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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΑΣ

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 
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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 Inclusive, 

φυσικά, ενώ τα φιλοδωρήματα και 

ορισμένες επιλεγμένες εκδρομές 

αποτελούν μέρος του standard 

πακέτου. 

Η Ελλάδα γιόρτασε πρόσφατα τα 

200 χρόνια ανεξαρτησίας της. Όλα 

τα ταξίδια μας γιορτάζουν τους 

ανθρώπους, τις ιστορίες και τα τοπία 

που συνεχίζουν να αιχμαλωτίζουν την 

καρδιά και τη φαντασία μας. Αυτή 

θα είναι πραγματικά μια μοναδική 

και αξέχαστη εμπειρία κρουαζιέρας, 

καθώς θα έχετε τον χρόνο και τον 

χώρο να ανακαλύψετε ξανά την 

Ελλάδα και 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.
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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. 

90 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. 16 για περισσότερες 

λεπτομέρειες

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ INCLUSIVE  
Στόχος μας είναι να σας 

προσφέρουμε μία 

Inclusive εμπειρία χωρίς 

κρυφές χρεώσεις. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα γεύματα 

στο πλοίο, ποτά κατά τη διάρκεια των 

γευμάτων, έκπτωση στις εκδρομές 

(ισχύει για προκράτηση), λιμενικά 

τέλη & φιλοδωρήματα. Δείτε στη σελ. 

18 για περισσότερες λεπτομέρειες.
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ 
ΜΕ ΑΝΕΣΗ
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;
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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, 4 ή 5 διανυκτερεύσεων. Ταξιδέψτε 

στα Ελληνικά νησιά και την Ανατολική 

Μεσόγειο επιλέγοντας μία κρουαζιέρα 7 ή 

14 διανυκτερεύσεων. Στη σελ. 34 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. 14 για 

περισσότερες πληροφορίες.



ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 

Βελτιώστε την εμπειρία των 

γευμάτων σας και δελεάστε 

τη γεύση σας με τα ειδικά 

μας γεύματα. Προσφέρουμε 

εντυπωσιακά πιάτα φτιαγμένα 

από τους επικεφαλής σεφ 

μας, από τα πιο εκλεκτά και 

υγιεινά μεσογειακά πιάτα έως 

τις εκλεπτυσμένες μπριζόλες 

Wagyu και Tomahawk.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

Οι ειδικά σχεδιασμένες 

εκδρομές μας με δυνατότητα 

προ-κράτησης αποτελούν το 

επίκεντρο της εμπειρίας σας με 

τη Celestyal, καθώς οι έμπειροι 

ξεναγοί μας θα είναι εκεί σε 

κάθε σας βήμα στο ταξίδι της 

ανακάλυψης, δίνοντας ζωή σε 

κάθε προορισμό.

ΠΑΚΕΤΑ ΣΠΑ 

Τα πακέτα σπα προσφέρουν την 

τέλεια ευκαιρία για χαλάρωση 

και προσωπική περιποίηση εν 

πλω. Στο Sana Spa παρέχουμε 

μια επιλογή από εμπειρίες 

ευεξίας και εξατομικευμένης 
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Κάντε προκράτηση για επιπλέον 
υπηρεσίες στην κρουαζιέρα 

σας και χαλαρώστε γνωρίζοντας 
ότι όλα είναι ήδη τακτοποιημένα 
και σε χαμηλότερη τιμή. Από 
ειδικά γεύματα μέχρι απόλυτη 
χαλάρωση στο σπα, κάντε κράτηση 
σήμερα για δραστηριότητες εν 
πλω και εξοικονομήστε χρήματα 
στο ταξίδι σας. Τώρα το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να μετράτε 
αντίστροφα τις μέρες μέχρι την 
απόδρασή σας στο Αιγαίο.

ΚΑΝΤΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ 
ΜΕ 

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ



άνθη και τούρτες γενεθλίων ή 

επετείων.
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φροντίδας για να περιποιηθούμε τους 

επιβάτες μας με τον καλύτερο τρόπο 

και να τους ετοιμάσουμε για την 

επόμενη περιπέτεια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ 

Διαθέτουμε μια γκάμα από ειδικά 

εορταστικά πακέτα κρουαζιέρας και 

είμαστε βέβαιοι ότι ένα από αυτά 

θα είναι τέλειο για τη μοναδική 

περίστασή σας. Περιλαμβάνουν 

πολλές επιλογές, από ειδικά γεύματα, 

πακέτα φωτογράφησης και βίντεο 

γάμου, ιδιωτικά πάρτι, εξαιρετικά 

κρασιά, ανθοσυνθέσεις με φρέσκα 



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 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ
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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ΤΑΞΙΔΙ 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. 
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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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ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

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 
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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 Speciality (ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο του εστιατορίου, 

διατίθεται με επιπλέον χρέωση).

ΠΟΤΑ  

Απολαύστε δωρεάν χύμα κρασί 

(λευκό, κόκκινο & ροζέ), μπύρες, 

αναψυκτικά, τσάι και καφέ κατά 

τη διάρκεια των γευμάτων σας*. 

Υπάρχουν διαθέσιμα Πακέτα Ποτών 

τα οποία μπορείτε να τα αγοράσετε 

είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της 

κρουαζιέρας σας (Δείτε σελίδες 32 

& 33). Εκλεκτά κρασιά, σαμπάνιες, 

επώνυμα αλκοολούχα ποτά, φυσικοί 

χυμοί και εξαιρετικό ελληνικό παγωτό 

διατίθενται επίσης με επιπλέον 

χρέωση σε όλα τα μπαρ και εστιατόρια 

του πλοίου. 

*Εξαιρείται το Speciality Restaurant  

Η Celestyal Inclusive 
εμπειρία συνδυάζει 

την εξαιρετική σχέση 
ποιότητας-τιμής με τις 
υψηλότερες προδιαγραφές.

Η CELESTYAL 
INCLUSIVE 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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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 26 & 27.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Οι κρουαζιέρες μας περιλαμβάνουν 

έκπτωση για προκράτηση εκδρομών 

αξίας 75 €. Αυτό το κουπόνι μπορεί 

να εξαργυρωθεί σε μία από τις 

φανταστικές εκδρομές μας ή ως 

μερική πληρωμή για ένα πακέτο 

εκδρομών. Συνιστούμε τα πακέτα 

εκδρομών μας ως έναν εξαιρετικό 

τρόπο για να εξερευνήσετε 

περισσότερο τους προορισμούς 

μας, ενώ παράλληλα απολαμβάνετε 

εξοικονόμηση από 15% σε σύγκριση 

με την αγορά μεμονωμένων 

εκδρομών.

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα

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.
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
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. 

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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ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝ ΠΛΩ

Στην Celestyal Cruises αγαπάμε τη 
μεσογειακή διατροφή κι επιλέγουμε τα 

καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά.
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Δεν μας αρέσει να 
περιαυτολογούμε 

αλλά η αλήθεια είναι 
πως οι προορισμοί 
που θα επισκεφτείτε 
σε μια κρουαζιέρα 
Celestyal, είναι ιδιαίτερα 
ξεχωριστοί.

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ
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ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ 
ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE 
ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ 

Θα εκπλαγείτε με το τι μπορείτε να 

δείτε και να κάνετε - είτε είστε λάτρεις 

της ιστορίας και του πολιτισμού, είτε 

προτιμάτε να ανακαλύπτετε τη φύση, 

τις παραλίες, τα γραφικά δρομάκια και 

τους ασβεστωμένους τοίχους, είτε σας 

εξιτάρει η ιδέα του καγιάκ. Έχουμε 

την τέλεια εκδρομή, σχεδιασμένη για 

να περάσετε τέλεια. Απλώς θυμηθείτε 

να κάνετε κράτηση αρκετό καιρό πριν, 

καθώς αυτές οι εκδρομές μας είναι 

περιζήτητες και περιορισμένες! 

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ 
ΜΕ 

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ

http://brochures.celestyal.com/2023-authentic-excursions-euros
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
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 
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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.
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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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ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΚΑΙ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΘΕΙΤΕ

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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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ ΜΑΣ

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2023-2024 

Παρουσιάζουμε έναν ευέλικτο τρόπο 

για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το 

ταξίδι σας με δύο συναρπαστικές 

νέες τιμές που ονομάζονται Inclusive 

και Enhance. Δημιουργήσαμε τις 

νέες τιμές μας σύμφωνα με αυτό 

που οι επιβάτες μας λένε ότι θέλουν 

περισσότερο από την εμπειρία τους, 

ώστε να τους προσφέρουμε αξία 

και την αίσθηση της ξεχωριστής 

περίστασης.

Η τιμή Inclusive έχει σχεδιαστεί 

για να παρέχει στους επιβάτες μας 

το καλύτερο ξεκίνημα στο ταξίδι 

τους, καθώς περιλαμβάνει γεύματα 

στο πλοίο, ποτά κατά τη διάρκεια 

των γευμάτων, λιμενικά τέλη & 

φιλοδωρήματα και εκπτώσεις για 

προκράτηση εκδρομών. Πιστεύουμε 

ότι αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 

για να απολαύσουν τη μεγάλη 

ποικιλία παροχών που προσφέρουμε, 

δίνοντας ταυτόχρονα την ελευθερία 

επιλογής. Όλοι οι επιβάτες μας 

μπορούν να αξιοποιήσουν στο 

έπακρο το ταξίδι τους επιλέγοντας 

να κάνουν αναβάθμιση στην πορεία, 

ώστε να μην υπάρχει πίεση να 

αποφασίσουν αμέσως.

Η τιμή Enhance επιτρέπει στους 

επιβάτες μας να αναβαθμίσουν την 

εμπειρία της κρουαζιέρας με μια 

φανταστική επιλογή από εκλεκτά 

ποτά εν πλω, εκπτώσεις σε ειδικά 

γεύματα, Wi-Fi και περισσότερες 

εκπτώσεις για εκδρομές. Το σκεπτικό 

είναι να δημιουργήσουμε την τέλεια 
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Στην Celestyal Cruises 
είμαστε πολύ περήφανοι 

για την παγκόσμια 
φήμη μας ότι δίνουμε 
προτεραιότητα στους 
επιβάτες μας σε ό,τι κι αν 
κάνουμε. Όταν επιλέξετε να 
κάνετε μια κρουαζιέρα μαζί 
μας, θα διασφαλίσουμε ότι 
επιλέγετε την ελευθερία να 
δημιουργήσετε την τέλεια 
εμπειρία για εσάς. Και αυτό 
ξεκινά με τις τιμές μας.

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα

INCLUSIVE

25% Έκπτωση στο Speciality μενού 

Premium Πακέτο Ποτών 
(Αναβάθμιση στο Premium Plus 
από €17 την ημέρα)

Επιπλέον €75 έκπτωση στην 
προκράτηση εκδρομών

1 ώρα Wi-Fi ανά ημέρα

ENHANCE
Αναβαθμίστε το INCLUSIVE πακέτο 
σας σε ENHANCE και εξασφαλίστε: 



εμπειρία κρουαζιέρας που δίνει 

προτεραιότητα σε αυτά που πιστεύετε 

ότι είναι σημαντικά για να γίνει η 

κρουαζιέρα σας όσο το δυνατόν 

πιο αξέχαστη. Ορισμένοι επιβάτες 

μας δίνουν προτεραιότητα στην 

εμπειρία υψηλής γαστρονομίας - και 

οι εξαιρετικοί σεφ μας προφανώς 

θα συμφωνούσαν - και ο καλύτερος 

τρόπος να συμπληρώσουμε τη 

νοστιμότατη κουζίνα μας είναι με 

επιλεγμένα εκλεκτά κρασιά από 

την προσωπική επιλογή του σομελιέ 

μας. Αυτό ακριβώς παρέχει η τιμή 

Enhance. Περισσότερες επιλογές 

και περισσότερους τρόπους να 

απολαύσετε την κάθε στιγμή.

Φυσικά, η εμπειρία δεν σταματά 

εκεί. Και οι δύο νέες τιμές 

μας έχουν τη δυνατότητα να 

προσθέσετε μερικές έξτρα 

ξεχωριστές παροχές. Όπως λέμε, 

όλα έχουν να κάνουν με εσάς και 

την κρουαζιέρα σας. Μπορεί να 

γιορτάζετε μια ειδική περίσταση ή 

να θέλετε απλώς να ξεφύγετε, να 

επιδοθείτε σε δραστηριότητες και 

να κάνετε κάτι λίγο διαφορετικό. 

Εμείς σας συμβουλεύουμε να 

μην διστάσετε! Οι υπηρεσίες 

υποδοχής μας προσφέρουν 

αυτή την έξτρα πολυτέλεια 

όταν νιώθετε ότι την αξίζετε. 

Και, μιλώντας για προσωπική 

φροντίδα, διαθέτουμε μια σειρά 
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περιποίησης εν πλω στο σπα 

μας που θα σας προετοιμάσει 

για κάθε επικείμενη περιπέτεια, 

φροντίζοντας ταυτόχρονα το 

μυαλό, το σώμα και την ψυχή. 

Προσφέρουμε επίσης μια ποικιλία 

από εκπληκτικές, καθηλωτικές 

εκδρομές εκτός της πεπατημένης 

που σας δίνουν την ευκαιρία να 

εξερευνήσετε, να δείτε και να 

κάνετε περισσότερα.

Εσείς αποφασίζετε. Εσείς 

επιλέγετε, εμείς παρέχουμε! Αυτή 

είναι η ουσία των συναρπαστικών 

νέων τιμών μας. Ανταποκρίνονται 

στον προϋπολογισμό σας και στη 

λίστα επιθυμιών σας.



Πρόκειται για επιπλέον των 
συμπεριλαμβανομένων ποτών, κρασί και 

μπίρα σε ποτήρι, αναψυκτικά, τσάι και καφέ 
με τα γεύματά σας. Προσκαλούμε τους 
πελάτες σας να αναβαθμίσουν την εμπειρία 
τους με ένα από τα Πακέτα ποτών μας που 
είναι διαθέσιμα ημέρα και νύχτα στα μπαρ 
και τα εστιατόριά μας.

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ 
ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΟΤΩΝ
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

*Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν ισχύουν στο 
Specialty Restaurant όπου είναι διαθέσιμα μόνο 
είδη προς πώληση

Δωρεάν μόνο κατά τις ώρες των γευμάτων

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ & ΜΠΟΥΦΕΣ*

•• Δωρεάν κρασί (κόκκινο-λευκό-ροζέ) σε ποτήρι 
 - γεύμα και δείπνο

•• Βαρελίσια μπίρα σε ποτήρι - γεύμα και δείπνο

•• Ποικιλία αναψυκτικών σε ποτήρι: 7-up, coke, diet coke,  
 λεμονάδα, πορτοκαλάδα, σόδα, τόνικ, λεμονίτα

•• Ποικιλία χυμών σε ποτήρι: πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ,  
 τομάτα και μήλο

•• Καφές φίλτρου

•• Τσάι και παγωμένο τσάι

•• Μεταλλικό νερό σε ποτήρι

ΚΑΜΠΙΝΕΣ

•• Οι ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΟΥΙΤΑΣ απολαμβάνουν δωρεάν νερό, 
μπίρα και σόδα που αναπληρώνονται καθημερινά

•• Οι ΕΠΙΒΑΤΕΣ JUNIOR ΣΟΥΙΤΑΣ απολαμβάνουν 
δωρεάν μικρό μπουκάλι νερό, που αναπληρώνεται 
καθημερινά

ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ 
ΜΕ 

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ
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Οι τιμές είναι ανά άτομο, ανά ημέρα. Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

Επισκεφθείτε το celestyal.com/drink-terms

Πακετο 
Premium 

Plus 

Πακετο 
Premium 

Πακετο 
Χωρις 

Αλκοολ

Πακετο 
Premium 

Kids

Πακετο 
Αναψυκτικων

Πακετο 
Καφε

Premium 
Πακετο 
Νερου

€47 
άτομο/ημέρα

€30 
άτομο/ημέρα

€27 
άτομο/ημέρα

€20 
άτομο/ημέρα

€10 
άτομο/ημέρα

€10 
άτομο/ημέρα

€7.50 
άτομο/ημέρα

Το πακέτο 
περιλαμβάνει:

Όλα τα ποτά του 
πακέτου Premium 
ΣΥΝ όλα τα ποτά 
από τον κατάλογο 
του μπαρ έως 10€

Μοντέρνα κοκτέιλ

Κλασικά και 
διαχρονικά κοκτέιλ

Επιλογή μαρτίνι

Αφρώδη κοκτέιλ

Παγωμένα και 
εξωτικά κοκτέιλ

Επιλογή μαργαρίτα

Κοκτέιλ Mule and 
Co 

Σφηνάκια

Απεριτίφ, βερμούτ, 
πόρτο και σέρι

Χωνευτικά λικέρ

Λικέρ

Αλκοόλ - ουίσκι, 
βότκα, ρούμι, τζιν, 

τεκίλα

Κονιάκ & μπράντι

Επιλογή κρασιών 
σε ποτήρι

Επιλογή μπίρας

Κοκτέιλ χωρίς 
αλκοόλ

Μιλκσέικ & 
γρανίτες

Ιδιαίτερα μιλκσέικ

Φρέσκοι χυμοί

Σμούθι

Επιλογή 
εμφιαλωμένου 

νερού

Σόδα - αναψυκτικά

Ενεργειακά ποτά

Premium ζεστά 
ροφήματα

Κρύος & ζεστός 
καφές με λικέρ

Premium κρύα 
ροφήματα 

20% έκπτωση στη 
λίστα κρασιών 

μας

Το πακέτο 
περιλαμβάνει:

Κοκτέιλ: έως €7 το 
καθένα

Ποτά: έως €6: 
Βότκα, ρούμι, τζιν, 

ουίσκι, λικέρ

Σόδα

Χυμοί 
(συμπυκνωμένοι)

Βαρελίσια μπίρα 
(Mythos)

Κρασί: έως €6 ανά 
ποτήρι (Λευκό, 
Κόκκινο, Ροζέ, 

Αφρώδες)

Μοκτέιλ: έως €6 
το καθένα

Premium ζεστοί 
και κρύοι καφέδες

Premium ζεστό και 
κρύο τσάι

Μεταλλικό ή 
Ανθρακούχο νερό

Όλα τα παραπάνω 
σερβίρονται σε 

ποτήρι

Το πακέτο 
περιλαμβάνει:
Φρέσκο χυμό

Monster

Μιλκσέικ

Σμούθι

Μοκτέιλ

Μιλκσέικ και 
γρανίτες

Αναψυκτικά και 
χυμό σε ποτήρι

Premium ζεστοί 
και κρύοι καφέδες

Ζεστή σοκολάτα

Ζεστό κακάο με 
κρέμα και λευκή 

σοκολάτα

Premium ζεστοί, 
κρύοι καφέδες & 

τσάι

Μεταλλικό ή 
Ανθρακούχο νερό

Όλα τα παραπάνω 
σερβίρονται σε 

ποτήρι

Το πακέτο 
περιλαμβάνει:

Μοκτέιλ

Monster

Μιλκσέικ

Ζεστή σοκολάτα

Ζεστό κακάο με 
κρέμα και λευκή 

σοκολάτα

Χυμοί 
(συμπυκνωμένοι)

Αναψυκτικά

Σέικ και γρανίτες

Παγωτό

Μεταλλικό ή 
Ανθρακούχο νερό

Όλα τα παραπάνω 
σερβίρονται σε 

ποτήρι

Το πακέτο 
περιλαμβάνει:

Σόδα

Αναψυκτικά

Χυμοί 
(συμπυκνωμένοι)

Μεταλλικό ή 
Ανθρακούχο νερό

Όλα τα παραπάνω 
σερβίρονται σε 

ποτήρι

Το πακέτο 
περιλαμβάνει:
Ζεστό και κρύο 
καφέ Nespresso

Μεταλλικό ή 
Ανθρακούχο νερό 

σε ποτήρι

Επιλογή με ζεστό 
και κρύο τσάι με 

βότανα

 Το πακέτο 
περιλαμβάνει: 
Μπουκάλια με 
μεταλλικό ή 

ανθρακούχο νερό

6 μπουκάλια νερό 
της επιλογής σας 

ανά ημέρα

Παιδικο 
Πακετο 

Το πακέτο 
περιλαμβάνει:

Μοκτέιλ

Monster

Μιλκσέικ

Ζεστή σοκολάτα

Ζεστό κακάο με 
κρέμα και λευκή 

σοκολάτα

Χυμοί 
(συμπυκνωμένοι)

Αναψυκτικά

Σέικ και γρανίτες

Μεταλλικό ή 
Ανθρακούχο νερό

Όλα τα παραπάνω 
σερβίρονται σε 

ποτήρι

€16 
άτομο/ημέρα

https://celestyal.com/drink-terms


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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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ

Junior ΣουίταΕσωτερική καμπίνα Εξωτερική καμπίνα



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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Σουίτα



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
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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
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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

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΠΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ

€75 ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
ΕΝ ΠΛΩ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ & 
ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ

CELESTYAL.COM

Τα δρομολόγια της Celestyal, οι τιμές, οι πολιτικές και οι διαδικασίες εξελίσσονται συνεχώς. Η Celestyal προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι 
πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές κατά τη στιγμή της έκδοσής του. Ωστόσο, οι πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και η Celestyal διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε τυχόν τιμολογιακές πολιτικές που 

αναφέρθηκαν λανθασμένα ή τυπώθηκαν λάθος σε αυτό το φυλλάδιο.

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

https://celestyal.com/
https://celestyal.com/



