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ΆΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ 
ΤΟ ΠΝΕΥΜΆ ΣΆΣ

που αφηγείται ο κάθε προορισμός, 

καθώς πλέουμε προς τον επόμενο. 

Το μυστικό μας είναι τα πλοία 

μεσαίου μεγέθους μας. Επιτρέπουν 

στο πλήρωμά μας (με την 

ποικιλομορφία 11 εθνικοτήτων) να 

σας γνωρίσουν προσωπικά, να 

θυμούνται τις προτιμήσεις σας 

και να σας προτείνουν εμπειρίες 

αποκλειστικά για εσάς. Τα πλοία 

μεσαίου μεγέθους μας επιτρέπουν 

επίσης να εξερευνήσουμε πιο 

απομακρυσμένους προορισμούς, 

στους οποίους δεν φτάνουν τα 

μεγαλύτερα πλοία, δίνοντάς μας 

έτσι αποκλειστική πρόσβαση σε 

μερικά από τα πιο όμορφα νησιά του 

αρχιπελάγους μας.

Ωστόσο, οι περιπέτειες ξεκινούν 

τη στιγμή που φτάνουμε στον 

προορισμό μας. Μπορεί τη Δευτέρα 

να ατενίζετε τη Σφίγγα στο Κάιρο, την 

Τρίτη να ανακαλύπτετε τη διαδρομή 

για τη Βηθλεέμ, την Τετάρτη να 

εξερευνείτε τους αμπελώνες σε 

κάποιο Κυπριακό ορεινό χωριό 

και, στο τέλος της εβδομάδας, να 

βρίσκεστε πάλι στη γενέτειρα της 

δημοκρατίας. 

Είτε μας επιλέγετε για ένα τριήμερο 

ή τετραήμερο είτε για ένα ταξίδι 

εβδομάδων, ηπείρων και αιώνων, 

θα σας προσφέρουμε μια απόλυτη 

εμπειρία αναμνήσεων. Και δεν το 

λέμε μόνο εμείς. Έχουμε κερδίσει 

πάνω από 60 βραβεία σε 7 χρόνια, 

από το «Platinum Guest Experience 

Excellence» μέχρι και το «Cruise 

Line with the Greatest Commitment 

to the East Med Region».

Μπορούμε επίσης να στηριχτούμε 

στα 85 χρόνια εμπειρίας της 

μητρικής μας εταιρείας, ενός από 

τους κορυφαίους τουριστικούς 

ομίλους της Κύπρου και να σας 

προσφέρουμε ένα εξαιρετικό 

2

Κρουαζιέρες με ζεστή 
ελληνική φιλοξενία 

Σε ό,τι κι αν κάνουμε, όπου κι αν 
βρισκόμαστε, ξυπνάμε όλες τις 

αισθήσεις ενώ εξερευνούμε νέες 
εμπειρίες… 

Οι δικές μας κρουαζιέρες 

είναι κάτι παραπάνω από τους 

εμβληματικούς προορισμούς, 

την τοπική εξειδίκευση και την 

πολυβραβευμένη φιλοξενία. 

Είναι η ανακάλυψη ενός μέρους 

που μπορείτε να ονομάσετε 

το καταφύγιό σας, ακόμη και 

μέσα σας. Είναι η αφύπνιση του 

πάθους για εξερεύνηση και ενός 

Μεσογειακού τρόπου ζωής. Και η 

βίωση κοινών αξιομνημόνευτων 

στιγμών μένουν μαζί μας για πάντα.

Αυτό είναι οι κρουαζιέρες μας. 

Είναι αυτό που όλοι μας στη 

Celestyal ζούμε, προσφέρουμε 

και θέλουμε να μοιραστούμε. Γιατί 

αυτοί είμαστε. Με έτος ίδρυσης το 

2014, γίναμε πολύ γρήγορα η πρώτη 

επιλογή των ταξιδιωτών που θέλουν 

να εξερευνήσουν τα ελληνικά νησιά 

και την ανατολική Μεσόγειο. 

Οι επιβάτες μας, μας προτιμούν 

επειδή, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, 

είμαστε οι μόνοι που προσφέρουμε 

την αυθεντική ελληνική εμπειρία. 

Παθιασμένη, εξατομικευμένη 

φιλοξενία, βασισμένη σε χρόνια 

κουλτούρας και πολιτισμού. 

Ενδελεχείς γνώσεις για τον κάθε 

προορισμό, μέρος και παράδοση 

της μεσογειακής ακτογραμμής. 

Υψηλή γαστρονομία και ψυχαγωγία 

εν πλω που συνεχίζει την ιστορία 



ταξιδιωτικό πακέτο, όπως μόνο 

εμείς γνωρίζουμε. Τα γεύματα, 

τα κλασικά ποτά και η ψυχαγωγία 

είναι all-inclusive, φυσικά, ενώ 

τα φιλοδωρήματα και ορισμένες 

επιλεγμένες εκδρομές αποτελούν 

μέρος του standard πακέτου. 

Το 2021, γιορτάσαμε τα 200 έτη 

ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Το 2022 

και το 2023, θα γιορτάσουμε την 

ελευθερία της εξερεύνησης. Αυτή 

θα είναι πραγματικά μια μοναδική και 

αξέχαστη περίοδος για κρουαζιέρες 

με κόσμο, όπου θα απολαύσετε τον 

χρόνο, το μέρος και τον χώρο για να 

ξαναβρείτε τον εαυτό σας.

Εκ μέρους όλων μας στη Celestyal, 

αναμένουμε με χαρά να σας 

ξαναδούμε στα πλοία μας.

Κρις Θεοφιλίδης 
CEO - Celestyal
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Εξερευνήστε, συγκρίνετε και δημιουργήστε 
την ιδανική κρουαζιέρα για εσάς.



5

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2022 62 - 65

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 2023 66 - 67

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΑΣ

Celestyal Crystal 70 - 71

Celestyal Olympia 72 - 73

Σχεδιαγράμματα καταστρώματος 74 - 75

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα



ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΛΟΙΑ 

Τα πλοία μας είναι μεσαίου 

μεγέθους, και αυτό σημαίνει 

ότι μπορούν να επισκεφτούν 

λιμάνια που μεγαλύτερα πλοία 

δεν μπορούν, δίνοντάς μας τη 

δυνατότητα να συμπεριλάβουμε 

μοναδικούς, μικρότερους και 

ανεξερεύνητους προορισμούς στα 

δρομολόγιά μας. Πάνω στα πλοίο 

μας μπορείτε να απολαύσετε μία 

πιο οικεία ατμόσφαιρα και λιγότερο 

συνωστισμό. Δείτε από τη σελ. 

70 και μετά για να ανακαλύψετε 

περισσότερα για τα πλοία μας.

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

Οι κρουαζιέρες μας εστιάζουν 

στον προορισμό, δίνοντάς σας τη 

δυνατότητα για μέγιστο χρόνο στα 

λιμάνια που επισκεπτόμαστε, ώστε 

να μπορείτε να εξερευνήσετε τα 

διάσημα αξιοθέατα αλλά και τα 

κρυφά στολίδια του κάθε τόπου.  

Έχουμε ολοήμερη παραμονή και 

διανυκτέρευση σε προορισμούς, 

στα δρομολόγια μας 7 & 14 

διανυκτερεύσεων. Ανατρέξτε 

στη σελ. 14 για περισσότερες 

λεπτομέρειες

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ALL-INCLUSIVE  
Στόχος μας είναι να σας 

προσφέρουμε μία 

all-inclusive εμπειρία χωρίς 

κρυφές χρεώσεις. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα γεύματα 

στο πλοίο, δωρεάν τοπικό κρασί, 

μπύρες, αναψυκτικά, τσάι, καφές, 

κοκτέιλ και επιλεγμένα επώνυμα 

αλκοολούχα ποτά, δύο εκδρομές στη 

στεριά, ακόμα και τα φιλοδωρήματα. 

Δείτε στη σελ. 16 για περισσότερες 

λεπτομέρειες.
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ΤΆΞΙΔΕΥΟΥΜΕ 
ΜΕ ΆΝΕΣΗ
Ξέρουμε ότι όταν 

σχεδιάζετε τις διακοπές 
σας, οι επιλογές σε 
ταξιδιωτικές εταιρείες και 
εταιρείες κρουαζιέρας είναι 
πολλές. Γιατί, λοιπόν, να 
επιλέξετε εμάς για το επόμενό 
σας ταξίδι;



7

CELESTYAL PROMISE 
Η ευέλικτη πολιτική κρατήσεων 

μας σας προσφέρει:

üü Ευελιξία αλλαγής της  

 κράτησής σας έως 30 

 ημέρες πριν από την   

 ημερομηνία αναχώρησης.

üü Πλήρη εξόφληση 30 ημέρες  

 πριν από την ημερομηνία  

 αναχώρησης.

üü Δωρεάν ακύρωση έως 

 90 ημέρες πριν από την  

 ημερομηνία αναχώρησης.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Προσφέρουμε μία σειρά από επιλογές για 

τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας, ώστε 

να βρείτε αυτή που ταιριάζει περισσότερο 

στα σχέδιά σας. Ανακαλύψτε τις ομορφιές 

των Ελληνικών νησιών με κρουαζιέρες 

3 ή 4 διανυκτερεύσεων. Ταξιδέψτε στα 

Ελληνικά νησιά και την Ανατολική Μεσόγειο 

επιλέγοντας μία κρουαζιέρα 7 ή 14 

διανυκτερεύσεων. Στη σελ. 26 θα μάθετε 

όλες τις λεπτομέρειες για τα δρομολόγιά μας.

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 

Έχουμε διαρκή αναγνώριση συλλέγοντας 

πάνω από 60 βραβεία τα τελευταία πέντε 

χρόνια, για τα δρομολόγιά μας αλλά και 

τη φιλοξενία μας. Δείτε στη σελ. 12 για 

περισσότερες πληροφορίες.



Eίτε επιλέγετε μία κρουαζιέρα 
γιατί θέλετε λίγο χρόνο για 

τον εαυτό σας, είτε ταξιδεύετε 
με άλλους και απλά θέλετε 
την άνεση του δικού σας 
προσωπικού χώρου, η Celestyal 
σας δίνει μία σειρά από 
επιλογές για να σχεδιάσετε την 
κρουαζιέρα σας. Αυτός είναι και 
ο λόγος που έχουμε βραβευθεί 
δύο συνεχόμενες χρονιές από 
τα βραβεία solo travel.
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ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 
ΤΆΞΙΔΙΩΤΕΣ
Το να ταξιδεύεις μόνος προσφέρει πολλές 

ελευθερίες, τόσο για εκείνους που εξερευνούν 
μόνοι τους όσο και για αυτούς που είναι μέλη 
ενός γκρουπ. Το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις 
ευπρόσδεκτος και ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
σε φροντίζουν, να δημιουργείς σχέσεις, νέους 
φίλους και ξεχωριστές αναμνήσεις. Στη Celestyal 
νοιαζόμαστε πραγματικά για τους μεμονωμένους 
επιβάτες και φροντίζουμε να έχετε μία υπέροχη 
εμπειρία κρουαζιέρας.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 

Προσφέρουμε μειωμένη 

επιπρόσθετη οικονομική 

επιβάρυνση μεμονωμένου 

επιβάτη στις εσωτερικές και 

εξωτερικές μας καμπίνες, σε 

όλες μας τις κρουαζιέρες. Η 

επιβάρυνση δεν ξεπερνά το 30% 

της τιμής του εισιτηρίου, που 

«Καλύτερη εταιρία κρουαζιέρας για 
μεμονωμένους ταξιδιώτες» 

σημαίνει ότι ο επιβάτης πληρώνει 

μόνο μέχρι 30% επιπλέον για 

τον έξτρα προσωπικό χώρο. 

Όσοι επιθυμούν να κλείσουν 

μία σουίτα, μπορούν να 

επωφεληθούν από το γεγονός 

ότι η πρόσθετη επιβάρυνση 

μεμονωμένου επιβάτη δεν 

ξεπερνά το 70% της τιμής του 

εισιτηρίου.
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ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΣΟ 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

Είτε είστε μία πολυμελής οικογένεια 

είτε ένα γκρουπ θρησκευτικών ή 

ειδικών ενδιαφερόντων, στο πλοίο 

μας καλωσορίζουμε γκρουπ από όλο 

τον κόσμο και τους προσφέρουμε 

την αξέχαστη Ελληνική φιλοξενία, 

που παραμένει για καιρό στις 

αναμνήσεις. Προσφέρουμε ακόμα 

την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής 

για τα γκρουπ μας, προσφέροντας 

δωρεάν διαμονή σε έναν επιβάτη, 

σε δίκλινη καμπίνα, ανά 20 ενήλικες 

επιβάτες.*

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

ΤΟ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Η ομάδα μας μπορεί να κανονίσει 

πακέτα προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες σας και πρόσθετες 

υπηρεσίες πριν, μετά και κατά 

την διάρκεια της κρουαζιέρας, 

που συμπεριλαμβάνουν πτήσεις, 

ξενοδοχεία, μεταφορές, εκδρομές, 

πρόσβαση σε αξιοθέατα και 

επιλογές για γεύματα στη στεριά. 

Μπορούμε επίσης να οργανώσουμε 

χώρους συνεδριάσεων και πολλά 

περισσότερα. Προσφέρουμε ακόμα 

και μία σειρά από εκδρομές σε 

ειδικές τιμές, κάντε κράτηση σε 

περισσότερες από μία εκδρομές και 

κερδίστε έως και 20%.
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ΤΆΞΙΔΙ ΜΕ 
ΓΚΡΟΥΠ

Η διαδικασία να 
κανονίσεις όλες 

τις λεπτομέρειες και 
τις επιθυμίες ενός 
γκρουπ μπορεί να 
είναι αποθαρρυντικός 
παράγοντας. Η Celestyal 
είναι εδώ για να σας 
εμπνεύσει με ιδέες και να 
οργανώσει το επόμενο 
γκρουπ σας. Προσφέρουμε 
πακέτο με δραστηριότητες 
για γκρουπ, εύκολο 
στο σχεδιασμό, που 
πραγματικά αξίζει και 
προσφέρει μία ξεχωριστή 
εμπειρία.



ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ 

Μπορούμε να φροντίσουμε 

για τις ανάγκες του γκρουπ 

σας στα εστιατόριά μας. Αν 

θέλετε να οργανώσετε γεύμα 

σε ιδιωτικό χώρο, ειδικά μενού 

ή ξεχωριστά κοκτέιλ πάρτι, όλα 

αυτά μπορούν να κανονιστούν 

εκ των προτέρων για την 

κρουαζιέρα σας. Διαβάστε το 

φυλλάδιο “Special Occasions” 

στον παρακάτω σύνδεσμο, για 

περισσότερες πληροφορίες 

και τιμές.
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Unique
CELEBRATIONS  

Celebrate your special occasion 
onboard in style 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ 

ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ 

ΣΤΙΓΜΕΣ    

https://brochures.celestyal.com/flyers/en/int/unique-celebrations-en-euros


Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η 

Celestyal Cruises τυγχάνει της 

αναγνώρισης από την Cruise 

Critic, την μεγαλύτερη ιστοσελίδα 

αξιολόγησης κρουαζιέρας στον 

κόσμο και μέλος της οικογένειας του 

TripAdvisor, τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια (2019-2016) ως η πρώτη 

επιλογή των συντακτών για την 

άψογη εξυπηρέτηση που προσφέρει 

στα πλοία της («Best Cruise Line for 

Service»).

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η 

Cruise Critic «Είναι πλοία γεμάτα με 

χαμόγελα, κι αυτό είναι εμφανές.» 

«Τα μικρά πράγματα είναι που 

κάνουν τη διαφορά, όπως ο 

καμαρότος που βάζει όλη του την 

τέχνη για να φτιάξει ακόμα πιο 

όμορφα ζωάκια με τις πετσέτες, 

γιατί γνωρίζει ότι τα παιδιά σας 

τα λατρεύουν, ο σερβιτόρος ή η 

σερβιτόρα που βοηθά το παιδί σας 

με το πιάτο του στο μπουφέ ή η 

ομάδα που είναι υπεύθυνη για τις 

εκδρομές και κάνει τα πάντα για 

να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας 

προσαρμόζοντας το πρόγραμμα 

της εκδρομής στα δικά σας γούστα. 

Ταξιδεύοντας με την Celestyal είναι 

σαν να βρίσκεστε στο σπίτι σας.»
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ΒΡΆΒΕΥΜΕΝΕΣ 
ΚΡΟΥΆΖΙΕΡΕΣ

Είτε πρόκειται για 
τις υπηρεσίες 

στο πλοίο είτε για τις 
υπηρεσίες στη στεριά 
η Celestyal Cruises έχει 
διαρκή αναγνώριση 
ως πρωτοπόρος με 
περισσότερα από 60 
βραβεία τα τελευταία 
5 χρόνια.
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Celestyal Cruises
Best Cruise Line for Service

Η Celestyal έχει αναγνωριστεί τα δύο 

τελευταία χρόνια στα βραβεία Solo 

Traveller, ως η καλύτερη εταιρεία 

κρουαζιέρας για τους μεμονωμένους 

ταξιδιώτες («Best Cruise Line for Solo 

Traveller»), χάρη στις φιλικές τιμές 

και την ζεστή Ελληνική φιλοξενία που 

εγγυάται ότι δεν είσαι ποτέ μόνος, 

εκτός αν επέλεξες να είσαι.

Επιπλέον, το 2019 η Celestyal 

επιβραβεύτηκε στα βραβεία Mare 

Nostrum στη Γένοβα για τις ηγετικές  

της ικανότητες και τιμήθηκε για τη 

συνολική προσφορά στην ανάπτυξη 

του τομέα της κρουαζιέρας στην 

Ανατολική Μεσόγειο.



Ωστόσο, στην Celestyal Cruises 

ενδιαφερόμαστε για τη 

συνολική εμπειρία από την αρχή 

μέχρι το τέλος δίνοντας ιδιαίτερη 

σημασία στην αυθεντικότητα.

Και όπως θα διαπιστώσετε, τα μέρη 

που επισκεπτόμαστε είναι πράγματι 

ξεχωριστά.

Είτε θέλετε μια σύντομη κρουαζιέρα 

στο πανέμορφο Αιγαίο είτε θέλετε 

να ταξιδέψετε πιο μακριά, βρίσκεστε 

στα καλύτερα χέρια.

Μαζί μας θα επισκεφθείτε θαυμάσια 

ελληνικά νησιά, μικρά και μεγάλα, 

θα γνωρίσετε τους μύθους και 

τους θρύλους των Θεών ή θα 

ανακαλύψετε τέσσερα από τα Επτά 

Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. 

Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε 

τα βήματα των αρχαίων Ελλήνων, 

των Ρωμαίων, των Ενετών, των 

Οθωμανών ακόμη και τα βήματα του 

Αποστόλου Παύλου.

Θα σας ταξιδέψουμε σε 

προορισμούς τόσο υπέροχους, 

διαφορετικούς και συναρπαστικούς 

όσο η Θεσσαλονίκη και η 

Κωνσταντινούπολη, το Κάιρο και 

η Κύπρος, η Ρόδος και η Κρήτη, ο 

14

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
Για μερικούς ταξιδιώτες το 
σημαντικότερο σε μια κρουαζιέρα είναι 
το πλοίο. Για άλλους είναι οι προορισμοί.

Για άλλους οι υπηρεσίες και το στυλ, η 
φροντίδα και η άνεση.

Βόλος, η Ιερουσαλήμ, η Λεμεσός και 

η Μύκονος. 

Ελάτε μαζί μας σε ένα αξέχαστο και 

εκπληκτικό ταξίδι ανακάλυψης, από 

την Ευρώπη, Ανατολικά στην Ασία 

και Νότια έως τους Αγίους Τόπους 

και την Αφρική.
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ΓΕΥΜΑΤΑ 

Στα πλοία μας, μπορείτε να 

απολαύσετε δωρεάν γεύματα 

εμπνευσμένα από την τοπική 

κουζίνα. Όλα τα γεύματα 

παρασκευάζονται για τα εστιατόρια 

και τα μπαρ μας αυθημερόν με 

ολόφρεσκα υλικά. Μπορείτε 

να απολαύσετε το πρωινό σας 

στο κυρίως εστιατόριο ή στο 

εστιατόριο Greek Deli. Για το 

μεσημεριανό και το βραδινό 

σας γεύμα επιλέξτε ένα από τα 

εστιατόρια των πλοίων μας. Εάν 

θέλετε ένα ελαφρύ σνακ, μπορείτε 

οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να 

επισκεφθείτε το κατάστημα που 

βρίσκεται στο πλοίο μας. Μπορείτε 

επίσης να απολαύσετε το δείπνο 

σας στο εστιατόριο Specialty 

(ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 

εστιατορίου, διατίθεται με επιπλέον 

χρέωση).

ΠΟΤΑ  

Απολαύστε δωρεάν τοπικό 

κρασί, μπύρες, αναψυκτικά, 

τσάι, καφέ, κοκτέιλ και επώνυμα 

οινοπνευματώδη ποτά, ενώ 

βρίσκεστε στο πλοίο. Εκλεκτά 

κρασιά, σαμπάνιες, επώνυμα 

αλκοολούχα ποτά, φυσικοί χυμοί 

και εξαιρετικό ελληνικό παγωτό 

διατίθενται επίσης με επιπλέον 

χρέωση. Μενού διατίθενται σε όλα 

τα μπαρ και εστιατόρια του πλοίου 

Η Celestyal All-Inclusive 
εμπειρία συνδυάζει 

την εξαιρετική σχέση 
ποιότητας-τιμής με τις 
υψηλότερες προδιαγραφές.

Η CELESTYAL 
ALL-INCLUSIVE 
ΕΜΠΕΙΡΙΆ
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με πληροφορίες για τα ποτά που 

περιλαμβάνονται στο All-inclusive 

πακέτο. 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  

Κάθε βράδυ στα πλοία μας μπορείτε 

να απολαύσετε φανταστικά σόου από 

την ψυχαγωγική ομάδα μας Cirque 

Fantastic. Εκτός από τις καθημερινές 

βραδινές παραστάσεις μας, μπορείτε 

να συμμετάσχετε σε πολλές 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες που 

διοργανώνονται από την ψυχαγωγική 

μας ομάδα. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την 

ψυχαγωγία στα πλοία μας, ανατρέξτε 

στις σελίδες 22 & 23.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Δύο εκδρομές συμπεριλαμβάνονται 

στην τιμή σε όλες τις κρουαζιέρες 

μας. Εκτός από τις εκδρομές που 

συμπεριλαμβάνονται,  προσφέρουμε 

μία σειρά από άλλες εκδρομές που 

μπορείτε να αγοράσετε πάνω στο 

πλοίο ή να τις κλείσετε πριν από το 

ταξίδι σας για να διασφαλίσετε την 

πρώτη σας προτίμηση. Λεπτομέρειες 

μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 

αυτού του φυλλαδίου, για τις 

εκδρομές που συμπεριλαμβάνονται 

συγκεκριμένα σε κάθε δρομολόγιο, 

ή κάνοντας κλικ στο φυλλάδιο των 

εκδρομών σε κάθε δρομολόγιο.

Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ  

Όλα τα φιλοδωρήματα 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του 

εισιτηρίου.
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Από τον καπετάνιο μέχρι κάθε 

μέλος του πληρώματός μας 

σας υποδεχόμαστε με ένα ζεστό 

χαμόγελο και φροντίζουμε η 

κρουαζιέρα σας με την Celestyal 

Cruises να είναι τέλεια από την αρχή 

μέχρι το τέλος.

Κάθε μέλος του πληρώματος είναι 

στη διάθεσή σας κάθε στιγμή για να 

απαντήσει σε ερωτήσεις ή να σας 

βοηθήσει σε ό,τι χρειαστεί.

Όλα τα μέλη που είναι υπεύθυνα 

για την φροντίδα των καμπινών θα 

κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να 

εξασφαλίσουν για εσάς ένα άνετο 

ταξίδι, προσφέροντας μια άψογη και 

επαγγελματική εξυπηρέτηση.

Κάθε σουίτα διαθέτει concierge 

service και σε συνδυασμό με τον 

καμαρότο θα σας εξασφαλίσουν μια 

υπέροχη διαμονή.

Το προσωπικό μας εργάζεται 

ακούραστα για να είστε 

ικανοποιημένοι και να απολαμβάνετε 

κάθε μέρα και νύχτα στο πλοίο μας.

Και φυσικά οι ταλαντούχοι σεφ 

μας θα φροντίσουν να γευτείτε 

την πιο νόστιμη τοπική κουζίνα 

ικανοποιώντας ακόμα και τους πιο 

απαιτητικούς ουρανίσκους. Στα 

πλοία μας θα έχετε την ευκαιρία 

να δοκιμάσετε πολλά νέα και 

συναρπαστικά πιάτα.

18

ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΜΆΣ 
ΚΆΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΆΦΟΡΆ
ΟΙ

Όλα τα μέλη του προσωπικού μας 

θα κάνουν τα πάντα για να έχετε 

μια αξέχαστη εμπειρία. Δεν είναι 

τυχαίο άλλωστε ότι διακρίθηκαν 

για την άψογη εξυπηρέτηση που 

παρέχουν («Best for Service 

Award»).

Να είστε σίγουροι ότι 

βρίσκεστε στα καλύτερα 

χέρια, όταν ταξιδεύετε 

μαζί μας.
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Το προσωπικό της κουζίνας μας 

οδηγεί τους επισκέπτες μας σε 

ένα καταπληκτικό γαστρονομικό 

ταξίδι στην καρδιά της Μεσογείου 

και όχι μόνο. 

Για το μεσημεριανό και βραδινό 

σας γεύμα σερβίρουμε μια ποικιλία 

από ελληνικά και διεθνή πιάτα, 

όπως ορεκτικά, σαλάτες, σούπες 

και κυρίως πιάτα, όλα με βάση 

ολόφρεσκα υλικά. Μπορείτε να 

ολοκληρώσετε το γεύμα σας με 

επιδόρπια, γλυκά, κέικ, παγωτό, 

φρέσκα φρούτα και τυριά. 

Όλα τα γεύματα συνοδεύονται από 

το κατάλληλο τοπικό κρασί. 

Το πρωινό είναι διεθνές με μια 

γεύση από Ελλάδα και περιλαμβάνει 

φρεσκοψημένα ψωμάκια, muffins 

και δανέζικες σφολιάτες. Διατίθεται 

επίσης μπουφές με ζεστά εδέσματα. 

Επιπλέον, από το 2019 οι επισκέπτες 

μας μπορούν να απολαύσουν νέες 

υγιεινές επιλογές πρωινού από το 

εστιατόριο Greek deli που σερβίρει 

γιαούρτι και φρούτα.

Όλα προετοιμάζονται, μαγειρεύονται 

και σερβίρονται σύμφωνα με τα 

υψηλότερα πρότυπα. Είμαστε 

σε θέση να ικανοποιήσουμε μία 

σειρά από ειδικές διατροφικές 

συνήθειες. Εάν έχετε συγκεκριμένες 

διατροφικές ανάγκες, παρακαλούμε 

να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων 

ώστε να κάνουμε τις αναγκαίες 

προσαρμογές.
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ΓΆΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΆ ΕΝ ΠΛΩ

Στην Celestyal Cruises αγαπάμε τη 
μεσογειακή διατροφή κι επιλέγουμε τα 

καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά.
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ΔΙΆΣΚΕΔΆΣΗ 
ΕΝ ΠΛΩ

Παραδοσιακή και σύγχρονη 

μουσική, live shows, μαθήματα 

χορού και γυμναστικής, μαθήματα 

ξένων γλωσσών, χειροτεχνίες, 

διαλέξεις, αθλητικά τουρνουά και 

πολλά ακόμα. Οι δραστηριότητες 

ξεκινούν νωρίς, ενώ βρισκόμαστε 

στη θάλασσα, και συνεχίζονται έως 

το βράδυ. Η νυχτερινή ζωή στα πλοία 

μας προσφέρει πλήθος επιλογών 

διασκέδασης με ελληνικό και διεθνές 

περιεχόμενο. Αν θέλετε να χορέψετε 

ολόκληρη τη νύχτα, μπορείτε!

Οι ταλαντούχοι μουσικοί μας 

θα σας μυήσουν στους ήχους 

του μπουζουκιού και δημοφιλών 

ελληνικών τραγουδιών. Μπορείτε 

επίσης να γίνεται ο σταρ της βραδιάς 

στις βραδιές καραόκε ή να μάθετε 

ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.

Και φυσικά όταν μιλάμε για 

ψυχαγωγία δεν θα μπορούσαμε να 

παραλείψουμε το Cirque Fantastic, 

το οποίο ιδρύθηκε το 1998. Ο 

θίασος από καλλιτέχνες τσίρκου 

και ακροβάτες έχει ενθουσιάσει 

22

Στα πλοία μας η 
διασκέδαση και το 

γέλιο δεν σταματά ποτέ.

Υπάρχει ένα γεμάτο 
καθημερινό πρόγραμμα 
εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων για κάθε 
επιβάτη και κάθε ηλικία.



δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της 

Celestyal σε μια δημοφιλή και 

θεαματική παράσταση, που φέρνει 

μεταξύ άλλων και τη  μαγεία του 

Big Top.

Μπορείτε, επίσης, να καθίσετε και 

να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας 

ένα κοκτέιλ στο κατάστρωμα, σε 

ένα από τα μπαρ μας ή δίπλα στην 

πισίνα.

23



Ανανεωθείτε με μασάζ κεφαλής 

και σώματος, όπως Μπαλινέζικο 

σιάτσου, κλασσικό Σουηδικό μασάζ 

και αρωματοθεραπεία, καθαρισμό 

προσώπου, απολέπιση με μέλι και 

ζάχαρη, θεραπείες με θερμή πέτρα 

αλλά και λασποθεραπεία. Έχουμε 

τα πάντα για μία αναζωογονητική 

εμπειρία. Κάντε ένα δώρο στον 

εαυτό σας, παραδοθείτε στην 

απόλαυση, νιώστε το στρες να 

φεύγει από το σώμα και το μυαλό 

να βρίσκει την απόλυτη ηρεμία. 

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε ένα 

παράδειγμα από τις υπηρεσίες που 

προσφέρουμε, περισσότερα είναι 

διαθέσιμα πάνω στο πλοίο.
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ΧΆΛΆΡΩΣΤΕ ΚΆΙ 
ΆΝΆΖΩΟΓΟΝΗΘΕΙΤΕ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΠΑ

Διαλέξτε από τις παρακάτω επιλογές 

για να εξατομικεύσετε την εμπειρία 

σας στο σπα:

•• Πολυτελής αρωματοθεραπεία για 
 το πρόσωπο

•• Αντιγήρανση ματιών

•• Ινδικό μασάζ για το κεφάλι

•• Μασάζ Ρεφλεξολογίας στα πόδια

•• Μασάζ χεριών & ποδιών

•• Μασάζ λαιμού & ώμων

•• Θεραπεία βαθιάς ενυδάτωσης μαλλιών

3 θεραπείες, 30 λεπτά €59.00  

4 θεραπείες, 45 λεπτά €69.00  

5 θεραπείες, 60 λεπτά €79.00

Όταν πρόκειται 
για την απόλυτη 

χαλάρωση, τίποτα δεν 
συγκρίνεται με μία 
επίσκεψη στο σπα. 
Από το πρώτο λεπτό 
που θα μπείτε μέσα, η 
χαλαρωτική ατμόσφαιρα 
θα αρχίσει να κάνει τα 
μαγικά της.
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ΑΘΗΝΑ 

Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο 

μας, αφήνουμε πίσω 

μας την ιστορική πρωτεύουσα της 

Ελλάδας και βάζουμε πλώρη για τη 

Θεσσαλονίκη. Η πρώτη νύχτα θα σας 

δώσει την ευκαιρία να χαλαρώσετε 

και να απολαύσετε την All-Inclusive 

φιλοξενία μας πριν ξεκινήσουμε μαζί 

να ανακαλύπτουμε τις ομορφιές του 

Αιγαίου.

ΕΙΔΥΛΛΙΆΚΟ ΆΙΓΆΙΟ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τα Βυζαντινά τείχη 

που περιφρουρούν τη 

Θεσσαλονίκη, αποτελούν ιδιαίτερο και 

αξιόλογο μνημείο καθώς και ένα εκ 

των τοποσήμων αυτής. Πλησιάζοντας 

το λιμάνι, θα μείνετε γοητευμένοι 

από μία εκλεπτυσμένη πόλη που 

ακτινοβολεί πολιτισμό, λουσμένη με το 

χρυσαφένιο φως του ήλιου.

Λεωφόροι με φοίνικες, όμορφα 

μαγαζιά, μοντέρνα εστιατόρια και 

ιστορικοί πλακόστρωτοι δρόμοι με 

παραδοσιακές ταβέρνες και ουζερί 

για να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα. 

Όμορφες εκκλησίες εμφανίζονται 

σε κάθε γωνιά, εποχιακά μαγαζιά με 

πολύχρωμα τοπικά προϊόντα και σημεία 

με σκιά στην Πλατεία Αριστοτέλους, 

όπου μπορείτε να καθίσετε με ένα 

σπιτικό παγωτό και να βλέπετε τον 

κόσμο να περνάει.

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Μας δίνεται η δυνατότητα 

να περάσουμε ολόκληρη 

την ημέρα στο Κουσάντασι έχοντας 

αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για 

να εξερευνήσουμε την πολύχρωμη 

παραλιακή πόλη που αποτελεί την 

πύλη προς τα ελληνιστικά ερείπια της 

Εφέσου, φημισμένη για ένα από τα Επτά 

Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, τον ναό 

της Αρτέμιδος. Μια δωρεάν εκδρομή σας 

περιμένει, μην τη χάσετε!

ΡΟΔΟΣ 

Αν το Κουσάντασι μας 

έδωσε μόνο μια μικρή γεύση 

από τον Αρχαίο Κόσμο, τότε αυτός ο 

προορισμός θα εξάψει τη φαντασία μας. 

Φανταστείτε τον Κολοσσό της Ρόδου 

που κάποτε δέσποζε σε αυτό το λιμάνι. 

Περιηγηθείτε στην υπέροχη παλιά πόλη, 

έναν λαβύρινθο από πλακόστρωτα 

δρομάκια που θα σας μεταφέρουν 

στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και 

πέρα από αυτή. Έχουμε μια ολόκληρη 

ημέρα εδώ, οπότε εκμεταλλευτείτε τον 

χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας για 
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ΗΜΕΡΑ

02
ΗΜΕΡΑ

03
ΗΜΕΡΑ

Ελάτε μαζί μας και 

απολαύστε το 

ρομαντισμό του Αιγαίου 

σε αυτή τη συναρπαστική 

κρουαζιέρα. 

Επισκεφθείτε μερικά 

από τα πιο μαγευτικά 

νησιά του Αιγαίου, 

γνωρίστε τον πολιτισμό 

και την ιστορία τους και 

ανακαλύψτε παρθένες 

παραλίες και ψαροχώρια 

που μένουν αναλλοίωτα 

στο χρόνο. 

04
ΗΜΕΡΑ
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



να ανακαλύψετε τα κρυστάλλινα 

νερά, τις υπέροχες παραλίες και τις 

καταπράσινες κοιλάδες. Μην χάσετε τη 

δωρεάν εκδρομή στη Λίνδο.

ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
Καλώς ήλθατε στην Κρήτη, 

το μεγαλύτερο νησί 

της Ελλάδας, έναν τόπο μυστηρίου, 

μύθων και θρύλων. Επισκεφθείτε 

την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα, το 

Ηράκλειο, και κάποια από τα εξαιρετικά 

αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία της 

Κρήτης. Μπορείτε, επίσης, να μάθετε 

περισσότερα για την τέχνη και τη 

δημιουργικότητα των Μινωιτών. Μην 

χάσετε την ευκαιρία για μια επίσκεψη 

στο Παλάτι της Κνωσού, την πάλαι ποτέ 

κοιτίδα του παλαιότερου ευρωπαϊκού 

πολιτισμού, αλλά και τόπου που 

διαδραματίστηκε ο μύθος του Θησέα 

και του Μινώταυρου.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

Η Σαντορίνη με τα 

υπέροχα τοπία της, 

τα χαρακτηριστικά λευκά σπίτια στην 

πρωτεύουσα, τα Φηρά, τα μοναδικά 

ηλιοβασιλέματα και φυσικά την 

εκκλησία με τον μπλε τρούλο στην 

Οία είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και 

είμαστε σίγουροι ότι το θέαμα θα σας 

κόψει την ανάσα. Μην φύγετε από τη 

Σαντορίνη χωρίς να επισκεφθείτε ένα 

από τα πολλά εστιατόρια στην άκρη 

της Καλντέρας. Το βράδυ μπορείτε να 

εξερευνήσετε τη νυχτερινή ζωή του 

νησιού ή απλά να χαλαρώσετε στο 

κατάστρωμα πίνοντας κοκτέιλ ή ένα 

ποτήρι καλό κρασί.

ΜΥΚΟΝΟΣ 

Το νησί των ανέμων 

σας περιμένει. Έχουμε 

μια ολόκληρη ημέρα στη διάθεσή μας 

για να δούμε και να θαυμάσουμε τα 

αξιοθέατα του νησιού ή για να κάνουμε 

απλά μια βόλτα στην ατμοσφαιρική 

παλιά πόλη με τα ολόλευκα σπίτια, 

τα γραφικά σοκάκια, τις όμορφες 

εκκλησίες και τα υπέροχα εστιατόρια. 

Αναμφισβήτητα θα αναγνωρίσετε τους 

λευκούς ανεμόμυλους που στέκουν ο 

ένας δίπλα στον άλλον αγναντεύοντας 
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τη θάλασσα. Όσοι το επιθυμείτε, 

μπορείτε να επισκεφθείτε τους 

αρχαίους ναούς στη γειτονική Δήλο.

ΜΗΛΟΣ 

Μπορεί να κοιμάστε 

όταν αναχωρούμε από 

τη Μύκονο, αλλά το πρωί που θα 

ξυπνήσετε θα βρισκόμαστε στη Μήλο, 

το νησί των χρωμάτων. Θα έχετε χρόνο 

να εξερευνήσετε την πρωτεύουσα, την 

Πλάκα, τις κατακόμβες ηλικίας 2.000 

ετών ή απλώς να απολαύσετε τον ήλιο 

στους ολόλευκους λείους βράχους της 

εκπληκτικής παραλίας Σαρακήνικο. 

Η πραγματική ομορφιά αυτού του 

πανέμορφου νησιού βρίσκεται στα 

εντυπωσιακά τοπία του, στα σμιλεμένα 

από τον αέρα και τη θάλασσα βράχια, 

στις αμμώδεις παραλίες, στους 

απομονωμένους όρμους και τα 

κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά. Το 

νησί είναι ιδιαίτερα γνωστό για την 

Αφροδίτη της Μήλου.

ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή στην Αθήνα 

στις 7 το πρωί.

  Μήλος

07
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  Κουσάντασι

ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Ηλιοβασίλημα στη Σαντορίνη (καιρού επιτρέποντος)
•• 24 ώρες στη Μύκονο

•• Μια ολόκληρη ημέρα για να εξερευνήσετε τη Ρόδο

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

05-6
ΗΜΕΡΑ

06-7
ΗΜΕΡΑ

http://celestyal.com/


ΕΙΔΥΛΛΙΆΚΟ 
ΆΙΓΆΙΟ
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

  Μύκονος

All-Inclusive κρουαζιέρα 7 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 1,070 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΡΟΔΟΣ 
ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΜΗΛΟΣ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Απρίλιος 30

Μάιος 07, 14, 21, 28

Ιούνιος 04, 11, 18, 25

Ιούλιος 02, 09, 16, 23, 30

Αύγουστος 06, 13, 20, 27

Σεπτέμβριος 03, 10, 17, 24

Οκτώβριος 01, 08

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Απρίλιος 15, 22, 29

Μάιος 06, 13, 20, 27

Ιούνιος 03, 10, 17, 24

Ιούλιος 01, 08, 15, 22, 29

Αύγουστος 05, 12, 19, 26

Σεπτέμβριος 02, 09, 16, 23, 30

Οκτώβριος 07

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,070 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,230 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,490 € ανά άτομο * Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον Απρίλιο 2023, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες 
ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής 
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 17:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 10:00 19:00

Δευτέρα Κουσάντασι Τουρκία 13:00 21:00

Τρίτη Ρόδος Ελλάδα 09:00 18:00

Τετάρτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 07:00 12:00

Τετάρτη Σαντορίνη* Ελλάδα 16:30

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 02:00

Πέμπτη Μύκονος* Ελλάδα 08:00

Παρασκ. Μύκονος* Ελλάδα 02:00

Παρασκ. Μήλος* Ελλάδα 09:00 19:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00



Μήλος

Μύκονος

Ηράκλειο

Ρόδος

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Κουσάντασι

Σαντορίνη

Λιμάνια 
επιβίβασης

29

  Ηράκλειο

Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

•• Έφεσος, Κουσάντασι

•• Ακρόπολη της Λίνδου, Ρόδος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις εκδρομές μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το celestyal.com, ρωτήστε 

τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή 
κάντε κλικ εδώ για να δείτε το 

φυλλάδιό μας διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Ακρόπολη της Λίνδου, 
Ρόδος - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

  Σαντορίνη 

  Έφεσος, Κουσάντασι
- η εκδρομή περιλαμβάνεται 
στην τιμή

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

http://brochures.celestyal.com/2022-idyllic-aegean-excursions-euros
http://celestyal.com/


ΑΘΗΝΑ 

Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο 

μας, αφήνουμε πίσω 

μας την ιστορική πρωτεύουσα της 

Ελλάδας και βάζουμε πλώρη για την 

εκπληκτική Κωνσταντινούπολη, ένα 

μέρος με τεράστια ιστορία που ξυπνά 

αναμνήσεις. Στην Κωνσταντινούπολη 

θα έχουμε μια διανυκτέρευση. Η πρώτη 

νύχτα θα σας δώσει την ευκαιρία 

να χαλαρώσετε και να απολαύσετε 

την All-Inclusive φιλοξενία μας πριν 

ξεκινήσουμε μαζί να ανακαλύπτουμε 

τις ομορφιές του Αιγαίου.

ΕΚΛΕΚΤΟ ΆΙΓΆΙΟ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Δεν υπάρχει μέρος στη γη όμοιο με την 

Κωνσταντινούπολη. Σε αυτή τη γεμάτη 

ζωή πόλη θα περάσουμε δύο ημέρες. 

Μην χάσετε τη δωρεάν κρουαζιέρα στο 

Βόσπορο και την επίσκεψη στην αγορά 

μπαχαρικών. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, 

οι Ενετοί και οι Οθωμανοί εξουσίασαν 

κάποτε αυτή την πόλη που ενώνει την 

Ευρώπη με την Ασία και βρίσκεται 

δίπλα στον Βόσπορο και ανάμεσα στη 

Θάλασσα του Μαρμαρά και τη Μαύρη 

Θάλασσα. Θα δείτε το εκπληκτικό Μπλε 

Τζαμί ή Τζαμί του Σουλτάνου Αχμέτ, την 

εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το Παλάτι 

Τοπ Καπί, τη Γέφυρα του Γαλατά, την 

Πλατεία Ταξίμ και φυσικά το μοναδικό 

Μεγάλο Παζάρι. Για να έχετε μια ιδέα 

τουλάχιστον από το μεγαλοπρεπές 

Βυζάντιο και την Πόλη. Θα έχετε 

αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας για να 

απολαύσετε το υπέροχο φαγητό σε 

ένα από τα πολλά και γεμάτα κόσμο 

εστιατόρια. 

ΚΑΒΑΛΑ 

Ο Απόστολος Παύλος ήρθε 

σε αυτήν την πόλη του 

βορρά και κοντά στην αρχαία Νεάπολη, 

κατά το πρώτο ταξίδι του στην 

Ευρώπη. Στους αρχαίους Φιλίππους 

βαφτίστηκε η πρώτη Ελληνίδα και 

Ευρωπαία χριστιανή, η Λυδία. Μια 

εκκλησία και ένα υπαίθριο βαπτιστήριο 

βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία. Ο 

Απόστολος Παύλος έδωσε το πρώτο 

του κήρυγμα εδώ και θα επισκεφθούμε 

επίσης και τον αρχαιολογικό χώρο, 

συμπεριλαμβανομένης της φυλακής 

όπου κρατήθηκαν ο Απόστολος Παύλος 

και ο Άγιος Σίλας. Τέλος, θα δούμε και 

το μνημείο του Αποστόλου Παύλου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τα Βυζαντινά τείχη 

που περιφρουρούν τη 

Θεσσαλονίκη, αποτελούν ιδιαίτερο και 

αξιόλογο μνημείο καθώς και ένα εκ των 

τοποσήμων αυτής. Πλησιάζοντας το 

λιμάνι, θα μείνετε γοητευμένοι από μία 

εκλεπτυσμένη πόλη που ακτινοβολεί 
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Ακολουθήστε 

τα βήματα των 

Ρωμαίων, των Ενετών και 

των Οθωμανών σε ένα 

ταξίδι που θα ζωντανέψει 

χιλιάδες χρόνια ιστορίας. 

Θαυμάστε τα αξιοθέατα 

της Κωνσταντινούπολης 

και σταθείτε στο 

σταυροδρόμι της 

Ευρώπης και της 

Ασίας. Στη συνέχεια, 

γοητευθείτε από τις 

ιστορίες του Ιάσονα και 

των Αργοναυτών.
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  Μετέωρα, Βόλος

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



πολιτισμό, λουσμένη με το χρυσαφένιο 

φως του ήλιου.

Λεωφόροι με φοίνικες, όμορφα 

μαγαζιά, μοντέρνα εστιατόρια και 

ιστορικοί πλακόστρωτοι δρόμοι με 

παραδοσιακές ταβέρνες και ουζερί 

για να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα. 

Όμορφες εκκλησίες εμφανίζονται 

σε κάθε γωνιά, εποχιακά μαγαζιά με 

πολύχρωμα τοπικά προϊόντα και σημεία 

με σκιά στην Πλατεία Αριστοτέλους, 

όπου μπορείτε να καθίσετε με ένα 

σπιτικό παγωτό και να βλέπετε τον 

κόσμο να περνάει.

ΒΟΛΟΣ 

Το πρωί φτάνουμε στο 

όμορφο λιμάνι του 

Βόλου. Η περιοχή θα σας μαγέψει 

και θα γνωρίσετε μερικές από τις πιο 

αξιοθαύμαστες ιστορίες της ελληνικής 

μυθολογίας. Ο Βόλος ήταν σύμφωνα 

με τη μυθολογία το σπίτι του Ιάσονα 

και των Αργοναυτών. Η περίφημη 

Αργοναυτική εκστρατεία ξεκίνησε 

από αυτή την περιοχή, η οποία 

ήταν και γενέτειρα των Κενταύρων, 

μυθικών πλασμάτων που είχαν σώμα 

αλόγου και στήθος, χέρια και κεφάλι 

ανθρώπου. Μην χάσετε την ευκαιρία 

να επισκεφθείτε τα μοναστήρια των 

Μετεώρων που βρίσκονται στην 

κορυφή κατακόρυφων βράχων. 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

Η Σαντορίνη με τα 

υπέροχα τοπία της, τα 

χαρακτηριστικά λευκά σπίτια στην 

πρωτεύουσα, τα Φηρά και φυσικά την 

εκκλησία με τον μπλε τρούλο στην Οία 

είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και είμαστε 

σίγουροι ότι το θέαμα θα σας κόψει 

την ανάσα.

ΑΘΗΝΑ 

Επιστρέφουμε 

πίσω στο λιμάνι 

περίπου στις 7π.μ. μετά 

από ένα επικό ταξίδι.
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  Θεσσαλονίκη

  Κωνσταντινούπολη

ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Διανυκτέρευση στην Κωνσταντινούπολη 

•• Βόλος, η πύλη στα εντυπωσιακά Μετέωρα 

•• Μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης

•• Επίσκεψη στη Βεργίνα

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

http://celestyal.com/


ΕΚΛΕΚΤΟ
ΆΙΓΆΙΟ
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  Καβάλα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 15:00

Κυριακή Κωνσταντινούπολη Τουρκία 15:00

Δευτέρα Κωνσταντινούπολη Τουρκία 18:00

Τρίτη Καβάλα Ελλάδα 11:00 20:00

Τετάρτη Θεσσαλονίκη Ελλάδα 08:00 19:00

Πέμπτη Βόλος Ελλάδα 08:00 18:30

Παρασκ. Σαντορίνη* Ελλάδα 09:00 20:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00

  Παλάτι Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη

  Βόλος

All-Inclusive κρουαζιέρα 7 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 1,080 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΚΑΒΑΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΒΟΛΟΣ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Οκτώβριος 22, 29 

Νοέμβριος 05, 12

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Μάρτιος 04, 11, 18, 25

Απρίλιος 01, 08

Δεκέμβριος# 02, 9, 16, 23, 30

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,080 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,300 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,660 € ανά άτομο

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

Γιατί δεν ξεκινάτε την κρουαζιέρα σας από Θεσσαλονίκη; 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον Νοέμβριο 2022, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες 
ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής 
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

#Οι συγκεκριμένες αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν με το Celestyal Olympia

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



Αθήνα

Βόλος

Θεσσαλονίκη

Σαντορίνη

Κωνσταντινούπολη
Καβάλα
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Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

•• Κρουαζιέρα στο Βόσπορο 
και Αγορά Μπαχαρικών, 

Κωνσταντινούπολη

•• Οία, Σαντορίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις εκδρομές μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το celestyal.com, ρωτήστε 

τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή 
κάντε κλικ εδώ για να δείτε το 

φυλλάδιό μας διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Αγορά Μπαχαρικών, Κωνσταντινούπολη
      - η εκδρομή περιλαμβάνεται στην τιμή

  Σαντορίνη - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Λιμάνια 
επιβίβασης

http://brochures.celestyal.com/2022-eclectic-aegean-excursions-euros
http://celestyal.com/


ΑΘΗΝΑ 

Από την πρωτεύουσα 

της Ελλάδας ξεκινάμε 

το βράδυ για αυτό το συναρπαστικό 

ταξίδι που περιλαμβάνει την Αφρική, 

την Ασία και την Ευρώπη με πρώτο 

μας προορισμό το Πορτ Σάιντ. Την 

πρώτη νύχτα θα την περάσετε στο 

πλοίο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να 

χαλαρώσετε και να απολαύσετε την 

All-Inclusive φιλοξενία μας. Μόλις 

ξεκίνησε για εσάς ένα μοναδικό ταξίδι, 

για να γνωρίσετε τρεις ηπείρους που 

απαθανατίζουν την αίγλη από τα Επτά 

Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου.

ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

ΕΝ ΠΛΩ 

Ώρα να απολαύσετε τις 

δραστηριότητες στο πλοίο. 

ΠΟΡΤ ΣΑΙΝΤ 

Το Πορτ Σάιντ που 

βρίσκεται στις ακτές 

της Μεσογείου, ιδρύθηκε το 1859 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής της 

διώρυγας του Σουέζ. Η πόλη γνώρισε 

την ακμή για δεκαετίες, αλλά η δόξα 

της έχει πλέον ξεθωριάσει λίγο. 

Διαθέτει ακόμα και τώρα μια γοητεία, 

αλλά το σημαντικότερο αξιοθέατο 

είναι η διώρυγα του Σουέζ, με ένα 

υπερυψωμένο πεζοδρόμιο κατά μήκος 

της προκυμαίας. Όσοι επιθυμείτε να 

δείτε περισσότερα, ακολουθήστε μας 

σε μια δωρεάν εκδρομή στο Κάιρο και 

τις Πυραμίδες της Γκίζας, το μοναδικό 

σωζόμενο θαύμα του Αρχαίου Κόσμου. 

Θα επιστρέψετε στο πλοίο στο Πορτ 

Σάιντ.

ΑΣΝΤΟΝΤ 

Για σήμερα είναι 

προγραμματισμένη μια 

επίσκεψη στους Αγίους Τόπους. Η 

σύγχρονη Ασντόντ είναι το μεγαλύτερο 

λιμάνι στο Ισραήλ και μια από τις 

παλαιότερες πόλεις του κόσμου. Η πόλη 

κατοικούνταν από τους Φιλισταίους 

κατά τη Βιβλική Εποχή και όταν εκείνοι 

κατέλαβαν την Κιβωτό της Διαθήκης 

από τους Ισραηλίτες, την έφεραν εδώ 

(παρόλο που έπρεπε να τη δώσουν 

πίσω).

Η Ασντόντ απέχει μόλις 33 μίλια 

από την ιστορική Ιερουσαλήμ κι έτσι 

μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια 

εκδρομή για να δείτε το Όρος του 

Ναού, το Θόλο του Βράχου, το Δυτικό 

Τείχος, το Ναό του Παναγίου Τάφου, 

την Οδό του Μαρτυρίου και άλλα 

διάσημα μέρη και κτίρια.
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Πρόκειται πράγματι 

για ένα μοναδικό 

ταξίδι. Όχι μόνο θα 

επισκέφθουμε την 

Ευρώπη, την Αφρική και 

την Ασία, αλλά και θα 

κάνουμε ένα μεγάλο 

ταξίδι πίσω στο χρόνο. 

Θα επισκεφθούμε το 

Κάιρο, τη Ρόδο και 

την Έφεσο και θα 

γνωρίσουμε τα μέρη 

τριών από τα Επτά 

Θαύματα του Αρχαίου 

Κόσμου. Κι αν δεν έχετε 

εντυπωσιαστεί μέχρι 

τώρα, τότε έχετε την 

ευκαιρία να το κάνετε 

εξερευνώντας την 

Ιερουσαλήμ και όλους 

τους καταπληκτικούς 

θησαυρούς της. 

Μοναδικό ταξίδι; Κι 

ακόμα παραπάνω!
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



ΛΕΜΕΣΟΣ 

Η Λεμεσός, η καρδιά 

της Κύπρου, είναι μια 

πολυσύχναστη τουριστική πόλη 

γεμάτη χαρακτήρα και ιστορία, κυρίως 

λόγω του Κάστρου της Λεμεσού που 

στεγάζει το Μεσαιωνικό Μουσείο της 

Κύπρου, το οποίο φιλοξενεί μεταξύ 

άλλων αντικείμενα κεραμικής και 

επιτύμβιες στήλες. Σε μικρή απόσταση 

με το αυτοκίνητο βρίσκεται ο βράχος 

της Αφροδίτης ή αλλιώς Πέτρα του 

Ρωμιού και το εντυπωσιακό μεσαιωνικό 

κάστρο Κολοσσίου. Το κέντρο της 

Λεμεσού είναι γεμάτο καφετέριες, 

μπαρ και εστιατόρια που είναι 

δημοφιλή τόσο για τους ντόπιους όσο 

και για τους επισκέπτες. Μπορείτε να 

ακολουθήσετε μια εκδρομή στην Πάφο 

για να επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό 

χώρο της UNESCO και τον Βράχο 

της Αφροδίτης ή αλλιώς Πέτρα του 

Ρωμιού.

ΡΟΔΟΣ 

Ο Κολοσσός της 

Ρόδου, το τρίτο από 

τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου 

Κόσμου, δέσποζε κάποτε στο 

λιμάνι. Περιηγηθείτε στην υπέροχη 

παλιά πόλη, έναν λαβύρινθο από 

πλακόστρωτα δρομάκια που θα 

σας μεταφέρουν στη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία και πέρα από αυτή.
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ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Το πρωί φτάνουμε στο 

Κουσάντασι, όπου θα 

έχετε στη διάθεσή σας μια ολόκληρη 

ημέρα για να απολαύσετε αυτή την 

πολύχρωμη παραλιακή πόλη της 

Τουρκίας. Το Κουσάντασι αποτελεί την 

πύλη προς τα ελληνιστικά ερείπια της 

Εφέσου, που φημίζεται για το τέταρτο 

από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου 

Κόσμου, τον ναό της Αρτέμιδος. Μια 

δωρεάν εκδρομή σας περιμένει, μην τη 

χάσετε!

ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή στην Αθήνα 

μετά από ένα μοναδικό 

ταξίδι. Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι να 

είναι ένα «Θαύμα» για εσάς.
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  Τείχος των Δακρύων, 
Ιερουσαλήμ

ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Τρεις ήπειροι σε οκτώ ημέρες

•• Επίσκεψη στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ

•• Τρία αρχαιολογικά θαύματα: 
 Κάιρο, Ρόδος και Έφεσος

  Ο Βράχος της 
Αφροδίτης

  Λεμεσός

  Ρόδος

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

http://celestyal.com/


ΤΡΕΙΣ 
ΗΠΕΙΡΟΙ
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  Ρόδος

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 17:00

Κυριακή Εν πλω

Δευτέρα Κάιρο (Πορτ Σάιντ) Αίγυπτος 06:30 22:00

Τρίτη Ασντόντ Ισραήλ 08:00 22:00

Τετάρτη Λεμεσός Κύπρος 11:00 18:00

Πέμπτη Ρόδος Ελλάδα 12:00 18:30

Παρασκ. Κουσάντασι Τουρκία 07:00 17:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00

  Λεμεσός

All-Inclusive κρουαζιέρα 7 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 1,080 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΠΟΡΤ ΣΑΙΝΤ | ΑΣΝΤΟΝΤ 
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΡΟΔΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Νοέμβριος 19, 26

Δεκέμβριος 03, 10

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Ιανουάριος 07, 14, 21, 28

Φεβρουάριος 04, 11, 18, 25

Οκτώβριος 28

Νοέμβριος 04, 11, 18, 25

Δεκέμβριος 02, 09

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,080 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,300 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,660 € ανά άτομο

Γιατί δεν ξεκινάτε την κρουαζιέρα σας από Λεμεσό. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον Δεκέμβριο 2022, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες 
ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής 
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



Αθήνα

Λεμεσός

Ασντόντ

Πορτ Σάιντ

Ρόδος

Κουσάντασι
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Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

•• Κλασικό Κάιρο, Αίγυπτος

•• Έφεσος, Κουσάντασι

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις εκδρομές 

μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε 
το celestyal.com, ρωτήστε τον 

ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή 
κάντε κλικ εδώ για να δείτε το 

φυλλάδιό μας διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι
      - η εκδρομή περιλαμβάνεται στην τιμή

  Κάιρο, Αίγυπτος - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Λιμάνια 
επιβίβασης

http://brochures.celestyal.com/2022-three-continents-excursions-euros
http://celestyal.com/


ΑΘΗΝΑ 

Ξεκινάμε το ταξίδι μας από 

την αρχαία πρωτεύουσα 

του κόσμου, το λίκνο του δυτικού 

πολιτισμού και τη γενέτειρα της 

δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Απόστολος 

Παύλος είναι πιθανόν να έφτασε 

με πλοίο στο λιμάνι της Αθήνας και 

κήρυξε στο λόφο του Αρείου Πάγου 

κοντά στην καρδιά της πόλης, την 

Ακρόπολη. Η Αρχαία Αγορά στην 

περιοχή της Πλάκας ήταν ένας από 

τους πολλούς τόπους συνάντησης του 

Αποστόλου.

ΣΤΆ ΒΗΜΆΤΆ ΤΟΥ 
ΆΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΆΥΛΟΥ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Γεμάτη ιστορία, πολιτισμό 

και ομορφιά, αυτή είναι 

η συμπρωτεύουσα της Ελλάδας. Ο 

Απόστολος Παύλος έφτασε εδώ για 

να κηρύξει το 49 μ.Χ., στη Δεύτερη 

Αποστολική Περιοδεία του. Η Πρώτη 

Επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς 

απευθύνθηκε σε μια εκκλησία της 

πόλης το επόμενο έτος. Σε μια ημέρα 

γεμάτη εκπλήξεις, βλέπουμε την 

Ακρόπολη και τη Μονή Βλατάδων, 

από όπου πέρασε ο Απόστολος 

Παύλος. Στη συνέχεια, πάμε στη 

Βέροια (Βέρροιαν στη Βίβλο), όπου 

κήρυξε στους Εβραίους ευγενείς. Ο 

Απόστολος Παύλος είναι ο πολιούχος 

της Βέροιας.

ΚΑΒΑΛΑ 

Ο Απόστολος Παύλος ήρθε 

σε αυτήν την πόλη του 

βορρά και κοντά στην αρχαία Νεάπολη, 

κατά το πρώτο ταξίδι του στην 

Ευρώπη. Στους αρχαίους Φιλίππους 

βαφτίστηκε η πρώτη Ελληνίδα και 

Ευρωπαία χριστιανή, η Λυδία. Μια 

εκκλησία και ένα υπαίθριο βαπτιστήριο 

βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία. Ο 

Απόστολος Παύλος έδωσε το πρώτο 

του κήρυγμα εδώ και θα επισκεφθούμε 

επίσης και τον αρχαιολογικό χώρο, 

συμπεριλαμβανομένης της φυλακής 

όπου κρατήθηκαν ο Απόστολος Παύλος 

και ο Άγιος Σίλας. Τέλος, θα δούμε και 

το μνημείο του Αποστόλου Παύλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, 

οι Ενετοί και οι Οθωμανοί 

εξουσίασαν όλοι αυτήν την πόλη που 

ενώνει την Ευρώπη με την Ασία δίπλα 

στον πανέμορφο Βόσπορο. Θα δείτε 

το εκπληκτικό Μπλε Τζαμί ή Τζαμί του 

Σουλτάνου Αχμέτ, τον Ιππόδρομο, την 

εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το Παλάτι 

Τοπ Καπί, τη Γέφυρα του Γαλατά και 

φυσικά το μοναδικό Μεγάλο Παζάρι. 

Έτσι θα πάρετε μία ιδέα από το 

μεγαλοπρεπές Βυζάντιο και την Πόλη. 

Ο Απόστολος Παύλος ταξίδεψε πολλές 

φορές στην κοντινή πόλη της Τρωάδας.
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Ακολουθήστε 

τα βήματα του 

Αποστόλου Παύλου σε 

ολόκληρη τη Μεσόγειο 

μαθαίνοντας τα πάντα 

για αυτή τη σημαντική 

προσωπικότητα. 

Γεννήθηκε στη ρωμαϊκή 

πόλη Ταρσό κατά μήκος 

της ανατολικής ακτής 

της Μεσογείου, εκεί που 

σήμερα είναι η Τουρκία. 

Μαζί με τους έμπειρους 

ξεναγούς μας θα σας 

οδηγήσουμε σε ένα 

μοναδικό θρησκευτικό 

και ιστορικό ταξίδι που 

δεν θα ξεχάσετε ποτέ.
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ΔΙΚΕΛΙ 
Το επίνειο του Δικελί 

στην Τουρκία, είναι το 

σημείο από όπου θα κατευθυνθούμε 

στην Αρχαία Πέργαμο, μια από τις 

πάλαι ποτέ ισχυρές ελληνικές πόλεις. 

Εδώ ήταν η βορειότερη από τις 

επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας, 

όπως αναφέρεται στο βιβλίο της 

Αποκάλυψης της Καινής Διαθήκης. 

Μετά από μια επίσκεψη στην 

Ακρόπολη, θα επισκεφθούμε τα ερείπια 

του Ασκληπιείου, ενός θεραπευτικού 

ναού και πρόδρομου των σημερινών 

νοσοκομείων.

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Το Κουσάντασι είναι η 

πύλη προς την Έφεσο, 

τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και φυσικά 

το σπίτι του Ναού της Αρτέμιδος, ένα 

από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου 

Κόσμου. Πιστεύεται ότι ο Απόστολος 

Παύλος έγραψε εδώ την Επιστολή 

προς τους Εφεσίους και κήρυξε στο 

Μεγάλο Θέατρο της Εφέσου, το οποίο 

βρίσκεται στην πλαγιά του όρους Πίον. 

Φημίζεται έως τις μέρες μας για την 

εξαιρετική του ακουστική. Την ίδια 

ημέρα, θα έχουμε επίσης την ευκαιρία 

να δούμε την αρχαία πόλη της Μιλήτου, 

όπου ο Απόστολος Παύλος σταμάτησε 

στην Τρίτη Αποστολική Περιοδεία 

του, κατά την επιστροφή του στην 

Ιερουσαλήμ. 

ΠΑΤΜΟΣ 

Η Πάτμος είναι ένα από 

τα βορειό-τερα νησιά 

των Δωδεκανήσων και ένα από τα 

πιο μικρά, πιο γοητευτικά και πιο 

πνευματικά. Έχει μια ατμόσφαιρα 

ιερής μεγαλοπρέπειας. Η Πάτμος είναι 

διάσημη, διότι εδώ είχε τα οράματα 

ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και γιατί εδώ 

γράφτηκε το Βιβλίο της Αποκάλυψης. 

Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 

εξορίστηκε από τη Ρώμη στην Πάτμο 

κοντά στο τέλος της ζωής του, ήταν 

ο τελευταίος από τους 12 Μαθητές. 
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Θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι 

του Ευαγγελιστή Ιωάννη και το Ιερό 

Σπήλαιο της Αποκάλυψης, στα οποία 

συρρέουν οι πιστοί εδώ και αιώνες.

ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή στην ελληνική 

πρωτεύουσα μετά το ταξίδι 

των ανακαλύψεων που μας άφησε 

όλους έκθαμβους.
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  Έφεσος

  Πάτμος

ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Μονή Βλατάδων - στα βήματα του Αποστόλου Παύλου
•• Φιλίπποι - η φυλακή όπου κρατήθηκαν ο Απόστολος 
 Παύλος και ο Άγιος Σίλας

•• Πέργαμος - μετάβαση με τελεφερίκ στην Ακρόπολη
•• Η αρχαία πόλη της Εφέσου

  Ακρόπολη, Αθήνα

  Κουσάντασι

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

http://celestyal.com/


ΣΤΆ ΒΗΜΆΤΆ ΤΟΥ 
ΆΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΆΥΛΟΥ
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 16:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 09:30 20:00

Δευτέρα Καβάλα Ελλάδα 08:00 16:00

Τρίτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 09:30 20:00

Τετάρτη Δικελί Τουρκία 12:00 20:00

Πέμπτη Κουσάντασι Τουρκία 08:00 23:30

Παρασκ. Πάτμος* Ελλάδα 07:00 18:30

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00

  Δικελί

  Κωνσταντινούπολη

All-Inclusive κρουαζιέρα 7 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 1,300 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΑΒΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΔΙΚΕΛΙ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΠΑΤΜΟΣ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Οκτώβριος 15

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Οκτώβριος 14, 21

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,300 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,520 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,890 € ανά άτομο

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον Οκτώβριο 2022, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής 
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



Αθήνα

Δικελί

Κουσάντασι

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Πάτμος

Κωνσταντινούπολη
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Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

•• Βέροια, Θεσσαλονίκη

•• Έφεσος και Μίλητος, 
Κουσάντασι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις εκδρομές μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το celestyal.com, ρωτήστε 

τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή 
κάντε κλικ εδώ για να δείτε το 

φυλλάδιό μας διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη

  Μονή Βλατάδων, 
Θεσσαλονίκη - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

  Το αρχαίο θέατρο της Εφέσου 
- η εκδρομή περιλαμβάνεται στην τιμή

  Κωνσταντινούπολη

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Λιμάνια 
επιβίβασης

http://brochures.celestyal.com/2022-steps-of-paul-excursions-euros
http://celestyal.com/


ΚΡΟΥΆΖΙΕΡΆ 14 
ΔΙΆΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 2022
All-Inclusive κρουαζιέρες. 
Περιλαμβάνει τέσσερις δωρεάν εκδρομές

42
Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



ΕΙΔΥΛΛΙΆΚΟ ΆΙΓΆΙΟ & ΣΤΆ ΒΗΜΆΤΆ 
ΤΟΥ ΆΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΆΥΛΟΥ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 8 Οκτωβρίου 2022, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα 
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 
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ΣΤΆ ΒΗΜΆΤΆ ΤΟΥ ΆΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΆΥΛΟΥ & ΕΚΛΕΚΤΟ ΆΙΓΆΙΟ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 15 Οκτωβρίου 2022, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα 
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 
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ΕΚΛΕΚΤΟ ΆΙΓΆΙΟ 
& ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 12 Νοεμβρίου 2022, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα 
παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 
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All-inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 8 Οκτωβρίου 2022 
από 1,800 €^ ανά άτομο

All-inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 15 Οκτωβρίου 2022 
από 1,800 €^ ανά άτομο

All-inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 12 Νοεμβρίου 2022 
από 1,800 €^ ανά άτομο

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 17:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 10:00 19:00

Δευτέρα Κουσάντασι (Ephesus) Τουρκία 13:00 21:00

Τρίτη Ρόδος Ελλάδα 09:00 18:00

Τετάρτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 07:00 12:00

Τετάρτη Σαντορίνη* Ελλάδα 16:30

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 02:00

Πέμπτη Μύκονος* Ελλάδα 08:00

Παρασκ. Μύκονος* Ελλάδα 02:00

Παρασκ. Μήλος* Ελλάδα 09:00 19:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00 16:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 09:30 20:00

Δευτέρα Καβάλα Ελλάδα 08:00 16:00

Τρίτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 09:30 20:00

Τετάρτη Δικελί Τουρκία 12:00 20:00

Πέμπτη Κουσάντασι Τουρκία 08:00 23:30

Παρασκ. Πάτμος* Ελλάδα 07:00 18:30

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα - 16:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 09:30 20:00

Δευτέρα Καβάλα Ελλάδα 08:00 16:00

Τρίτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 09:30 20:00

Τετάρτη Δικελί Τουρκία 12:00 20:00

Πέμπτη Κουσάντασι Τουρκία 08:00 23:30

Παρασκ. Πάτμος* Ελλάδα 07:00 18:30

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00 15:00

Κυριακή Κωνσταντινούπολη Τουρκία 15:00

Δευτέρα Κωνσταντινούπολη Τουρκία 18:00

Τρίτη Καβάλα Ελλάδα 11:00 20:00

Τετάρτη Θεσσαλονίκη Ελλάδα 08:00 19:00

Πέμπτη Βόλος Ελλάδα 08:00 18:30

Παρασκ. Σαντορίνη* Ελλάδα 09:00 20:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 15:00

Κυριακή Κωνσταντινούπολη Τουρκία 15:00

Δευτέρα Κωνσταντινούπολη Τουρκία 18:00

Τρίτη Καβάλα Ελλάδα 11:00 20:00

Τετάρτη Θεσσαλονίκη Ελλάδα 08:00 19:00

Πέμπτη Βόλος Ελλάδα 08:00 18:30

Παρασκ. Σαντορίνη* Ελλάδα 09:00 20:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00 17:00

Κυριακή Εν πλω

Δευτέρα Κάιρο (Πορτ Σάιντ) Αίγυπτος 06:30 22:00

Τρίτη Ασντόντ Ισραήλ 08:00 22:00

Τετάρτη Λεμεσός Κύπρος 11:00 18:00

Πέμπτη Ρόδος Ελλάδα 12:00 18:30

Παρασκ. Κουσάντασι Τουρκία 07:00 17:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00

http://celestyal.com/


ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ
& ΕΚΛΕΚΤΟ ΆΙΓΆΙΟ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 25 Φεβρουαρίου 2023, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα 
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 
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All-inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 25 Φεβρουαρίου 2023 
από 1,880 €^ ανά άτομο

ΚΡΟΥΆΖΙΕΡΆ 14 
ΔΙΆΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 2023
All-Inclusive κρουαζιέρες. 
Περιλαμβάνει τέσσερις δωρεάν εκδρομές

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 17:00

Κυριακή Εν πλω

Δευτέρα Κάιρο (Πορτ Σάιντ) Αίγυπτος 06:30 22:00

Τρίτη Ασντόντ Ισραήλ 08:00 22:00

Τετάρτη Λεμεσός Κύπρος 11:00 18:00

Πέμπτη Ρόδος Ελλάδα 12:00 18:30

Παρασκ. Κουσάντασι Τουρκία 07:00 17:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00 15:00

Κυριακή Κωνσταντινούπολη Τουρκία 15:00

Δευτέρα Κωνσταντινούπολη Τουρκία 18:00

Τρίτη Καβάλα Ελλάδα 11:00 20:00

Τετάρτη Θεσσαλονίκη Ελλάδα 08:00 19:00

Πέμπτη Βόλος Ελλάδα 08:00 18:30

Παρασκ. Σαντορίνη* Ελλάδα 09:00 20:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00



ΕΚΛΕΚΤΟ ΆΙΓΆΙΟ 
& ΕΙΔΥΛΛΙΆΚΟ ΆΙΓΆΙΟ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση 
την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 8 Απριλίου 2023, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα 
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 
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ΕΙΔΥΛΛΙΆΚΟ ΆΙΓΆΙΟ & ΣΤΆ ΒΗΜΆΤΆ 
ΤΟΥ ΆΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΆΥΛΟΥ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 7 Οκτωβρίου 2023, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα 
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 
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ΣΤΆ ΒΗΜΆΤΆ ΤΟΥ ΆΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΆΥΛΟΥ & ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 21 Οκτωβρίου 2023, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα 
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 

Α
π

ο
β

ίβ
α

σ
η

 μ
ε
 α

κ
ά

το
υ

ς
 κ

α
ιρ

ο
ύ
 ε

π
ιτ

ρ
έ
π

ο
ν
το

ς
.

45

All-inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 8 Απριλίου 2023 
από 1,880 €^ ανά άτομο

All-inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 7 Οκτωβρίου 2023 
από 1,880 €^ ανά άτομο

All-inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 21 Οκτωβρίου 2023 
από 1,880 €^ ανά άτομο

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 15:00

Κυριακή Κωνσταντινούπολη Τουρκία 15:00

Δευτέρα Κωνσταντινούπολη Τουρκία 18:00

Τρίτη Καβάλα Ελλάδα 11:00 20:00

Τετάρτη Θεσσαλονίκη Ελλάδα 08:00 19:00

Πέμπτη Βόλος Ελλάδα 08:00 18:30

Παρασκ. Σαντορίνη* Ελλάδα 09:00 20:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00 17:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 10:00 19:00

Δευτέρα Κουσάντασι (Ephesus) Τουρκία 13:00 21:00

Τρίτη Ρόδος Ελλάδα 09:00 18:00

Τετάρτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 07:00 12:00

Τετάρτη Σαντορίνη* Ελλάδα 16:30

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 02:00

Πέμπτη Μύκονος* Ελλάδα 08:00

Παρασκ. Μύκονος* Ελλάδα 02:00

Παρασκ. Μήλος* Ελλάδα 09:00 19:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 17:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 10:00 19:00

Δευτέρα Κουσάντασι (Ephesus) Τουρκία 13:00 21:00

Τρίτη Ρόδος Ελλάδα 09:00 18:00

Τετάρτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 07:00 12:00

Τετάρτη Σαντορίνη* Ελλάδα 16:30

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 02:00

Πέμπτη Μύκονος* Ελλάδα 08:00

Παρασκ. Μύκονος* Ελλάδα 02:00

Παρασκ. Μήλος* Ελλάδα 09:00 19:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00 16:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 09:30 20:00

Δευτέρα Καβάλα Ελλάδα 08:00 16:00

Τρίτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 09:30 20:00

Τετάρτη Δικελί Τουρκία 12:00 20:00

Πέμπτη Κουσάντασι Τουρκία 08:00 23:30

Παρασκ. Πάτμος* Ελλάδα 07:00 18:30

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00 -

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 16:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 09:30 20:00

Δευτέρα Καβάλα Ελλάδα 08:00 16:00

Τρίτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 09:30 20:00

Τετάρτη Δικελί Τουρκία 12:00 20:00

Πέμπτη Κουσάντασι Τουρκία 08:00 23:30

Παρασκ. Πάτμος* Ελλάδα 07:00 18:30

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00 17:00

Κυριακή Εν πλω

Δευτέρα Κάιρο (Πορτ Σάιντ) Αίγυπτος 06:30 22:00

Τρίτη Ασντόντ Ισραήλ 08:00 22:00

Τετάρτη Λεμεσός Κύπρος 11:00 18:00

Πέμπτη Ρόδος Ελλάδα 12:00 18:30

Παρασκ. Κουσάντασι Τουρκία 07:00 17:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00 -

http://celestyal.com/


All-Inclusive κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia

ΑΘΗΝΑ/ΜΥΚΟΝΟΣ 

Επιβιβαζόμαστε στο 

Celestyal Olympia, 

αφήνουμε πίσω μας την πρωτεύουσα 

και βάζουμε πλώρη για τον πρώτο 

μας προορισμό, το πανέμορφο νησί 

της Μυκόνου, γνωστό και ως νησί των 

ανέμων. Θα έχετε όλο το απόγευμα 

στη διάθεσή σας για να κάνετε μια 

βόλτα στην ατμοσφαιρική παλιά πόλη 

με τα ολόλευκα σπίτια, τα γραφικά 

σοκάκια, τις όμορφες εκκλησίες και τα 

υπέροχα παραθαλάσσια εστιατόρια. 

Αναμφισβήτητα θα αναγνωρίσετε τους 

λευκούς ανεμόμυλους που στέκουν ο 

ένας δίπλα στον άλλον αγναντεύοντας 

τη θάλασσα.

01
ΗΜΕΡΑ

Αυτό το τριήμερο 

εξερεύνησης 

σας πάει σε τρεις από 

τους πιο όμορφους και 

γεμάτους πολιτισμό 

προορισμούς του 

Αιγαίου. Περιπλανηθείτε 

στα σοκάκια της Μυκόνου 

όταν πέφτει η νύχτα και 

μείνετε γοητευμένοι 

από την ομορφιά και 

την ατμόσφαιρα που 

αποπνέει. Ανακαλύψτε 

το εντυπωσιακό 

Κουσάντασι, κάνοντας 

μία επίσκεψη στο θαύμα 

της Αρχαίας Εφέσου, 

επισκεφθείτε τις τοπικές 

υπαίθριες αγορές και 

δοκιμάστε ένα από 

τα πολλά μπαρ και 

εστιατόρια που είναι 

διάσπαρτα δίπλα στη 

θάλασσα. Η κρουαζιέρα 

κλείνει με μία ολόκληρη 

ημέρα στη μοναδική 

Σαντορίνη. Απολαύστε 

την μαγευτική θέα ενώ 

δοκιμάζετε τα φημισμένα 

τοπικά εδέσματα.
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  Κουσάντασι

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ/ΠΑΤΜΟΣ  

Το πρωί φτάνουμε στην 

πολύχρωμη τουρκική 

παραθαλάσσια πόλη Κουσάντασι. Το 

Κουσάντασι αποτελεί την πύλη προς τα 

ελληνιστικά ερείπια της Εφέσου, που 

φημίζεται για ένα από τα Επτά Θαύματα 

του Αρχαίου Κόσμου, τον ναό της 

Αρτέμιδος. Μια δωρεάν εκδρομή σας 

περιμένει, μην τη χάσετε!

Η Πάτμος είναι ένα από τα βορειότερα 

και ένα από τα πιο μικρά και πιο 

γοητευτικά νησιά των Δωδεκανήσων. 

Η Πάτμος είναι διάσημη, διότι σε αυτό 

το νησί είχε τα οράματα ο Ιωάννης 

ο Βαπτιστής και γιατί εδώ γράφτηκε 

το Βιβλίο της Αποκάλυψης. Πολλοί το 

αμφισβητούν, αλλά γιατί να χαλάσουμε 

μια τέτοια καλή ιστορία;

02
ΗΜΕΡΑ

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΆΙΓΆΙΟΥ (ΜΑΡ & ΝΟΕ)



ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

Το ταξίδι μας συνεχίζεται 

με ένα απόγευμα στη 

μαγευτική Σαντορίνη, διάσημη σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Η Σαντορίνη 

με τα υπέροχα τοπία της, τα 

χαρακτηριστικά λευκά σπίτια στην 

πρωτεύουσα, τα Φηρά, και φυσικά την 

εκκλησία με τον μπλε τρούλο στην 

Οία είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και 

είμαστε σίγουροι ότι το θέαμα θα σας 

κόψει την ανάσα. Μην φύγετε από τη 

Σαντορίνη χωρίς να επισκεφθείτε ένα 

από τα πολλά εστιατόρια στην άκρη 

της Καλντέρας. 

03
ΗΜΕΡΑ

  Αθήνα

ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Όμορφο απόγευμα στη Μύκονο

•• Αρχαία Έφεσος, ένα από τα μεγαλύτερα  
 υπαίθρια μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο

•• Μία ολόκληρη ημέρα στη Σαντορίνη

ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή στην ελληνική 

πρωτεύουσα μετά από ένα 

ταξίδι περιπέτειας και ανακαλύψεων 

που μας άφησε όλους έκθαμβους.

04
ΗΜΕΡΑ

  Σαντορίνη
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  Σύρος

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

 (ΜΑΡ & ΝΟΕ)

http://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΆΙΓΆΙΟΥ (ΜΑΡ & ΝΟΕ)
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

All-Inclusive κρουαζιέρα 3 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia 
από 530 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΠΑΤΜΟΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Νοέμβριος 04, 11, 18, 25

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Μάρτιος 17, 24 

Νοέμβριος 03, 10, 17, 24

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 530 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 640 € ανά άτομο

Σουίτα από 810 € ανά άτομο

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση το Νοέμβριο 
2022, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες 
ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα 
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Παρασκ. Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 11:00

Παρασκ. Μύκονος* Ελλάδα 16:00 23:00

Σάββατο Κουσάντασι Τουρκία 07:00 12:30

Σάββατο Πάτμος* Ελλάδα 16:00 21:00

Κυριακή Σαντορίνη* Ελλάδα 07:00 20:00

Δευτέρα Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 06:00

  Πάτμος
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  Έφεσος, Κουσάντασι 
       - η εκδρομή περιλαμβάνεται στην τιμή

Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

•• Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι

•• Οία, Σαντορίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις εκδρομές μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το celestyal.com, ρωτήστε 

τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή 
κάντε κλικ εδώ για να δείτε το 

φυλλάδιό μας διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Οία, Σαντορίνη - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Αθήνα

Μύκονος

Σαντορίνη

Κουσάντασι

Πάτμος

Λιμάνια 
επιβίβασης

http://brochures.celestyal.com/2022-iconic-aegean-winter-3night-excursions-euros
http://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΆΙΓΆΙΟΥ
All-Inclusive κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia

ΑΘΗΝΑ/ΜΥΚΟΝΟΣ 

Επιβιβαζόμαστε στο 

Celestyal Olympia, 

αφήνουμε πίσω μας την πρωτεύουσα 

και βάζουμε πλώρη για τον πρώτο 

μας προορισμό, το πανέμορφο νησί 

της Μυκόνου, γνωστό και ως νησί των 

ανέμων. Θα έχετε όλο το απόγευμα 

στη διάθεσή σας για να κάνετε μια 

βόλτα στην ατμοσφαιρική παλιά πόλη 

με τα ολόλευκα σπίτια, τα γραφικά 

σοκάκια, τις όμορφες εκκλησίες και τα 

υπέροχα παραθαλάσσια εστιατόρια. 

Αναμφισβήτητα θα αναγνωρίσετε τους 

λευκούς ανεμόμυλους που στέκουν ο 

ένας δίπλα στον άλλον αγναντεύοντας 

τη θάλασσα.

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ/ΠΑΤΜΟΣ  

Το πρωί φτάνουμε στην 

πολύχρωμη τουρκική 

παραθαλάσσια πόλη Κουσάντασι. Το 

Κουσάντασι αποτελεί την πύλη προς τα 

ελληνιστικά ερείπια της Εφέσου, που 

φημίζεται για ένα από τα Επτά Θαύματα 

του Αρχαίου Κόσμου, τον ναό της 

Αρτέμιδος. Μια δωρεάν εκδρομή σας 

περιμένει, μην τη χάσετε!

Η Πάτμος είναι ένα από τα βορειότερα 

και ένα από τα πιο μικρά και πιο 

γοητευτικά νησιά των Δωδεκανήσων. 

Η Πάτμος είναι διάσημη, διότι σε αυτό 

το νησί είχε τα οράματα ο Ιωάννης 

ο Βαπτιστής και γιατί εδώ γράφτηκε 

το Βιβλίο της Αποκάλυψης. Πολλοί το 

αμφισβητούν, αλλά γιατί να χαλάσουμε 

μια τέτοια καλή ιστορία;

02
ΗΜΕΡΑ

01
ΗΜΕΡΑ

Μπορεί να είναι 

μια σύντομη 

κρουαζιέρα, αλλά θα 

εκπλαγείτε από τα 

αξιοθέατα και τους 

προορισμούς που θα 

επισκεφθείτε. Τη Μύκονο 

και τους περίφημους 

ανεμόμυλους, το 

Κουσάντασι στην 

Τουρκία, πύλη για 

την Έφεσο, εκεί όπου 

βρισκόταν κάποτε ένα 

από τα Επτά Θαύματα 

του Αρχαίου Κόσμου και 

τα υπέροχα ελληνικά 

νησιά της Πάτμου, 

της Κρήτης και της 

Σαντορίνης. Θα έχετε τις 

καλύτερες αναμνήσεις 

από αυτό το ταξίδι σας 

στο όμορφο Αιγαίο.
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

 (ΜΑΡ – ΟΚΤ)



ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)/
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

Καλώς ήλθατε στην Κρήτη, 

το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, έναν 

τόπο μυστηρίου, μύθων και θρύλων. 

Επισκεφθείτε την κοσμοπολίτικη 

πρωτεύουσα, το Ηράκλειο, και κάποια 

από τα εξαιρετικά αρχαιολογικά και 

ιστορικά μνημεία της Κρήτης. Μπορείτε, 

επίσης, να μάθετε περισσότερα για 

την τέχνη και τη δημιουργικότητα των 

Μινωιτών. Μην χάσετε τη δωρεάν 

επίσκεψη στο Παλάτι της Κνωσού, την 

πάλαι ποτέ κοιτίδα του παλαιότερου 

ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά και τόπου 

που διαδραματίστηκε ο μύθος του 

Θησέα και του Μινώταυρου.

Το ταξίδι μας συνεχίζεται με ένα 

απόγευμα στη μαγευτική Σαντορίνη, η 

οποία είναι γνωστή σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Η Σαντορίνη με τα υπέροχα 

τοπία της, τα χαρακτηριστικά λευκά 

σπίτια στην πρωτεύουσα, τα Φηρά, 

και φυσικά την εκκλησία με τον 

μπλε τρούλο στην Οία είναι άμεσα 

αναγνωρίσιμη και είμαστε σίγουροι 

ότι το θέαμα θα σας κόψει την ανάσα. 

Μην φύγετε από τη Σαντορίνη χωρίς 

να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά 

εστιατόρια στην άκρη της Καλντέρας. 

03
ΗΜΕΡΑ

  Πάτμος
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ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Έξι μοναδικά λιμάνια σε τέσσερις ημέρες

•• Απογεύματα σε Μύκονο και Σαντορίνη

•• Το υπέροχο παλάτι της Κνωσού στην Κρήτη

ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή στην ελληνική 

πρωτεύουσα μετά από ένα 

ταξίδι περιπέτειας και ανακαλύψεων 

που μας άφησε όλους έκθαμβους.

04
ΗΜΕΡΑ

  Παλάτι της Κνωσού, Ηράκλειο

  Μύκονος

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

 (ΜΑΡ – ΟΚΤ)

http://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΆΙΓΆΙΟΥ (ΜΑΡ – ΟΚΤ)
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  Σαντορίνη

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Παρασκ. Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 13:00

Παρασκ. Μύκονος* Ελλάδα 18:00 23:00

Σάββατο Κουσάντασι Τουρκία 07:00 13:00

Σάββατο Πάτμος* Ελλάδα 16:30 21:30

Κυριακή Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 07:00 12:00

Κυριακή Σαντορίνη* Ελλάδα 16:30 21:30

Δευτέρα Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 06:00

  Σαντορίνη

All-Inclusive κρουαζιέρα 3 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia 
από 530 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
ΠΑΤΜΟΣ | ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Απρίλιος 22#, 29

Μάιος 06, 13, 20, 27

Ιούνιος 03, 10, 17, 24

Ιούλιος 01, 08, 15, 22, 29

Αύγουστος 05, 12, 19, 26

Σεπτέμβριος 02, 09, 16, 23, 30

Οκτώβριος 07, 14, 21, 28

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Μάρτιος 31

Απρίλιος 07, 14, 21, 28

Μάιος 05, 12, 19, 26

Ιούνιος 02, 09, 16, 23, 30

Ιούλιος 07, 14, 21, 28

Αύγουστος 04, 11, 18, 25

Σεπτέμβριος 01, 08, 15, 22, 29

Οκτώβριος 06, 13, 20, 27

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 530 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 640 € ανά άτομο

Σουίτα από 810 € ανά άτομο

#
 Η συγκεκριμένη αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί  

με το Celestyal Crystal

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον Απρίλιο 2022, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες 
ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής 
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



Αθήνα

Μύκονος

Σαντορίνη

Ηράκλειο

Κουσάντασι

Πάτμος
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Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

•• Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι

•• Παλάτι της Κνωσού, Κρήτη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις εκδρομές μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το celestyal.com, ρωτήστε 

τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή 
κάντε κλικ εδώ για να δείτε το 

φυλλάδιό μας διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Αρχαία Έφεσος - η 
εκδρομή περιλαμβάνεται 
στην τιμή

  Παλάτι της Κνωσού - 
η εκδρομή περιλαμβάνεται 
στην τιμή

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Λιμάνια 
επιβίβασης

http://brochures.celestyal.com/2022-iconic-aegean-summer-3night-excursions-euros
http://celestyal.com/


All-Inclusive κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia

ΑΘΗΝΑ/ΜΥΚΟΝΟΣ 

Επιβιβαζόμαστε στο 

Celestyal Olympia, 

αφήνουμε πίσω μας τον Λαύριο και 

βάζουμε πλώρη για την όμορφη 

Μύκονο στις Κυκλάδες. Η Μύκονος, 

σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, 

σχηματίστηκε από τα απολιθωμένα 

σώματα των γιγάντων που σκότωσε 

ο Ηρακλής. Αναμφισβήτητα θα 

αναγνωρίσετε τους λευκούς 

ανεμόμυλους που στέκουν ο ένας 

δίπλα στον άλλον αγναντεύοντας τη 

θάλασσα. Μην χάσετε την ευκαιρία 

να βγάλετε εδώ μια αναμνηστική 

φωτογραφία. Ο χρόνος θα κυλήσει 

πολύ γρήγορα καθώς απολαμβάνετε 

μια βόλτα στα μοναδικά σοκάκια της 

παλιάς πόλης της Μυκόνου, όπου 

θα βρείτε υπέροχες καφετέριες και 

ταβέρνες.

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ/ΠΑΤΜΟΣ  

Το ζωντανό και πολύχρωμο 

Κουσάντασι στην Τουρκία 

είναι η πύλη προς τα ελληνιστικά 

ερείπια της Εφέσου, που φημίζεται για 

τον Ναό της Αρτέμιδος, ένα από τα 

Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. 

Μην χάσετε τη δωρεάν εκδρομή μας 

στην Έφεσο. Επόμενο λιμάνι μας είναι 

η Πάτμος, ένα μικρό και γοητευτικό 

νησί στα Δωδεκάνησα με έκταση 

λίγο παραπάνω από 20 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. Ο θρύλος λέει ότι σε αυτό 

το νησί είχε τα οράματα ο Ιωάννης ο 

Βαπτιστής και ότι εδώ γράφτηκε το 

Βιβλίο της Αποκάλυψης.

01
ΗΜΕΡΑ

02
ΗΜΕΡΑ

Αυτή η κρουαζιέρα 

εξερεύνησης 4 

διανυκτερεύσεων έχει 

πέντε εμβληματικούς 

προορισμούς και 

συμπεριλαμβάνει 

δύο από τα επτά 

θαύματα του αρχαίου 

κόσμου. Ανακαλύψτε 

την μαγευτική αρχαία 

Έφεσο και την ηρεμία 

στην προκυμαία 

του Κουσάντασι. 

Περιηγηθείτε στην 

παλιά πόλη της Ρόδου 

ή διαλέξτε να πάτε 

νότια στην γραφική 

πόλη της Λίνδου και την 

Ακρόπολη. Τελειώνουμε 

αυτό το ταξίδι με την 

λάμψη της πανέμορφης 

Σαντορίνης, απολαύστε 

το εντυπωσιακό 

ηλιοβασίλεμα και 

δοκιμάστε φανταστικά 

κρασιά και άλλα 

προϊόντα.
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ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Όμορφο απόγευμα στη Μύκονο

•• Μία ολόκληρη ημέρα σε Σαντορίνη και Ρόδο

•• Αρχαία Έφεσος, ένα από τα μεγαλύτερα 
 υπαίθρια μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΆΙΓΆΙΟΥ (ΜΑΡ, ΟΚΤ, ΝΟΕ)



ΡΟΔΟΣ 

Ο Κολοσσός της Ρόδου, 

ένα από τα Επτά Θαύματα 

του Αρχαίου Κόσμου, δέσποζε 

κάποτε στο λιμάνι. Περιηγηθείτε στην 

υπέροχη παλιά πόλη, έναν λαβύρινθο 

από πλακόστρωτα δρομάκια που θα 

σας μεταφέρουν στην Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία και μην χάσετε την 

περιοχή των Ιπποτών και το Παλάτι 

του Μεγάλου Μαγίστρου. Η Ρόδος 

είναι επίσης γνωστή ως το Νησί των 

Ιπποτών. Έχουμε μια ολόκληρη ημέρα 

εδώ, οπότε εκμεταλλευτείτε τον 

χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας 

για να ανακαλύψετε τα κρυστάλλινα 

νερά, τις υπέροχες παραλίες και τις 

καταπράσινες κοιλάδες.
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  Ρόδος

03
ΗΜΕΡΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

Το ταξίδι μας συνεχίζεται 

περνώντας τη μέρα 

στη Σαντορίνη, η οποία είναι 

γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 

Σαντορίνη με τα υπέροχα τοπία της, 

τα χαρακτηριστικά λευκά σπίτια στην 

πρωτεύουσα, τα Φηρά, και φυσικά την 

εκκλησία με τον μπλε τρούλο στην 

Οία είναι άμεσα αναγνωρίσιμη και 

είμαστε σίγουροι ότι το θέαμα θα σας 

κόψει την ανάσα. Μην φύγετε από τη 

Σαντορίνη χωρίς να επισκεφθείτε ένα 

από τα πολλά εστιατόρια στην άκρη 

της Καλντέρας.

04
ΗΜΕΡΑ

ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή στην ελληνική 

πρωτεύουσα μετά από ένα 

ταξίδι περιπέτειας και ανακαλύψεων 

που μας άφησε όλους έκθαμβους.

05
ΗΜΕΡΑ

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

 (ΜΑΡ, ΟΚΤ, ΝΟΕ)

http://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΆΙΓΆΙΟΥ (ΜΑΡ, ΟΚΤ, ΝΟΕ)
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  Πάτμος

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

  Ρόδος

All-Inclusive κρουαζιέρα 4 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia 
από 670 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
ΠΑΤΜΟΣ | ΡΟΔΟΣ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Οκτώβριος 31

Νοέμβριος 07, 14, 21

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Μάρτιος 13, 20

Οκτώβριος 30

Νοέμβριος 06, 13, 20, 27

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 670 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 810 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,030 € ανά άτομο

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον 
Οκτώβριο 2022, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων 
για άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά 
τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Δευτέρα Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 11:00

Δευτέρα Μύκονος* Ελλάδα 16:00 23:00

Τρίτη Κουσάντασι Τουρκία 07:00 12:30

Τρίτη Πάτμος* Ελλάδα 16:00 21:00

Τετάρτη Ρόδος Ελλάδα 07:00 18:00

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 7:00 20:00

Παρασκ. Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 06:00



Αθήνα

Μύκονος

Σαντορίνη

Κουσάντασι

Πάτμος

Ρόδος

Λιμάνια 
επιβίβασης
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Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

•• Ακρόπολη της Λίνδου, Ρόδος

•• Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις εκδρομές μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το celestyal.com, ρωτήστε 

τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή 
κάντε κλικ εδώ για να δείτε το 

φυλλάδιό μας διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Ακρόπολη της Λίνδου, Ρόδος
- η εκδρομή περιλαμβάνεται στην τιμή

  Έφεσος - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

http://brochures.celestyal.com/2022-iconic-aegean-winter-4night-excursions-euros
http://celestyal.com/


All-Inclusive κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia

ΑΘΗΝΑ/ΜΥΚΟΝΟΣ 

Επιβιβαζόμαστε στο 

Celestyal Olympia, 

αφήνουμε πίσω μας τον Λαύριο και 

βάζουμε πλώρη για την όμορφη 

Μύκονο στις Κυκλάδες. Η Μύκονος, 

σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, 

σχηματίστηκε από τα απολιθωμένα 

σώματα των γιγάντων που σκότωσε 

ο Ηρακλής. Αναμφισβήτητα θα 

αναγνωρίσετε τους λευκούς 

ανεμόμυλους που στέκουν ο ένας 

δίπλα στον άλλον αγναντεύοντας τη 

θάλασσα. Μην χάσετε την ευκαιρία 

να βγάλετε εδώ μια αναμνηστική 

φωτογραφία. Ο χρόνος θα κυλήσει 

πολύ γρήγορα καθώς απολαμβάνετε 

μια βόλτα στα μοναδικά σοκάκια της 

παλιάς πόλης της Μυκόνου, όπου 

θα βρείτε υπέροχες καφετέριες και 

ταβέρνες.

ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ/ΠΑΤΜΟΣ  

Το ζωντανό και πολύχρωμο 

Κουσάντασι στην Τουρκία 

είναι η πύλη προς τα ελληνιστικά 

ερείπια της Εφέσου, που φημίζεται για 

τον Ναό της Αρτέμιδος, ένα από τα 

Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. 

Μην χάσετε τη δωρεάν εκδρομή μας 

στην Έφεσο. Επόμενο λιμάνι μας είναι 

η Πάτμος, ένα μικρό και γοητευτικό 

01
ΗΜΕΡΑ

Θρυλική είναι η 

κατάλληλη λέξη για 

αυτή την κρουαζιέρα. Η 

ιστορία, οι μύθοι και οι 

θρύλοι κάθε προορισμού 

θα σας γοητεύσουν και 

θα σας συναρπάσουν. 

Σε αυτή την κρουαζιέρα 

θα γνωρίσουμε δυο 

από τα Επτά Θαύματα 

του Αρχαίου Κόσμου. 

Ανακαλύψτε το όμορφο 

νησί των ανέμων και 

τους χαρακτηριστικούς 

ανεμόμυλους. Μάθετε 

περισσότερα κι εκτιμήστε 

την τέχνη και τη 

δημιουργικότητα αρχαίων 

πολιτισμών, όπως των 

Μινωιτών.

02
ΗΜΕΡΑ
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΆΙΓΆΙΟΥ (ΜΑΡ – ΟΚΤ)



ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή στην ελληνική 

πρωτεύουσα μετά από ένα 

συναρπαστικό ταξίδι. 

νησί στα Δωδεκάνησα με έκταση 

λίγο παραπάνω από 20 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. Ο θρύλος λέει ότι σε αυτό 

το νησί είχε τα οράματα ο Ιωάννης ο 

Βαπτιστής και ότι εδώ γράφτηκε το 

Βιβλίο της Αποκάλυψης.

ΡΟΔΟΣ 

Ο Κολοσσός της Ρόδου, 

ένα από τα Επτά Θαύματα 

του Αρχαίου Κόσμου, δέσποζε 

κάποτε στο λιμάνι. Περιηγηθείτε στην 

υπέροχη παλιά πόλη, έναν λαβύρινθο 

από πλακόστρωτα δρομάκια που θα 

σας μεταφέρουν στην Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία και μην χάσετε την 

περιοχή των Ιπποτών και το Παλάτι 

του Μεγάλου Μαγίστρου. Η Ρόδος 

είναι επίσης γνωστή ως το Νησί των 

Ιπποτών. Έχουμε μια ολόκληρη ημέρα 

εδώ, οπότε εκμεταλλευτείτε τον 

χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας 

για να ανακαλύψετε τα κρυστάλλινα 

νερά, τις υπέροχες παραλίες και τις 

05
ΗΜΕΡΑ

03
ΗΜΕΡΑ
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ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Απογεύματα στη Μύκονο και την Πάτμο 

•• Μια γεμάτη ημέρα στη Ρόδο

•• Αρχαία Έφεσος, ένα από τα μεγαλύτερα  
 υπαίθρια μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο

καταπράσινες κοιλάδες. Λάβετε 

μέρος στη δωρεάν εκδρομή μας 

κι επισκεφθείτε την Ακρόπολη της 

Λίνδου και στη συνέχεια κάντε μια 

βόλτα στην παλιά πόλη της Ρόδου.

ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)/
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

Η Κρήτη είναι το 

μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το 

πέμπτο μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, 

ένας τόπος μύθων και θρύλων. 

Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να 

επισκεφθείτε την πρωτεύουσα, το 

Ηράκλειο, και να γνωρίσετε την 

ιστορία της.

Στη συνέχεια, θα απολαύσουμε μια 

βραδιά στην απαράμιλλης ομορφιάς 

Σαντορίνη, όπου θα έχετε την 

ευκαιρία να δείτε την εκκλησία με 

τον μπλε τρούλο στην Οία. Θα έχετε 

επίσης χρόνο για ένα υπέροχο, 

παραδοσιακό γεύμα σε ένα από 

τα πολλά εστιατόρια με θέα την 

Καλντέρα.

04
ΗΜΕΡΑ

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

 (ΜΑΡ – ΟΚΤ)

http://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΆΙΓΆΙΟΥ (ΜΑΡ – ΟΚΤ)
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  Μύκονος

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Δευτέρα Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 13:00

Δευτέρα Μύκονος* Ελλάδα 18:00 23:00

Τρίτη Κουσάντασι Τουρκία 07:00 13:00

Τρίτη Πάτμος* Ελλάδα 16:30 21:30

Τετάρτη Ρόδος Ελλάδα 07:00 18:00

Πέμπτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 07:00 12:00

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 16:30 21:30

Παρασκ. Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 06:00

  Πάτμος

All-Inclusive κρουαζιέρα 4 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia 
από 670 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
ΠΑΤΜΟΣ | ΡΟΔΟΣ 
ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Απρίλιος 18#, 25#

Μάιος 02, 09, 16, 23, 30

Ιούνιος 06, 13, 20, 27

Ιούλιος 04, 11, 18, 25

Αύγουστος 01, 08, 15, 22, 29

Σεπτέμβριος 05, 12, 19, 26

Οκτώβριος 03, 10, 17, 24

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Μάρτιος 27

Απρίλιος 03, 10, 17, 24

Μάιος 01, 08, 15, 22, 29

Ιούνιος 05, 12, 19, 26

Ιούλιος 03, 10, 17, 24, 31

Αύγουστος 07, 14, 21, 28

Σεπτέμβριος 04, 11, 18, 25

Οκτώβριος 02, 09, 16, 23

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 670 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 810 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,030 € ανά άτομο

# Οι συγκεκριμένες αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν 

με το Celestyal Crystal

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση Τον Απρίλιο 2022, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες 
ενδέχεται να διαφέρουν. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής 
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



Αθήνα

Μύκονος

Σαντορίνη

Ηράκλειο

Κουσάντασι

Πάτμος

Ρόδος
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Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

•• Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι

•• Ακρόπολη της Λίνδου, Ρόδος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις εκδρομές μας, παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το celestyal.com, ρωτήστε 

τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή 
κάντε κλικ εδώ για να δείτε το 

φυλλάδιό μας διαδικτυακά.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Έφεσος - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

  Ακρόπολη της Λίνδου, Ρόδος
- η εκδρομή περιλαμβάνεται στην τιμή

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Λιμάνια 
επιβίβασης

http://brochures.celestyal.com/2022-iconic-aegean-summer-4night-excursions-euros
http://celestyal.com/


ΑΘΗΝΑ 

Ξεκινάμε το ταξίδι 

μας από την αρχαία 

πρωτεύουσα του κόσμου, την κοιτίδα 

του δυτικού πολιτισμού και γενέτειρα 

της δημοκρατίας. Λέγεται ότι ο ίδιος 

ο Άγιος Παύλος έφτασε με πλοίο 

στο λιμάνι της Αθήνας και έκανε το 

κήρυγμά του στον λόφο του Αρείου 

Πάγου, κοντά στην καρδιά της πόλης, 

την Ακρόπολη. Η Αρχαία Αγορά στην 

περιοχή της Πλάκας, ήταν ένα από 

τα πολλά σημεία συνάντησης του 

Αποστόλου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ ΚΆΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆ
All-Inclusive κρουαζιέρα 18 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τα παχιά Βυζαντινά 

τείχη, που προστατεύουν 

τη Θεσσαλονίκη, αποτελούν την 

πύλη προς αρχαιολογικά τοπία σε 

ελικοειδή, πλακόστρωτα δρομάκια. 

Κατευθυνόμενοι προς το λιμάνι, θα 

μαγευτείτε από την πολιτιστική και 

εκλεπτυσμένη πόλη, κάτω από το 

χρυσό, Ελληνικό φως.

Λεωφόροι με φοίνικες φιλοξενούν 

καταστήματα και πολυτελή εστιατόρια, 

ενώ τα ιστορικά πλακόστρωτα 

δρομάκια οδηγούν σε παραδοσιακές 

ταβέρνες και ουζερί για κάθε γούστο. 

Πανέμορφες εκκλησίες εμφανίζονται 

σε κάθε γωνιά, λαϊκές αγορές πουλούν 

πολύχρωμα ντόπια προϊόντα και 

στην πλατεία Αριστοτέλους μπορείτε 

να βρείτε σκιώδη σημεία, για να 

απολαύσετε σπιτικό παγωτό και να 

χαζέψετε τους περαστικούς.

ΣΜΥΡΝΗ 

Φτάνουμε στον 

σμαραγδένιο κόλπο της 

Σμύρνης και απολαμβάνουμε την 

πόλη με τη χαρακτηριστική τουρκική 

αισθητική. Το Μαργαριτάρι του Αιγαίου, 

η Σμύρνη, έχει μια πλούσια κληρονομιά 

από πολυπολιτισμικές επιρροές, οπότε 

η κουζίνα και οι κοινότητες βρίθουν 

επιλογών. Ακόμη και τον χειμώνα, η 

χαλαρή και ζωηρή ατμόσφαιρα φέρνει 

την αίσθηση του καλοκαιριού.

ΡΟΔΟΣ 

Κάποτε, το λιμάνι κοσμούσε 

ο Κολοσσός της Ρόδου, 

το τρίτο από τα Επτά Θαύματα του 

Κόσμου, αλλά δυστυχώς όχι πια. Αντί 

γι’ αυτό, μπορείτε να απολαύσετε 

την Παλιά Πόλη, έναν λαβύρινθο από 

ατμοσφαιρικά πλακόστρωτα δρομάκια, 

που θα σας ταξιδέψουν πίσω στα 

χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

και πριν.
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Ετοιμαστείτε για 

μια μοναδική 

χριστουγεννιάτικη 

περιπέτεια, γιορτάζοντας 

αυτήν την εποχή και 

βιώνοντας παραδόσεις 

σε Ευρώπη, Αφρική 

και Ασία. Θαυμάστε 

τις πυραμίδες και 

εξερευνήστε αρχαίες 

πόλεις, ακολουθήστε την 

ιστορία της Μαρίας και 

του Ιωσήφ την ημέρα 

των Χριστουγέννων 

και παρακολουθήστε 

τα πυροτεχνήματα της 

Πρωτοχρονιάς στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Είναι το δικό σας 

χριστουγεννιάτικο θαύμα.
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ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων στη Χάιφα

•• Πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στην Κωνσταντινούπολη

2022

  Κωνσταντινούπολη

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



  Σμυρνη

   

ΛΕΜΕΣΟΣ 

Η γεμάτη ζωή καρδιά 

του τουρισμού στην 

Κύπρο είναι γεμάτη χαρακτήρα και 

ιστορία, με ένα από τα εμβληματικά 

της μνημεία να είναι το υπεραιωνόβιο 

Κάστρο της Λεμεσού, που φιλοξενεί 

το Μεσαιωνικό Μουσείο της Κύπρου 

και τη συλλογή του από κεραμικά και 

ταφόπλακες. Πολύ κοντά στη Λεμεσό 

θα συναντήσετε την εμβληματική 

Πέτρα του Ρωμιού και το Κάστρο των 

Ιπποτών στο Κολόσσι. Στο κέντρο της 

Λεμεσού θα βρείτε κοσμοπολίτικα και 

γεμάτα ζωή καφέ, μπαρ και εστιατόρια, 

που βρίσκονται στην κορυφή των 

προτιμήσεων των ντόπιων, αλλά και 

των επισκεπτών. Περιλαμβάνεται 

δωρεάν εκδρομή.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Η δεύτερη μεγάλη 

πόλη της Αιγύπτου 

ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Μέγα 

Αλέξανδρο και αποτελεί επίκεντρο 

μύθων και θρύλων, καθώς και μέρος 

του πρώτου από τα Επτά Θαύματα 

του Κόσμου. Ο επιβλητικός Φάρος 

της Αλεξάνδρειας κοσμούσε την 

είσοδο στο αρχαίο λιμάνι και η 

Μεγάλη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

αποτελούσε καταφύγιο της αρχαίας 

γνώσης. Παρόλο που δεν έχουν 

απομείνει και πολλά από το ένδοξο 

παρελθόν της, η Αλεξάνδρεια είναι 

σήμερα ένα γεμάτο ζωντάνια, 

κοσμοπολίτικο εμπορικό κέντρο. 

Αν θέλετε να εξερευνήσετε λίγο 

παραπάνω, ελάτε μαζί μας στη δωρεάν 

εκδρομή στο Κάιρο και τις Πυραμίδες 

της Γκίζας, το μοναδικού από τα Επτά 

Θαύματα του Κόσμου που στέκει 

ακόμη όρθιο. 

ΧΑΙΦΑ 

Η χριστουγεννιάτικη 

ιστορία σας σας 

καθοδηγεί στο ίδιο μονοπάτι που 

ακολούθησαν οι Τρεις Μάγοι στο 

ταξίδι τους προς τη Βηθλεέμ της 

Παλαιστίνης. Εδώ στη Χάιφα, στο 

σημερινό Ισραήλ, θα περάσετε την 

παραμονή των Χριστουγέννων και τα 

Χριστούγεννα, ζωντανεύοντας την ιερή 

ιστορία. Περιπλανηθείτε στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες γειτονιές και βιώστε 

το μείγμα της σύγχρονης ζωής με την 

αρχαία κουλτούρα. 

ΑΘΗΝΑ 

Όταν επιστρέψουμε στην 

Αθήνα για μια γιορτινή 

μέρα σε ελληνικό στυλ, μπορείτε να 

επιλέξετε πώς θα περάσετε τη μέρα 

σας. Θα επισκεφθείτε τα θρυλικά 

ιστορικά μνημεία; Θα θαυμάσετε τη 

θέα της πόλης από την Ακρόπολη; Θα 

κάνετε ψώνια τελευταίας στιγμής για 

να δώσετε στους αγαπημένους στην 

πατρίδα σας; Εσείς αποφασίζετε. Αυτή 

είναι η βάση μας και ανυπομονούμε να 

σας τη δείξουμε. 

ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
Καλώς ορίσατε στην 

Κρήτη, τη μεγαλόνησο της 

Ελλάδας και ένα μέρος μυστηρίου, 

μύθων και θρύλων. Θα έχετε την 

ευκαιρία να απολαύσετε τη γεμάτη 

χαρακτήρα πόλη του Ηρακλείου 

και μερικά από τα εξαιρετικά 

αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία της 

Κρήτης. Μπορείτε επίσης να μάθετε 

περισσότερα για την τέχνη και τη 

δημιουργικότητα των Μινωιτών. Έχουμε 

συμπεριλάβει μια δωρεάν επίσκεψη 

στο Παλάτι της Κνωσού, το μέρος που 

φιλοξένησε τον αρχαιότερο πολιτισμό 

της Ευρώπης, καθώς και τον θρύλο 

του Έλληνα ήρωα Θησέα και του 

Μινώταυρου.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

Το ταξίδι μας συνεχίζεται 

και περνάμε την ημέρα 

μας στη Σαντορίνη, με τα τοπία της να 

είναι γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Σίγουρα θα σας κόψει την ανάσα με 

τα επιβλητικά τοπία, τα λευκά σπιτάκια 

στη Θήρα και φυσικά, την εκκλησία με 

τον μπλε θόλο στην Οία. Μην ξεχάσετε 

να απολαύσετε τη θέα από κάποιο από 

τα εστιατόρια που βρίσκονται χωμένα 

στην Καλντέρα.
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ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Περιλαμβάνεται μια δωρεάν 

εκδρομή στην Έφεσο. Το 

Κουσάντασι είναι η πύλη για την Έφεσο, 

που ήταν κάποτε η δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και 

φυσικά ο τόπος ενός ακόμη από τα Επτά 

Θαύματα της Αρχαιότητας – του Ναού της 

Αρτέμιδος. Πιστεύεται ότι ο απόστολος 

Παύλος έγραψε εδώ την Επιστολή προς 

Εφεσίους και ότι κήρυττε στο Μεγάλο 

Θέατρο της Εφέσου, που είναι χτισμένο 

στους πρόποδες του όρους Πίον. Είναι 

μέχρι σήμερα γνωστό για την εξαιρετική 

ακουστική του. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, 

οι Βενετοί και οι 

Οθωμανοί έχουν κυριαρχήσει σε αυτή 

την πόλη που εκτείνεται στην Ευρώπη και 

την Ασία, με τον Βόσπορο να τη χωρίζει. 

Θα δείτε το Σουλτάν Αχμέτ (Μπλε) 

Τζαμί, το Ιπποδρόμιο, την Εκκλησία 

της Αγίας Σοφίας, το Παλάτι Τοπκαπί, 

τη Γέφυρα του Γαλατά και φυσικά, το 

ασύγκριτο Μεγάλο Παζάρι. Εδώ θα δείτε 

μόνο μερικά ψήγματα του μέρους που 

κάποτε ήταν γνωστό ως Βυζάντιο και 

Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Παύλος 

πέρασε πολλές φορές από την κοντινή 

πόλη της Τροίας.

ΒΟΛΟΣ 

Το πρωί φτάνουμε στην 

ελκυστική παραλιακή πόλη 

του Βόλου. Το τοπίο γύρω από το Βόλο 

θα σας καθηλώσει και αποτελεί έδρα 

μερικών από τις πιο αξιοσημείωτες 

ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας. Ο 

Βόλος ήταν η μυθική έδρα του Ιάσονα 

και των Αργοναυτών. Η περίφημη 

Αργοναυτική Εκστρατεία ξεκίνησε από 

αυτήν την περιοχή, που αποτελεί επίσης 

και γενέτειρα των Κενταύρων, όντων που 

λέγεται ότι ήταν μισοί άνθρωπο, μισοί 

άλογα. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα 

να επισκεφτείτε τα μοναστήρια των 

Μετεώρων, που βρίσκονται «σκαλισμένα» 

στις κορυφές των γιγάντιων επιβλητικών 

βράχων.
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

http://celestyal.com/
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* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 17 Δεκεμβρίου 2022, ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. 
Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα (Πειραιά) Ελλάδα 15:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 08:00 15:00

Δευτέρα Σμύρνη Τουρκία 09:00 17:00

Τρίτη Ρόδος Ελλάδα 08:00 14:00

Τετάρτη Λεμεσός Κύπρος 07:30 12:30

Πέμπτη Αλεξανδρεια Αίγυπτος 07:00

Παρασκ. Αλεξανδρεια Αίγυπτος 13:00

Σάββατο Χάιφα Ισραήλ 09:00

Κυριακή Χάιφα Ισραήλ 16:00

Δευτέρα Εν πλω

Τρίτη Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 08:30 17:00

Τετάρτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 08:00 23:30

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 07:30 21:00

Παρασκ. Κουσάντασι Τουρκία 07:30 14:00

Σάββατο Κωνσταντινούπολη Τουρκία 12:00

Κυριακή Κωνσταντινούπολη Τουρκία 23:30

Δευτέρα Εν πλω

Τρίτη Βόλος Ελλάδα 07:00 17:00

Τετάρτη Αθήνα (Πειραιά) Ελλάδα 07:00
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Η κρουαζιέρα μπορεί να 
χωριστεί και σε 10 ή 8 
διανυκτερεύσεις

Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

  Το Κούριον - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

All-Inclusive κρουαζιέρα 18 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 2,360 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΜΥΡΝΗ | ΡΟΔΟΣ  
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΧΑΙΦΑ | ΑΘΗΝΑ 
ΑΘΗΝΑ (ΛΑΥΡΙΟ) | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Δεκέμβριος 17

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 2,360 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 2,760 € ανά άτομο

Σουίτα από 3,430 € ανά άτομο

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



Αθήνα
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Λεμεσός

Χάιφα

Αλεξανδρεια

Ρόδος

Κουσάντασι

Σμύρνη

ΚωνσταντινούποληΘεσσαλονίκη

Ηράκλειο

Σαντορίνη
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•• Κούριον & Λεμεσός, Κύπρος

•• Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι

•• Κλασικό Κάιρο, Αίγυπτος

•• Παλάτι της Κνωσού, Κρήτη

Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις διαθέσιμες εκδρομές, 

επισκεφθείτε το celestyal.com ή 

επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό 

σας πράκτορα.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Έφεσος - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

  Παλάτι της Κνωσού - 
η εκδρομή περιλαμβάνεται 
στην τιμή

  Κάιρο - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Embarkation 
Port

http://celestyal.com/
http://celestyal.com/


ΑΘΗΝΑ 

Ξεκινάμε το ταξίδι 

μας από την αρχαία 

πρωτεύουσα του κόσμου, την κοιτίδα 

του δυτικού πολιτισμού και γενέτειρα 

της δημοκρατίας. Λέγεται ότι ο ίδιος 

ο Άγιος Παύλος έφτασε με πλοίο 

στο λιμάνι της Αθήνας και έκανε το 

κήρυγμά του στον λόφο του Αρείου 

Πάγου, κοντά στην καρδιά της πόλης, 

την Ακρόπολη. Η Αρχαία Αγορά στην 

περιοχή της Πλάκας, ήταν ένα από 

τα πολλά σημεία συνάντησης του 

Αποστόλου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τα παχιά Βυζαντινά 

τείχη, που προστατεύουν 

τη Θεσσαλονίκη, αποτελούν την 

πύλη προς αρχαιολογικά τοπία σε 

ελικοειδή, πλακόστρωτα δρομάκια. 

Κατευθυνόμενοι προς το λιμάνι, θα 

μαγευτείτε από την πολιτιστική και 

εκλεπτυσμένη πόλη, κάτω από το 

χρυσό, Ελληνικό φως.

Λεωφόροι με φοίνικες φιλοξενούν 

καταστήματα και πολυτελή εστιατόρια, 

ενώ τα ιστορικά πλακόστρωτα 

δρομάκια οδηγούν σε παραδοσιακές 

ταβέρνες και ουζερί για κάθε γούστο. 

Πανέμορφες εκκλησίες εμφανίζονται 

σε κάθε γωνιά, λαϊκές αγορές πουλούν 

πολύχρωμα ντόπια προϊόντα και 

στην πλατεία Αριστοτέλους μπορείτε 

να βρείτε σκιώδη σημεία, για να 

απολαύσετε σπιτικό παγωτό και να 

χαζέψετε τους περαστικούς.

ΣΜΥΡΝΗ 

Φτάνουμε στον 

σμαραγδένιο κόλπο της 

Σμύρνης και απολαμβάνουμε την 

πόλη με τη χαρακτηριστική τουρκική 

αισθητική. Το Μαργαριτάρι του Αιγαίου, 

η Σμύρνη, έχει μια πλούσια κληρονομιά 

από πολυπολιτισμικές επιρροές, οπότε 

η κουζίνα και οι κοινότητες βρίθουν 

επιλογών. Ακόμη και τον χειμώνα, η 

χαλαρή και ζωηρή ατμόσφαιρα φέρνει 

την αίσθηση του καλοκαιριού.

ΚΡΗΤΗ 
(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
Η πανέμορφη πόλη του 

Αγίου Νικολάου εγκολπώνει τη γραφική 

λίμνη όπου, σύμφωνα με τον μύθο, 

η Αθηνά και η Άρτεμις πλένονταν 

και όπου στη σύγχρονη ιστορία οι 

Γερμανοί πέταξαν τα όπλα τους κατά 

την υποχώρησή τους από την Κρήτη τον 

Β’ Π.Π.

Αποτελεί μια τυπική πόλη του ελληνικού 

νησιού, με νεοκλασικά κτήρια, 

01
ΗΜΕΡΑ

02
ΗΜΕΡΑ

03
ΗΜΕΡΑ

Γιορτάστε τη γιορτινή 

περίοδο με κάθε 

τρόπο που μπορείτε 

να φανταστείτε. 

Ελάτε μαζί μας σε μια 

χριστουγεννιάτικη 

οδύσσεια σε 

Ευρώπη, Αφρική και 

Ασία. Εξερευνήστε 

καταρράκτες κοντά στον 

τόπο γέννησης του Αγίου 

Βασίλη, παρακολουθήστε 

την ιστορία της Μαρίας 

και του Ιωσήφ την ημέρα 

των Χριστουγέννων 

και απολαύστε τα 

πυροτεχνήματα της 

Πρωτοχρονιάς στην 

Κωνσταντινούπολη. Γιατί 

να μην διαρκούν τα 

Χριστούγεννα 19 μέρες;

04
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  Μετέωρα, Βόλος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ ΚΆΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆ
All-Inclusive κρουαζιέρα 19 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 2023

ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων στη Χάιφα

• Πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στην Κωνσταντινούπολη

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα 

δίπλα στη λίμνη. Περιπλανηθείτε 

στους δρόμους και στη μαρίνα, και 

απολαύστε τον ήλιο σε κάποια από τις 

πολλές καφετέριες.

ΑΤΤΑΛΕΙΑ 

Μια ιδιαίτερη στάση στη 

γιορτινή μας κρουαζιέρα 

σας φέρνει στα 160 χλμ. από τον 

τόπο γέννησης του Αγίου Νικολάου, 

του αυθεντικού Άι Βασίλη. Εδώ στην 

Αττάλεια θα ακολουθήσετε τα βήματα 

του Ρωμαίου αυτοκράτορα στην Πύλη 

του Ανδριανού. Θα ανακαλύψετε 

σπίτια από την Οθωμανική εποχή και 

κήπους στην παλιά πόλη του Καλέ Ιτσί. 

Επιπλέον, θα συναντήσετε τον ιδρυτή 

της Τουρκίας, τον Κεμάλ Ατατούρκ, στο 

εντυπωσιακό του μνημείο στην Πλατεία 

Δημοκρατίας. Περιλαμβάνεται δωρεάν 

εκδρομή.

ΛΕΜΕΣΟΣ 

Η γεμάτη ζωή καρδιά 

του τουρισμού στην 

Κύπρο είναι γεμάτη χαρακτήρα και 

ιστορία, με ένα από τα εμβληματικά 

της μνημεία να είναι το υπεραιωνόβιο 

Κάστρο της Λεμεσού, που φιλοξενεί 

το Μεσαιωνικό Μουσείο της Κύπρου 

και τη συλλογή του από κεραμικά και 

ταφόπλακες. Πολύ κοντά στη Λεμεσό 

θα συναντήσετε την εμβληματική 

Πέτρα του Ρωμιού και το Κάστρο των 

Ιπποτών στο Κολόσσι. Στο κέντρο της 

Λεμεσού θα βρείτε κοσμοπολίτικα και 

γεμάτα ζωή καφέ, μπαρ και εστιατόρια, 

που βρίσκονται στην κορυφή των 

προτιμήσεων των ντόπιων, αλλά και 

των επισκεπτών. Περιλαμβάνεται 

δωρεάν εκδρομή.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Η δεύτερη μεγάλη 

πόλη της Αιγύπτου 

ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Μέγα 

Αλέξανδρο και αποτελεί επίκεντρο 

μύθων και θρύλων, καθώς και μέρος 

του πρώτου από τα Επτά Θαύματα 

του Κόσμου. Ο επιβλητικός Φάρος 

της Αλεξάνδρειας κοσμούσε την 

είσοδο στο αρχαίο λιμάνι και η 

Μεγάλη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 

αποτελούσε καταφύγιο της αρχαίας 

γνώσης. Παρόλο που δεν έχουν 

απομείνει και πολλά από το ένδοξο 

παρελθόν της, η Αλεξάνδρεια είναι 

σήμερα ένα γεμάτο ζωντάνια, 

κοσμοπολίτικο εμπορικό κέντρο. 

Αν θέλετε να εξερευνήσετε λίγο 

παραπάνω, ελάτε μαζί μας στη δωρεάν 

εκδρομή στο Κάιρο και τις Πυραμίδες 

της Γκίζας, το μοναδικού από τα Επτά 

Θαύματα του Κόσμου που στέκει 

ακόμη όρθιο. 

ΧΑΙΦΑ 

Η χριστουγεννιάτικη 

ιστορία σας σας 

καθοδηγεί στο ίδιο μονοπάτι που 

ακολούθησαν οι Τρεις Μάγοι στο 

ταξίδι τους προς τη Βηθλεέμ της 

Παλαιστίνης. Εδώ στη Χάιφα, στο 

σημερινό Ισραήλ, θα περάσετε την 

παραμονή των Χριστουγέννων και τα 

Χριστούγεννα, ζωντανεύοντας την ιερή 

ιστορία. Περιπλανηθείτε στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες γειτονιές και βιώστε 

το μείγμα της σύγχρονης ζωής με την 

αρχαία κουλτούρα. 

ΑΘΗΝΑ 

Όταν επιστρέψουμε στην 

Αθήνα για μια γιορτινή 

μέρα σε ελληνικό στυλ, μπορείτε να 

επιλέξετε πώς θα περάσετε τη μέρα 

σας. Θα επισκεφθείτε τα θρυλικά 

ιστορικά μνημεία; Θα θαυμάσετε τη 

θέα της πόλης από την Ακρόπολη; Θα 

κάνετε ψώνια τελευταίας στιγμής για 

να δώσετε στους αγαπημένους στην 

πατρίδα σας; Εσείς αποφασίζετε. Αυτή 

είναι η βάση μας και ανυπομονούμε να 

σας τη δείξουμε. 

ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
Καλώς ορίσατε στην 

Κρήτη, τη μεγαλόνησο της 

Ελλάδας και ένα μέρος μυστηρίου, 

μύθων και θρύλων. Θα έχετε την 

ευκαιρία να απολαύσετε τη γεμάτη 

χαρακτήρα πόλη του Ηρακλείου 

και μερικά από τα εξαιρετικά 

αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία της 

Κρήτης. Μπορείτε επίσης να μάθετε 

περισσότερα για την τέχνη και τη 

δημιουργικότητα των Μινωιτών. Έχουμε 

συμπεριλάβει μια δωρεάν επίσκεψη 

στο Παλάτι της Κνωσού, το μέρος που 

φιλοξένησε τον αρχαιότερο πολιτισμό 

της Ευρώπης, καθώς και τον θρύλο 

του Έλληνα ήρωα Θησέα και του 

Μινώταυρου.

ΡΟΔΟΣ 

Κάποτε, το λιμάνι 

κοσμούσε ο Κολοσσός της 

Ρόδου, το τρίτο από τα Επτά Θαύματα 

του Κόσμου, αλλά δυστυχώς όχι πια. 

Αντί γι’ αυτό, μπορείτε να απολαύσετε 

την Παλιά Πόλη, έναν λαβύρινθο από 

ατμοσφαιρικά πλακόστρωτα δρομάκια, 

που θα σας ταξιδέψουν πίσω στα 

χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

και πριν.
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ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
Περιλαμβάνεται μια δωρεάν 

εκδρομή στην Έφεσο. Το 

Κουσάντασι είναι η πύλη για την Έφεσο, 

που ήταν κάποτε η δεύτερη μεγαλύτερη 

πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και 

φυσικά ο τόπος ενός ακόμη από τα Επτά 

Θαύματα της Αρχαιότητας – του Ναού της 

Αρτέμιδος. Πιστεύεται ότι ο απόστολος 

Παύλος έγραψε εδώ την Επιστολή προς 

Εφεσίους και ότι κήρυττε στο Μεγάλο 

Θέατρο της Εφέσου, που είναι χτισμένο 

στους πρόποδες του όρους Πίον. Είναι 

μέχρι σήμερα γνωστό για την εξαιρετική 

ακουστική του. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Οι Έλληνες, οι 

Ρωμαίοι, οι Βενετοί 

και οι Οθωμανοί έχουν κυριαρχήσει 

σε αυτή την πόλη που εκτείνεται στην 

Ευρώπη και την Ασία, με τον Βόσπορο 

να τη χωρίζει. Θα δείτε το Σουλτάν 

Αχμέτ (Μπλε) Τζαμί, το Ιπποδρόμιο, την 

Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το Παλάτι 

Τοπκαπί, τη Γέφυρα του Γαλατά και φυσικά, 

το ασύγκριτο Μεγάλο Παζάρι. Εδώ θα 

δείτε μόνο μερικά ψήγματα του μέρους 

που κάποτε ήταν γνωστό ως Βυζάντιο 

και Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Παύλος 

πέρασε πολλές φορές από την κοντινή 

πόλη της Τροίας.

ΒΟΛΟΣ 

Το πρωί φτάνουμε στην 

ελκυστική παραλιακή πόλη 

του Βόλου. Το τοπίο γύρω από το Βόλο 

θα σας καθηλώσει και αποτελεί έδρα 

μερικών από τις πιο αξιοσημείωτες 

ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας. Ο 

Βόλος ήταν η μυθική έδρα του Ιάσονα και 

των Αργοναυτών. Η περίφημη Αργοναυτική 

Εκστρατεία ξεκίνησε από αυτήν την 

περιοχή, που αποτελεί επίσης και γενέτειρα 

των Κενταύρων, όντων που λέγεται ότι 

ήταν μισοί άνθρωπο, μισοί άλογα. Έχετε, 

επίσης, τη δυνατότητα να επισκεφτείτε 

τα μοναστήρια των Μετεώρων, που 

βρίσκονται «σκαλισμένα» στις κορυφές 

των γιγάντιων επιβλητικών βράχων.
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ ΚΆΙ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆ 2023
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* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 16 Δεκεμβρίου 2023, ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα. Οι τιμές των εισιτηρίων για άλλες ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. 
Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα (Πειραιά) Ελλάδα 15:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 08:00 15:00

Δευτέρα Σμύρνη Τουρκία 09:00 15:30

Τρίτη Κρήτη (Άγιος Νικόλαος) Ελλάδα 08:30 15:00

Τετάρτη Αττάλεια Τουρκία 10:00 17:00

Πέμπτη Λεμεσός Κύπρος 07:00 12:30

Παρασκ. Αλεξανδρεια Αίγυπτος 07:00

Σάββατο Αλεξανδρεια Αίγυπτος 13:00

Κυριακή Χάιφα Ισραήλ 09:00

Δευτέρα Χάιφα Ισραήλ 16:00

Τρίτη Εν πλω

Τετάρτη Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα 08:30 17:00

Πέμπτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 08:00 17:00

Παρασκ. Ρόδος Ελλάδα 08:00 18:00

Σάββατο Κουσάντασι Τουρκία 08:00 14:00

Κυριακή Κωνσταντινούπολη Τουρκία 12:00

Δευτέρα Κωνσταντινούπολη Τουρκία 23:30

Τρίτη Εν πλω

Τετάρτη Βόλος Ελλάδα 07:00 17:00

Πέμπτη Αθήνα (Πειραιά) Ελλάδα 08:00
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Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

  Κάιρο - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

All-Inclusive κρουαζιέρα 19 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 2,410 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΣΜΥΡΝΗ 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΤΑΛΕΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΧΑΙΦΑ | ΑΘΗΝΑ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΡΟΔΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Δεκέμβριος 16

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 2,410 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 2,750 € ανά άτομο

Σουίτα από 3,340 € ανά άτομο

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Η κρουαζιέρα μπορεί να 
χωριστεί και σε 11 ή 8 
διανυκτερεύσεις



Αθήνα

Βόλος

Λεμεσός

Χάιφα

Αλεξανδρεια

Ρόδος

Κουσάντασι

Σμύρνη

ΚωνσταντινούποληΘεσσαλονίκη

Ηράκλειο

Άγιος Νικόλαος

Αττάλεια

•• Κλασικό Κάιρο, Αίγυπτος

•• Παλάτι της Κνωσού, Κρήτη

•• Κούριον & Λεμεσός, Κύπρος

•• Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι

Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις διαθέσιμες εκδρομές, 

επισκεφθείτε το celestyal.com ή 

επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό 

σας πράκτορα.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Παλάτι της Κνωσού - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

  Κούριον & Λεμεσός 
περιλαμβάνεται στην τιμή

69
Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

  Έφεσος - η εκδρομή 
περιλαμβάνεται στην τιμή

Embarkation 
Port

http://celestyal.com/
http://celestyal.com/


Εσωτερική καμπίνα

Celestyal Crystal
Το Celestyal Crystal μπορεί να 
φιλοξενήσει μέχρι και 1.200 
επισκέπτες σε κάθε κρουαζιέρα, ενώ 
χάρη στο πλήρωμα τουλάχιστον 400 
ατόμων η εμπειρία θα σας μείνει 
πράγματι αξέχαστη.

Μια διανυκτέρευση στο πλοίο δεν 
θα μπορούσε να είναι πιο άνετη, 
είτε χαλαρώνετε στη σουίτα ή 
την καμπίνα σας είτε σε ένα από 
τα εστιατόρια, μπαρ και σαλόνια, 
στο σπα, στο γυμναστήριο και στο 
κατάστρωμα.

Το Celestyal Crystal 
ξεχωρίζει χάρη 

στον μοναδικό του 
σχεδιασμό. Μπορεί να 
προσεγγίσει άνετα και να 
αγκυροβολήσει σε μικρά 
λιμάνια. Και σε αυτό θα 
αισθανθείτε τόσο άνετα 
σαν να βρίσκεστε στο σπίτι 
σας.

SUITES AND STATEROOMS 
Το Celestyal Crystal διαθέτει 421 
καμπίνες, 43 μικρές σουίτες και 16 
σουίτες, εκ των οποίων 53 διαθέτουν 
ιδιωτικά μπαλκόνια. Όλες οι σουίτες 
ανακαινίστηκαν το 2019. Όλες οι 
σουίτες και οι καμπίνες διαθέτουν 
ιδιωτικό μπάνιο, τηλεόραση και 
κλιματισμό. Όλες οι σουίτες 
διαθέτουν μίνι μπαρ. 
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ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

Εξωτερική καμπίνα Junior Σουίτα



ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
Οι επιλογές για φαγητό στο 
Celestyal Crystal είναι πολλές. 
Υπάρχουν τέσσερις χώροι, ανάλογα 
με τη διάθεσή σας. Το εστιατόριο 
Olympus σερβίρει εξαιρετική 
μεσογειακή κουζίνα στο κατάστρωμα 
πέντε. Μπορείτε να απολαύσετε 
αστακό και φρέσκα θαλασσινά της 
Μεσογείου στο εστιατόριο Specialty 
(ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 
εστιατορίου, διατίθεται με επιπλέον 
χρέωση) στο κατάστρωμα οκτώ. Για 
πιο απλά γεύματα προτιμήστε το 

Leda Buffet στο κατάστρωμα εννέα 
και τέλος υπάρχει το εστιατόριο Aura 
Grill για νόστιμο φαγητό σε χαλαρό 
περιβάλλον στο κατάστρωμα.

ΜΠΑΡ 
Το Celestyal Crystal διαθέτει μεγάλη 
ποικιλία από μπαρ σε ολόκληρο το 
πλοίο. Μπορείτε να απολαύσετε το 
ποτό ή το κοκτέιλ σας χαλαρώνοντας 
και απολαμβάνοντας τη θέα στο 
μπαρ Horizons ή να προτιμήσετε 
το μπαρ Thalassa ατενίζοντας τον 
τελευταίο προορισμό να χάνεται 
στον ορίζοντα. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ & ΧΑΛΑΡΩΣΗ                                        
Οι βραδινές παραστάσεις 
πραγματοποιούνται στο άνετο Muses 
Lounge, ενώ για τους πιο τολμηρούς 
το καζίνο διαθέτει τα πλέον 
σύγχρονα μηχανήματα τυχερών 
παιχνιδιών από το Λας Βέγκας. 
Υπάρχουν αίθουσες μασάζ, σάουνα, 
γυμναστήριο και κέντρο ομορφιάς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝ ΠΛΩ                                                      
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι είναι 
στη διάθεσή σας και μπορούν να 
τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο 
από αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. 
Στα καταστήματα αφορολόγητων 
ειδών μπορείτε να βρείτε τα πάντα, 
από σουβενίρ και ρούχα μέχρι καπνό 
και αλκοολούχα ποτά. Διατίθεται Wi-
Fi με επιπλέον χρέωση.
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Εσωτερική καμπίνα

CELESTYAL OLYMPIA
Το πλοίο έχει πάρει το όνομά 
του από την Αρχαία Ολυμπία που 
βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα και 
ήταν αφιερωμένη στο θεό Δία. Στην 
Αρχαία Ολυμπία πραγματοποιούνταν 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά την αρχ
αιότητα.                                                                 

Τo Celestyal Olympia που αποτελεί 
το κόσμημα του στόλου της Celestyal, 
υποβλήθηκε σε πλήρη ανακαίνιση 
το 2016, είναι επανδρωμένο με 
πλήρωμα τουλάχιστον 540 ατόμων 
και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 
1.664 επιβάτες σε κάθε κρουαζιέρα.                                                                                                       
Ο χρόνος στο πλοίο θα κυλά 

Το κομψό 
κρουαζιερόπλοιο 

Celestyal Olympia 
αντανακλά και αποθεώνει 
την ελληνική κληρονομιά, 
την παράδοση και τον 
πολιτισμό στη διακόσμησή 
του και προσφέρει ζεστή 
μεσογειακή φιλοξενία. 
Διαθέτει φωτεινά σαλόνια 
και εστιατόρια, ευρύχωρες 
καμπίνες, δύο πισίνες και 
ξύλινο δάπεδο.                

αργά όσο εσείς θα χαλαρώνετε 
απολαμβάνοντας όλες τις ανέσεις, 
ενώ θα υπάρχει και αρκετός 
χρόνος για να εξερευνήσετε τα 
συναρπαστικά μέρη, στα οποία θα 
σας μεταφέρει το Celestyal Olympia.

ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΕΣ 
Το Celestyal Olympia διαθέτει 
694 καμπίνες και 30 σουίτες, εκ 
των οποίων 9 διαθέτουν ιδιωτικά 
μπαλκόνια. Όλες οι σουίτες και οι 
καμπίνες διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, 
τηλεόραση και κλιματισμό. Όλες οι 
σουίτες διαθέτουν μίνι μπαρ.  
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Σουίτα με μπαλκόνι

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
Οι επιλογές για φαγητό στο Celestyal 
Olympia είναι πολλές. Επισκεφθείτε 
το Aura Grill ή το Leda Buffet για 
ένα χαλαρό δείπνο στο κατάστρωμα 
εννέα ή το Aegean Restaurant για να 
δοκιμάσετε μεσογειακή και διεθνή 
κουζίνα. Μπορείτε να απολαύσετε 
αστακό και φρέσκα θαλασσινά της 
Μεσογείου στο εστιατόριο Specialty 
(ειδικά διαμορφωμένο χώρο του 
εστιατορίου, διατίθεται με επιπλέον 
χρέωση).

ΜΠΑΡ 
Για να χαλαρώσετε και να 
συναντήσετε κόσμο επισκεφθείτε 
το Horizons Lounge and Bar που 
βρίσκεται στο τελευταίο κατάστρωμα 
του πλοίου προσφέροντας μια 
μοναδική θέα 360 μοιρών ή 
προτιμήστε τα μπαρ Thalassa ή 
Helios και το Eclipse Lounge and Bar 
που βρίσκονται στο Sports Kat. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ & ΧΑΛΑΡΩΣΗ 
Το Muses Lounge είναι το τέλειο 
μέρος για να καθίσετε, να 
χαλαρώσετε και να απολαύσετε 
ένα ωραίο σόου. Υπάρχει μια 
διαφορετική παράσταση κάθε 
βράδυ, από παραδοσιακούς 
ελληνικούς χορούς μέχρι ακροβατικά.                                                                                          
Εάν αισθάνεστε τυχεροί, μπορείτε να 
επισκεφθείτε το καζίνο που βρίσκεται 
στο πλοίο. Εκεί θα βρείτε κλασσικά 
παιχνίδια, όπως η ρουλέτα, το 
μπλάκτζακ και το πόκερ, καθώς και τα 
πλέον σύγχρονα μηχανήματα τυχερών 
παιχνιδιών από το Λας Βέγκας. Ή 
εάν προτιμάτε να χαλαρώσετε, τότε 
επισκεφθείτε το σπα που βρίσκεται 
στο πλοίο. Κάντε σάουνα, ατμόλουτρο 
ή απολαύστε μια από τις πολλές 
θεραπείες που προσφέρουμε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝ ΠΛΩ 
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι είναι 
στη διάθεσή σας και μπορούν να 
τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο 
από αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. 
Στα καταστήματα αφορολόγητων 
ειδών μπορείτε να βρείτε τα πάντα, 
από σουβενίρ και ρούχα μέχρι καπνό 
και οινοπνευματώδη ποτά. Διατίθεται 
Wi-Fi με επιπλέον χρέωση.
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SYMBOL LEGEND
none 2 lower beds
   1 lower bed  

+1 upper bed
   2 lower beds  

+ 1 upper bed
   2 lower beds  

+ 2 upper beds
   2 lower beds + sofa
   2 lower beds  

+ 2 upper beds + sofa
   Suitable for  

wheelchair
  Connected Stateroom
   Stateroom with bathtub
   Stateroom  

with portholes
   Stateroom with  

obstructed view

PLACES TO HAVE  
A GOOD MEAL
Deck 9 Leda Casual Dining - 
Aura Casual Dining
Deck 8 Amalthia Restaurant
Deck 5 Olympus Restaurant

PLACES TO HAVE FUN
Deck 10 Horizons  
Lounge & Bar
Deck 9 Helios Bar
Deck 8 Muses Lounge & Bar - 
Casino - Eros Lounge & Bar
Deck 5 Thalassa Bar

PLACES TO TREAT 
YOURSELF
Deck 9 Beauty Centre - Gym -
Sauna - Swimming Pool
Deck 8 Conference Area -
Kids Corner - Library Stand
Deck 5 Photo Shop - Duty
Free Shops - Agora Shop -
Shore Excursions - 
Reception - Jacuzzi
Deck 4 Medical Centre

YOUR SHIP
•  1,200 passengers in 

480 staterooms, 53 with 
private balcony

•  All staterooms are equipped 
with telephone, hairdryers, 
safety deposit boxes & TV

•  Minibar in all suites
•  Fully air-conditioned, 

stabilizers, WiFi and 
doctor on board

Length 162 m  Tonnage 25,611 grt  
Flag Malta

Deckplans and stateroom layouts 
are given purely as a guide. Size and 
layout may vary within the  
same category.

CELESTYAL CRYSTAL

CATEGORY DECK DESCRIPTION # OF STATEROOMS

INSIDE STATEROOM

IA 3 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 31
IB 4/5 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 64

IC 6/7 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 68
OUTSIDE STATEROOM
XA 2 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 21
XBO 6 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower (obstructed view) 38
XB 3/5/6 2 lower beds, bathroom with shower 33
XC 3/4 2 lower beds, 3rd/4th berth, 1 sofa bed, bathroom with shower 126
XD 6/7 2 lower beds, 3rd/4th berth, 1 sofa bed, bathroom with shower 40
SUITES
SBJ Junior 
Balcony Suite 6/7 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony) 43

S Suite 6 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower 6
SB Balcony Suite 7 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with shower (balcony) 8

SG Grand Suite 6 2 lower beds, 1 sofa bed, bathroom with bathtub and shower
(large balcony with private whirlpool bath) 2

DECK 10

DECK 2

DECK 3

DECK 4

DECK 5

DECK 6

DECK 7

DECK 8

DECK 9

5001
5000

5201
5200

GREEK DELI

SPECIALTY 
RESTAURANT

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
κανένα  2 χαμηλά κρεβάτια
   1 χαμηλό κρεβάτι + 1 κρεβάτι κουκέτα
 2 χαμηλά κρεβάτια + 1 κρεβάτι κουκέτα
 2 χαμηλά κρεβάτια + 2 κρεβάτια κουκέτες
 2 χαμηλά κρεβάτια + καναπέ
 2 χαμ. κρεβάτια + 2 κρ. κουκέτες + καναπές
 Κατάλληλη για αναπηρικά αμαξίδια
 Καμπίνες που επικοινωνούν
 Καμπίνα με μπανιέρα
 Καμπίνα με φινιστρίνι
 Καμπίνα με περιορισμένη θέα

ΧΩΡΟΙ ΦΑΓΗΤΟΥ
Κατάστρωμα 9 Leda Casual Dining
Aura Casual Dining & Greek Deli
Κατάστρωμα 8 Amalthia Restaurant - 
Specialty Restaurant
Κατάστρωμα 5 Olympus Restaurant

ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Κατάστρωμα 10 Horizons Lounge & Bar
Κατάστρωμα 9 Helios Bar
Κατάστρωμα 8 Muses Lounge & Bar
Καζίνο - Eros Lounge & Bar
Κατάστρωμα 5 Thalassa Bar

ΧΩΡΟΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
Κατάστρωμα 9 Κέντρο ομορφιάς - Γυμναστήριο
Σάουνα - Πισίνα
Κατάστρωμα 8 Συνεδριακός χώρος - Παιδότοπος
Βιβλιοθήκη
Κατάστρωμα 5 Φωτογραφείο - Καταστήματα 
Αφορολόγητων Ειδών
Agora Shop - Τμήμα Εκδρομών
Υποδοχή - Τζακούζι
Κατάστρωμα 4 Ιατρείο

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑΣ
•• 1.200 επιβάτες, 480 καμπίνες  
 εκ των οποίων οι 53 διαθέτουν  
 ιδιωτικό μπαλκόνι
•• Όλες οι καμπίνες διαθέτουν  
 τηλέφωνο, στεγνωτήρα   
 μαλλιών, θυρίδες ασφαλείας  
 και τηλεόραση 
•• Όλες οι Σουίτες διαθέτουν μίνι  
 μπαρ
•• Πλήρως κλιματιζόμενα,   
 σταθεροποιητές
•• Wifi και γιατρός στο πλοίο – 
 με επιπλέον χρέωση
Μήκος             162 μέτρα 
Χωρητικότητα   25.611 κοχ
Σημαία            Μάλτας
Τα σχεδιαγράμματα από τα 
καταστρώματα και τις καμπίνες 
διατίθενται απλώς ως οδηγοί. Το 
μέγεθος και η   διάταξη ενδέχεται να 
διαφέρουν ακόμη και εντός της ίδιας 
κατηγορίας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΜΠΙΝΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ

IA 3 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους 31

IB 4/5 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους 64

IC 6/7 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους 68

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ

XA 2 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους 21

XBO 6 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους (περιορισμένη θέα) 38

XB 3/5/6 2 χαμηλά κρεβάτια, μπάνιο με ντους 33

XC 3/4 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, 1 καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με ντους 126

XD 6/7 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, 1 καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με ντους 40

ΣΟΥΙΤΕΣ

SBJ Μικρή σουίτα με 
μπαλκόνι

6/7 2 χαμηλά κρεβάτια, 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με ντους (μπαλκόνι) 43

S Σουίτα 6 2 χαμηλά κρεβάτια, 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με ντους 6

SB Σουίτα 
με μπαλκόνι 

7 2 χαμηλά κρεβάτια, 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με ντους (μπαλκόνι) 8

SG Μεγάλη σουίτα 6
2 χαμηλά κρεβάτια, 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα και ντους (μεγάλο 
μπαλκόνι με ιδιωτικό υδρομασάζ)

2
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SYMBOL LEGEND
 none 2 lower bed
  Double bed
   2 lower beds  

+ 2 upper beds
  Sofa bed
   Double bed + 

sofa + stateroom 
with bathtub

   Suitable for 
wheelchair

   Stateroom with 
bathtub

   Stateroom with 
obstructed view

PLACES TO HAVE  
A GOOD MEAL
Deck 9 Aura Grill - Leda  
Casual Dining
Deck 4 Aegean Restaurant

PLACES TO HAVE FUN
Deck 12 Horizons  
Lounge & Bar
Deck 10 Thalassa Bar
Deck 9 Helios Bar
Deck 7 Eclipse Lounge  
& Bar - Sports Deck
Deck 5 Muses Lounge 
& Bar - Argo Lounge & Bar - 
Casino - Selene Lounge & Bar

PLACES TO TREAT 
YOURSELF
Deck 9 Swimming Pools - 
Massage Cabana
Deck 8 Sauna - Massage 
Rooms - Gym
Deck 7 Kid’s Club - Video 
Game Room
Deck 5 Photo Shop - Agora 
Shop - Beauty Centre
Deck 4 Reception - Shore 
Excursions - Library - Duty 
Free Shop
Deck 1 Medical Centre

YOUR SHIP
•  1,664 passengers in 

724 staterooms, 9 with 
private balcony

•  Minibar in all suites
•  Fully air-conditioned, 

stabilizers, WiFi and 
doctor on board

Length 214.88 m  Tonnage 37,584 grt 
Flag Malta

Deckplans and stateroom layouts are 
given purely as a guide. Size and layout 
may vary within the same category. 
Some staterooms in SJ category 
might have partially obstructed view.

CELESTYAL OLYMPIA

CATEGORY DECK DESCRIPTION # OF STATEROOMS

INSIDE STATEROOM

IA 2/3 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 114
IB 3/4 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 124

IC 5/6 2 lower beds, bathroom with shower 68
OUTSIDE STATEROOM
XA 2/3 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 160
XB 3/4 2 lower beds, 3rd/4th berth, bathroom with shower 146
XC 5/6 2 lower beds, bathroom with shower 82
SUITES
SJ Junior Suite 7 Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub 21
SB Balcony Suite 9 Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub, balcony 7
SG Grand Suite 9 Double bed, sofa bed, bathroom with bathtub and shower, balcony 2

31

DECK 12

DECK 2

DECK 3

DECK 4

DECK 5

DECK 6

DECK 7

DECK 8

DECK 9

DECK 10

 
AURA GRILL & 

GREEK DELI

SPECIALTY RESTAURANT

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
            κανένα 2 χαμηλά κρεβάτια

               Διπλό Κρεβάτι

  2 χαμηλά κρ. + 2 κρ. κουκέτες

                     Καναπές-κρεβάτι

  Διπλό κρεβάτι + καναπές 
                     + καμπίνα με μπανιέρα

  Κατάλληλη για αναπ/κά αμαξίδια

  Καμπίνα με μπανιέρα

  Καμπίνα με περιορισμένη θέα

ΧΩΡΟΙ ΦΑΓΗΤΟΥ
Κατάστρωμα 9 Aura Grill - Greek Deli - 
Leda Casual Dining

Κατάστρωμα 4 Aegean Restaurant - 
Specialty Restaurant

ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Κατάστρωμα 12 Horizons Lounge & Bar

Κατάστρωμα 10 Thalassa Bar

Κατάστρωμα 9 Helios Bar

Κατάστρωμα 7 Eclipse Lounge & Bar - Sports Kat

Κατάστρωμα 5 Muses Lounge & Bar - 
Argo Lounge & Bar - Καζίνο - 
Selene Lounge & Bar

ΧΩΡΟΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
Κατάστρωμα 9 Πισίνες - Massage Cabana
Κατάστρωμα 8 Σάουνα- Μασάζ - Γυμναστήριο
Κατάστρωμα 7 Παιδότοπος - Αίθουσα 
βιντεοπαιχνιδιών
Κατάστρωμα 5 Φωτογραφείο - Agora Shop - 
Κέντρο ομορφιάς
Κατάστρωμα 4 Υποδοχή - Τμήμα Εκδρομών - 
Βιβλιοθήκη - Κατάστημα Duty Free
Κατάστρωμα 1 Ιατρείο

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΑΣ
•• 1.664 επιβάτες, 724 καμπίνες   
 εκ των οποίων οι 9 διαθέτουν   
 ιδιωτικό μπαλκόνι 
•• Όλες οι καμπίνες διαθέτουν   
 τηλέφωνο, στεγνωτήρα   
 μαλλιών, θυρίδες ασφαλείας   
 και τηλεόραση 
•• Όλες οι Σουίτες διαθέτουν μίνι  
 μπαρ
•• Πλήρως κλιματιζόμενα,   
 σταθεροποιητές
•• Wifi και γιατρός στο πλοίο – 
 με επιπλέον χρέωση 

Μήκος  214,88 μέτρα
Χωρητικότητα 37.584 κοχ
Σημαία Μάλτας 

Τα σχεδιαγράμματα από τα 
καταστρώματα και τις καμπίνες 
διατίθενται απλώς ως οδηγοί. Το 
μέγεθος και η διάταξη ενδέχεται να 
διαφέρουν ακόμη και εντός της ίδιας 
κατηγορίας.
Μερικές καμπίνες στην κατηγορία SJ 
ενδέχεται να έχουν περιορισμένη θέα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΜΠΙΝΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ

IA 2/3 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους 114

IB 3/4 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους 124

IC 5/6 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους 68

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ

XA 2/3 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους 160

XB 3/4 2 χαμηλά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα, μπάνιο με ντους 146

XC 5/6 2 χαμηλά κρεβάτια, μπάνιο με ντους 82

ΣΟΥΙΤΕΣ

SJ Μικρή σουίτα 7 Διπλό κρεβάτι, καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα 21
SB Σουίτα 
με μπαλκόνι 

9 Διπλό κρεβάτι, καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα, μπαλκόνι 7

SG Μεγάλη σουίτα 9 Διπλό κρεβάτι, καναπές-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα και ντους, μπαλκόνι 2

ΚΑΤ 12

ΚΑΤ 10

ΚΑΤ 9

ΚΑΤ 8

ΚΑΤ 7

ΚΑΤ 6

ΚΑΤ 5

ΚΑΤ 4

ΚΑΤ 3

ΚΑΤ 2



ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΓΕΥΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΟΤΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
ΕΝ ΠΛΩ

ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ CELESTYAL 
PROMISE

CELESTYAL.COM

Experience life
Experience the journey

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 216 4009999,

επισκεφθείτε το celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον

ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Celestyal Cruises
Best Cruise Line for Service

http://celestyal.com/
http://celestyal.com/

