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SOLSTICE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MILLENNIUM

ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΔΩΡΈΑΝ
Κύρια τραπεζαρία

Κύριες τραπεζαρίες, Celebrity Edge (επιλογή 4 εστιατορίων)
Luminae (για επιβάτες σε Σουίτες)
Blu (για επιβάτες AquaClass®, επιβάτες σε σουίτες κατόπιν αιτήματος)
Oceanview Café
Eden Café
Spa Café
Grand Plaza Café
The Spa Café & Juice Bar
Mast Grill

ΔΙΑΤΡΌΦΗ – SPECIALITY (ισχύει ονομαστική χρέωση)
Fine Cut Steakhouse
Le Grand Bistro (Le Petit Chef)
Raw on Five
Dinner on the Edge (Magic Carpet)
Rooftop Garden Grill
Eden Restaurat
Murano
Tuscan Grille
Qsine®
Silk Harvest
Sushi on Five
The Porch
The Lawn Club Grill

ΧΩΡΟΙ ΈΝ ΠΛΩ
Καταστήματα εν πλω
Βιβλιοθήκη
Celebrity iLoungeSM
Σπα
Κομμωτήριο
Fitness Centre
The SEA Thermal Suite
Persian Garden
Fun Factory / XClub (και Camp at Sea στο Celebrity Edge)
Solarium μόνο για ενήλικες
Rooftop Garden
Magic Carpet
Eden
The Lawn Club
Καμπάνες στο Edge
The Alcoves
The Hideaway
The Studio (οικογενειακή φωτογραφία)
Art Gallery
Συνεδριακό κέντρο
Πωλήσεις για μελλοντικές κρουαζιέρες
Τα πλοία κατηγορίας Celebrity Xpedition® διαθέτουν χαρακτηριστικά και δραστηριότητες που ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται σε αυτή την μπροσούρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/ships.
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ΧΩΡΟΙ ΈΝ ΠΛΩ
EDGE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SOLSTICE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MILLENNIUM

ΜΠΑΡ, ΣΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΜΠ
Martini Bar & Crush
The Martini Bar
Michael’s Club (για επισκέπτες που διαμένουν σε Σουίτες)
Cellar Masters
The Retreat Lounge (για επισκέπτες που διαμένουν σε Σουίτες)
Sky Observation Lounge
Rendezvous Lounge
Ensemble Lounge
Reflections Lounge
Revelations Lounge
Constellation Lounge
Cosmos Lounge
The Retreat Pool Bar (για επισκέπτες που διαμένουν σε Σουίτες)
Eden Bar
Il Secondo Bacio
Café al Bacio & Gelateria
Café al Bacio
Rooftop Terrace
The Casino Bar
World Class Bar
Gastrobar
Mast Bar
Slush
Sunset Bar
Pool Bar
Passport Bar
The Club
Quasar Nightclub

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Κεντρικό Θέατρο
Αίθουσα Χαρτοπαιξίας
Καζίνο
Celebrity Central / σινεμά
The Hot Glass Class
Taste of Film
Game On (αίθουσα διαδραστικών παιχνιδιών)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΈΣ ΈΝ ΠΛΩ
Διάδρομος στίβου για τζόγκινγκ
Πισίνα και κατάστρωμα The Retreat (για επιβάτες σε Σουίτες)
Πισίνες
Γήπεδο μπάσκετ
Υδρομασάζ / Τζακούζι
Πισίνα θαλασσοθεραπείας

Για περισσότερες πληροφορίες για τους αποκλειστικούς χώρους του Celebrity Edge και
όσους δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη, επισκεφθείτε τη σελίδα celebritycruises.com/edge
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ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΈΙΣ ΚΡΑΤΗΣΈΩΝ
Οι ακόλουθοι όροι κράτησης αποτελούν τη βάση του συμβολαίου σας. Όλες οι
κρατήσεις υπόκεινται σε αυτούς τους όρους. ΄Οταν κάνετε κράτηση απ΄ευθείας
μαζί μας, τα συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης είστε εσείς και είτε η
Celebrity Cruises Inc ή η RCL Cruises Ltd, τα οποία αποδέχονται την νομική ευθύνη
για την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, όπως ορίζεται παρακάτω. Σε
αυτούς τους όρους κράτησης, «εσείς» και «δική σας» σημαίνει όλα τα πρόσωπα
που κατονομάζονται στην κράτηση και «εμείς», «εμάς» «δική μας» και «Celebrity
Cruises” σημαίνει Celebrity Cruises Inc ή RCL Cruises Ltd. Εάν κλείσετε διακοπές
με Celebrity Cruises μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, θα συντρέχουν οι όροι και
προϋποθέσεις του ταξιδιωτικού γραφείου (και όχι αυτοί που παρουσιάζονται
παρακάτω). Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι διαθέτετε ένα αντίγραφο
αυτών από τον φορέα οργάνωσης του ταξιδιού σας πριν ή κατά την κράτηση.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας. Για την
αποφυγή παρεξηγήσεων, εάν ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας κάνει κρατήσεις
για σας και αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους προμηθευτές εκτός
από την Celebrity Cruises, δεν θα έχουμε καμία συμβατική υποχρέωση προς εσάς
σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, στην περίπτωση που φέρουμε οποιουδήποτε
είδους ευθύνη απέναντί σας, η ευθύνη και/ή οι υποχρεώσεις απέναντι σε εσάς ή
στον φορέα οργάνωσης του ταξιδιού δεν θα είναι μεγαλύτερες ή διαφορετικές
από την ευθύνη και τις υποχρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται υπό τις παρούσες
προϋποθέσεις αναφορικά με τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν συνάψει
μία σύμβαση με εμάς. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα διατηρούμε πλήρως το
δικαίωμα να βασιζόμαστε στις απαντήσεις, εξαιρέσεις και περιορισμούς όπως
περιέχονται στις προϋποθέσεις κρατήσεων οι οποίες ορίζονται κατωτέρω.
Παρά ταύτα, κάθε σύμβαση μεταξύ υμών και του ταξιδιωτικού σας πράκτορα
πρέπει να ενσωματώνει τους όρους αυτούς και άλλους όρους μεταφοράς που
παρέχονται από την Celebrity Cruises.
Για πελάτες που κατοικούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
κάνει κρατήσεις πριν την 1η Ιουλίου 2018, ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών
υπηρεσιών που σας προσφέρεται είναι πακέτο στο πλαίσιο της Οδηγίας 90/314/
ΕΟΚ όπως έχει θεσπιστεί στο ισχύον δίκαιο των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου. Για κρατήσεις που θα γίνουν από 1 Ιουλίου 2018 και μετά,
ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας προσφέρεται είναι
πακέτο στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302 όπως έχει θεσπιστεί από το
Αγγλικό Δίκαιο. Για το λόγο αυτό, όλες οι κρατήσεις θα επωφεληθούν από όλα
τα δικαιώματα που ισχύουν για πακέτα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο τη
στιγμή της κράτησης. Η Celebrity Cruises Inc. ή η RCL Cruises Ltd. (ανάλογα με την
περίπτωση) θα είναι πλήρως υπεύθυνη για τη σωστή προετοιμασία/απόδοση
του πακέτου ως συνόλου. Επιπροσθέτως, όπως υποχρεούται από το νόμο, η
Celebrity Cruises Inc. ή η RCL Cruises Ltd. έχει προβλέψει για την επιστροφή των
χρημάτων σας και, όπου οι μεταφορές συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο, για τον
επαναπατρισμό σας σε περίπτωση πτώχευσης/χρεοκοπίας.
Από 1 Ιουλίου 2018, τα δικαιώματα των κατοίκων των χωρών μελών της
ΕΕ που άπτονται της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302 θα είναι διαθέσιμα στο www.
celebritycruises.com
Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν έχετε κάνει κράτηση για μια κρουαζιέρα Celebrity
Xpedition πριν τις 26 Μαΐ. 2019 με προορισμό τις Νήσους Γκαλαπάγκος, ο tour
operator του τμήματος της κρουαζιέρας η οποία ξεκινά στο Κίτο είναι μία
εταιρεία του Εκουαδόρ, η Islas Galapagos Turismo y Vapores C.A. (‘IGTV’), η οποία
θα αποτελεί επίσης μέρος της σύμβασής σας μαζί με την Celebrity Cruises Inc.
Από την 26η Μαΐ. 2019 και έπειτα ο tour operator για για τις κρουαζιέρες του
Celebrity Flora είναι το IGTV. Από την 1η Ιουνίου 2019 και έκτοτε, ο tour operator
για τις κρουαζιέρες του Celebrity Xpedition είναι το, Ocean Αdventures S.A.
Για κρατήσεις κρουαζιέρας με το Celebrity Xploration και το Celebrity Xperience,
ο tour operator του Εκουαδόρ, Ocean Αdventures S.A. θα αποτελεί μέρος της
συμβασής σας μαζί με την Celebrity Cruises.
1. ΌΤΑΝ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ
1.1 Πώς κάνω μία κράτηση;
Για να κλείσετε την κρουαζιέρα που επιλέξατε, επικοινωνήστε με τον
ταξιδιωτικό
σας πράκτορα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.celebritycruises.com
Εάν κάνετε κράτηση μέσω κάποιου από τους εξουσιοδοτημένους μας
ταξιδιωτικούς πράκτορες, το πρώτο πρόσωπο (το οποίο πρέπει να είναι
τουλάχιστον 21 ετών - ανατρέξτε στον όρο 4.4) που αναφέρεται στην κράτηση
οφείλει να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο κράτησης. Κατόπιν το
επιστρέφει στον ταξιδιωτικό πράκτορα. Κατά την κράτηση, πρέπει να μας
γνωστοποιήσετε το ονοματεπώνυμό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό
σας, καθώς και την ημερομηνία γέννησής σας.
Πρέπει να πληρώσετε μία προκαταβολή κατ’ άτομο σύμφωνα με τα παρακάτω
στοιχεία (ή η εξόφληση να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εάν η κράτηση απέχει
από την ημέρα αναχώρησης μέχρι 60 ημέρες) κατά την κράτηση.
1 – 5 νύκτες €80
6 – 9 νύκτες €200
10 + νύκτες €360
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιείται στο
όνομα της Celebrity Cruises διακανονίζεται στις Η.Π.Α και επομένως ενδέχεται
να υπόκεισθε σε κάποια χρέωση προερχόμενη από την εταιρεία έκδοσης της
πιστωτικής σας.
Σημειώστε, οτι θα μπορείτε να κλείσετε μια μελλοντική κρουαζιέρα όσο
βρίσκεστε εν πλώ χρησιμοποιώντας το Celebrity Future Cruise. Επισκεφτείτε την
σύμβουλο πωλήσεων που βρίσκεται στο πλοίο για περισσότερες λεπτομέρειες.
Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για το Celebrity Cruise Now και για το Celebrity
Cruise Later οπότε φροντίστε να ελέγξετε το τιμολόγιο επιβεβαίωσης σας
προσεκτικά. Μπορεί να υπάρχει μια εξαίρεση με το πρότυπο τέλη μεταβίβασης
μας (βλέπε 1.11) για Onboard κρατήσεις, ρωτήστε για περισσότερες
λεπτομέρειες κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας σας. Σημειώστε ότι οι
κρατήσεις που γίνονται επί του πλοίου θα υπόκεινται σε αυτές τις συνθήκες
κράτησης.
1.2 Πώς θα επικυρωθεί η κρουαζιέρα μου;
Με την προϋπόθεση ότι το πακέτο διακοπών που επιλέξατε είναι διαθέσιμο,
θα το επιβεβαιώσουμε κατ΄ευθείαν σε εσάς, εάν κάνετε την κράτηση μαζί μας,
ή εάν την κάνατε μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, θα την επιβεβαιώσουμε στον
ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Κατόπιν, θα στείλουμε σε εσάς ή στον ταξιδιωτικό
σας πράκτορα, ανάλογα με την περίπτωση, ένα Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης. Το
συμβόλαιο γίνεται οριστικό και δεσμευτικό όταν στείλουμε το Τιμολόγιο
Επιβεβαίωσης σε εσάς ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Το Τιμολόγιο αυτό θα
δείχνει το υπόλοιπο ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε.
Μόλις λάβετε το Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια
κρουαζιέρας και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το ταξιδιωτικό σας γραφείο
ή από εμάς, παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες για να
σιγουρευτείτε ότι είναι ορθές. Εάν κάποιες πληροφορίες είναι λανθασμένες,
θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή εμάς,
εάν έχετε κάνει κράτηση απ΄ευθείας, επειδή ενδέχεται αργότερα να μην είναι
δυνατόν να γίνουν αλλαγές. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να αναλάβουμε
οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα ή εμάς σχετικά με λάθη στα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένου και του
Τιμολογίου Επιβεβαίωσης) εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποστολής
στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή εσάς για όλα τα έγγραφα εκτός από τα
εισιτήρια και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και εντός 5 ημερών για τα εισιτήρια και
τα ηλεκτρονικά εισιτήρια.
1.3 Ποιές πληροφορίες πρέπει να σας δώσω και γιατί;
Κατά καιρούς, χρειάζεται να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας
δεδομένα προς τις μεταναστευτικές αρχές, τις αεροπορικές εταιρείες ή
άλλες εξουσιοδοτημένες αρχές. Επιπλέον, θα ζητήσουμε συγκεκριμένες
πληροφορίες που σας αφορούν όπως στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλισή
σας και στοιχεία προσώπων με τα οποία θα επικοινωνήσουμε σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει επομένως να δώσετε τις σχετικές πληροφορίες
κατά το χρονικό διάστημα που κάνετε την κράτηση για την κρουαζιέρα σας ή
το αργότερο μέχρι 70 ημέρες πριν από την αναχώρησή σας, όποιο τυχαίνει να
είναι το αργότερο. Συνιστούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.
celebritycruises.com, να κάνετε κλικ στο “Sign in” και να υποβάλλετε αυτά τα
στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού. Υποβάλλοντας τα στοιχεία
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αυτά ηλεκτρονικά και πριν από την κρουαζιέρα σας, κάνετε πιο γρήγορη
τη διαδικασία τσεκ-ιν και μπορείτε να επιβιβαστείτε στο πλοίο νωρίτερα,
αποφεύγοντας τις καθυστερήσεις και τις ουρές στον τερματικό σταθμό της
κρουαζιέρας.
Εάν δεν έχετε κάνει ηλεκτρονικό τσεκ-ιν, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε την
εν λόγω διαδικασία το αργότερο δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα
αναχώρησης.
Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική διαδικασία τσεκ-ιν, καθώς
και να τυπώσετε το Xpress Pass αυτό ίσως να οφείλεται σε ανεξόφλητο ποσό
της κράτησής σας. Εάν έχετε κάνει κράτηση μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί του προκειμένου να μεταφερθεί το
ζητούμενο ποσό σε εμάς για να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σας τσεκ-ιν.
Παρακαλούμε σημειώστε: Όλοι οι επιβάτες πρέπει να κάνουν τσεκ-ιν και να
επιβιβαστούν στο πλοίο τουλάχιστον 90 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη
ώρα αναχώρησης. Διαφορετικά, δεν θα τους επιτραπεί η επιβίβαση. Θα χρειαστεί
να έχετε πρόχειρο τον αριθμό κράτησης και την ημερομηνία αναχώρησης ή εάν
έχουμε ήδη συγκεντρώσει τα εν λόγω στοιχεία κατά τη διαδικασία κράτησης,
να μας επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πλήρη και ακριβή.
Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
ταξιδιωτικό σας πράκτορα, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το πώς μπορείτε να
δώσετε ή να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες αυτές. Οι διαδικασίες μας μπορεί
να αλλάξουν και τότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές
την ώρα της κράτησης ή το συντομότερο δυνατό. Ενδεχομένως να χρειαστεί
να παρέχουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη στιγμή της κράτησης ή
αργότερα σε διάφορους προμηθευτές οι οποίοι παρέχουν τα στοιχεία σύστασης
των διακοπών σας. Κατά τη στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος φυλλαδίου,
οι αεροπορικές εταιρίες της Ε.Ε. με τις οποίες συνεργαζόμαστε οφείλουν να
παρέχουν ορισμένα από τα δεδομένα σχετικά με τους επιβάτες τους στις αρχές
των Η.Π.Α.Επιπλέον, ενδέχεται τέτοιες πληροφορίες να γνωστοποιηθούν σε
άλλες αρχές. Θα περιλαμβάνονται ορισμένες τουλάχιστον από τις πληροφορίες
που μας παρέχετε. Εάν δεν δώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα
σας ζητηθούν με ακρίβεια και πληρότητα, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την
κράτησή σας ή εάν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες αργότερα από ότι ορίζεται,
μπορεί να μην σας επιτραπεί η επιβίβαση και/ή η επιστροφή και/ή η πτήση
επιστροφής. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη και δεν θα
σας επιστρέψουμε χρήματα ούτε θα παρέχουμε κάποια αποζημίωση. Θα είστε
επίσης υπεύθυνοι για τη διευθέτηση των ταξιδιωτικών σας διακανονισμών. Εάν
η μη παροχή αυτών των πληροφοριών οδηγήσει σε πρόστιμα, προσαυξήσεις ή
άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις μας, θα είστε υπεύθυνοι και θα κληθείτε να μας
αποζημιώσετε. Παρακαλούμε δείτε επίσης τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
στη σελίδα 71.
1.4 Πότε πρέπει να πληρώσω το υπόλοιπο;
Πρέπει να λάβουμε το υπόλοιπο της πληρωμής για τις διακοπές σας (μετά από
την αφαίρεση της προκαταβολής που ήδη πληρώσατε) τουλάχιστον 45 ημέρες
πριν από την αναχώρηση, εκτός εάν κάνετε κράτηση 45 ημέρες ή λιγότερο
πριν από την αναχώρηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να πληρώσετε
το συνολικό κόστος κατά την κράτησή σας. Οι κρατήσεις κρουαζιερών, που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εορτών, θα πρέπει να πληρώνονται
εξ ολοκλήρου τουλάχιστον 90 ημέρες πριν την έναρξη της κρουαζιέρας.
Εάν δεν λάβουμε όλο το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως και εξ ολοκλήρου
(συμπεριλαμβανομένης τυχόν επιβάρυνσης, όπου ισχύει), έχουμε το δικαίωμα
να ακυρώσουμε την κρουαζιέρα σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να
πληρώσετε τα ακυρωτικά όπως ορίζεται παρακάτω (ανατρέξτε στο 1.10).
Εάν κάνετε χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας για πληρωμή
απ΄ευθείας σε μας, παρακαλούμε να γνωρίζεται ότι ενδέχεται να ολοκληρώσουμε
τη συναλλαγή μέσω Τράπεζας στις Η.Π.Α και σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται
ο εκδότης της κάρτας σας να επιλέξει να σας χρεώσει με αμοιβή επεξεργασίας
της ξένης Τράπεζας.
1.5 Τί γίνεται όταν πληρώνετε μέσω Ταξιδιωτικού Πράκτορα;
Ο Ταξιδιωτικός σας Πράκτορας είναι υπεύθυνος να πληρώσει για τις διακοπές
σας σε εμάς και η ευθύνη μας να σας παρέχουμε τις διακοπές σας υπόκειται
στην πλήρη εξόφληση αυτών από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Εάν δεν είστε
σε θέση να ολοκληρώσετε το ηλεκτρονικό σας check-in και να τυπώσετε την
Xpress κάρτα επιβίβασής σας, αυτό ίσως οφείλεται σε κάποιο ανεξόφλητο
ποσό στην κρατησή σας. Εάν έχετε κάνει κράτηση μέσω ταξιδιωτικού γραφείου,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα προκειμένου
να εξοφλήσει την κράτησή σας σε εμάς και να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το
ηλεκτρονικό check-in.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που δεν λάβουμε ολόκληρο το ποσό
της κράτησης από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1.6 Τί περιλαμβάνει η τιμή;
Όλες οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο είναι κατ΄άτομο
σε ΕΥΡΩ και βάσει δύο ατόμων που μοιράζονται τη διαφημιζόμενη κατηγορία
καμπίνας. Ορισμένα στοιχεία των διακοπών σας, συμπεριλαμβανομένου του
τι περιλαμβάνεται και τι όχι στην τιμή διαφέρουν ανάλογα με το δρομολόγιο.
Για παράδειγμα, τι περιλαμβάνεται και τι όχι στην τιμή μίας κρουαζιέρας με τα
Celebrity Flora, Celebrity Xpedition, Celebrity Xperience και Celebrity Xploration
ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις πληροφορίες που ορίζονται παρακάτω.
Επομένως, καλό θα ήταν να ρωτούσατε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή να
επισκεπτόσασταν την ιστοσελίδα www.celebritycruises.com για περαιτέρω
πληροφορίες. Ωστόσο, σε γενικό πλαίσιο, η τιμή της κρουαζιέρας περιλαμβάνει
τα εξής: πλήρη διατροφή, διαμονή και διασκέδαση* στο πλοίο και όλους τους
σχετικούς φόρους εκτός από αυτούς που ορίζονται παρακάτω.
H τιμή δεν συμπεριλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, εκδρομές στη στεριά και
προσωπικά έξοδα (όπως ποτά στο πλοίο, έξοδα καθαριστηρίου, θεραπείες
υγείας και αισθητικής, κομμωτικής, τηλέφωνα κ.λπ.), γεύματα σε ξενοδοχεία
στη στεριά (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά), μεταφορές από και προς
το πλοίο ή άλλου είδους μεταφορά, ταξιδιωτική ασφάλεια, επιβαρύνσεις
υπηρεσιών, πχ. φιλοδωρήματα στο πλοίο και στην ξηρά και οτιδήποτε άλλο δεν
αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται στην τιμή.
*Μπορεί να υπάρξει χρέωση για ορισμένα είδη διασκέδασης στο πλοίο.
‘Εχουμε το δικαίωμα να συμπεριλάβουμε επίναυλο καυσίμων κατά την
διαδικασία της κράτησης για να αντικατοπτριστεί το κόστος των καυσίμων ή
άλλων πηγών ενέργειας. Επίσης έχουμε το δικαίωμα να αυξήσουμε τις τιμές
για να αντικατοπτριστούν αλλαγές στους σχετικούς φόρους, τέλη και στις
ξένες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Βλ. στην παράγραγο 1.9 για περαιτέρω
πληροφορίες που σχετίζονται με τα όρια διακύμανσης τιμής.
1.7 Πώς μπορώ να διασφαλίσω τη χαμηλότερη κατ’ άτομο τιμή;
Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο καλύπτουν το
πρόγραμμα της Ευέλικτης Τιμολόγησης. Οι σελίδες των τιμών δείχνουν τις
χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές. Οι χαμηλότερες τιμές αφορούν επιλεγμένες
αναχωρήσεις και η εν λόγω τιμολόγηση δεν διατίθεται σε όλες τις ημερομηνίες
που παρουσιάζονται στο έντυπο.
Οι τιμές διαφέρουν ανά πλοίο, δρομολόγιο, ημερομηνίες αναχώρησης και
κατηγορία καμπίνας. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή γι΄αυτό
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για τις
τρέχουσες τιμές.
1.8 Τί σημαίνει “Guarantee” (GTY) καμπίνα;
Κατά διαστήματα προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνετε GTY κράτηση. Αυτό
σημαίνει ότι μπορείτε να κλείσετε καμπίνα στη χαμηλότερη κατηγορία GTY
(καθορίζεται από εμάς πριν από την κράτηση) στο πλοίο που επιθυμείτε. Ωστόσο,
η ακριβής θέση της θα δοθεί από εμάς (είναι στη διακριτική μας ευχέρεια)
οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι και πριν από την επιβίβασή σας. Όταν δοθεί νούμερο
καμπίνας καμία αλλαγή δεν είναι δυνατή. Το όφελος GTY καμπίνας είναι ότι μετά
από την επιβεβαίωση της κράτησής σας, είναι στη διακριτική μας ευχέρεια
να αναβαθμίσουμε την καμπίνα σας σε υψηλότερη κατηγορία στην τιμή του
τύπου καμπίνας που επιλέξατε, χωρίς πρόσθετη χρέωση. Σε κάθε περίπτωση,
η ελάχιστη κατηγορία της καμπίνας που συμφωνήθηκε κατά την κράτηση
είναι “εγγυημένη”. Αν έχετε μια συγκεκριμένη απαίτηση ή θέση καμπίνας ή αν
ταξιδεύετε με την οικογένεια ή τους φίλους (και παιδιά) και θέλετε να είστε
κοντά, τότε σας προτείνουμε να μην κάνετε κράτηση GTY.
Κατά διαστήματα έχουμε προσφορές GTY. Τέτοιες κατηγορίες GTY είναι:
W – Σουίτα

ΧΑ – Κατηγορία AquaClass®
XC - Κατηγορία Concierge
X – Καμπίνα με Βεράντα
Y - Καμπίνα με θέα στη Θάλασσα
Z - Εσωτερική Καμπίνα
1.9 Υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθεί η τιμή;
Μπορεί να χρειαστεί να αυξήσουμε ή να μειώσουμε οποιαδήποτε στιγμή την
τιμή των διαθέσιμων κρουαζιερών. Η τιμή της επιλεχθείσας κρουαζιέρας θα
επικυρωθεί την ημέρα που θα την κλείσετε. Μετά την επικύρωση της κράτησής
σας και όχι αργότερα από 30 ημέρες πριν την αναχώρηση σας, θα αυξήσουμε την
τιμή μόνο αν υπάρξει αύξηση εξόδων συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης
των καυσίμων, δασμών και φόρων ή αμοιβών για ορισμένες υπηρεσίες (όπως
φόροι λιμένα ή οποιοιδήποτε άλλοι δασμοί). Εάν κάποια προσαύξηση είναι
μεγαλύτερη από 8% στο συνολικό κόστος της κρουαζιέρας (εξαιρώντας τυχόν
έξοδα τροποποίησης ) και σας συμβουλεύουμε γραπτώς όχι αργότερα από 20
ημέρες πριν την αναχώρησή σας, είστε υποχρεωμένοι να επιλέξετε ανάμεσα
από τις επιλογές (α), (β) ή (γ) στην παράγραφο 4.6 παρακάτω.
Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε αύξηση του κόστους της κρουαζιέρας σας
αποστέλλοντας στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ένα τιμολόγιο προσαύξησης. Θα
έχετε 14 ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αυτό για να
ειδοποιήσετε γραπτώς τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ότι θέλετε να ακυρώσετε
την κρουαζιέρα σας εάν η αιτούμενη προσαύξηση υπερβαίνει το 8% του κόστους
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρήσουμε
ότι έχετε αποδεχτεί την αλλαγή και θα σας τιμολογήσουμε αναλόγως για τις
πρόσθετες αυτές δαπάνες και θα σας υποδείξουμε την προθεσμία που θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί αυτή η πρόσθετη πληρωμή. Αν δεν ειδοποιήσετε γραπτώς
τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα εντός 14 ημερών ότι θέλετε να ακυρώσετε
την κρουαζιέρα σας, έχουμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι δεν επιθυμείτε
κάτι τέτοιο και ότι είστε έτοιμοι να πληρώσετε το πρόσθετο ποσό. Κάθε
πρόσθετο ποσό πρέπει να καταβληθεί μαζί με το υπόλοιπο του κόστους της
κρουαζιέρας σας ή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο
τιμολόγιο προσαύξησης, οποιοδήποτε έρχεται πρώτο. Σας εγγυώμεθα ότι οι
περιπτώσεις αυτές θα είναι οι μοναδικές όπου οι τιμές θα προσαυξηθούν μετά
την επικύρωση και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητήσουμε να πληρώσετε
περισσότερα εντός 30 ημερών από την αναχώρηση. Παρακαλούμε σημειώστε
ότι παρατηρούνται αλλαγές και λάθη κατά διαστήματα. Πρέπει να ελέγξετε την
τιμή των επιλεγμένων σας διακοπών κατά την κράτηση.
1.10 Εάν είμαι υποχρεωμένος(η) να ακυρώσω την κρουαζιέρα μου, θα μου
επιστραφούν τα χρήματα;
Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος που ταξιδεύει μαζί σας θελήσει να ακυρώσει
την κρουαζιέρα, θα πρέπει να ειδοποιήσετε/ειδοποιήσει εγγράφως τον
ταξιδιωτικό σας πράκτορα ο οποίος θα επικοινωνήσει μαζί μας ή να θα μας
ειδοποιήσει εγγράφως εάν η κράτηση έχει γίνει απευθείας σε εμάς. Θα
ακυρώσουμε την κρουαζιέρα σας μόνο από τη χρονική στιγμή που θα λάβουμε
τη γραπτή ακύρωση είτε από εσάς είτε από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Θα
πρέπει κατόπιν να πληρώσετε τα παρακάτω ακυρωτικά. Τα ασφάλιστρα και τα
έξοδα μετατροπής δεν μπορούν να επιστραφούν σε περίπτωση ακύρωσης.
3 – 5 νύχτες κρουαζιέρας:
89 – 60 Ημέρες πριν την αναχώρηση = €25 ανά άτομο
59 – 30 Ημέρες πριν την αναχώρηση = €80 ανά άτομο
29 – 8 Ημέρες πριν την αναχώρηση = 50% ποσοστό επί του κόστους διακοπών της
συνολικής τιμής (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
7 Ημέρες ή λιγότερες πριν την αναχώρηση = 100% ποσοστό επί του κόστους της
συνολικής τιμής διακοπών (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
6+ νύχτες κρουαζιέρας:
89 – 60 Ημέρες πριν την αναχώρηση = €50 ανά άτομο
59 – 45 Ημέρες πριν την αναχώρηση = προκαταβολή
44 – 30 Ημέρες πριν την αναχώρηση = 25% ποσοστό επί του κόστους
διακοπών της συνολικής τιμής (taxes/fees εξαιρούνται) (εκτός φόρων και
φιλοδωρημάτων)
29 – 8 Ημέρες πριν την αναχώρηση = 50% ποσοστό επί του κόστους διακοπών της
συνολικής τιμής (taxes/fees εξαιρούνται) (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
7 Ημέρες ή λιγότερες πριν την αναχώρηση = 100% ποσοστό επί του κόστους
της συνολικής τιμής διακοπών (taxes/fees εξαιρούνται) (εκτός φόρων και
φιλοδωρημάτων)
Cruise Tours:
74 – 57 ημέρες πριν την έναρξη του cruise tour= 100% της προκαταβολής
56 – 29 ημέρες πριν την έναρξη του cruise tour= 50% της συνολικής τιμής (εκτός
φόρων και φιλοδωρημάτων)
28 – 15 ημέρες πριν την έναρξη του cruise tour= 75% της συνολικής τιμής (εκτός
φόρων και φιλοδωρημάτων)
14 – 0 ημέρες πριν την έναρξη του cruise tour= δεν γίνεται επιστροφή των
χρημάτων (εκτός φόρων και φιλοδωρημάτων)
Παρακαλούμε σημειώστε: Για την περίοδο των γιορτών ακυρωτικά ξεκινάνε
Σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων απέναντί σας, πρέπει
να σας καταβληθεί εντός 14 ημερών από την ακύρωση της κρουαζιέρας.
89 ήμερες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας, επειδή όμως ενδέχεται η
περίοδος να διαφοροποιηθεί, επικοινωνήστε με τον τουριστικό σας πράκτορα
για λεπτομέρειες.
Ανάλογα με τον λόγο ακύρωσης, μπορείτε να επανακτήσετε τα εν λόγω
ακυρωτικά (λιγότερο από τυχόν ισχύοντα ασφάλιστρα), σύμφωνα με τους όρους
της πολιτικής ασφάλισής σας. Οι αξιώσεις πρέπει να εγείρονται απευθείας στην
εταιρεία ασφάλισής σας.
Στην περίπτωση όπου μια τυχόν ακύρωση μειώσει τον αριθμό των
συμβαλλόμενων μερών που έχουν εξ ολοκλήρου πληρώσει κάτω από τον
αριθμό στον οποίο βασίστηκε η τιμή, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων και/ή
οι συμφωνημένες παραχωρήσεις, θα υπολογίσουμε εκ νέου τα εν λόγω στοιχεία
και θα τα τιμολογήσουμε εκ νέου στην ισχύουσα υψηλότερη τιμή.
Ακυρωτικά για το Celebrity Flora, Celebrity Xpedition,Celebrity Xperience και
Celebrity Xploration
Για τις αναχωρήσεις του Celebrity Flora, Celebrity Xpedition, του Celebrity
Xperience και του Celebrity Xploration προκειμένου να αποφύγετε την επιβολή
ακυρωτικών, πρέπει να λάβουμε τη γραπτή ακύρωση πριν από την ημερομηνία
αναχώρησης σύμφωνα με τα κάτωθι:
Ημέρες πριν από αναχώρηση - Ακυρωτικά ανά άτομο εκτός έξοδα μετατροπής
89 - 30 ημέρες - ποσό προκαταβολής
29 – 15 ημέρες - 50% της συνολικής τιμής
14 ημέρες ή λιγότερο - δεν επιστρέφονται χρήματα
Για τους επιβάτες που κάνουν κράτηση πάνω σε ένα από τα πλοία μας ενδέχεται
να ισχύουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις πληρωμής και ακύρωσης. Όλες
οι λεπτομέρειες θα δίνονται κατά την ώρα της κράτησης.
1.11 Μπορώ να κάνω αλλαγές στην κράτηση;
Εάν υπάρχει διαθεσιμότητα, ναι, μπορείτε. Θα πράξουμε το δυνατόν για να
ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Δεν μπορούμε όμως να σας υποσχεθούμε ότι θα
έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές. Εάν ζητήσετε
μία αλλαγή εντός των 89 ημερών από την αναχώρηση, αυτό θα θεωρηθεί ως
ακύρωση της αρχικής σας κράτησης και θα πρέπει να πληρώσετε ακυρωτικά
όπως ορίζεται στους Όρους και Συνθήκες. Οι αλλαγές θα θεωρηθούν ως νέα
κράτηση. Για όλες τις αλλαγές που θεωρούμε ότι είναι ήσσονος σημασίας (όπως
π.χ. η αλλαγή της καμπίνας ή αλλαγή σε όνομα σε μια υπάρχουσα κράτηση), πέραν
της περιόδου των 89 ημερών από την αναχώρηση υπάρχει έξοδο διαχείρισης
€45 ανά επιβάτη ανά κράτηση και θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με τυχόν
έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν από εμάς και τυχόν έξοδα ή επιβαρύνσεις που
επιβάλλονται από κάποιον/κάποιους προμηθευτή/προμηθευτές. Σημειώστε
ότι η αποζημίωση για την τροποποίηση είναι μη επιστρεπτέο ποσό, στο οποίο
θα πρέπει να περιλαμβάνονται τυχόν χρεώσεις ακύρωσης, όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην παράγραφο 1.10. Εάν εσείς ή κάποιο πρόσωπο που ταξιδεύει
μαζί σας κωλύεται να συμμετάσχει στην κρουαζιέρα, μπορεί να δώσει τη θέση
του σε κάποιο άλλο πρόσωπο (που θα μας υποδείξετε). Στην περίπτωση αυτή,
αρκεί να μας ειδοποιήσετε εγγράφως τουλάχιστον 14 ημέρες νωρίτερα για την
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πρόθεσή σας να προβείτε στην εν λόγω αλλαγή και θα επιτρέψουμε την αλλαγή
του ονόματος. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για το λόγο
της μεταβίβασης μαζί με την αίτηση (για παράδειγμα, επιστολή ιατρού κ.λπ.).
Και τα δύο πρόσωπα, τόσο ο αρχικός κάτοχος της θέσης όσο και το άτομο που
παίρνει τώρα αυτή τη θέση, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι πλήρωσαν τα έξοδα
διαχείρισης και τυχόν άλλα έξοδα ή υπόλοιπο που οφείλεται ακόμη για την
κρουαζιέρα. Για όλες τις αλλαγές πρέπει να καταβληθεί έξοδο διαχείρισης €45
ανά άτομο και ανά κράτηση, μαζί με τυχόν έξοδα ή επιβαρύνσεις που προκύπτουν
ή που επιβάλλονται από τους προμηθευτές μας.
1.12 Θα χρειαστώ ταξιδιωτική ασφάλιση;
Ναι. Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να έχουν την κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλιση
πριν από την αναχώρηση που να καλύπτει το ελάχιστο κόστος ακύρωσης που
προέρχεται από εσάς, καθώς και τα έξοδα επαναπατρισμού και ιατρικής
βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Πρέπει να σιγουρευτείτε
ότι η ασφάλισή σας είναι κατάλληλη και καλύπτει τις ανάγκες σας καθώς
και να προβείτε σε επιπρόσθετη ή εναλλακτική ασφάλιση εάν απαιτείται.
Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή έναν
ανεξάρτητο πράκτορα ασφαλειών για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλες
πολιτικές.
2. ΠΡΟΤΟΥ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
2.1 Τί να κάνω με τα πολύτιμα αντικείμενα;
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι μεταφέρετε όλα τα πολύτιμα και απαραίτητα
αντικείμενά σας (φάρμακα, κοσμήματα, εύθραυστα αντικείμενα, σημαντικά
ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα, βίντεο/κάμερα/ηλεκτρονικό υπολογιστή/κινητό
τηλέφωνο κ.λ.π) στις χειραποσκευές και όχι στις αποσκευές σας ή ότι δεν
βρίσκονται χωρίς επιτήρηση στην καμπίνα σας ή οπουδήποτε αλλού στο πλοίο.
Θα πρέπει να προσέχετε ιδιαιτέρως τα εν λόγω αντικείμενα. Για την προστασία
σας, όταν επιβιβαστείτε στο πλοίο, θα πρέπει να εναποθέσετε τα πολύτιμα και
σημαντικά σας αντικείμενα στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών ή στη μίνι
θυρίδα ασφαλείας στην καμπίνα σας. Σας συνιστούμε επίσης να επιλέξετε την
κατάλληλη και αρμόδια ασφάλιση για την φύλαξη των εν λόγω αντικειμένων.
Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για πολύτιμα ή σημαντικά
αντικείμενα τα οποία δεν παραδόθηκαν για φύλαξη στο Γραφείο Εξυπηρέτησης
Επιβατών. Για αντικείμενα που παραδόθηκαν για φύλαξη, το μέγιστο ποσό που
οφείλουμε να σας καταβάλουμε, εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα χαθεί
ή φθαρεί (για οποιονδήποτε λόγο), ενώ βρισκόταν υπό την επιτήρησή μας,
αντιστοιχεί στο μέγιστο που οφείλουμε να πληρώσουμε σύμφωνα με τη Συνθήκη
των Αθηνών (ανατρέξτε παρακάτω στο 4.9) γι’ αυτή την περίπτωση.
2.2 Τι δεν πρέπει να πάρω μαζί μου;
Δεν πρέπει να συσκευάσετε ούτε να φέρετε στο πλοίο οποιοδήποτε αντικείμενο
χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο ή παράνομο (όπως όπλα, μαχαίρια, τελετουργικά
ή άλλα εκρηκτικά, ναρκωτικά, ζώα, εύφλεκτα υλικά, κλπ). Για την ασφάλεια
των πελατών μας, τα ακόλουθα δεν επιτρέπονται στο πλοίο: ηλεκτρικά σίδερα
/ ατμοσίδερα, κεριά, ναρκωτικά, καφετιέρες, ηλεκτρικοί μετασχηματιστές,
εύφλεκτα υγρά και τα εκρηκτικά, όπως πυροτεχνήματα ή βεγγαλικά, πυροβόλα
και πιστόλια, συμπεριλαμβανομένων BB όπλων, αεροβόλα, φωτοβολίδες,
όπλα με σκάγια, πυρομαχικά, σφαίρες, απομίμηση ή αντίγραφο όπλου,
συμπεριλαμβανομένων των παροπλισμένων όπλων ή εκείνων που δεν μπορούν
να τροφοδοτούνται τα οποία προφανώς και δεν είναι παιδικά παιχνίδια, taser
ή ηλεκτρονικά όπλα αναισθητοποίησης, σπρέι πιπεριού, ρόπαλο, τηλεσκοπικό,
εξοπλισμός πολεμικών τεχνών (κόπανοι, αστεράκια κλπ.), συμπιεσμένες φιάλες
αερίου / κύλινδροι (οι δεξαμενές κατάδυσης και ιατρικές φιάλες οξυγόνου
επιτρέπονται εφόσον είναι κενές) κάθε είδους μαχαίρια (τελετουργικά ή άλλο)
lockback οδοντωτά μαχαίρια, οποιουδήποτε μήκους συγκεκαλυμμένο μαχαίρι,
όπως σουγιάδες ή κυνηγετικά μαχαίρια, τσεκούρια και χειροπέδες. Επιπλέον,
είναι πιθανό να καθορίσουμε (εμείς/η αεροπορική εταιρεία) ορισμένα άλλα
αντικείμενα που δεν μπορείτε να φέρετε μαζί σας, ή επίσης να απαγορεύσουμε τη
μεταφορά στο πλοίο ορισμένων αντικειμένων που εμείς θεωρούμε ακατάλληλα.
Εάν εμείς ή ο καπετάνιος του πλοίου έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι μπορεί σε
κάποια καμπίνα να υπάρχει ένα αντικείμενο ή ουσία που δεν έπρεπε να είχε
μεταφερθεί στο πλοίο, τότε ο καπετάνιος ή ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
έχει το δικαίωμα να εισέλθει και να ελέγξει τη συγκεκριμένη καμπίνα καθώς και
να κατάσχει το εν λόγω αντικείμενο ή την εν λόγω ουσία.
Σημαντική σημείωση: Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι τα αιχμηρά αντικείμενα,
στα οποία ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται ψαλίδια, λεπίδες, νυχοκόπτες,
τσιμπιδάκια, χτένες με μεταλλικά στελέχη και βελόνες κεντήματος, είναι
πακεταρισμένα στις αποσκευές τσεκ-ιν και όχι στις χειραποσκευές σύμφωνα με
τα νέα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στα αεροδρόμια.
2.3 Τί πρέπει να κάνω στην περίπτωση που χάθηκαν, καθυστέρησαν ή
φθάρηκαν τα υπάρχοντά μου κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας μου;
(Ανατρέξτε στο 2.1 για πολύτιμα ή σημαντικά αντικείμενα.) Για να σας
βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε το
συντομότερο δυνατό για το πρόβλημά σας κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας
ή κατά την αποβίβαση από το πλοίο ή κατά τη χρήση οποιονδήποτε υπηρεσιών
που παρέχουμε (πέραν των αεροπορικών πτήσεων-ανατρέξτε στο 2.4). Εάν
ανακαλύψετε την απώλεια, καθυστέρηση ή φθορά ενώ βρίσκεστε στο πλοίο,
θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών. Οι
χρονικοί περιορισμοί σχετικά με την κοινοποίηση οποιασδήποτε απώλειας,
καθυστέρησης ή ζημίας καθώς και το μέγιστο πληρωτέο από εμάς ή από τον
σχετικό προμηθευτή ποσό έχουν ως εξής:
Θα πρέπει να ενημερώσετε εμάς και τον υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (εάν
δεν είμαστε εμείς), σχετικά με την κάθε εμφανή φθορά ή καθυστέρηση πριν ή το
αργότερο κατά την αναχώρησή σας από το πλοίο ή για άλλες υπηρεσίες, κατά
την περίοδο χρήσης ή μετά την χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Κάθε απώλεια,
φθορά ή καθυστέρηση που δεν είναι εμφανής πρέπει να ανακοινώνεται σε εμάς
και στο υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (εάν δεν είμαστε εμείς), εντός 15
ημερών από την αποχώρησή σας από το πλοίο ή από το τέλος χρήσης των εν
λόγω υπηρεσιών. Εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι η φθορά, η καθυστέρηση ή η
απώλεια οφείλεται σε δικό μας λάθος ή σε λάθος του υπευθύνου των υπηρεσιών
που συμφωνήθηκαν ως μέρος της κρουαζιέρας σας και ότι δεν ήταν δικό σας
το λάθος, θα σας αποζημιώσουμε για την απώλεια ή τη φθορά που υπεστήκατε,
σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης των Αθηνών. Εντούτοις, το μέγιστο
ποσό που οφείλουμε να σας καταβάλουμε για κάθε φθορά, καθυστέρηση ή
απώλεια υπό τις συνθήκες αυτές αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό που χρεώνεται
σχετικά με τις αποσκευές καμπίνας σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών. Το
ίδιο επίσης θα ισχύει και για τα υπάρχοντα που φθάρηκαν, καθυστέρησαν ή
χάθηκαν ενώ δεν βρισκόσασταν στο πλοίο ή κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση
ή ενώ χρησιμοποιούσατε άλλες υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν τμήμα της
κρουαζιέρας που συμφωνήσαμε να σας παρέχουμε με το συμβόλαιο.
2.4 Πόσες αποσκευές δικαιούμαι;
Το μέγιστο επιτρεπτό βάρος αποσκευών για τους επιβάτες μας στα πλοία είναι
90kg ανά επιβάτη (με την εξαίρεση των Celebrity Flora, Celebrity Xpedition,
Celebrity Xperience και Celebrity Xploration), ωστόσο οι αεροπορικές εταιρείες
επιβάλλουν τη δική τους πολιτική για το επιτρεπόμενο βάρος των αποσκευών
το οποίο είναι συνήθως λιγότερο από όσο επιτρέπεται στο κρουαζιερόπλοιο.
Αν και δεν τίθεται όριο για τις αποσκευές που μπορείτε να πάρετε στο πλοίο
στο πλαίσιο της κρουαζιέρας σας, υπάρχουν εντούτοις πάντοτε περιορισμοί
στην ποσότητα, το μέγεθος και το βάρος των αποσκευών που μπορείτε να
πάρετε στην αεροπορική σας πτήση. Παρακαλούμε ελέγξτε το αεροπορικό σας
εισιτήριο για το όριο βάρους που ισχύει για την πτήση σας ή επικοινωνήστε με
την αεροπορική εταιρεία.
2.5 Ποιές είναι οι απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζας για την κρουαζιέρα;
Όλοι οι επιβάτες στα κρουαζιερόπλοια της Celebrity Cruises υποχρεούνται
να έχουν έγκυρο διαβατήριο και θεωρημένη βίζα – όπου απαιτούνται - για
να ταξιδέψουν σε όλους τους προορισμούς του δρομολογίου τους. Δεν
επιτρέπεται η επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο σε επιβάτες που δεν έχουν
τα κατάλληλα έγγραφα. Λυπούμαστε αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν σας
αρνηθούν την είσοδο σε οποιαδήποτε πτήση ή σε οποιαδήποτε χώρα ή αν
υποστείτε με άλλον τρόπο οποιεσδήποτε δυσκολίες ή οποιαδήποτε έξοδα
επειδή δεν έχετε το σωστό διαβατήριο ή/και θεωρημένη βίζα. Για την προστασία
σας, σας συνιστούμε η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου σας να υπερβαίνει
τους 6 μήνες από την ημερομηνία αναχώρησης της κρουαζιέρας σας και σας
συνιστούμε να ελέγξετε τους ισχύοντες κανονισμούς για τα διαβατήρια και τις
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βίζες συμβουλευόμενοι τις πρεσβείες των χωρών που θα επισκεφθείτε κατά
τη διάρκεια της κρουαζιέρας την ώρα της κράτησης και να τσεκάρετε συνεχώς
μαζί με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μόνοι σας για τυχόν αλλαγές πολύ πριν
την ημέρα της αναχώρησης.
Ταξίδι στις ΗΠΑ: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως εάν ταξιδεύετε στις ΗΠΑ,
εκτός αν είστε αμερικανός υπήκοος, θα χρειαστείτε βίζα, εκτός αν βρίσκεστε
στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Για τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, λεπτομέρειες και αιτήσεις για το εν λόγω πρόγραμμα,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.
Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας πως η διαδικασία απόκτησης βίζας και οι
αιτήσεις για νέα διαβατήρια μπορεί να πάρουν αρκετές εβδομάδες οπότε σας
συνιστούμε να ξεκινήσετε τη διαδικασία νωρίς.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του επιβάτη να έχει μαζί του όλα τα ταξιδιωτικά
έγγραφα και να τα έχει διαθέσιμα όταν παραστεί ανάγκη. Tα απαιτούμενα
ταξιδιωτικά έγγραφα όπως διαβατήρια, βίζα, πιστοποιητικά εμβολιασμού
και τα νομικά οικογενειακά έγγραφα είναι απαραίτητα για την επιβίβαση και
την επανείσοδο σε οποιαδήποτε χώρα του δρομολογίου. Στους επιβάτες που
δεν διαθέτουν τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα μπορεί να απαγορευθεί η
επιβίβαση σε πτήση ή στο πλοίο ή η είσοδος σε κάποια χώρα και ενδέχεται να
επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων σε άτομα που
δεν φέρουν τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα.
Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η αναγραφή του ονόματος σας
(συμπεριλαμβανομένων και των αρχικών) πάνω στο εισιτήριο είναι ακριβώς
ίδια με το διαβατήριο. Αν υπάρχει διαφορά ενδέχεται να σας απαγορευτεί η
επιβίβαση στην πτήση/κρουαζιέρα. Λυπούμαστε αλλά δεν φέρουμε καμία
ευθύνη αν σας αρνηθούν την είσοδο σε οποιαδήποτε πτήση ή σε οποιαδήποτε
χώρα ή αν υποστείτε με άλλον τρόπο οποιεσδήποτε δυσκολίες ή οποιαδήποτε
έξοδα επειδή δεν έχετε το σωστό διαβατήριο ή/και θεωρημένη βίζα. Ορισμένες
λιμενικές αρχές ενδέχεται κατά καιρούς να ζητούν τα στοιχεία συνοδευμένα
από τη φωτογραφία σας όταν βγαίνετε από το πλοίο κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρα σας. Σας συνιστούμε να έχετε πάντοτε μαζί σας κατά την έξοδό σας
από το πλοίο, εκτός του διαβατηρίου σας, ένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου
με τη φωτογραφία σας για να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρία σε περίπτωση
κλοπής ή απώλειας του διαβατηρίου σας.
Σημαντικό: Οι απαιτήσεις αυτές ενεργούν μόνο ως οδηγίες και μπορούν να
αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί
μας ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
2.6 Υπάρχουν κάποιες επίσημες υγειονομικές απαιτήσεις;
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ιατρό σας για συμβουλές και
συμβουλευτείτε τις πλέον ενημερωμένες υγειονομικές απαιτήσεις για όλους
τους προορισμούς που παρουσιάζονται στο εν λόγω φυλλάδιο. Η Celebrity
Cruises καλωσορίζει τις γυναίκες σε εγκυμονούσα κατάσταση αλλά δεν θα
δεχτεί εκείνες οι οποίες θα μπουν στην 24η εβδομάδα της κύησης από την
αρχή ή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Για περαιτέρω
πληροφορίες παρακαλούμε ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας. Για
να διασφαλίσουμε ένα υγιές δρομολόγιο ζητάμε από τους επιβάτες να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο κατά το check-in για να επιβεβαιώσουν
εάν πάσχουν ή παρουσιάζουν γαστρεντερικά συμπτώματα ή άλλες ασθένειες
που μεταδίδονται εύκολα από άτομο σε άτομο. Έχουμε ιατρικές υπηρεσίες
διαθέσιμες στα πλοία μας για να σας βοηθήσουν σε περίπτωση που δεν
αισθάνεστε καλά κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας. Σας συνιστούμε να
επισκεφτείτε τον γιατρό μας αν δεν αισθάνεστε καλά κατά την διάρκεια της
κρουαζιέρας ειδικά αν έχετε γαστρεντερικά συμπτώματα όπως διάρροια και
εμετούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με
τον γιατρό και παρακαλούμε να ακολουθήσετε όλες τις συμβουλές ή υποδείξεις
που θα σας δοθούν. Αν η περίπτωση σας είναι κολλητική μπορεί να χρειαστεί να
παραμείνετε στην καμπίνα σας προς αποφυγή μεταδόσεως της ασθένειας. Μη
συμμόρφωση με τις οδηγίες του γιατρού, του πλοίου ή του ιατρικού προσωπικού
μπορεί να οδηγήσει στην απομάκρυνση σας από το πλοίο στο επόμενο λιμάνι
σύμφωνα με αυτό τον κανονισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη Πολιτική Συμπεριφοράς Επιβατών (Guest
Conduct Policy) που ισχύουν στην ανωτέρω περίπτωση, δείτε τους όρους και
προϋποθέσεις που ισχύουν στην διεύθυνση www.celebritycruises.com
2.7 Εάν δεν μπορέσω τα ταξιδέψω;
Για πελάτες που κατοικούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν κάνει κρατήσεις μετά την 1η Ιουλίου 2018 σε περίπτωση που θέλετε να
μεταφέρετε την κράτηση σας σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος , πρέπει να μας
ενημερώσετε γραπτώς τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
Σε περίπτωση που υπάρχει αυξημένο κόστος για την πραγματοποίηση τέτοιων
αλλαγών, π.χ. τέλη ακύρωσης και επαναγοράς πτήσεων, διοικητικά τέλη ή άλλες
επιβαρύνσεις ή έξοδα που απορρέουν από τη μεταφορά αυτή, τόσο εσείς όσο και
ο αντισυμβαλλόμενος φέρετε την πλήρη ευθύνη για την καταβολή αυτών των
τελών, επιβαρύνσεων ή εξόδων.
3. ΕΝ ΠΛΩ
3.1 Τί γίνεται με τα γεύματα;
Έχετε επιλογή ανάμεσα σε δύο προτάσεις σερβιρίσματος φαγητού στο
κεντρικό μας εστιατόριο. Παρακαλούμε ζητήστε το σερβίρισμα που
προτιμάτε και το μέγεθος του τραπεζιού κατά την ώρα της κράτησης.
Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κράτηση υπό τον όρο να ικανοποιήσουμε
την προτίμησή σας ως προς το σερβίρισμα. Εάν ακυρώσετε επειδή δεν
διατίθεται η προτίμησή σας ως προς το σερβίρισμα (ανεξαρτήτως εάν
αυτό επιβεβαιώθηκε κατά την κράτηση), θα εφαρμοστούν τα κανονικά
μας ακυρωτικά. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σχετικά με τις αιτήσεις
σερβιρίσματος. Ό αριθμός του τραπεζιού σας θα επιβεβαιωθεί στην
καμπίνα σας στην αρχή της κρουαζιέρας σας. Όι ώρες των γευμάτων
ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρώς κατά τις ημέρες προσέγγισης σε
λιμάνι λόγω των αναχωρήσεων για τις εκδρομές στη στεριά.
Το Celebrity Select Dining (ελεύθερη ώρα προσέλευσης) διατίθεται τώρα σε
όλα τα πλοία του στόλου προσφέροντας ευελιξία στους φιλοξενούμενους όσον
αφορά το βραδινό γεύμα. Μπορείτε να αποφασίσετε πότε θέλετε να δειπνήσετε
μεταξύ των ωρών 18:00 και 21:30 (ενδέχεται να διαφέρουν ανά δρομολόγιο) κάθε
βράδυ. Όπως και σε ένα εστιατόριο, εντούτοις ενθαρρύνουμε τις κρατήσεις για
να εξασφαλίσετε την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή τυχόν αναμονής.
Μπορείτε επίσης να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων για την κρουαζιέρα σας
μέσω του “Already Booked”, δυνατότητα που δίνεται στην ιστοσελίδα μας . Το
Celebrity Select Dining υπόκειται σε διαθεσιμότητα και τα φιλοδωρήματα πρέπει
να καταβληθούν εκ των προτέρων για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή. Σε
περίπτωση που επιθυμείτε να κλείσετε αυτή την επιλογή, τότε παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Αν επιθυμείτε περισσότερη
ευελιξία, το πρωινό και το γεύμα επίσης σερβίρονται σε προκαθορισμένες
εναλλακτικές τοποθεσίες. Παρακαλούμε πολύ ελέγξετε το Ημερήσιο
Πρόγραμμα για τις ώρες και τους χώρους. Πρωινό Continental σερβίρεται
κατόπιν αιτήματος στην καμπίνα σας μεταξύ 6:30 και 10:00. Ο κατάλογος της
υπηρεσίας δωματίου του (room service) είναι διαθέσιμος 24 ώρες. Οι επιβάτες
που μένουν στις σουίτες μπορούν να έχουν ένα πλήρες μενού από το κάθε γεύμα
να σερβίρεται στην καμπίνα τους. Η διατροφή στο πλοίο συμπεριλαμβάνετε στο
κόστος της κρουαζιέρας, αλλά υπάρχει χρέωση για τα “Speciality Restaurants”
πάνω στα πλοία της Celebrity (από 10$-50$ ανά επιβάτη άνω των 13 χρόνων
ανάλογα με το εστιατόριο) καθώς και για την υπηρεσία δωματίου (room
service) μεταξύ 11μμ και 6πμ η οποία υπόκειται σε χρέωση 4.95$ για κάθε φορά
που την ζητήσετε. Με εξαίρεση το Sushi on Five, τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών
θα γευματίζουν για μεσημεριανό και βραδυνό στα Speciality Restaurants με
έκπτωση 10$ κατ’ άτομο επιλέγοντας από το κύριο μενού, ενώ τα παιδιά κάτω
των 5 ετών θα γευματίζουν δωρεάν. Για το εστιατόριο Sushi on Five, όλοι οι
επιβάτες ανεξαρτήτως ηλικίας θα χρεώνονται με τιμές a la carte. Παρακαλούμε
σημειώστε ότι στα Speciality Restaurants των πλοίων της Celebrity Cruises δε
διατίθενται παιδικά μενού. Απαιτείται κράτηση για τα συγκεκριμένα εστιατόρια
και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Κρατήσεις για τα συγκεκριμένα εστιατόρια
μπορούν να γίνουν αυθημερόν ή μέχρι και 5 ήμερες πριν την αναχώρηση σας.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Δωρεάν επιλογές φαγητού
Κατηγορία Καμπίνας Επιλογές Εστιατορίου
• Όλοι οι επιβάτες - Κεντρικό Εστιατόριο, Oceanview Café

• AquaClass® επιβάτες - Κεντρικό Εστιατόριο, Oceanview Café, Blu*
• Suite επιβάτες - Κεντρικό Εστιατόριο, Oceanview Café, Luminae & Blu*
(υπόκειται σε διαθεσιμότητα)
*Το εστιατόριο Blu προορίζεται αποκλειστικά για τους επιβάτες
AquaClass. Τα παιδιά που μένουν στις καμπίνες και τις σουίτες
AquaClass είναι ευπρόσδεκτα να γευματίσουν στο Blu μαζί με έναν
ενήλικα ο οποίος μένει επίσης σε καμπίνα AquaClass. Όι επιβάτες της
κατηγορίας Suite μπορούν να γευματίσουν στο εστιατόριο Luminae
χωρίς να πληρώσουν επιπρόσθετο ποσό για πρωινό, μεσημεριανό και
βραδινό, ωστόσο εάν επιθυμούν να προσκαλέσουν επιβάτες που δε
μένουν σε σουίτα θα χρειαστεί να κάνουν κράτηση επί πληρωμή. Το
ποσό ανά επιβάτη που δε μένει σε σουίτα θα ανέρχεται στα 20$ για
πρωινό, 30$ για μεσημεριανό, και 50$ για βραδινό. Τα ποσά αίρονται
για καλεσμένους επιβάτες ηλικίας 12 ετών και κάτω που δε μένουν σε
σουίτα.
3.2 Τι γίνεται με τις ειδικές δίαιτες;
H Celebrity Cruises προσφέρει μία πληθώρα διατροφικών επιλογών,
συμπεριλαμβανομένων διατροφικών επιλογών για χορτοφάγους, για
διαβητικούς, δίαιτες με λίγο αλάτι, με λίγα λιπαρά και χαμηλής χοληστερίνης.
Παρομοίως, προσπαθούμε να ληφθεί μέριμνα για ειδικές διατροφικές
απαιτήσεις για θρησκευτικούς και/ή ιατρικούς λόγους, π.χ. Kosher, χωρίς
γλουτένη ή γαλακτοκομικά γεύματα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εκ των
προτέρων ώστε να προετοιμαστούμε για την άφιξή σας. Παρακαλούμε να μας
το κοινοποιήσετε γραπτώς τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία
αναχώρησής σας, δίνοντας μας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με τις απαιτήσεις σας και επιβεβαιώστε τους διακανονισμούς σας με
τον Υπεύθυνο Εστιατορίου την ημέρα της επιβίβασης. (Οι αιτήσεις γευμάτων
κοσέρ πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία
αναχώρησης στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική και 40 ημέρες πριν από τις
αναχωρήσεις για την Καραϊβική και την Αλάσκα). Περισσότερες πληροφορίες
ή αίτηση για ειδικό γεύμα μπορεί να σταλεί στο παρακάτω email special_needs@
celebrity.com.
*Τα γεύματα κοσέρ είναι προσυσκευασμένα και διατίθενται μόνο για δείπνο.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι, αν και έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε
στις ιδιαίτερες διατροφικές σας απαιτήσεις και να λαμβάνουμε υπόψη
διάφορες διατροφικές δυσανεξίες, οι εν λόγω επιλογές ορίζονται σύμφωνα
με το εστιατόριο του εκάστοτε πλοίου. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε
φέρουμε ουδεμία ευθύνη ότι το φαγητό το οποίο σερβίρεται σε άλλο χώρο
φαγητού στο πλοίο ανταποκρίνεται σε ειδικές διατροφικές απαιτήσεις και
δυσανεξίες.
Με βάση τις πληροφορίες που μας παρέχετε για οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες
μπορεί να έχετε, θα εκτιμήσουμε την καταλληλότητα του ταξιδιού βάσει αυτών
των αναγκών, καθώς είμαστε υπεύθυνοι για την φροντίδα σας για να βεβαιωθείτε
ότι είστε λογικά ασφαλείς ενώ βρίσκεστε υπ’ ευθύνη μας. Εάν θεωρήσουμε ότι
λόγω των ιδιαίτερων αναγκών σας η κρουαζιέρα που έχετε κλείσει δεν είναι
κατάλληλη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν αφού μας
έχετε παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες σας για να σας εξηγήσουμε
τους λόγους μας και να αξιολογήσουμε τυχόν εναλλακτικές λύσεις.
Για όλους τους πιθανούς επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με την Royal
Caribbean International, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν κάνετε
μια κράτηση για να συζητήσουμε οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες. Μπορούμε
στη συνέχεια να σας συμβουλεύουμε άτυπα αν θεωρήσουμε ότι η κρουαζιέρα
που επιλέξατε δεν είναι κατάλληλη για εσάς. Λάβετε υπόψιν ότι οποιαδήποτε
ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία μας παράσχετε θα αντιμετωπίζονται με πλήρη
εμπιστευτικότητα.
*Τα γεύματα κοσέρ είναι προσυσκευασμένα και διατίθενται μόνο για δείπνο.
3.3 Βοήθεια / Αρωγή
Από την 1η Ιουλίου 2018, εάν βρεθείτε σε δυσκολία κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρας σας και χρειάζεστε βοήθεια με υπηρεσίες υγείας, τοπικές αρχές
ή προξενική βοήθεια, παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε στο +1 305 341 0205
για πληροφορίες. Οι πράκτορες μιλούν μόνο αγγλική και ισπανική γλώσσα και
θα χρεωθείτε με τα τοπικά έξοδα για να καλέσετε τις ΗΠΑ. Η Celebrity Cruises
επίσης μπορεί να χρεώσει ένα λογικό κόστος για τέτοιες υπηρεσίες. Στο πλοίο
παρακαλείστε να απευθυνθείτε στο Guest Relations Desk ή στο Ιατρικό Κέντρο.
3.4 Μπορείτε να εγγυηθείτε την ικανοποίηση ορισμένων ιδιαιτέρων απαιτήσεων;
Δυστυχώς, όχι. Αν έχετε κάποια ιδιαίτερη απαίτηση, παρακαλούμε ενημερώστε
εγγράφως και λεπτομερώς τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα κατά την κράτησή
σας. Ενώ εμείς και οι προμηθευτές μας θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε
τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας, λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε
ότι εμείς/οι προμηθευτές μας θα το πράξουμε. Η μη ικανοποίηση κάποιας
ιδιαίτερης απαίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν αποτελεί αθέτηση της
συμφωνίας μας. Εάν μία ιδιαίτερη απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με
μία πρόσθετη επιβάρυνση, η επιβάρυνση αυτή θα τιμολογηθεί πριν από την
αναχώρηση ή θα πληρωθεί επί τόπου. Η επιβεβαίωση ότι προστέθηκε μία ειδική
απαίτηση και γνωστοποιήθηκε στον προμηθευτή ή ότι συμπεριλήφθηκε η ειδική
αυτή απαίτηση στο Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης ή σε άλλο έγγραφο δεν αποτελεί
επιβεβαίωση ότι η απαίτηση θα ικανοποιηθεί. Δεν μπορούμενα δεχθούμε
μία κράτηση με τον όρο να ικανοποιηθεί μια ιδιαίτερη απαίτηση, εκτός εάν
προηγήθηκε ειδική γραπτή συμφωνία κατά την κράτηση. Οι κρατήσεις αυτές θα
θεωρηθούν σαν “κανονικές” κρατήσεις, ανάλογα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις
επί ειδικών απαιτήσεων.
3.5 Κατανάλωση αλκοόλ στο πλοίο;
Το όριο ηλικίας για την κατανάλωση αλκοόλ σε όλα τα πλοία της Celebrity
Cruises για τις αναχωρήσεις από Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ασία, Αυστραλία και
Νέα Ζηλανδία είναι τα δέκα οκτώ (18) έτη. Το όριο ηλικίας για την κατανάλωση
αλκοόλ σε όλα τα πλοία της Celebrity Cruises για τις αναχωρήσεις από Βόρεια
Αμερική και Καναδά είναι τα είκοσι ένα (21) έτη. Η Celebrity Cruises διατηρεί
το δικαίωμα να τροποποιήσει ελάχιστα τα όρια ηλικίας χωρίς προειδοποίηση
όταν οι τοπικοί νόμοι απαιτούν ή όταν κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο. Παρακαλώ
σημειώστε: Εντός των χωρικών υδάτων ορισμένων χωρών του δρομολογίου σας
ή με βάση το λιμάνι επιβίβασης σας, τα εν πλω καταστήματα και μπαρ ενδέχεται
να κλείσουν ή εναλλακτικά μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί σε ορισμένα
είδη διαθέσιμα για αγορά ή να προστεθεί επιπλέον ΦΠΑ ανάλογα με τους
κανόνες ΦΠΑ της χώρας. Ισχύουν περιορισμοί και η εν λόγω πολιτική υπόκειται
σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται
να φέρνουν μαζί τους αλκοολούχα ποτά, παρά μόνο δύο φιάλες κρασιού ανά
καμπίνα κατά την αρχική επιβίβαση. Όταν αυτά καταναλωθούν σε δημόσιο
χώρο, θα υπόκεινται σε χρέωση σερβιρίσματος στο ποσό των $25 ανά μπουκάλι.
Αλκοολούχα ποτά που αγοράζονται εν πλω από το κατάστημα αφορολόγητων
ειδών δεν είναι προς κατανάλωση κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Θα
αποθηκεύονται από το προσωπικό του πλοίου και θα παραδίδονται στις
καμπίνες των επιβατών κατά την τελευταία ημέρα της κρουαζιέρας.
3.6 Βραδινή ενδυμασία
Οι βραδινές εμφανίσεις στα πλοία της Celebrity Cruises χαρακτηρίζονται από
δύο ειδών ενδυμασίες:
Η Evening Chic αποτελεί τη δική σας νύχτα για να λάμψετε κατά τη διάρκεια
των διακοπών σας και παρουσιάζεται μία φορά σε κρουαζιέρες έως 6 νύχτες
και δύο φορές για κρουαζιέρες από 7 νύχτες και άνω. Οι γυναίκες θα νιώθουν
άνετες φορώντας ένα cocktail φόρεμα, φούστα, παντελόνι ή ένα κομψό τζιν με
ένα εντυπωσιακό μπλουζάκι, ενώ οι άντρες φορώντας παντελόνι ή ένα κομψό
τζιν μαζί με dress shirt, button-down shirt ή πουλόβερ και προαιρετικά μπουφάν
ή σακάκι.
Η Smart Casual ενδυμασία μπορεί να φορεθεί οποιαδήποτε νύχτα της
κρουαζιέρας σας, ακόμα και τα βράδια που το θέμα είναι το Evening Chic, σε
περίπτωση που επιθυμείτε να φάτε στο μπουφέ του εστιατορίου Oceanview
Café. Οι γυναίκες θα νιώθουν άνετα φορώντας φούστα, παντελόνι ή τζιν με απλό
μπλουζάκι, ενώ οι άντρες φορώντας παντελόνι ή τζιν με μπλούζα με μανίκια.
Παρακαλούμε σημειώστε: Κοντομάνικες μπλούζες, μαγιό, φανελάκια,
καπελάκια του μπέιζμπολ και ενδυμασία πισίνας δεν επιτρέπονται στο Κεντρικό
Εστιατόριο (Main Dining Room) ή στα Speciality Restaurants καμία ώρα της ημέρας
και της νύχτας. Σορτς και σαγιονάρες δεν επιτρέπονται τις βραδινές ώρες. Η
Smart Casual ενδυμασία και οι ανωτέρω κώδικες ενδυμασίας επιβάλλονται στο
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κεντρικό εστιατόριο, στα Speciality Restaurants, καθώς και στο Θέατρο καθ’ όλη
τη διάρκεια των βραδινών ωρών.
3.7 Φιλοδωρήματα
Εάν δεν έχετε προπληρώσει τα φιλοδωρήματα σας/δαπάνες παροχής
υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα προστεθούν αυτόματα
για το εστιατόριο και τις υπηρεσίες καμπίνας στο λογαριασμό SeaPass σας
σε καθημερινή βάση τα ακόλουθα ποσά, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν
κατά την κρίση σας: €12.50 ανά άτομο, ανά ημέρα για τους επιβάτες σε καμπίνες
(€13.00 δολάρια ανά άτομο ανά ημέρα για τους επιβάτες στην Concierge Class και
καμπίνες AquaClassSM και €15.50 ανά άτομο ανά ημέρα για τους επιβάτες στις
σουίτες). Μια τυπική χρέωση υπηρεσιών 18% προστίθεται αυτόματα στην τιμή
των ποτών από τα μπαρ και στις περιποιήσεις ομορφιάς.
*Παρακαλώ σημειώστε ότι τα φιλοδωρήματα σας/δαπάνες παροχής υπηρεσιών,
μπορούν να μοιραστούν με άλλα μέλη του προσωπικού, ανάλογα με τη
συγκεκριμένη απαίτηση υπηρεσίας.
Παρακαλώ σημειώστε ότι τα φιλοδωρήματα σας/δαπάνες παροχής υπηρεσιών,
μπορούν είτε να έχουν προπληρωθεί ή θα προστεθούν αυτόματα στο λογαριασμό
SeaPass.
Τα φιλοδωρήματα σας/δαπάνες παροχής υπηρεσιών είναι στην διακριτική
ευχέρεια του επιβάτη και ως εκ τούτου τα ποσά που μπορούν να ρυθμιστούν κατά
την διάρκεια της κρουαζιέρας. Τα προπληρωμένα φιλοδωρήματα σας/δαπάνες
παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να υπολογίζονται κατά τη στιγμή της κράτησης.
Celebrity Flora, Celebrity Xpedition, Celebrity Xperience, Celebrity Xploration
Όλα τα φιλοδωρήματα στο χώρο του πλοίου καθώς και αυτά για τους φυσιοδίφες
που συνοδεύουν τους επιβάτες στις διάφορες νήσους περιλαμβάνονται
στην τιμή της κρουαζιέρας. Αυτό το ποσό καλύπτει όλο το Προσωπικό
Εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των σερβιτόρων και των υπευθύνων που
θα σας περιποιηθούν στους χώρους εστίασης, τους οικονόμους, τον μπάτλερ
σας και τους συνοδούς της καμπίνας σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε κάποια
δρομολόγια προσεγγίζουμε ευρωπαϊκά λιμάνια για τα οποία υποχρεούμαστε
να πληρώνουμε ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες πάνω στο πλοίο,
ανάλογα με τους κανονισμούς που διέπουν τον ΦΠΑ σε κάθε λιμάνι. Το ΦΠΑ
χρεώνεται σε αγαθά και υπηρεσίες στο σημείο πώλησης και ακολούθως
αποδίδεται στην χώρα υποδοχής. Όσοι δεν είναι κάτοικοι της Ε.Ε έχουν την
δυνατότητα να διεκδικήσουν τον φόρο που πλήρωσαν για φυσικά αγαθά κατά την
αναχώρηση τους από την Ε.Ε συνήθως στο αεροδρόμιο που αναχωρούν.
3.8 Εκδρομές και δραστηριότητες στη στεριά
Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε την επιλεγμένη εκδρομή στην στεριά σας
συνιστούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.celebritycruises.com για
να κάνετε κράτηση. Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι και 5 ημέρες πριν από
την ημερομηνία αναχώρηση σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι με την αγορά της
εκδρομής σας εκ των προτέρων, θα αποφευχθεί η ανάγκη να επισκεφθείτε το
πολυάσχολο γραφείο εκδρομών στο πλοίο. Εναλλακτικά, είστε ελεύθεροι να
εξερευνήσετε και να κάνετε τις δικές σας επιλογές σε κάθε λιμάνι έχοντας
μεριμνήσει για τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα (εκτός από τις κρουαζιέρες
προς τα νησιά Γκαλάπαγκος). Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στο
φυλλάδιό μας ήταν ορθές τη στιγμή κατά την οποία το φυλλάδιο επρόκειτο
να τυπωθεί. Οι περιγραφές στο φυλλάδιό μας ενδέχεται να αναφέρονται σε
δραστηριότητες, οι οποίες διατίθενται στα λιμάνια που επισκέπτεστε. Δεν
εμπλεκόμαστε στις εν λόγω δραστηριότητες καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και δεν
τις επιβλέπουμε ούτε τις ελέγχουμε. Οι εκδρομές στη στεριά παρέχονται από
τοπικούς φορείς οργάνωσης οι οποίοι είναι εντελώς ανεξάρτητοι από εμάς και
ενεργούμε σαν πράκτορες αυτών των φορέων. Δεν αποτελούν κανένα μέρος
της σύμβασής σας με εμάς ακόμη και εάν σας προτείνουμε συγκεκριμένους
διοργανωτές/κέντρα και/ή σας βοηθούμε στην κράτηση τέτοιων
δραστηριοτήτων καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Επομένως, δεν αποδεχόμαστε
ουδεμία ευθύνη που σχετίζεται με τις εν λόγω δραστηριότητες και η αποδοχή
ευθύνης η οποία περιέχεται στο 4.7 των προϋποθέσεων κρατήσεων δεν ισχύει εν
προκειμένω. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια των πληροφοριών
οι οποίες παρέχονται σε σχέση με τις εν λόγω δραστηριότητες ή σε σχέση
με τα θέρετρα/την περιοχή που επισκέπτεστε σε γενικό πλαίσιο (εκτός εάν
πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν μέρος της σύμβασής σας) ή σε
σχέση με οποιαδήποτε εκδρομή ή δραστηριότητα η οποία δεν αποτελεί μέρος
της σύμβασής μας καθώς οι εν λόγω υπηρεσίες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Εάν
αισθάνεστε ότι οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται
στο φυλλάδιό μας, αλλά δεν αποτελούν μέρος της σύμβασής μας είναι ζωτικής
σημασίας στην απόλαυση των διακοπών σας, επικοινωνήστε αμέσως μαζί
μας εγγράφως και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Εάν μας γνωστοποιηθεί
οποιαδήποτε αλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέρετρα/περιοχές ή εξωτερικές
δραστηριότητες οι οποίες αναμένεται εύλογα να επιδράσουν στην απόφασή σας
να κάνετε κράτηση των διακοπών σας σε εμάς, θα σας ενημερώσουμε σχετικά
κατά την στιγμή της κράτησης.
Παρακαλώ σημειώστε: Ειδικές ρυθμίσεις για επιβάτες με μειωμένη
κινητικότητα ή αναπηρία μπορεί να είναι διαθέσιμες σε ορισμένες εκδρομές
που κρίθηκαν κατάλληλες. Για λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
χρεώσεων για την πραγματοποίηση αυτών των ειδικών ρυθμίσεων, παρακαλώ
επικοινωνήστε στο shorexaccess@rccl.com με λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε
ειδικές απαιτήσεις. Όπου είναι δυνατό, παρακαλούμε να μας δώσετε τις
διαστάσεις του αναπηρικού αμαξιδίου/σκούτερ, το βάρος και τον τύπο της
μπαταρίας. Οι εκδρομές που περιλαμβάνουν πτήσεις, ειδικές εκδηλώσεις,
χερσαίες μετακινήσεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο είναι πιθανό να μας
επιβαρύνουν οικονομικά και μπορεί να ακυρωθούν.
3.9 Πολιτική καπνίσματος
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε χώρο τραπεζαρίας, καζίνο,
θέατρο, σαλόνι, χωλ, διάδρομο ή ασανσέρ. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει και
το κάπνισμα με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται μέσα
σε οποιαδήποτε καμπίνα ή σε οποιαδήποτε καμπίνα με βεράντα. Οι ειδικοί
εξωτερικοί χώροι θα παραμείνουν σε ισχύ και οι λεπτομέρειες μπορούν να
βρεθούν μέσα στην καθημερινή έκδοση του Celebrity Today που παρέχεται επί
του σκάφους. Σε κάθε πλοίο, είναι στη διακριτική ευχέρεια του διευθύνοντος
να ορίσει είτε την αριστερή/δεξιά πλευρά και το τμήμα προς τα εμπρός/προς
τα πίσω του καταστρώματος Promenade ως εξωτερικό (προστατευόμενο) χώρο
καπνίσματος.
• Στα
Celebrity Flora, Celebrity Xpedition, Celebrity Xperience, Celebrity
Xploration βρίσκεται σε ισχύ αυστηρότερη πολιτική σε σύγκριση με το λοιπό
στόλο. Επιτρέπεται το κάπνισμα μόνο σε ειδικούς χώρους στα εξωτερικά
καταστρώματα του πλοίου.
• Στο Celebrity Solstice’s Lawn Club και το Sunset Bar του Lawn Club δεν
επιτρέπεται το κάπνισμα.
• Παραβιάσεις στην πολιτική καπνίσματος θα επισύρουν πρόστιμο ύψους
$250 το οποίο και θα επιβαρυνθεί ο επιβάτης στο λογαριασμό του πάνω στο
πλοίο και ενδέχεται επίσης να γίνει αντικείμενο αναφοράς στην πολιτική της
συμπεριφοράς των επιβατών της εταιρίας.
Η πολιτική καπνίσματος υπόκειται σε αλλαγές. Ενδέχεται να εισαχθούν αλλαγές
στην περίπτωση που ακολουθούνται τοπικοί κανονισμοί καπνίσματος στις
χώρες αναχώρησης/άφιξης του στόλου μας.
4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Τι γίνεται εάν ταξιδεύω με γκρουπ;
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή εμάς απευθείας
για θέματα σχετικά με την προκαταβολή, την πληρωμή, την ακύρωση ή άλλες
πληροφορίες. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις για όσους ταξιδεύουν με γκρουπ
διαφέρουν από αυτούς που ταξιδεύουν μεμονωμένα.
4.2 Τι γίνεται αναφορικά με τους επιβάτες με ειδικές ανάγκες;
Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τους επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη
κινητικότητα, κάνοντας εύλογες προσπάθειες να ληφθεί μέριμνα για τα άτομα
με ειδικές υπηρεσίες/απαιτήσεις βοήθειας. Για τα άτομα με αναπηρία ή με
μειωμένη κινητικότητα θα επιδιώξουμε να εξασφαλίσουμε άνετο ταξίδι στις
αποβάθρες, στα αεροδρόμια, καθώς και επί του σκάφους ερχόμενοι με επαφή
με τις αεροπορικές εταιρείες, τους λιμενικούς πράκτορες, τα ξενοδοχεία, τις
μεταφορικές εταιρίες και φυσικά με τα πλοία μας για να κάνουμε κάθε εύλογη
και αναγκαία προσπάθεια για την παροχή βοήθειας σε άτομα με πραγματικούς
ιατρικούς λόγους.
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Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ειδικές απαιτήσεις που μπορεί
να έχετε κατά τη στιγμή της κράτησης, π.χ. ειδικό ιατρικό εξοπλισμό, ζώα
βοήθειας, αναπηρικά αμαξίδια, βοήθεια στο αεροδρόμιο/λιμάνι/επί του
σκάφους ή απαιτήσεις που συνδέονται με διαμονή σας στο πλοίο ή στο
ξενοδοχείο κατά τη στιγμή της κράτησης.
Θα σας παράσχουμε επίσης με το πρώτο Τιμολόγιο Επιβεβαίωσής σας μια φόρμα
“Guest Special Needs” (επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας), την οποία σας
ζητάμε να συμπληρώσετε και να μας επιστρέψετε το αργότερο 90 ημέρες
πριν από το ταξίδι, καθώς αυτό σας δίνει την ευκαιρία να μας ενημερώσετε με
κάθελεπτομέρεια για τυχόν ειδικές απαιτήσεις που μπορεί να έχετε γραπτώς.
Θα πρέπει να μας βεβαιώσετε ότι είστε ιατρικά και σωματικά ικανοί να
ταξιδέψετε και ότι ένα τέτοιο ταξίδι δεν θα θέσει σε κίνδυνο εσάς ή κάποιον
άλλο. Κατά την κράτηση (ή το ταχύτερο δυνατό εάν το γεγονός επήλθε μετά από
την κράτηση) θα πρέπει να γνωστοποιήσετε εγγράφως στον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα οποιαδήποτε ιατρική ή σωματική κατάσταση η οποία θα απαιτήσει
ή ενδέχεται να απαιτήσει ειδική θεραπεία ή προσοχή κατά την κρουαζιέρα
ή η οποία ενδέχεται να επηρεάσει ή θα επηρεάσει την κρουαζιέρα σας καθ’
οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τυχόν υπηρεσιών
ή εγκαταστάσεων). Παρακαλούμε όπως μας παρέχετε όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες. Εκτός όσων αναφέρονται παρακάτω, τα πλοία
μας έχουν έναν περιορισμένο αριθμό με προσβάσιμες καμπίνες, που είναι
εξοπλισμένες με λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους
επισκέπτες με προβλήματα κινητικότητας ή άλλη αναπηρία, οι οποίοι ενδέχεται
να βρουν περιοριστική μια μη προσβάσιμη καμπίνα.
Οι επισκέπτες που κάνουν κράτηση για αυτές τις καμπίνες πρέπει να έχουν
υπογράψει και επιστρέψει το έντυπο “Guest Special Needs” που παρέχουμε για
να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι καμπίνες διατίθενται αποκλειστικά για τους
επισκέπτες που έχουν πραγματική ιατρική ανάγκη. Διατηρούμε το δικαίωμα
μεταφοράς των επιβατών σε μια τυπική καμπίνα, όταν δεν υπάρχει πραγματική
ιατρική ανάγκη για μια προσβάσιμη καμπίνα ή ακόμα και να ακυρώσουμε
την κράτηση, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα ανωτέρω. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε στο special_needs@celebrity.com για περαιτέρω πληροφορίες.
Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν καροτσάκι θα πρέπει να φέρουν το δικό τους
πτυσσόμενο καροτσάκι και ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
ορισμένους χώρους του πλοίου. Σε ορισμένες περιστάσεις (όπως η χρήση
λέμβων) ίσως να εμποδίζονται οι επιβάτες με καροτσάκι να αποβιβαστούν
σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης. Παρακαλούμε σημειώστε: Τα πλοία που
πραγματοποιούν δρομολόγια στα Γκαλαπάγκος δεν διαθέτουν καμπίνες ειδικά
διαμορφωμένες για καροτσάκια ή εγκαταστάσεις που χρειάζονται οι επιβάτες
οι οποίοι χρήζουν χορήγησης οξυγόνου ή οξυγονοθεραπείας. Λυπούμαστε που
πρέπει να διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να επιτρέψουμε σε κάποιον
να ταξιδέψει, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 1177/2010. Αυτό περιλαμβάνει
άρνηση προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει
το διεθνές και εθνικό δίκαιο, ή οι αρμόδιες αρχές ή όταν ο σχεδιασμός του
πλοίου ή των λιμενικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των τερματικών) και
του εξοπλισμού καθιστά αδύνατη την επιβίβαση ή αποβίβαση ή μεταφορά του
επισκέπτη με έναν ασφαλή ή λειτουργικά εφικτό τρόπο.
4.3 Τι γίνεται αν είμαι σε διαδοχικές (συνεχόμενες) κρουαζιέρες;
Οι διαδοχικές κρουαζιέρες είναι κρουαζιέρες που γίνονται ή μία μετά την άλλη.
Για παράδειγμα, μια κρουαζιέρα στη Δυτική Καραϊβική ακολουθείται αμέσως
από μια κρουαζιέρα στην Ανατολική Καραϊβική. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν
ότι σε αυτήν περίπτωση μπορεί να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα προγράμματα
πάνω στο πλοίο, γεύματα και επιλογές ψυχαγωγίας. Επίσης, σημειώστε ότι
εξαιτίας της προετοιμασίας του πλοίου μεταξύ των δρομολογίων, ορισμένες
εγκαταστάσεις του, ίσως να μην είναι διαθέσιμες την ημέρα αλλαγής
δρομολογίου. Την ημέρα αυτή είναι απαραίτητο να αποβιβαστείτε από το πλοίο
και να περάσετε από το τελωνείο και τον έλεγχο ταξιδιωτικών εγγράφων
(immigration). Είναι επίσης, απαραίτητο για τους επιβάτες όλων των διαδοχικών
κρουαζιέρων να ανανεώσουν το Sea Pass τους για την καινούρια κρουαζιέρα,
την ημέρα της αλλαγής και αυτό πρέπει να γίνει στην προβλήτα προτού
επιβιβαστείτε ξανά στο πλοίο για την επόμενη κρουαζιέρα σας. Αν έχετε την
ίδια καμπίνα και στις δύο κρουαζιέρες, μπορείτε να αφήσετε τις αποσκευές σας
μέσα στην καμπίνα σας. Αν έχετε κάνει κράτηση σε διαφορετικές καμπίνες για
κάθε κρουαζιέρα θα χρειαστεί να πακετάρετε τις αποσκευές σας στο τέλος της
πρώτης κρουαζιέρας και αυτές θα φυλαχθούν μέχρι η νέα σας καμπίνα να είναι
έτοιμη για χρήση.
Λάβετε υπόψιν σας πως, καθώς τα πλοία μας δεν φέρουν σημαία ΗΠΑ, σύμφωνα
με την Αμερικάνικη Νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση κρατήσεων
δύο ή περισσότερων δρομολογίων κρουαζιέρας, όπου το πρώτο δρομολόγιο
αρχίζει σε ένα λιμάνι των ΗΠΑ, εκτός αν τα δρομολόγια περιλαμβάνουν ένα
μακρινό, ξένο λιμάνι. Εάν επιθυμείτε να κάνετε κράτηση δύο διαδοχικών
δρομολογίων που ξεκινούν και τελειώνουν σε διαφορετικά λιμάνια των ΗΠΑ,
συνιστούμε αντί να κάνετε κράτηση online, να επικοινωνήσετε με το τμήμα
κρατήσεων ή με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με αυτά τα δρομολόγια πριν κάνετε την κράτηση. Όταν διαπιστώνουμε
ότι μια κράτηση έχει γίνει κατά παράβαση αυτών των αναγκαίων προϋποθέσεων,
πρέπει να διατηρήσουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε αυτές τις κρατήσεις και να
σας επιστρέψουμε το καταβληθέν ποσό.
4.4 Υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας;
Στα πλοία μας, τα οποία αναχωρούν από λιμάνια στην Ευρώπη, την Ασία, τη Νότια
Αμερική, την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία κανένα άτομο κάτω των δεκαοκτώ
(18) ετών («ανήλικος/η») δεν μπορεί να ταξιδέψει σε οποιαδήποτε αναχώρηση
κρουαζιέρας ή να έχει δική του καμπίνα, εκτός αν συνοδεύεται από γονέα ή
κηδεμόνα ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που είναι πάνω από την ηλικία των
δεκαοκτώ (18) ετών. Παρακαλώ σημειώστε, ότι για οποιαδήποτε από τα πλοία
μας, που αναχωρούν από λιμάνι στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, η ελάχιστη ηλικία για
τα παραπάνω θα είναι είκοσι ένα (21) ετών. Οι ενήλικες οι οποίοι δεν είναι οι
γονείς ή νόμιμος κηδεμόνας οποιουδήποτε ανήλικου που ταξιδεύει μαζί τους
οφείλουν να προσκομίσουν το διαβατήριο του ανηλίκου που θα είναι σε ισχύ και
την ισχύουσα θεώρηση (βίζα) και πρωτότυπο επιστολής νομικά επικυρωμένης
ή συνταχθείσας ενώπιον συμβολαιογράφου υπογεγραμμένης από τουλάχιστον
ένα από τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες του ανηλίκου. Η επιστολή πρέπει να
εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να πάρει μαζί του τον/τους ανήλικο/ους
στην προσδιοριζόμενη κρουαζιέρα και πρέπει να εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα
ενήλικο να επιβλέπει τον/τους ανήλικο/κους, να υπογράφει τις ισχύουσες
παραιτήσεις από δικαιωματική απαίτηση για αθλητικές δραστηριότητες (sports
waiver) και να επιτρέπει ιατρική θεραπεία που πρέπει να χορηγείται στον/
στους ανήλικο/ους, η οποία κατά τη γνώμη του θεράποντα ιατρού χρειάζεται
να χορηγηθεί χωρίς καθυστέρηση. Μια επιστολή μπορεί να επικυρωθεί νομικά
ή να συνταχθεί και να επικυρωθεί ενώπιον συμβολαιογράφου από εν ενεργεία
δικηγόρο, συμβολαιογράφο ή επίτροπο ορκοδοσίας έναντι καταβολής αμοιβής.
Αν δεν προσκομίζονται τέτοια στοιχεία, στον/ους ενδιαφερόμενο/ους ανήλικο/
ους) δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση στο πλοίο ή η έναρξη της κρουαζιέρας.
Δεν θα φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για έξοδα ή ζημίες που προκληθούν ως
αποτέλεσμα τέτοιας περίπτωσης είτε από τον ενδιαφερόμενο ανήλικο, το/τα
άτομο/άτομα που πληρώνουν για την κρουαζιέρα τους (αν όχι ο/η ίδιος/α ο/η
ανήλικος/η) ή οπιαδήποτε άτομα που ταξιδεύουν μαζί με τον ανήλικο ο οποίος
αποφασίζει να μη συνεχίσει την κρουαζιέρα ως αποτέλεσμα της παράλειψης να
προσκομίσει επιστολή εξουσιοδότησης όπως ορίζεται ανωτέρω.
Παράκληση να σημειώσετε ότι ο/οι γονέας/γονείς/νόμιμος κηδεμόνας που
ταξιδεύει με ανήλικο, που έχει διαφορετικό επίθετο από το επίθετο του/
των γονέα/γονέων/νόμιμου κηδεμόνα, θα πρέπει να προσκομίζει επίσημο
αποδεικτικό στοιχείο όπως πλήρες πιστοποιητικό γέννησης/έγγραφα
διαζυγίου, κλπ., προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι ο γονέας/γονείς/νόμιμος
κηδεμόνας του ενδιαφερόμενου ανήλικου. Ατομικές καμπίνες μπορούν να
κρατηθούν από παντρεμένα ζευγάρια των οποίων η ελάχιστη ηλικία είναι
δεκαέξι (απαιτείται η απόδειξη γάμου τη στιγμή της κράτησης). Οι ατομικές
καμπίνες μπορούν να φιλοξενήσουν ανηλίκους, όταν είναι δίπλα στην καμπίνα
του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα του ανηλίκου.Επί του πλοίου υπάρχουν
ορισμένες εγκαταστάσεις όπου η είσοδος καθορίζεται από την ηλικία. Τα άτομα
που χρησιμοποιούν τo Canyon Ranch Spa Club πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.
Πλήρεις πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις που προσφέρονται επί του πλοίου
με περιορισμούς ανάλογα με την ηλικία περιέχονται στο Ημερήσιο Πρόγραμμα

(Daily Programme), το οποίο διατίθεται στο Γραφείο Σχέσεων με τους Επιβάτες
(Guest Relations Desk).
Η ελάχιστη ηλικία για βρέφη να ταξιδεύσουν είναι οι έξι (6) μήνες την
ημερομηνία απόπλου και δώδεκα (12) μήνες την ημερομηνία απόπλου για
Διατλαντικές, Διειρηνικές, Χαβάη, Αυστραλία, επιλεγμένες νοτιομερικανικές
κρουαζιέρες και λοιπές επιλεγμένες κρουαζιέρες.
Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, κάθε κρουαζιέρα που έχει 3 ή
περισσότερες συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, απαιτεί τα βρέφη να είναι 12
μηνών κατά την πρώτη ημέρα της κρουαζιέρας/cruisetour.
Η υγεία και η ασφάλεια των φιλοξενουμένων μας είναι η πρώτιστη
προτεραιότητά μας. Ως τέτοια, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών των επί
του πλοίου ιατρικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και προσωπικού, η εταιρεία
δεν μπορεί να αποδεχθεί παραιτήσεις από απαιτήσεις, απαλλαγές ή αιτήματα
για εξαιρέσεις από αυτή την πολιτική.
4.5 Τι γίνεται σχετικά με τις εκ των προτέρων ή καθυστερημένες
αναχωρήσεις και αλλαγές του δρομολογίου;
Δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα πλοία μας θα προσεγγίζουν
το εκάστοτε δημοσιευμένο λιμάνι, ούτε ότι θα ακολουθείται κάθε τμήμα του
δημοσιευμένου δρομολογίου. Κατά διαστήματα, τα δρομολόγια ενδέχεται
να αλλάζουν. Εμείς και ο καπετάνιος του πλοίου έχουμε το δικαίωμα να
παραλείψουμε κάποιο λιμάνι, να προσεγγίσουμε ένα πρόσθετο λιμάνι, να
παρεκκλίνουμε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από το δημοσιευμένο δρομολόγιο ή να
αντικαταστήσουμε ένα πλοίο ή τη στάση σε ένα λιμάνι. Αυτό θα μπορούσε να
συμβεί για πολλούς λόγους, όπως για παράδειγμα οι υπάρχουσες καιρικές και
θαλάσσιες συνθήκες, επείγοντα περιστατικά επισκεπτών, παροχή βοήθειας σε
άλλα πλοία και η αδυναμία λειτουργίας του πλοίου σύμφωνα με την κανονική του
ταχύτητα εξαιτίας κάποιου απρόσμενου μηχανικού ή τεχνικού προβλήματος.
Σε κανονικές συνθήκες, οι αλλαγές στα δρομολόγια πραγματοποιούνται με
γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των επιβατών μας.
Ανατρέξτε επίσης στο 4.6
4.6 Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την κρουαζιέρα μου;
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως είναι απαραίτητο να προβούμε σε αλλαγές και
να διορθώσουμε λάθη στο φυλλάδιο και σε άλλες πληροφορίες τόσο πριν όσο
και μετά την επιβεβαίωση των κρατήσεων και ενδέχεται, σε ακόμη πιο σπάνιες
περιπτώσεις, να ακυρώσουμε επιβεβαιωμένες κρατήσεις. Προσπαθούμε
πάντοτε να αποφεύγουμε αλλαγές και ακυρώσεις. Ωστόσο, διατηρούμε το
δικαίωμα να προβούμε σε αυτές εάν χρειαστεί. Εάν χρειαστεί να προβούμε
σε μία σημαντική αλλαγή ή ακύρωση, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο
δυνατό. Στην περίπτωση αυτή, θα σας προσφέρουμε την επιλογή μεταξύ των
κάτωθι δυνατοτήτων εφόσον υπάρχει χρόνος πριν από την αναχώρηση:
(α) (για σημαντικές αλλαγές) μπορείτε να αποδεχτείτε τις αλλαγές όπως σας
κοινοποιήθηκαν, ή
(β) να προβείτε στην αγορά μίας εναλλακτικής κρουαζιέρας από εμάς,
παρόμοιου επιπέδου εφόσον διατίθεται. Θα σας προσφέρουμε τουλάχιστον
μία εναλλακτική πρόταση κρουαζιέρας ισοδύναμου ή υψηλότερου επιπέδου
για την οποία δεν θα πληρώσετε παραπάνω από την τιμή της αρχικής σας
κρουαζιέρας. Εάν η εν λόγω κρουαζιέρα είναι πιο οικονομική από την αρχική,
θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε
την ειδική κρουαζιέρα που σας προσφέρουμε, μπορείτε να επιλέξετε
οποιαδήποτε άλλη από τις διαθέσιμες κρουαζιέρες. Πρέπει να πληρώσετε
την τιμή που ισχύει για την εν λόγω κρουαζιέρα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα
πληρώσετε περισσότερο εάν είναι ακριβότερη και θα λάβετε επιστροφή εάν
είναι πιο οικονομική.
(γ) να ακυρώσετε ή να αποδεχτείτε την ακύρωση και στην περίπτωση αυτή θα
λάβετε εξ ολοκλήρου και σύντομα τα χρήματα που μας καταβάλατε.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παραπάνω επιλογές δεν διατίθενται εάν η
αλλαγή είναι ήσσονος σημασίας.
Για πελάτες που κατοικούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχουν κάνει κρατήσεις από την 1η Ιουλίου 2018, σε περίπτωση δυσάρεστων
και αναπάντεχων περιστάσεων που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την έγκαιρη
επιστροφή σας σπίτι από την κρουαζιέρα σας, η Celebrity Cruises είναι υπεύθυνη
για την απαραίτητη διαμονή σας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις νύχτες
ανά επιβάτη. Αυτά τα όρια ενδέχεται να ποικίλλουν ως προς τους επιβάτες με
μειωμένη κινητικότητα, τις εγκύους και επιβάτες με συγκεκριμένες ιατρικές
ανάγκες για τις οποίες μας έχουν ενημέρωσει τουλάχιστον 48 ώρες πριν
από το ταξίδι.Παρομοίως, από την 1η Ιουλίου 2018, αν αναπόφευκτες και
έκτακτες συνθήκες μας εμποδίσουν να ολοκληρώσουμε το ταξίδι σας και σας
ειδοποιήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πριν ξεκινήσει το πακέτο
σας, δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντι εσάς εκτός από την επιστροφή των
χρημάτων που καταβλήθηκαν για το ταξίδι σας εντός 14 ημερών. Δεν θα
κατηγορηθούμε ότι έχουμε καθυστερήσει αδικαιολόγητα να σας ενημερώσουμε
για την ακύρωση i)20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση
ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι ημέρες, (ii) 7 ημέρες πριν από την
έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι
ημερών και iii) 48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου, σε περίπτωση ταξιδιών
που διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες.
Τι είναι η σημαντική αλλαγή;
Μία σημαντική αλλαγή είναι μία αλλαγή η οποία σημειώνεται στην
επιβεβαιωμένη κρουαζιέρα σας η οποία αναμένεται εύλογα να έχει σημαντικές
επιπτώσεις.
Παραδείγματα σημαντικής αλλαγής και αλλαγής ήσσονος σημασίας (ορίζεται
παρακάτω) αναφέρονται ως εξής:
Σημαντική αλλαγή: Αλλαγή από λιμάνια προσέγγισης δύο ημερών αντί για δύο
ημέρες εν πλω.
Αλλαγή ήσσονος σημασίας: Αλλαγή από ένα λιμάνι προσέγγισης σε άλλο, αλλαγή
από λιμάνι προσέγγισης μίας ημέρας σε μία ημέρα εν πλω, αλλαγή στην ώρα
προσέγγισης σε λιμάνια με το πλοίο να προσεγγίζει ωστόσο όλα τα επικυρωμένα
λιμάνια, αλλαγή στη σειρά επίσκεψης των λιμανιών.
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές ή
τερματισμό της κρουαζιέρας σας μετά από την αναχώρηση και πριν από την
προγραμματισμένη λήξη της εν λόγω κρουαζιέρας λόγω “ανωτέρας βίας”
(ανατρέξτε στο 4.11). Στην ασυνήθιστη αυτή περίπτωση, λυπόμαστε αλλά δεν
μπορούμε να παρέχουμε οποιοδήποτε είδος επιστροφής χρημάτων (εκτός εάν
λάβουμε κάποιο ποσό από τους προμηθευτές μας) ή αποζημίωσης ή καταβολής
χρημάτων για δαπάνες και έξοδα στα οποία υποβληθήκατε ως άμεση συνέπεια.
4.7 Μπορείτε να μου αρνηθείτε να ταξιδέψω;
Ναι, εάν κατά την εύλογη κρίση μας ή την εύλογη κρίση του καπετάνιου του
πλοίου ή του ιατρού, δεν είστε ή δεν φαίνεστε να είστε σε θέση να ταξιδέψετε
για οποιονδήποτε λόγο, ή εάν αποτελείτε κίνδυνο για τον εαυτό σας ή κίνδυνο ή
ενόχληση για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή κίνδυνο για την περιουσία, έχουμε
το δικαίωμα να σας αρνηθούμε να ταξιδέψετε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
σε οποιοδήποτε πλοίοκι εάν βρίσκεστε ή να τερματίσουμε την κρουαζιέρα σας
ανά πάσα στιγμή. Μπορεί κατόπιν να σας αφήσουμε σε οποιοδήποτε λιμάνι ή
χώρο όπου το πλοίο προσεγγίζει δίχως να φέρουμε ουδεμία ευθύνη. Θα πρέπει
να πληρώσετε όλες τις δαπάνες, όλα τα έξοδα ή την απώλεια που προέκυψε
και δεν θα προβούμε σε κανενός είδους αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων.
Εάν η κρουαζιέρα σας λάβει τέτοιο τέλος, δεν θα φέρουμε ουδεμία περαιτέρω
ευθύνη απέναντί σας. Για να διασφαλίσουμε μια υγιής κρουαζιέρα ζητάμε από
τους επισκέπτες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο κατά το check-in για να
επιβεβαιώσουν εάν πάσχουν ή παρουσιάζουν γαστρεντερικά συπτώματα ή άλλες
ασθένειες που μεταδίδονται εύκολα από άτομο σε άτομο. Το δικαίωμα άρνησης
συμμετοχής σας στο ταξίδι ή χρήσης των υπηρεσιών ισχύει και στην περίπτωση
που δεν είστε ή φαίνεστε ότι δεν είστε ικανός να ταξιδέψετε ή συμπεριφέρεστε
με άσχημο τρόπο όπως αυτός καθορίζεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε σημείο
της κρουαζιέρας σας. Εάν αρνηθούμε να σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε την
κρουαζιέρα σας επειδή δεν μας ειδοποιήσατε σχετικά με τις σωματικές ή
νοητικές ειδικές ανάγκες σας, οι οποίες τυγχάνουν ειδικής φροντίδας, θα
σας επιστραφεί μόνο η τιμή του εισιτηρίου της κρουαζιέρας που πληρώσατε.
Σε κάθε κρουαζιερόπλοιο της Celebrity, μέλημά μας είναι να προσφέρουμε σε
όλους τους επιβάτες μας μια εξαιρετική κρουαζιέρα. Προκειμένου να λάβετε
εσείς και οι συνεπιβάτες σας ακριβώς αυτή την εξαιρετική κρουαζιέρα, έχουμε
υιοθετήσει κανόνες που αφορούν την Πολιτική Συμπεριφοράς Επιβατών (Guest
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ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΈΙΣ ΚΡΑΤΗΣΈΩΝ
Conduct Policies), οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους επιβάτες
πάνω στο πλοίο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραβιάσεις των κανόνων Καλής Συμπεριφοράς των επιβατών
της Celebrity Cruises Inc. συνιστούν αιτία για τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών
μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης των ακατάλληλων υλικών ή
αντικειμένων και της απομάκρυνσης του επιβάτη από το πλοίο. Οι εν λόγω
πολιτικές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς
η Celebrity Cruises Inc. να φέρει ουδεμία ευθύνη. Η Celebrity Cruises Inc. είναι
ελεύθερη να υιοθετήσει πρόσθετους κανόνες οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται
στις εν λόγω πολιτικές.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ειδικές ανάγκες που μπορεί να
έχετε, ώστε να σας ενημερώσουμε για την καταλληλότητα των επιλεγμένων
διακοπών. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία μας
παράσχετε, θα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα. Εάν θεωρήσουμε
ότι λόγω των ειδικών αναγκών σας, οι διακοπές που επιλέξατε μπορεί να είναι
ακατάλληλες, θα σας συμβουλέψουμε το συντομότερο δυνατόν αφού μας
δώσετε πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές σας ανάγκες και θα αξιολογήσουμε
τυχόν εναλλακτικές λύσεις.
4.8 Ποιά είναι η ευθύνη σας;
(1) Βάσει του 4.9 παρακάτω, υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το παν για να σας
παράσχουμε ολόκληρο το πακέτο της κρουαζιέρας όπως συμφωνήσαμε
να πραγματοποιήσουμε ως μέρος τους συμβολαίου μας. Αυτό σημαίνει
ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω προϋποθέσεις κράτησης, θα αποδεχτούμε
την ευθύνη εάν, για παράδειγμα, υποστείτε θάνατο ή ατομικό τραυματισμό
ή εάν το πακέτο των συμφωνημένων με συμβόλαιο διακοπών σας δεν σας
παρασχέθηκε όπως σας είχαμε υποσχεθεί ή αποδείχτηκε ελαττωματικό
οφειλόμενο σε αδυναμία εκπλήρωσης των συμφωνημένων διακοπών σας
από εμάς, τους υπαλλήλους μας, τους πράκτορές μας ή τους προμηθευτές
μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να
εγείρετε αξίωση εναντίον μας, είναι δική σας ευθύνη να αποδείξετε ότι δεν
υιοθετήθηκαν εύλογες δεξιότητες και μέριμνα εκ μέρους μας. Επιπλέον, θα
φέρουμε ευθύνη μόνο για τις ενέργειες ή παραλείψεις των εργαζομένων
μας, των πρακτόρων μας και των προμηθευτών μας κατά τη διάρκεια των
καθηκόντων τους (για τους εργαζομένους) ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
καθηκόντων που τους ζητήθηκαν από εμάς (για τους πράκτορες και τους
προμηθευτές).
(2) Δεν θα αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό, θάνατο,
απώλεια (απώλεια απόλαυσης για παράδειγμα), ζημία, δαπάνη, έξοδα ή λοιπά
ποσά ή αξιώσεις που καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουν από:
• τις ενέργειες και/ή τις παραλείψεις του παθόντος ή μελών αυτού ή
• τις ενέργειες και/ή τις παραλείψεις τρίτου ο οποίος δεν σχετίζεται
με την παροχή των διακοπών σας και οι οποίες ήταν απρόβλεπτες ή
αναπόφευκτες ή
• λόγο “ανωτέρας βίας” όπως ορίζεται στο άρθρο 4.11 παρακάτω.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να φέρουμε ουδεμία ευθύνη
για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, δαπάνη ή άλλα τυχόν ποσά οποιουδήποτε
είδους (1) τα οποία, με βάση τις πληροφορίες που μας παρείχατε σχετικά
με την κράτησή σας πριν από την αποδοχή εκ μέρους μας, δεν θα μπορούσαν
να έχουν προβλεφθεί ως επιφερόμενες συνέπειες εάν παραβιάζαμε τη
σύμβασή μας μαζί σας ή (2) τα οποία δεν αποτελούν συνέπεια ουδεμίας
αθέτησης της σύμβασης ή τυχόν άλλης αδυναμίας προερχόμενης από
εμάς ή τους υπαλλήλους μας ή από τους προμηθευτές μας, όπου εμείς
είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς. Επιπλέον, δεν μπορούμε να φέρουμε
ουδεμία ευθύνη για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες. Παρακαλούμε
σημειώστε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για τυχόν υπηρεσίες
οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας συμφωνίας. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες ή
εγκαταστάσεις τις οποίες το ξενοδοχείο ή άλλος προμηθευτής συμφωνεί
να σας παρέχει όπου αυτές δεν δημοσιεύονται στο φυλλάδιό μας και τον
διακανονισμό των οποίων δεν είχαμε συμφωνήσει. Επιπλέον, ανεξάρτητα
από τα κείμενα που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας ή στο φυλλάδιό μας
ή κάπου αλλού, υποσχόμαστε να προσφέρουμε τις εύλογες δεξιότητες
και μέριμνα όπως ορίζεται παραπάνω και δεν φέρουμε μεγαλύτερη ή
διαφορετική ευθύνη απέναντί σας. Οι υποσχέσεις στις οποίες προβήκαμε
σχετικά με τις υπηρεσίες που αφορούν την κρουαζιέρα σας ως τμήμα του
συμβολαίου μας μαζί σας και οι νόμοι και οι κανονισμοί της χώρας στην
οποία έλαβε χώρα η αξίωση ή το παράπονο θα χρησιμοποιηθούν ως βάση
για να αποφασιστεί εάν οι εν λόγω υπηρεσίες μας σας παρασχέθηκαν ορθά.
Εάν οι ειδικές υπηρεσίες οι οποίες προξένησαν την αξίωση ή το παράπονο
ήταν σύμφωνες με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν
για τις εν λόγω υπηρεσίες κατά τη δεδομένη στιγμή, οι υπηρεσίες αυτές
θα θεωρηθούν ότι έχουν παρασχεθεί ορθά. Εξαίρεση αυτού αποτελεί η
αξίωση ή το παράπονο σχετικά με την απουσία μέτρων ασφαλείας η οποία
θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ως εύλογη συνέπεια την απόσυρση του
ενδιαφέροντος των εν λόγω διακοπών εκ μέρους του επισκέπτη.
4.9 Μέχρι πού εκτείνεται η ευθύνη σας;
Ανάλογα με την περίπτωση και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο,
θα πρέπει να βασιστούμε στα οικονομικά όρια που καθορίζονται στη Συνθήκη
του 1974 περί Μεταφοράς Επιβατών και των αποσκευών αυτών δια θαλάσσης,
όπως συμπληρώθηκε και/ή τροποποιήθηκε από οποιαδήποτε εφαρμοστέα
πρωτόκολλα ή νομοθεσία που κάθε φορά ισχύει και συμπεριλαμβάνεται, αλλά δεν
περιορίζονται από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 392/2009, κατά
περίπτωση σε εφαρμοστέα δρομολόγια (μαζί με τη Συνθήκη των Αθηνών) που
σχετίζονται με την κρουαζιέρα σας, καθώς και στη διαδικασία να επιβιβαστείτε
και/ή να αποβιβαστείτε από το πλοίο. Όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη των
Αθηνών, για οποιαδήποτε αξίωση που αφορά θάνατο ή ατομικό τραυματισμό ή
καθυστέρηση ή απώλεια ή φθορά αποσκευών, η μοναδική ευθύνη που φέρουμε
απέναντί σας ορίζεται σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών. Αυτό σημαίνει
ότι κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που δεν έρχονται σε
αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, δε θα έχετε το δικαίωμα να εγείρετε καμία
αξίωση εναντίον μας που δεν επιτρέπεται ρητά από τη Συνθήκη των Αθηνών
ή που είναι καθ ‘υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται από τη Συνθήκη των
Αθηνών. Όλες οι αξιώσεις που καλύπτονται από τη Συνθήκη των Αθηνών πρέπει
να εγείρονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται σε αυτήν. Με τη Συνθήκη
των Αθηνών περιορίζεται το μέγιστο ποσό που εμείς, ως μεταφορέας θα πρέπει
να πληρώσουμε σε περίπτωση θανάτου ή ατομικού τραυματισμού καθώς και
απώλειας ή φθοράς αποσκευών. Επίσης, υφίσταται ειδική διάταξη για τα
τιμαλφή. Για απαιτήσεις που αφορούν αποσκευές και τιμαλφή, παρακαλούμε
ανατρέξτε σε άλλα άρθρα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Στις
περιπτώσεις όπου μία αξίωση ή μέρος της αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που σχετίζονται με θάνατο ή ατομικό τραυματισμό) αφορά ή βασίζεται
σε οποιουσδήποτε ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης της
διαδικασίας επιβίβασης και/ή αποβίβασης του σχετικού μέσου μεταφοράς)
οι οποίοι παρέχονται από μεταφορείς αέρος, τρένου ή οδών ή οποιαδήποτε
διαμονή σε ξενοδοχείο, το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που θα σας καταβάλλουμε
είναι περιορισμένο. Το μέγιστο ποσό που θα πρέπει να σας καταβάλλουμε για
την εν λόγω αξίωση ή μέρος αυτής, εάν φέρουμε οποιουδήποτε είδους ευθύνη
απέναντί σας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις Προϋποθέσεις Κρατήσεων,
είναι το μέγιστο ποσό το οποίο θα έπρεπε να πληρώσει ο εν λόγω μεταφορέας ή
κάτοχος ξενοδοχείου σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση ή τον κανονισμό που ισχύει
σχετικά με τους εν λόγω ταξιδιωτικούς διακανονισμούς ή την εν λόγω διαμονή
σε ξενοδοχείο (για παράδειγμα, η Σύμβαση της Βαρσοβίας όπως τροποποιήθηκε
ή όχι και η Σύμβαση του Μόντρεαλ για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές
και/ή αερογραμμές με άδεια λειτουργίας χορηγούμενη από χώρα της Ε.Ε., ο
υπ’ αριθμόν 889/2002 κανονισμός ΕΚ για εθνικές και διεθνείς αεροπορικές
μεταφορές). Παρακαλούμε σημειώστε: Στις περιπτώσεις όπου ένας
μεταφορέας ή ένα ξενοδοχείο δεν είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει ουδεμία
πληρωμή σε εσάς σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση ή τον κανονισμό που ισχύει
αναφορικά με μία αξίωση ή μέρος αυτής, παρομοίως δεν είμαστε υποχρεωμένοι
να σας καταβάλλουμε πληρωμή για την εν λόγω αξίωση ή μέρος αυτής. Κατά
την καταβολή πληρωμής, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τυχόν χρήματα
που λάβατε ή είχατε δικαίωμα να λάβετε από τον μεταφορέα ή τον ξενοδόχο για
την εν λόγω αξίωση ή το εν λόγω παράπονο. Αντίγραφα των ισχυουσών Διεθνών
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Συμβάσεων και ισχυόντων Κανονισμών διατίθενται από εμάς κατόπιν αίτησης.
4.10 Τι συμβαίνει εάν έχω κάποιο παράπονο;
Σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το παν για να σας παράσχουμε όλο το
συμφωνηθέν πακέτο της κρουαζιέρας σας, ως μέρος της σύμβασης που
υπογράψατε μαζί μας, υπό τον όρο τήρησης των κάτωθι εξαιρέσεων. Ωστόσο,
δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη ή να σας καταβάλλουμε αποζημίωση
σε περίπτωση που προκύψει τραυματισμός, ασθένεια, θάνατος, ζημία, απώλεια
ή άλλη αξίωση που να οφείλεται σε κάποιον από τους εξής λόγους:
(1) από λάθος του παθόντος ή μελών της παρέας του ή
(2) από λάθος τρίτου ο οποίος δεν σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών στο
πλαίσιο της κρουαζιέρας σας και το οποίο δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε
ή να αποφύγουμε
(3) από ένα γεγονός ή περιστάσεις τις οποίες εμείς ή ο παροχέας των εν λόγω
υπηρεσιών δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποφύγει παρά την εύλογη
μέριμνά του.
(4) από λάθος προσώπου στο οποίο δεν είχαν ανατεθεί συμφωνημένες εργασίες
από εμάς κατά τη δεδομένη στιγμή.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για τυχόν
υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας συμφωνίας. Σε
αυτά συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες ή
εγκαταστάσεις τις οποίες το ξενοδοχείο ή άλλος προμηθευτής συμφωνεί
να σας παρέχει όπου αυτές δεν δημοσιεύονται στο φυλλάδιό μας και τον
διακανονισμό των οποίων δεν είχαμε συμφωνήσει. Οι υποσχέσεις στις οποίες
προβήκαμε σχετικά με τις υπηρεσίες που αφορούν την κρουαζιέρα σας ως
τμήμα του συμβολαίου μας - μαζί σας και οι νόμοι και οι κανονισμοί της χώρας
στην οποία έλαβε χώρα η αξίωση ή το παράπονο - θα χρησιμοποιηθούν ως βάση
για να αποφασιστεί εάν οι εν λόγω υπηρεσίες μας σας παρασχέθηκαν ορθά. Εάν
οι ειδικές υπηρεσίες οι οποίες προξένησαν την αξίωση ή το παράπονο ήταν
σύμφωνες με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τις εν λόγω
υπηρεσίες κατά τη δεδομένη στιγμή, οι υπηρεσίες αυτές θα θεωρηθούν ότι έχουν
παρασχεθεί ορθά. Και αυτό θα ισχύει ακόμη κι αν οι υπηρεσίες δεν συμφωνούν
με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας διαμονής που θα ίσχυαν εάν
οι υπηρεσίες αυτές είχαν παρασχεθεί στη χώρα διαμονής σας. Εξαίρεση αυτού
αποτελεί η αξίωση ή το παράπονο σχετικά με την απουσία μέτρων ασφαλείας
η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ως εύλογη συνέπεια την απόσυρση
του ενδιαφέροντος των εν λόγω διακοπών εκ μέρους του επισκέπτη. Στην
απίθανη περίπτωση που έχετε κάποιο λόγο να παραπονεθείτε, όσο βρίσκεστε
μακριά, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το Guest Relations Desk του πλοίου
και τον προμηθευτή της υπηρεσίας (-ες) στην περίπτωση που δεν είμαστε εμείς.
Αυτό γίνεται για να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να αναφέρετε και
να επιχειρήσουμε να επιλύσουμε το κάθε ζήτημα που θίγετε. Κάθε προφορική
καταγγελία πρέπει να υποβληθεί γραπτώς και να παραδοθεί στον προμηθευτή,
και σε εμάς το συντομότερο δυνατόν. Αν ένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί
άμεσα και χρειάζεται να το παρακολουθείτε θα πρέπει να μας γράψετε με την
επιστροφή σας στην παρακάτω διεύθυνση. Πρέπει να δώσετε τον αριθμό
αναφοράς της κράτησής σας και τα πλήρη στοιχεία του παραπόνου σας εντός
28 ημερών από την επιστροφή σας από τις διακοπές, εκτός εάν μια διαφορετική
προθεσμία ισχύει και για την αξίωσή σας - βλέπε παραγράφους 2.1, 2.3 και 4 8.
Δεχόμαστε παράπονα μόνο από το πρώτο όνομα της κράτησης. Αν το παράπονό
σας είναι γραμμένο εξ ονόματος των άλλων μελών του ταξιδιού σας, το πλήρες
ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός κράτησης πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα
στην αλληλογραφία μαζί όπως και η εξουσιοδότηση για να χειριστείτε την
καταγγελία για λογαριασμό τους. Αν οποιαδήποτε από τα παραπάνω δεν
ακολουθηθεί, τότε χάνετε το δικαίωμα διεκδίκησης της αποζημίωσης που
μπορεί να δικαιούστε. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ μας που δεν μπορεί
να συμφωνηθεί, ίσως χρειαστεί να γίνει από ειδική διαιτησία. Είναι απλό και
χωρίς κόστος, βασίζεται μόνο σε έγγραφα και υπάρχει και ένα μέγιστο που ίσως
χρειαστεί να πληρωθεί από εμάς ή από εσάς.
Μπορούμε να πληρώσουμε αποζημίωση όταν συμβαίνουν οι παρακάτω
συνθήκες:
• Αν μας ζητηθεί από το άτομο που αφορά το παράπονο, πρέπει να μας μεταφέρει
όλα
τα δικαιώματα που έχει ενάντια στον προμηθευτή ή στον οποιονδήποτε που είναι
υπεύθυνος για το παράπονο.
• Το άτομο που αφορά το παράπονο πρέπει να συμφωνήσει να συνεργαστεί
πλήρως
μαζί μας και τους ασφαλιστές μας.
Όταν ένα παράπονο δεν μπορεί να επιλυθεί προς την ικανοποίηση σας,
σαν εναλλακτική της προσφυγής στο δικαστήριο μια πιο οικονομική και
ανεξάρτητη λύση στην διαμάχη είναι το (ADR) forum. Παρακαλούμε ρωτήστε τον
αποκλειστικό αντιπρόσωπο για την περιοχή σας ή τον τουριστικό σας πράκτορα
περισσότερες πληροφορίες για το (ADR) forum που είναι διαθέσιμο στην χώρα
κατοικίας σας.
4.11 Τι γίνεται σχετικά με τις περιστάσεις εκείνες οι οποίες είναι τελείως
εκτός δικού σας ελέγχου;
Εκτός από τα σημεία εκείνα στα οποία ρητώς αναφέρεται κάτι το διαφορετικό
στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε
ουδεμία ευθύνη ή να καταβάλλουμε ουδεμία αποζημίωση όταν η κρουαζιέρα
σας και/ή τυχόν άλλες υπηρεσίες που υποσχεθήκαμε να σας παράσχουμε
δεν μπόρεσαν να σας παρασχεθούν καθόλου ή όπως σας υποσχεθήκαμε ή για
οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια (αναλύονται παραπάνω στο 4.8) η οποία προέκυψε
λόγω περιστάσεων οι οποίες βρίσκονται τελείως εκτός δικού μας ελέγχου
(‘ανωτέρα βία’). Όταν μιλάμε για περιστάσεις τελείως εκτός ελέγχου, εννοούμε
κάθε γεγονός το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί ή έστω να αποφευχθεί κατόπιν
όλης της εύλογης μέριμνας από εμάς ή από τους προμηθευτές των εν λόγω
υπηρεσιών. Στα γεγονότα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται πόλεμος, απειλή
πολέμου, τρομοκρατικές ενέργειες ή απειλές αυτών, διαδηλώσεις ή πολιτικές
αναταραχές, κλαδικές ενέργειες, φυσική ή πυρηνική καταστροφή, πυρκαγιά,
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κίνδυνοι υγείας, επιδημίες, μηχανικές δυσκολίες
(τις οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλέψουμε ούτε να αποφύγουμε παρά τους
συνήθεις περιεκτικούς μηχανικούς ελέγχους μας), καθώς και όλες οι παρόμοιες
περιστάσεις οι οποίες είναι τελείως εκτός ελέγχου.
Για πελάτες που κατοικούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχουν κάνει κρατήσεις από την 1η Ιουλίου 2018, σε περίπτωση δυσάρεστων
και αναπάντεχων περιστάσεων που δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την έγκαιρη
επιστροφή σας σπίτι από την κρουαζιέρα σας, η Celebrity Cruises είναι υπεύθυνη
για την απαραίτητη διαμονή σας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις νύχτες
ανά επιβάτη. Αυτά τα όρια ενδέχεται να ποικίλλουν ως προς τους επιβάτες με
μειωμένη κινητικότητα, τις εγκύους και επιβάτες με συγκεκριμένες ιατρικές
ανάγκες για τις οποίες μας έχουν ενημέρωσει τουλάχιστον 48 ώρες πριν
από το ταξίδι.Παρομοίως, από την 1η Ιουλίου 2018, αν αναπόφευκτες και
έκτακτες συνθήκες μας εμποδίσουν να ολοκληρώσουμε το ταξίδι σας και σας
ειδοποιήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πριν ξεκινήσει το πακέτο
σας, δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντι εσάς εκτός από την επιστροφή των
χρημάτων που καταβλήθηκαν για το ταξίδι σας εντός 14 ημερών. Δεν θα
κατηγορηθούμε ότι έχουμε καθυστερήσει αδικαιολόγητα να σας ενημερώσουμε
για την ακύρωση i)20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση
ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι ημέρες, (ii) 7 ημέρες πριν από την
έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι
ημερών και iii) 48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου, σε περίπτωση ταξιδιών
που διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες.
4.12 Ισχύς Ενημερωτικού Φυλλαδίου
Το παρόν φυλλάδιο δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2018 και το περιεχόμενό
του αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Όταν κάνετε κράτηση για
τις διακοπές σας πρέπει να είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείτε ενημερωμένο
φυλλάδιο. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη
και/ή εσφαλμένες/ανακριβείς πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση ενός
φυλλαδίου του οποίου η ισχύς έχει λήξει.
4.13 Ποιοί άλλοι όροι ισχύουν για την κρουαζιέρα μου;
Οι αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, οι εταιρείες καταλυμάτων και
εκμίσθωσης, καθώς και άλλοι προμηθευτές έχουν τους δικούς τους όρους που
ισχύουν για τις διακοπές σας. Ορισμένοι από τους εν λόγω όρους ενδέχεται να

περιορίζουν ή να αποκλείουν την ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας ή άλλου
προμηθευτή προς εσάς, συχνά σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις. Αντίγραφα
των σχετικών τμημάτων των εν λόγω όρων διατίθενται κατόπιν αίτησης.
4.14 Τιμές και ακρίβεια του Ενημερωτικού Φυλλαδίου
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της Celebrity Cruises συνεχώς εξελίσσονται.
Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν φυλλάδιο ήταν ορθά κατά την
εκτύπωση.
Παρακαλούμε σημειώστε: Οι πληροφορίες και οι τιμές που παρέχονται στο
παρόν φυλλάδιο ενδεχομένως να έχουν αλλάξει τη στιγμή που σκοπεύετε να
κάνετε κράτηση για την κρουαζιέρα σας. Παρ’ όλες τις δυνατές προσπάθειες
που καταβάλουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια του φυλλαδίου
κατά την εκτύπωση, δυστυχώς σημειώνονται λάθη κατά διαστήματα. Επομένως,
πρέπει να ελέγχετε όλα τα στοιχεία της επιλεγμένης σας κρουαζιέρας μαζί με
τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή απευθείας με εμάς, κατά την κράτησή σας.
Θα σας ειδοποιήσουμε και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν από την
επιβεβαίωση της κράτησής σας για οποιαδήποτε παραλλαγή σε οποιονδήποτε
δημοσιευμένο όρο κράτησης, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στην κατάθεση
χρημάτων που έχετε κάνει ή του κόστους ταξιδίου.
4.15 Τι γίνεται με την ασφάλεια;
Η ύψιστη προτεραιότητα της Royal Caribbean International είναι να εξασφαλίσει
την ασφάλεια όλων των επιβατών. Προκειμένου να διατηρηθεί ένα
αποτελεσματικό και ουσιαστικό περιβάλλον ασφαλείας και να συμμορφωθεί με
τους διεθνείς και εθνικούς νόμους ασφαλείας, κανονισμούς και κατευθυντήριες
γραμμές, η Royal Caribbean έχει θεσπίσει αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας στα
τερματικά των θαλάσσιων λιμένων που χρησιμοποιούμε και επί των πλοίων
μας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την εξέταση όλων των επιβατών και της
προσωπικής τους περιουσίας πριν από την επιβίβαση. Εκτιμούμε τη συνεργασία
σας σε αυτή την προσπάθεια.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Όλες οι κρατήσεις που γίνονται με την Celebrity Cruises επεξεργάζονται από
το γραφείο μας στο Μαϊάμι, Φλόριντα. Προκειμένου να επεξεργαστούμε την
κράτησή σας, χρειάζεται να συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία. Στα
εν λόγω στοιχεία θα συμπεριλαμβάνονται, όπου προβλέπεται, τα ονόματα και
οι διευθύνσεις των μελών του γκρουπ, η πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή άλλα
στοιχεία πληρωμής και ειδικές απαιτήσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με
τυχόν ειδικές ανάγκες ή ιατρική κατάσταση οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν
τις επιλεγμένες ρυθμίσεις των διακοπών σας και τυχόν διατροφικούς
περιορισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να αποκαλύψουν τις θρησκευτικές σας
πεποιθήσεις. Είναι επίσης, απαραίτητο να συλλέγουμε επιπρόσθετα λοιπά
προσωπικά στοιχεία, όπως η εθνικότητά σας, η υπηκοότητά σας, το φύλο και
τα στοιχεία διαβατηρίου σας, εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Σε
περίπτωση που χρειαστούμε λοιπά προσωπικά στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε
εκ των προτέρων.
Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας στο
www.celebritycruises.com/int/privacy-policy
Χρειάζεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις εταιρείες και
τους οργανισμούς στους οποίους πρέπει να είναι γνωστά για την παροχή των
διακοπών σας (για παράδειγμα η αεροπορική σας εταιρεία, το ξενοδοχείο,
οι λοιποί προμηθευτές, η εταιρεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή η
τράπεζα). Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί, είτε από το νόμο είτε από ισχύοντες
τρίτους (όπως οι Μεταναστευτικές Αρχές) να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία
σας για διάφορους λόγους, για παράδειγμα προς όφελος προστασίας της
εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, οι εν λόγω δημοσιεύσεις θα πραγματοποιηθούν
μόνο εάν επιτρέπεται από ισχύοντες ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας
της ιδιωτικής ζωής, όπως θεσπίστηκαν στη χώρα προέλευσής σας. Αυτές
οι εταιρείες, οργανισμοί και λοιποί τρίτοι ενδέχεται να είναι εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδίας ή Λιχτενστάιν εάν οι διακοπές
σας πρόκειται να πραγματοποιηθούν ή συνεπάγονται προμηθευτές εκτός των
χωρών αυτών. Θα θέλαμε επίσης να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε
τα προσωπικά σας στοιχεία για μελλοντικούς διαφημιστικούς σκοπούς (για
παράδειγμα να σας αποστείλουμε ενημερωτικό ή διαφημιστικό φυλλάδιο).
Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αναφορικά με την κράτησή σας
(συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τυχόν ειδικές ανάγκες ή
ιατρική κατάσταση ή θρησκευτικές πεποιθήσεις) θα είναι εμπιστευτικές.
Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας
για διαφημιστικούς σκοπούς. Δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι δεν έχετε
αντίρρηση απέναντι σε κάποια από τις προαναφερόμενες ενέργειες αυτής της
δήλωσης εκτός αν μας δηλώσετε διαφορετικά γραπτώς.
Με εξαίρεση όπου ρητά επιτρέπεται από τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς νόμους
περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως θεσπίστηκαν στη χώρα προέλευσής
σας, θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε όπως
ορίζεται παραπάνω εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Για την προστασία
αυτών των πληροφοριών εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
Σε γενικό πλαίσιο, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε διευκρινήσεις (μέσω
επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με το είδος
των προσωπικών στοιχείων που διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε, για ποιόν
σκοπό και σε ποιόν ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή έχουν ήδη κοινοποιηθεί. Σε
εξαιρετικά μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε το
αίτημά σας. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία που
επεξεργαζόμαστε είναι ανακριβή ή εσφαλμένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας αμέσως.
Τηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)
Χρησιμοποιούμε επίσης, Τηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος (CCTV) για
την παρακολούθηση σε όλα τα πλοία της Celebrity για την πρόληψη της
εγκληματικότητας και την ασφάλεια των επιβατών μας και αποθηκεύουμε τις
εικόνες αυτές, συνήθως για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Για
περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Celebrity Cruises.
Celebrity Cruises, Constellation, Eclipse, Equinox, Εdge, Flora, Infinity, Millennium,
Reflection, Silhouette, Solstice, Summit, Canyon Ranch SpaCLub, Celebrity
Xpedition, Celebrity Xperience και Celebrity Xploration είναι καταχωρημένα
δικαιώματα/εμπορικά σήματα/σήματα υπηρεσιών της Celebrity Cruises Inc.
Νηολόγηση πλοίων: Μάλτα και Εκουαδόρ.
Company Information
Celebrity Cruises Inc. doing business as Celebrity Cruises is a subsidiary of Royal
Caribbean Cruises Ltd, a registered Liberian company with principal shoreside place
of business at 1050 Caribbean Way, Miami, Florida, (company Number C-59735).
RCL Cruises Ltd t/a Celebrity Cruises (company registration no. 07366612) with
registered office address at Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey
KT13 0NY.
Στη Celebrity Cruises, είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα του προσωπικού
μας. Έχουμε δεσμευτεί για συνεχή εκπαίδευση, στην οποία μερικές φορές
περιλαμβάνεται η καταγραφή των τηλεφωνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή Οδηγία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να
μην καταγράφονται οι τηλεφωνικές κλήσεις.
CruisingPower
Το www.cruisingpower.com είναι η εύχρηστη ιστοσελίδα του ταξιδιωτικού μας
πρακτορείου. Πρόκειται για μία κεντρική πηγή πληροφοριών σχετικά με την
Celebrity Cruises, η οποία σας παρέχει εργαλεία προκειμένου να προβείτε σε
αγορά και πώληση πακέτων κρουαζιέρας με ευκολία και επαγγελματισμό.
©2018 Celebrity Cruises Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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ΈΥΡΩΠΗ
ΣΈΛΙΔΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
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ΗΜΈΡΟΜΗΝΙΈΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
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28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33

7 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
11 διανυκτερεύσεις
11 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
11 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις
8 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
11 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεις

Celebrity EdgeSM
Celebrity Constellation®
Celebrity EdgeSM
Celebrity Infinity®
Celebrity Infinity®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity EdgeSM
Celebrity EdgeSM
Celebrity EdgeSM
Celebrity Infinity®
Celebrity Reflection®
Celebrity Reflection®
Celebrity Infinity®
Celebrity Infinity®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Reflection®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Reflection®
Celebrity Reflection®
Celebrity Reflection®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Reflection®
Celebrity Reflection®
Celebrity Silhouette®

2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:

Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία
Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία
Ιταλία, Γαλλία, Μονακό και Ισπανία
Ιταλία, Έλλάδα και Αδριατική
Αδριατική και Ιταλία
Ιταλία και Δαλματικές Ακτές
Γαλλική Ριβιέρα και Δαλματικές Ακτές
Γαλλική Ριβιέρα και Δαλματικές Ακτές
Κροατία, Ιταλία και Ισπανία
Κροατία, Ιταλία και Ισπανία
Ιταλία, Αδριατική και Ισπανία
Γαλλική Ριβιέρα και Μεσόγειος
Έλληνικά νησιά
Έλληνικά νησιά
Δαλματικές Ακτές και Ιταλία
Δαλματικές Ακτές και Ιταλία
Δυτική Μεσόγειος
Ιταλία, Ισπανία και Μονακό
Ακτή Αμάλφι και ελληνικά νησιά
Δυτική Μεσόγειος
Δυτική Μεσόγειος
Ιταλία και Έλληνικά νησιά
Έλλάδα, Ιταλία και Μάλτα
Ισραήλ και Μεσόγειος
Κανάρια Νησιά
Κανάρια Νησιά και Αζόρες
Ιβηρική Χερσόνησος
Νορβηγικά Φιόρδ
Νορβηγικά Φιόρδ
Ιρλανδία και Ισλανδία
Ιρλανδία και Ισλανδία
Ισλανδία και Ιρλανδία
Ισλανδία και Ιρλανδία
Βρετανικά Νησιά
Σκανδιναβία και Βαλτική
Σκανδιναβία και Βαλτική

22 Ιουν. • 6, 20 Ιουλ. • 3 Αυγ.
22 Σεπτ.
15, 29 Ιουν. • 13, 27 Ιουλ.
22 Ιουν. • 6, 20 Ιουλ. • 3, 17 Αυγ.
29 Ιουν. • 13, 27 Ιουλ. • 10 Αυγ.
1 Οκτ.
12 Μαΐ. • 19 Ιουν. • 3 Σεπτ. • 30 Οκτ.
18 Ιουλ.
25 Αυγ.
12 Σεπτ.
24 Αυγ.
2 Μαΐ. • 9 Ιουν. • 8 Ιουλ. • 20 Οκτ.
28 Ιουλ. • 6 Αυγ.
21 Μαΐ. • 15 Αυγ.
31 Μαΐ.
28 Ιουν. • 10 Οκτ. • 8 Νοεμ.
10 Αυγ.
5 Ιουν. • 30 Αυγ. • 20 Σεπτ. • 11 Οκτ.
25 Μαΐ. • 19 Αυγ. • 9, 30 Σεπτ. • 21 Οκτ.
6 Μαΐ.
18 Σεπτ. • 2 Οκτ.
30 Σεπτ.
29 Μαΐ.
17, 29 Σεπτ.
3 Οκτ.
22 Σεπτ. • 13 Οκτ.
6 Σεπτ.
27 Απρ. • 25 Αυγ. • 1 Σεπτ.
26 Μαΐ.
6, 16 Μαΐ.
3 Ιουν.
7 Μαΐ.
11 Αυγ.
8 Ιουλ. • 13 Αυγ.
26 Ιουν. • 20 Ιουλ. • 1, 25 Αυγ.
19 Μαΐ. • 2, 16, 30 Ιουν. • 14 Ιουλ.

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ, ΒΈΡΜΟΥΔΈΣ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΜΈΣ
ΣΈΛΙΔΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΡΚΈΙΑ

ΠΛΟΙΟ

ΗΜΈΡΟΜΗΝΙΈΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

34

7 διανυκτερεύσεις

Celebrity EdgeSM

2019:

Ανατολική Καραϊβική

2020:
2019:
2020:
2019:

34

Ανατολική Καραϊβική

7 διανυκτερεύσεις

Celebrity Reflection®

34

Ανατολική Καραϊβική

7 διανυκτερεύσεις

Celebrity EquinoxSM

34
35
35

Ανατολική Καραϊβική
Δυτική Καραϊβική
Δυτική Καραϊβική

8 διανυκτερεύσεις
4 διανυκτερεύσεις
5 διανυκτερεύσεις

Celebrity EquinoxSM
Celebrity Infinity®
Celebrity Infinity®

2020:
2019:
2019:
2019:
2020:

35
35
35

Δυτική Καραϊβική
Δυτική Καραϊβική
Δυτική Καραϊβική

5 διανυκτερεύσεις
6 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις

Celebrity EquinoxSM
Celebrity EquinoxSM
Celebrity EquinoxSM

2020:
2019:
2019:

35
35

Δυτική Καραϊβική
Δυτική Καραϊβική

7 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις

Celebrity Reflection®
Celebrity EdgeSM

2020:
2019:
2019:

36
36

Νότια Καραϊβική
Νότια Καραϊβική

4 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις

Celebrity Summit®
Celebrity Summit®

2020:
2019:
2019:

37
37

Νότια Καραϊβική
Νότια Καραϊβική

8 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις

Celebrity Silhouette
Celebrity Silhouette®

37
37
37

Νότια Καραϊβική
Νότια Καραϊβική
Νότια Καραϊβική

9 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις

Celebrity EquinoxSM
Celebrity EdgeSM
Celebrity EquinoxSM

37
37

Νότια Καραϊβική
Νότια Καραϊβική

11 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις

Celebrity EquinoxSM
Celebrity Silhouette®

38
38
38
38

Μπαχάμες
Μπαχάμες
Μπαχάμες
Μπαχάμες

2 διανυκτερεύσεις
2 διανυκτερεύσεις
2 διανυκτερεύσεις
4 διανυκτερεύσεις

Celebrity Reflection®
Celebrity Infinity®
Celebrity EquinoxSM
Celebrity Infinity®

38
38

Βερμούδες
Απόλυτη Καραϊβική

7 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις

Celebrity Summit®
Celebrity Reflection®

39

Απόλυτη Καραϊβική

11 διανυκτερεύσεις

Celebrity Reflection®

39

Έξωτική Νότια Καραϊβική

14 διανυκτερεύσεις

Celebrity Reflection®

2020:
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®

2019:
2019:
2020:
2019:
2019:
2019:
2020:
2019:
2019:
2020:
2019:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:

13, 27 Ιαν. • 10, 24 Φεβ. • 10, 24 Μαρ. • 7, 21 Απρ.
1, 15, 29 Δεκ.
12, 26 Ιαν. • 9, 23 Φεβ. • 8, 22 Μαρ. • 5 Απρ.
20 Δεκ.
Ι3 Ιαν.
5, 19 Ιαν. • 2, 16 Φεβ. • 2,16,30 Μαρ. • 13, 27 Απρ. • 25 Μαΐ.
8, 22 Ιουν. • 6 Ιουλ. • 3, 17, 31 Αυγ. • 9, 23 Νοεμ. • 7, 21 Δεκ.
18 Ιαν. • 1, 15, 28 Φεβ. • 14, 28 Μαρ.
25 Οκτ.
24 Νοεμ.
5, 14 Ιαν. • 9 Φεβ. • 16 Μαρ. • 13 Απρ. • 2, 7, 16, 21, 30 Δεκ.
4, 13, 18, 27 Ιαν. • 1, 10, 15, 24, 29 Φεβ. • 9, 14, 23 Μαρ.
6, 11 Απρ.
4 Ιαν.
7 Σεπτ.
12, 26 Ιαν. • 9, 23 Φεβ. • 9, 23 Μαρ. • 6, 20 Απρ. • 1, 15, 29 Ιουν.
13, 27 Ιουλ. • 10, 24 Αυγ. • 2, 16, 30 Νοεμ. • 14, 28 Δεκ.
11, 25 Ιαν. • 8, 22 Φεβ. • 7, 21 Μαρ. • 4 Απρ.
27 Δεκ.
6 ,20 Ιαν. • 3, 17 Φεβ. • 3, 31 Μαρ. • 14 Απρ.
24 Νοεμ. • 8, 22 Δεκ.
5, 19 Ιαν. • 2, 16 Φεβ . • 1, 15, 29 Μαρ. • 12 Απρ.
10 Φεβ.
30 Μαρ. • 6, 13, 20 Απρ. • 26 Οκτ. • 2, 9, 16, 23, 30 Νοεμ.
7, 14, 21, 28 Δεκ.
25 Ιαν. • 1, 8, 15, 22, 29 Φεβ. • 7, 14, 21, 28 Μαρ.
4, 11, 18, 25 Απρ.
14 Νοεμ.
2 Ιαν. • 1, 22 Φεβ. • 15 Μαρ. • 5 Απρ. • 2 Νοεμ. • 13 Δεκ.
24 Ιαν. • 14 Φεβ. • 6, 27 Μαρ.
13 Σεπτ. • 4 Οκτ.
15 Νοεμ.
13 Σεπτ. • 4 Οκτ.
11 Απρ.
23 Σεπτ. • 14 Οκτ.
20 Ιαν. • 10 Φεβ. • 3, 24 Μαρ. • 1, 22 Δεκ.
2, 23 Φεβ. • 15 Μαρ. • 5 Απρ.
18 Ιαν.
6 Απρ.
16 Ιαν.
19 Φεβ. • 21 Μαρ. • 18 Απρ. • 28 Νοεμ. • 12, 26 Δεκ.
9, 23 Ιαν. • 6, 20 Φεβ. • 5, 19 Μαρ. • 16 Απρ.
5, 12, 19 Μαΐ. • 7, 14, 21, 28 Ιουλ. • 4, 18, 25 Αυγ. • 1 Σεπτ.
18 Ιαν. • 8 Φεβ . • 22 Μαρ. • 12 Απρ. • 29 Νοεμ.
10, 31 Ιαν. • 13 Μαρ. • 3 Απρ.
28 Ιαν. • 18 Φεβ. • 11 Μαρ. • 1 Απρ. • 18 Νοεμ. • 9 Δεκ.
20 Ιαν. • 10 Φεβ. • 2, 23 Μαρ. • 13 Απρ.
4 Ιαν.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑΣ

ΑΛΑΣΚΑ
ΣΈΛΙΔΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΡΚΈΙΑ

ΠΛΟΙΟ

ΗΜΈΡΟΜΗΝΙΈΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

40

Παγετώνας Χούμπαρτ, Αλάσκα

7 διανυκτερεύσεις

Celebrity Eclipse®

2019:

40

Φιόρδ Τρέισι Αρμ, Αλάσκα

7 διανυκτερεύσεις

Celebrity Solstice

2019:

40
40
41
41
41

Παγετώνες Αλάσκας, προς Βορρά
Παγετώνες Αλάσκας, προς Νότο
Η υπέρτατη κρουαζιέρα στην Αλάσκα
Κρουαζιέρα στις ακτές
Καναδάς και Νέα Αγγλία

7 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
9 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεις

Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Summit®

ΣΈΛΙΔΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΡΚΈΙΑ

ΠΛΟΙΟ

ΗΜΈΡΟΜΗΝΙΈΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

42
42

Αραβική Θάλασσα και Ινδία
Αραβική Θάλασσα και Διώρυγα του Σουέζ

14 διανυκτερεύσεις
15 διανυκτερεύσεις

Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®

42-43

Απόλυτη Ινδία και Σρι Λάνκα

15 διανυκτερεύσεις

Celebrity Constellation®

43

Νοτιανατολική Ασία

14 διανυκτερεύσεις

Celebrity Millennium®

43
43
44

Ταϊβάν, Βιετνάμ και Ταϊλάνδη
Ταϊβάν, Βιετνάμ και Ιαπωνία
Κίνα, Νότια Κορέα και Ιαπωνία

14 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεις

Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®

44

Κίνα και Νότια Κορέα

14 διανυκτερεύσεις

Celebrity Millennium®

44
45

Ιαπωνία, Κίνα και Ταϊβάν
Έξερεύνηση Ιαπωνίας

14 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεις

Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®

45
45
46
46
46

Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Κίνα
Βιετνάμ, Φιλιππίνες και Χονγκ Κονγκ
Νέα Ζηλανδία
Νέα Ζηλανδία
Νέα Ζηλανδία

14 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεων
11 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις

Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®

47

Νέα Ζηλανδία

13 διανυκτερεύσεις

Celebrity Solstice®

47
47
48
48

Νέα Ζηλανδία
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος
Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος

14 διανυκτερεύσεις
16 διανυκτερεύσεις
11 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεις

Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®

48
48
48

Νότιος Έιρηνικός
Νότιος Έιρηνικός
Νότιος Έιρηνικός, Φίτζι και Τόνγκα

9 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
13 διανυκτερεύσεις

Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®

49

Οι θησαυροί της Ταϊτής

17 διανυκτερεύσεις

Celebrity Solstice®

49
49
49
49
49

Οι θησαυροί της Ταϊτής
Χαβάη
Χαβάη
Χαβάη
Χαβάη

19 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
11 διανυκτερεύσεις
12 διανυκτερεύσεων
10 διανυκτερεύσεις

Celebrity Solstice®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®

50
50
50
50

Διώρυγα Παναμά
Λος Άντζελες προς Χιλή
Χιλή προς Σαν Ντιέγκο
Χιλή και Αργεντινή

15 διανυκτερεύσεις
16 διανυκτερεύσεις
15 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεις

Celebrity Infinity®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®

50
51

Αργεντινή και Χιλή
Ανταρκτική

15 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεων

Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®

51
51
51
52
52

Νότια Αμερική και Καρναβάλι
Αργεντινή, Ρίο και Ουρουγουάη
Βραζιλία
Νησιά Γκαλαπάγκος, Έσωτερικός περίπλους
Νησιά Γκαλαπάγκος, Έσωτερικός περίπλους

11 διανυκτερεύσεις
14 διανυκτερεύσεις
10 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις

Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Xpedition®
Celebrity FloraSM

2019:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2019:
2020:
2019:
2020:
2020:
2020:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2019:
2019:
2019:
2019:
2020:
2019:
2019:
2019:
2019:
2020:
2019:
2019:
2020:
2019:
2020:
2019:
2019:
2019:

®

2019:
2019:
2019:
2019:
2019:

19, 26 Μαΐ. • 2, 9, 16, 23, 30 Ιουν. • 7, 14, 21, 28 Ιουλ.
4, 11, 18, 25 Αυγ. • 1, 8, 15 Σεπτ.τ.
10, 17, 24, 31 Μαΐ. • 7, 14, 21, 28 Ιουν. • 5, 12, 19, 26 Ιουλ.
2, 9, 16, 23, 30 Αυγ. • 6 Σεπτ.τ..
10, 24 Μαΐ. • 7, 21 Ιουν. • 5, 19 Ιουλ. • 2, 16, 30 Αυγ.
17, 31 Μαΐ. • 14, 28 Ιουν. • 12, 26 Ιουλ. • 9, 23 Αυγ.
9 Μαΐ.
8 Απρ. • 11 Νοεμ.
8, 22 Σεπτ.τ. • 6 Οκτ.

Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

2020:
52
52

Νησιά Γκαλαπάγκος, Έξωτερικός περίπλους 7 διανυκτερεύσεις
Νησιά Γκαλαπάγκος, Έξωτερικός περίπλους 7 διανυκτερεύσεις

Celebrity Xpedition®
Celebrity FloraSM

2019:
2019:
2020:

53
53

Νησιά Γκαλαπάγκος, Βόρειος περίπλους
Νησιά Γκαλαπάγκος, Βόρειος περίπλους

7 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεων

Celebrity XperienceSM
Celebrity Xpedition®

2019:
2019:
2020:

53
53

Νησιά Γκαλαπάγκος, Νότιος περίπλους
Νησιά Γκαλαπάγκος, Νότιος περίπλους

7 διανυκτερεύσεις
7 διανυκτερεύσεις

Celebrity XperienceSM
Celebrity Xpedition®

2019:
2019:
2020:
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4 Μαρ.
17 Απρ. • 18 Νοεμ.
Απρ. 1
5 Ιαν. • 17 Φεβ. • 8 Μαρ. • 2 Απρ. • 3, 18 Δεκ.
2, 17 Ιαν. • 1, 16 Φεβ. • 2, 17 Μαρ.
2 Μαρ. • 7, 21 Δεκ.
4 Ιαν. • 15, 29 Φεβ.
16 Φεβ.
1 Φεβ.
30 Μαρ. • 26 Οκτ.
28 Μαρ.
16 Μαρ.
14 Μαρ.
23 Νοεμ.
13 Απρ. • 9 Νοεμ.
11 Απρ.
12 Οκτ.
18 Ιαν.
7, 29 Φεβ. • 10 Μαρ.
14 Απρ.
31 Ιαν. • 27 Οκτ. • 8, 20 Νοεμ. • 2, 23 Δεκ.
17 Φεβ.
4 Ιαν.
25 Ιαν.
17 Ιαν. • 29 Μαρ.
12, 28 Φεβ.
14 Ιαν.
15 Οκτ.
20 Μαρ.
14 Δεκ.
4 Ιαν.
16 Μαρ.
1 Απρ.
23 Σεπτ.
25 Απρ.
12 Απρ.
29 Απρ. • 3 Οκτ.
22 Σεπτ.
17 Απρ.
30 Απρ. • 13 Σεπτ.
11 Μαρ.
25 Οκτ. • 9 Νοεμ.
20 Νοεμ.
24 Μαρ.
6 Ιαν 10 Μαρ.
5 Ιαν. • 1 Μαρ.
6, 21 Δεκ.
20 Ιαν. • 3 Φεβ.
19 Ιαν. • 2 Φεβ.
27 Φεβ.
16 Φεβ.
17 Φεβ.
13, 27 Ιαν. • 10, 24 Φεβ. • 10, 24 Μαρ. • 7, 21 Απρ. • 5 Μαΐ.
2, 16, 30 Ιουν. • 14, 28 Ιουλ. • 11, 25 Αυγ. • 8, 22 Σεπτ. • 6, 20 Οκτ.
3, 17 Νοεμ. • 1, 15, 29 Δεκ.
12, 26 Ιαν. • 9, 23 Φεβ. • 8, 22 Μαρ. • 5, 19 Απρ. • 3, 17, 31 Μαΐ.
14, 28 Ιουν. • 12, 26 Ιουλ. • 9, 23 Αυγ. • 6, 20 Σεπτ. • 4, 18 Οκτ.
1, 15, 29 Νοεμ. • 13, 27 Δεκ.
6, 20 Ιαν. • 3, 17 Φεβ. • 3, 17, 31 Μαρ. • 14, 28 Απρ. • 12 Μαΐ.
26 Μαΐ. • 9, 23 Ιουν. • 7, 21 Ιουλ. • 4, 18 Αυγ. • 1, 15, 29 Σεπτ.
13, 27 Οκτ. • 10, 24 Νοεμ. • 8, 22 Δεκ.
5, 19 Ιαν. • 2, 16 Φεβ. • 1, 15, 29 Μαρ. • 12, 26 Απρ. • 10, 24 Μαΐ.
7, 21 Ιουν. • 5, 19 Ιουλ. • 2, 16, 30 Αυγ. • 13, 27 Σεπτ. • 11, 25 Οκτ.
8, 22 Νοεμ. • 6, 20 Δεκ.
12, 26 Ιαν. • 9, 23 Φεβ. • 9, 23 Μαρ. • 6, 20 Απρ. • 4, 18 Μαΐ.
1, 15, 29 Ιουν. • 13, 27 Ιουλ. • 10, 24 Αυγ. • 7, 21 Σεπτ. • 5, 19 Οκτ.
2, 16, 30 Νοεμ. • 14, 28 Δεκ.
11, 25 Ιαν. • 8, 22 Φεβ. • 7, 21 Μαρ. • 4, 18 Απρ. • 2, 16, 30 Μαΐ.
13, 27 Ιουν. • 11, 25 Ιουλ. • 8, 22 Αυγ. • 5, 19 Σεπτ. • 3, 17, 31 Οκτ.
14, 28 Νοεμ. • 12, 26 Δεκ.
5, 19 Ιαν. • 2, 16 Φεβ. • 2, 16, 30 Μαρ. • 13, 27 Απρ. • 11, 25 Μαΐ.
8, 22 Ιουν. • 6, 20 Ιουλ. • 3, 17, 31 Αυγ. • 14, 28 Σεπτ. • 12, 26 Οκτ.
9, 23 Νοεμ. • 7, 21 Δεκ.
4, 18 Ιαν. • 1, 15, 29 Φεβ. • 14, 28 Μαρ.• 11, 25 Απρ. • 9, 23 Μαΐ.
6, 20 Ιουν. • 4, 18 Ιουλ. • 1, 15, 29 Αυγ. • 12, 26 Σεπτ. • 10, 24 Οκτ.
7, 21 Νοεμ. • 5, 19 Δεκ.
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ΚΑΛΈΣΤΈ ΣΤΟ
+1 305 341 0205
(μόνο στα Αγγλικά)

ΈΠΙΣΚΈΦΘΈΙΤΈ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΈΛΙΔΑ
CELEBRITYCRUISES.COM

ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΈ
ΜΕ ΤΌΝ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΌ ΣΑΣ
ΠΡΑΚΤΌΡΑ
ΜΕΣΌΓΕΙΌΣ ΚΑΙ ΒΌΡΕΙΑ ΕΥΡΏΠΗ • ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ • ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΑ
ΑΛΑΣΚΑ • ΑΡΑΒΙΚΌΣ ΚΌΛΠΌΣ • ΑΣΙΑ • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ • ΧΑΒΑΗ ΚΑΙ ΝΌΤΙΌΣ ΕΙΡΗΝΙΚΌΣ
ΔΙΏΡΥΓΑ ΤΌΥ ΠΑΝΑΜΑ • ΝΌΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ • ΝΗΣΙΑ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΌΣ • ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΌΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΌΙΝΏΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΌΝ ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΌ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΌΡΑ

Παρακαλούμε σημειώστε: οι χώροι, η ψυχαγωγία
και οι δραστηριότητες ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με το πλοίο. Ένδέχεται να ισχύουν
χρεώσεις σε ορισμένες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,
δραστηριότητες εν πλω και speciality dining.
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