
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 Inclusive 

φιλοξενία μας πριν ξεκινήσουμε μαζί 

να ανακαλύπτουμε τις ομορφιές του 

Αιγαίου.

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
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.

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.
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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. 
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



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 

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
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  Κουσάντασι

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• Ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη (καιρού επιτρέποντος)
•• Μια ολόκληρη ημέρα σε Μύκονο και Σαντορίνη

•• Μια ολόκληρη ημέρα για να εξερευνήσετε τη Μήλο 

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

  Μήλος

Inclusive κρουαζιέρα 7 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 1,480 €^ ανά άτομο

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

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 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

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Απρίλιος 06, 13, 20, 27

Μάιος 04, 11, 18, 25

Ιούνιος 01, 08, 15, 22, 29

Ιούλιος 06, 13, 20, 27

Αύγουστος 03, 10, 17, 24, 31

Σεπτέμβριος 07, 14, 21, 28

Οκτώβριος 05 

INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,480 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,700 € ανά άτομο

Σουίτα από €2,070 € 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 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 19:00

Τρίτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 08:00 19:00

Τετάρτη Σαντορίνη* Ελλάδα 07:00

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 00:30

Πέμπτη Μύκονος* Ελλάδα 08:00

Παρασκ. Μύκονος* Ελλάδα 02:00

Παρασκ. Μήλος* Ελλάδα 09:00 19:00

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 07:00

ENHANCE αναβάθμιση από 240 € ανά άτομο



Μήλος

Μύκονος

Ηράκλειο

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Κουσάντασι

Σαντορίνη

Λιμάνια 
επιβίβασης
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  Σαντορίνη

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

  Μύκονος 

  Έφεσος, Κουσάντασι

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

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE 

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ

http://brochures.celestyal.com/2023-idyllic-aegean-excursions-euros
https://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 Inclusive φιλοξενία μας πριν 

ξεκινήσουμε μαζί να ανακαλύπτουμε 

τις ομορφιές του Αιγαίου.

ΕΚΛΕΚΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
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 την ευκαιρία για 

μια 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

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• Διανυκτέρευση στην Κωνσταντινούπολη 

•• Βόλος, η πύλη στα εντυπωσιακά Μετέωρα 

•• Μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης

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

https://celestyal.com/


ΕΚΛΕΚΤΟ
ΑΙΓΑΙΟ

40

  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

Inclusive κρουαζιέρα 7 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 1,480 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΚΑΒΑΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΒΟΛΟΣ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2023:
Απρίλιος 01, 08

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Νοέμβριος 09, 16 

INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,480 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,700 € ανά άτομο

Σουίτα από €2,070 € 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 2024, 
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.

ENHANCE αναβάθμιση από 240 € ανά άτομο



Αθήνα

Βόλος

Θεσσαλονίκη

Σαντορίνη

Κωνσταντινούπολη
Καβάλα
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  Αγορά Μπαχαρικών, Κωνσταντινούπολη

  Σαντορίνη 

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE 

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

http://brochures.celestyal.com/2023-eclectic-aegean-excursions-euros
https://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 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
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 μια 

εκδρομή στο Κάιρο και τις Πυραμίδες 

της Γκίζας, το μοναδικό σωζόμενο 

θαύμα του Αρχαίου Κόσμου. 

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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ΗΜΕΡΑ

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!

04
ΗΜΕΡΑ
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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.

05
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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. 

ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή στην Αθήνα 

μετά από ένα μοναδικό 

ταξίδι. Ελπίζουμε αυτό το ταξίδι να 

είναι ένα «Θαύμα» για εσάς.

07
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  Τείχος των Δακρύων, 
Ιερουσαλήμ

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• 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.

https://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

Inclusive κρουαζιέρα 7 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 1,480 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΠΟΡΤ ΣΑΙΝΤ | ΑΣΝΤΟΝΤ 
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΡΟΔΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

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

Οκτώβριος 28

Νοέμβριος 04, 11, 18, 25

Δεκέμβριος 02, 09

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Μάρτιος 02, 09, 16

Νοέμβριος 23, 30

Δεκέμβριος 07, 14

INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,480 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,700 € ανά άτομο

Σουίτα από €2,070 € ανά άτομο

Γιατί δεν ξεκινάτε την κρουαζιέρα σας από Λεμεσό. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον Δεκέμβριο 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.

ENHANCE αναβάθμιση από 240 € ανά άτομο



Αθήνα

Λεμεσός

Ασντόντ

Πορτ Σάιντ

Ρόδος

Κουσάντασι
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  Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι

  Κάιρο, Αίγυπτος 

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE 

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

http://brochures.celestyal.com/2023-three-continents-excursions-euros
https://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.

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
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.

04
ΗΜΕΡΑ
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.



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. 

05
ΗΜΕΡΑ

06
ΗΜΕΡΑ

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.

07
ΗΜΕΡΑ

08
ΗΜΕΡΑ
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  Έφεσος

  Πάτμος

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• 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.

https://celestyal.com/


ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
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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

Inclusive κρουαζιέρα 7 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 1,480 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΑΒΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΔΙΚΕΛΙ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΠΑΤΜΟΣ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Οκτώβριος 14, 21

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Οκτώβριος 12, 19

INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,480 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,700 € ανά άτομο

Σουίτα από €2,070 € ανά άτομο

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον Οκτώβριο 2023, 
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.

ENHANCE αναβάθμιση από 240 € ανά άτομο



Αθήνα

Δικελί

Κουσάντασι

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Πάτμος

Κωνσταντινούπολη
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  Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη

  Μονή Βλατάδων, 
Θεσσαλονίκη

  Το αρχαίο θέατρο της Εφέσου

  Κωνσταντινούπολη

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE 

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

http://brochures.celestyal.com/2023-steps-of-paul-excursions-euros
https://celestyal.com/


ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 14 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 2023

ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ  
& ΕΚΛΕΚΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 25 Μάρτιος 2023, ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής 
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 
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Inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 25 Μάρτιος 2023 
από 2,590 €^ 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 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 17:00

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

ENHANCE αναβάθμιση από 390 € ανά άτομο



ΕΚΛΕΚΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
& ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

* 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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ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

* 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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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ & 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. * 
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Inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 8 Απριλίου 2023 
από 2,590 €^ ανά άτομο

Inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 7 Οκτωβρίου 2023 
από 2,590 €^ ανά άτομο

Inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 21 Οκτωβρίου 2023 
από 2,590 €^ ανά άτομο

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 ( Έφεσος) Τουρκία 13:00 19:00

Τρίτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 08:00 19:00

Τετάρτη Σαντορίνη* Ελλάδα 07:00

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 00:30

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 ( Έφεσος) Τουρκία 13:00 19:00

Τρίτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 08:00 19:00

Τετάρτη Σαντορίνη* Ελλάδα 07:00

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 00:30

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 -

51
Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ENHANCE αναβάθμιση από 390 € ανά άτομο

ENHANCE αναβάθμιση από 390 € ανά άτομο

ENHANCE αναβάθμιση από 390 € ανά άτομο

https://celestyal.com/


52
Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 14 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 2024



ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα (Πειραιάς) Ελλάδα 19:00

Κυριακή Σαντορίνη* Ελλάδα 08:00 19:00

Δευτέρα Ρόδος Ελλάδα 08:00 18:00

Τρίτη Σάμος Ελλάδα 08:00 15.00

Τετάρτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 13:30

Πέμπτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 18:00

Παρασκ. Χίος Ελλάδα 14:00 20:00

Σάββατο Κως Ελλάδα 07:00 18:00

Κυριακή Μύκονος* Ελλάδα 07:00 20:00

Δευτέρα Αθήνα (Πειραιάς) Ελλάδα 07:00 19:00

Τρίτη Εν πλω

Τετάρτη Κότορ Μαυροβούνιο 08:00 17:00

Πέμπτη Κέρκυρα Ελλάδα 08:00 14:00

Παρασκ. Κρήτη (Χανιά Σούδα) Ελλάδα 13:30 20:30

Σάββατο Αθήνα (Πειραιάς) Ελλάδα 08:00

ΜΥΘΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ & 
ΜΥΘΙΚΟ ΙΟΝΙΟ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 23 Μάρτιος 2024, ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής 
υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

Inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 23 Μάρτιος 2024 
από 2,590 €^ ανά άτομο

53
Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ & ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 5 Οκτωβρίου 2024, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα 
έξοδα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 
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Inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 5 Οκτωβρίου 2024 
από 2,590 €^ ανά άτομο

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα Ελλάδα 17:00

Κυριακή Θεσσαλονίκη Ελλάδα 10:00 19:00

Δευτέρα Κουσάντασι ( Έφεσος) Τουρκία 13:00 19:00

Τρίτη Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα 08:00 19:00

Τετάρτη Σαντορίνη* Ελλάδα 07:00

Πέμπτη Σαντορίνη* Ελλάδα 00:30

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 -

ΕΚΛΕΚΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
& ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. ^ Τιμή με βάση την 
κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 16 Νοεμβρίου 2024, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Οι φόροι, τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα 
παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. * 
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Inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με 
αναχώρηση στις 16 Νοεμβρίου 2024 
από 2,590 €^ ανά άτομο

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

ENHANCE αναβάθμιση από 390 € ανά άτομο

ENHANCE αναβάθμιση από 390 € ανά άτομο

ENHANCE αναβάθμιση από 390 € ανά άτομο

https://celestyal.com/


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. 

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 ΑΙΓΑΙΟΥ (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

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• 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)

https://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΑΡ & ΝΟΕ)
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Inclusive κρουαζιέρα 3 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia 
από 760 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ 
ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ | ΠΑΤΜΟΣ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση το Νοέμβριο 
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.

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

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Μάρτιος 17, 24 

Νοέμβριος 03, 10

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Μάρτιος 15, 22, 29 

Νοέμβριος 01, 08, 15, 22

INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 760 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 880 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,070 € ανά άτομο

ENHANCE αναβάθμιση από 150 € ανά άτομο
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  Έφεσος, Κουσάντασι

  Οία, Σαντορίνη 

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

Αθήνα

Μύκονος

Σαντορίνη

Κουσάντασι

Πάτμος

Λιμάνια 
επιβίβασης

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE 

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

http://brochures.celestyal.com/2023-iconic-aegean-winter-3night-excursions-euros
https://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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. 

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 μία 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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ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• 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)

https://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (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

Inclusive κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων 
με το Celestyal Olympia 
από 760 €^ ανά άτομο

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

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 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

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Απρίλιος 05, 12, 19, 26

Μάιος 03, 10, 17, 24, 31

Ιούνιος 07, 14, 21, 28

Ιούλιος 05, 12, 19, 26

Αύγουστος 02, 09, 16, 23, 30

Σεπτέμβριος 06, 13, 20, 27

Οκτώβριος 04, 11, 18, 25

INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 760 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 880 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,070 € ανά άτομο

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον Μάρτιος 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.

ENHANCE αναβάθμιση από 150 € ανά άτομο



Αθήνα

Μύκονος

Σαντορίνη

Ηράκλειο

Κουσάντασι

Πάτμος
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  Αρχαία Έφεσος

  Παλάτι της Κνωσού

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE 

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

http://brochures.celestyal.com/2023-iconic-aegean-summer-3night-excursions-euros
https://celestyal.com/


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. 

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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ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• 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 ΑΙΓΑΙΟΥ (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)

https://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΑΡ, ΟΚΤ, ΝΟΕ)
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  Πάτμος

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

  Ρόδος

Inclusive κρουαζιέρα 4 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia 
από 970 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ 
ΠΑΤΜΟΣ | ΡΟΔΟΣ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Μάρτιος 13, 20

Οκτώβριος 30

Νοέμβριος 06, 13

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Μάρτιος 11, 18, 25 

Οκτώβριος 28

Νοέμβριος 04, 11, 18, 25

INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 970 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,110 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,360 € ανά άτομο

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον 
Νοέμβριος 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.

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

ENHANCE αναβάθμιση από 170 € ανά άτομο



Αθήνα

Μύκονος

Σαντορίνη

Κουσάντασι

Πάτμος

Ρόδος

Λιμάνια 
επιβίβασης
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  Ακρόπολη της Λίνδου, Ρόδος

  Έφεσος 

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

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE 

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

http://brochures.celestyal.com/2023-iconic-aegean-4night-excursions-euros
https://celestyal.com/


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. 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 ΑΙΓΑΙΟΥ (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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ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• 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 σε μία 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)

https://celestyal.com/


ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ (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

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

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

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 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

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Απρίλιος 01, 08, 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, 14, 21

INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 970 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,110 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,360 € ανά άτομο

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση Τον Μάρτιος 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.

ENHANCE αναβάθμιση από 170 € ανά άτομο



Αθήνα

Μύκονος

Σαντορίνη

Ηράκλειο

Κουσάντασι

Πάτμος

Ρόδος
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  Έφεσος 

  Ακρόπολη της Λίνδου, Ρόδος

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE 

ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΜΑΣ

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

http://brochures.celestyal.com/2023-iconic-aegean-summer-4night-excursions-euros
https://celestyal.com/


ΜΥΘΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Inclusive κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Απολαύστε την πόλη της 

ανατολικής Μεσογείου που 

δεν κοιμάται ποτέ. Πριν επιβιβαστείτε 

στο πλοίο, εξερευνήστε τον πλούσιο 

συνδυασμό πολυσύχναστων αγορών, 

πολύβουων δρόμων και αμέτρητων 

αξιοθέατων της Κωνσταντινούπολης. 

Όπου και αν στρέψετε το βλέμμα, 

πικάντικα αρώματα και μοναδική 

αρχιτεκτονική θα τραβήξουν το 

ενδιαφέρον σας. Όταν επιβιβαστείτε, 

θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι ανακάλυψης 

και θα πάρετε μια πρώτη γεύση από τη 

γαστρονομική εμπειρία της Celestyal.

ΧΙΟΣ 

Με μια πλούσια ιστορία 

που ξεκινά από την 

αρχαιότητα, δεν είναι να απορεί κανείς 

που τα μυστήρια και η ομορφιά της 

Χίου αιχμαλωτίζουν την καρδιά και 

το μυαλό μας. Αυτό το αρχαίο νησί 

φημολογείται ότι είναι η γενέτειρα του 

θρυλικού αρχαίου ποιητή Ομήρου, με 

τη Δασκαλόπετρα, ή την Πέτρα του 

Δασκάλου, να σηματοδοτεί το σημείο 

όπου δίδασκε τους μαθητές του και 

αφηγήθηκε τα σπουδαία ποιήματά του.

Εξερευνήστε τη Χίο με τα πόδια 

και περιπλανηθείτε από τη μαύρη, 

πέτρινη παραλία του Μαύρου Γιαλού 

και τα ηφαιστειακά βράχια, μέχρι το 

εγκαταλελειμμένο χωριό Ανάβατος. 

Σύμφωνα με την ιστορία, αναζητώντας 

καταφύγιο από τα οθωμανικά 

στρατεύματα, οι ντόπιοι χωρικοί 

κατέφυγαν στο κοντινό μοναστήρι 

της Νέας Μονής, αλλά ακόμα και 

εκεί, εντοπίστηκαν. Σήμερα, το 

εγκαταλελειμμένο χωριό στην πλαγιά 

του λόφου, στέκει άδειο σαν φόρος 

τιμής στη μνήμη τους.

01
ΗΜΕΡΑ

HΕλλάδα και η 

ανατολική Μεσόγειος 

μπορεί να είναι η χώρα 

των μύθων, αλλά η 

θρυλική κρουαζιέρα 

μας δεν είναι μύθος. 

Απολαμβάνοντας τη 

γαλήνια ομορφιά των 

ελληνικών νησιών και 

ανακαλύπτοντας δύο 

συναρπαστικές πόλεις, 

θα ταξιδέψετε στην 

Κω, στις πλαγιές του 

όρους Δίκαιο για έναν 

ήρεμο περίπατο στην 

εξοχή του νησιού, και 

στα μεσαιωνικά χωριά 

του «μεγαλοπρεπούς 

νησιού» της Χίου, 

πριν περιπλανηθείτε 

στους εμβληματικούς 

ανεμόμυλους της 

Μυκόνου.

02
ΗΜΕΡΑ
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ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• Όλη μέρα στην Κω και στη Μύκονο

•• Ένα βράδυ στα πλακόστρωτα δρομάκια   
 της Μυκόνου

•• Ιστορική Χίος, η γενέτειρα του Ομήρου

  Χίος

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



ΚΩΣ 

Τραχιά λευκά βράχια 

ανεβαίνουν προς τον 

ουρανό, κρυστάλλινες παραλίες 

εμφανίζονται μαγικά και καταπράσινα 

τοπία απλώνονται μέχρι εκεί που 

μπορεί να δει το μάτι - η Κως είναι 

ένα νησί που πρέπει να δεις. Μόλις 

πατήσετε το πόδι σας στις ακτές της, 

θα ανακαλύψετε μια πληθώρα αρχαίων 

μνημείων, παρθένες παραλίες και 

παραδοσιακά ορεινά χωριά.

Το γραφικό λιμάνι και η μαγική 

ατμόσφαιρα της πόλης της Κω θα 

σας καθηλώσουν από την αρχή. 

Θα συναντήσετε αμέτρητα αρχαία 

μνημεία που τώρα συνδυάζονται με 

τη σύγχρονη ζωή και μια πληθώρα 

ταβερνών, μνημείων και μουσείων. 

Αναζητήστε το μεσαιωνικό Κάστρο των 

Ιπποτών για μια ήρεμη εξερεύνηση του 

παρελθόντος του νησιού.

03
ΗΜΕΡΑ

71

ΜΥΚΟΝΟΣ 

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.

ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή στην 

ελληνική πρωτεύουσα 

μετά από ένα συναρπαστικό ταξίδι. 

05
ΗΜΕΡΑ

06
ΗΜΕΡΑ

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

https://celestyal.com/


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Πέμπτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 18:00

Παρασκ. Χίος Ελλάδα 14:00 20:00

Σάββατο Κως Ελλάδα 07:00 18:00

Κυριακή Μύκονος* Ελλάδα 07:00 20:00

Δευτέρα Αθήνα (Πειραιάς) Ελλάδα 07:00

ΜΥΘΙΚΟ 
ΑΙΓΑΙΟ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση 
Τον Μάρτιος 2024, 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.

  Κως
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  Κωνσταντινούπολη

  Μύκονος

Inclusive κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων 
με το Celestyal Crystal 
από 970 €^ ανά άτομο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | ΧΙΟΣ 
ΚΩΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Μάρτιος 28

Οκτώβριος 31

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 970 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,110 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,360 € ανά άτομο

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

ENHANCE αναβάθμιση από 170 € ανά άτομο



Αθήνα

Κωνσταντινούπολη

Κως

Μύκονος

Χίος

  Μύκονος 

  Κως
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

2024 ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ!

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

https://celestyal.com/


ΜΥΘΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Inclusive κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

ΑΘΗΝΑ 

Αφήνουμε την ιστορική 

και κλασική πρωτεύουσα 

της Ελλάδας και σαλπάρουμε για 

το ολονύχτιο ταξίδι μας προς τη 

Σαντορίνη. Στην πρώτη σας νύχτα θα 

έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε, να 

απολαύσετε την Inclusive φιλοξενία 

μας και να ετοιμαστείτε για τις 

περιπέτειες που σας περιμένουν στο 

δικό σας ταξίδι ανακάλυψης.

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.

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.

01
ΗΜΕΡΑ

Έ να ταξίδι που 

συνδυάζει την 

ιστορική περιπέτεια 

με μια πραγματικά 

καθηλωτική εξερεύνηση 

της πόλης. Ανακαλύψτε 

την ιστορική γειτονιά 

της Αθήνας, την Πλάκα, 

όπου τα λιθόστρωτα 

δρομάκια συναντούν 

τους παστέλ τοίχους, 

πριν περιπλανηθείτε 

στον τόπο διεξαγωγής 

των πρώτων Ολυμπιακών 

Αγώνων. Στην 

Κωνσταντινούπολη, 

επισκεφθείτε τους 

πολιτιστικούς πυλώνες 

του πολύχρωμου 

Μεγάλου Παζαριού 

και του Κεράτιου 

Κόλπου στον Βόσπορο. 

Περιπλανηθείτε επίσης 

στους εμβληματικούς 

ασβεστωμένους δρόμους 

της Σαντορίνης και 

στις σπηλιές και τους 

καταρράκτες της Σάμου 

που κάποτε ήταν η 

πατρίδα του Πυθαγόρα

02
ΗΜΕΡΑ

03
ΗΜΕΡΑ
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ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• Όλη μέρα στη Σαντορίνη και στη Ρόδο

•• Διανυκτέρευση στη γεμάτη ζωή   
 Κωνσταντινούπολη

•• Τα μοναδικά τοπία της Σάμου

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



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Το τελευταίο σας 

πρωινό θα έχετε χρόνο 

για περισυλλογή. Πιείτε έναν καφέ 

στο κατάστρωμα ατενίζοντας 

τον όμορφο ορίζοντα αυτής της 

ποικιλόμορφης πόλης καθώς 

απολαμβάνετε τις τελευταίες 

ακτίνες του ήλιου της ανατολικής 

Μεσογείου. 

ΣΑΜΟΣ 

Πυκνά δάση, μυστήριο 

και μαγεία καλύπτουν 

τις πλαγιές αυτού του ξεχωριστού 

νησιού. Κρυμμένα σπήλαια στους 

βράχους και μοναδικά τοπία μοιάζουν 

ανέγγιχτα από τον χρόνο. Μυθικό και 

κοσμοπολίτικο, το νησί της Σάμου 

φυλάει συναρπαστικής ιστορίες 

που μόνο το επισκεφτούν μπορούν 

πραγματικά να ανακαλύψουν.

Ένα νησί γεμάτο θρύλους: Πυθαγόρας, 

Επίκουρος, Αρίσταρχος, Αίσωπος 

και γενέτειρα της Ήρας, δεν είναι 

τυχαίο ότι οι ναοί του ανταγωνίζονται 

τον Παρθενώνα σε μέγεθος και 

σημασία. Φτάνοντας στο λιμάνι του 

Πυθαγόρειου, θα συναντήσετε έναν 

μαγευτικό παραλιακό δρόμο με 

ταβέρνες και καταστήματα, καθώς και 

το Αρχαιολογικό Μουσείο που πρέπει 

να επισκεφτούν όλοι οι λάτρεις της 

ιστορίας.

75

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Δεν υπάρχει μέρος 

στη γη όμοιο με την 

Κωνσταντινούπολη. Σε αυτή τη 

γεμάτη ζωή πόλη θα περάσουμε 

δύο ημέρες. Μην χάσετε μία 

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. 

05
ΗΜΕΡΑ

04
ΗΜΕΡΑ 06

ΗΜΕΡΑ

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

https://celestyal.com/


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα (Πειραιάς) Ελλάδα 19:00

Κυριακή Σαντορίνη* Ελλάδα 08:00 19:00

Δευτέρα Ρόδος Ελλάδα 08:00 18:00

Τρίτη Σάμος Ελλάδα 08:00 15.00

Τετάρτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 13:30

Πέμπτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 09:00

ΜΥΘΙΚΟ 
ΑΙΓΑΙΟ

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση 
Τον Μάρτιος 2024, 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.
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  Σάμος

  Ρόδος

  Ρόδος

Inclusive κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων 
με το Celestyal Crystal 
από 1,170 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
ΡΟΔΟΣ | ΣΑΜΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Μάρτιος 23

Οκτώβριος 26

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,170 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,350 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,650 € ανά άτομο

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

ENHANCE αναβάθμιση από 200 € ανά άτομο



Αθήνα

Σαντορίνη

Κωνσταντινούπολη

Ρόδος

Σάμος
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  Κωνσταντινούπολη

  Σάμος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

2024 ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ!

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

https://celestyal.com/


ΜΥΘΙΚΟ ΙΟΝΙΟ 
Inclusive κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

ΑΘΗΝΑ 

Αφήνουμε την ιστορική 

και κλασική πρωτεύουσα 

της Ελλάδας και σαλπάρουμε για 

το ταξίδι μας προς το Κότορ στο 

Μαυροβούνιο. Θα έχετε άφθονο 

χρόνο να χαλαρώσετε, να απολαύσετε 

την Inclusive φιλοξενία μας και να 

ετοιμαστείτε για τις περιπέτειες που 

σας περιμένουν στο δικό σας ταξίδι 

ανακάλυψης.

ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 

Απολαύστε την εμπειρία 

μιας μέρας στη θάλασσα καθώς 

ταξιδεύουμε στο συναρπαστικό Ιόνιο. 

Ο ήχος των κυμάτων που χτυπούν 

πάνω στο πλοίο θα γίνει η αγαπημένη 

σας μελωδία. Απολαύστε ένα ζεστό 

μπάνιο στο τζακούζι, χαλαρώστε 

σε μια ξαπλώστρα διαβάζοντας 

το βιβλίο σας ή απλώς θαυμάστε 

τον ορίζοντα πίνοντας ένα κλασικό 

κοκτέιλ. Ή δοκιμάστε ένα ανώτερο 

επίπεδο χαλάρωσης με μια θεραπεία 

σπα. Με το καθημερινό πρόγραμμα 

ψυχαγωγίας, θα υπάρχει πάντα κάτι για 

να εξάψει τη φαντασία σας.

ΚΟΤΟΡ 

Ένας μεσαιωνικός 

λαβύρινθος από 

γοητευτικές εκκλησίες, ενδιαφέροντα 

μουσεία, πλατείες γεμάτες καφετέριες 

και βενετσιάνικα παλάτια. Αρχαία 

αρχιτεκτονική, υπέροχη θέα στα βουνά, 

γαλαζοπράσινα νερά - το Κότορ είναι 

απλά υπέροχο. Εκεί όπου οι κόκκινες 

στέγες έρχονται σε αντίθεση με τα 

κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τις 

πανύψηλες κορυφές. Ο εντυπωσιακός 

κόλπος του Κότορ είναι ένα σκηνικό 

που προκαλεί δέος σε έναν μεσαιωνικό 

λαβύρινθο εκπληκτικής αρχιτεκτονικής, 

βενετσιάνικα παλάτια, περίτεχνες 

εκκλησίες, μουσεία και πλατείες 

πασπαλισμένες με καφέ, μπαρ και 

εστιατόρια.

Το Κότορ είναι ένα μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

με ιστορία 2.000 ετών που μπορεί να 
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Aποκαλύπτοντας 

το συναρπαστικό 

μεγαλείο της Ελλάδας 

και κάνοντας μια βουτιά 

στο ιστορικό παρελθόν 

της, η κρουαζιέρα Μυθικό 

Ιόνιο σας ταξιδεύει στην 

πολύπλευρη γοητεία της 

Κέρκυρας, τη μυθική 

πατρίδα του Ποσειδώνα, 

και στις ζωηρόχρωμες 

παραδεισένιες 

ακρογιαλιές των Χανίων. 

Γνωρίστε τη «Νύφη 

της Αδριατικής», ένα 

μυστηριακό φιόρδ 

πάνω στο οποίο 

βρίσκεται το λιμάνι του 

Κότορ, και χαλαρώστε 

απολαμβάνοντας το χάδι 

του ήλιου σε μία από 

τις μέρες που περνάτε 

εξ ολοκλήρου στα 

κρυστάλλινα νερά του 

Αιγαίου.
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  Χανιά Σούδα

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



εντοπιστεί από την αρχαία ρωμαϊκή 

περίοδο. Αυτή η ιστορική πόλη είναι 

απολύτως συναρπαστική. Εξερευνήστε 

τα μνημειώδη τείχη της πόλης που 

χτίστηκαν τον Μεσαίωνα και διασχίστε 

τα στενά δρομάκια μέχρι το πιο 

αναγνωρίσιμο σύμβολο της πόλης, τον 

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τρύφωνα, 

ένα αριστούργημα ρωμανικής 

αρχιτεκτονικής.

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Καλώς ήρθατε σε ένα 

από τα πιο διαφορετικά, 

κατάφυτα και συναρπαστικά ελληνικά 

νησιά - το έβδομο μεγαλύτερο νησί και 

τόπο αρκετών μύθων και θρύλων. Εδώ, 

στις ακτές της Κέρκυρας ο Οδυσσέας 

ναυάγησε, και εδώ λέγεται ότι 

εγκαταστάθηκε ο θεός της θάλασσας 

Ποσειδώνας.

Η πόλη της Κέρκυρας είναι 

κοσμοπολίτικη, γοητευτική και φιλική. 

Μπορείτε εύκολα να χάσετε τον 

εαυτό σας καθώς εξερευνάτε τα 

στενά σοκάκια, τα γνωστά καντούνια, 

απολαμβάνετε την ατμόσφαιρα και 

συναντάτε τους ντόπιους σε ένα από 

τα πολλά καφέ, μπαρ και εστιατόρια. 
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ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• Όλη μέρα στο Κότορ, Μαυροβούνιο

•• Ενετικό λιμάνι στα Χανιά της Κρήτης

•• Μισή μέρα στις όμορφες ακτές της Κέρκυρας

Μπορεί να εκπλαγείτε από την 

ιταλική αίσθηση, που ξυπνά η 

βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, αλλά 

δεν θα εκπλαγείτε από το θερμό 

καλωσόρισμα.

ΧΑΝΙΑ ΣΟΥΔΑ 

Πλησιάζοντας τα Χανιά 

από τη θάλασσα, ίσως 

πιστέψετε ότι έχετε αποβιβαστεί 

στις όχθες της Βενετίας - το 

παλιό ενετικό λιμάνι σας προκαλεί 

να ανακαλύψετε περισσότερα. 

Μια ελληνική νησιωτική πόλη, 

σαν ζωντανή καρτ ποστάλ, με 

καλαίσθητα κτίρια σε παστέλ 

αποχρώσεις, πέτρινους τοίχους 

και αύρα μιας παλιάς εποχής, σας 

συνεπαίρνει σε ένα νοσταλγικό 

παιχνίδι αισθήσεων.

Ως η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 

της Κρήτης και πρώην πρωτεύουσα 

του νησιού, τα Χανιά διαθέτουν 

μουσεία, εκκλησίες και πολιτισμό 

και προσφέρουν μια μέρα γεμάτη 

αξιοθέατα. Οι ελικοειδής δρόμοι, 

τα παραθαλάσσια εστιατόρια και 

τα καταστήματα χειροτεχνίας σάς 

καλωσορίζουν σε έναν πιο χαλαρό 

ρυθμό, αυτόν της Κρήτης. 

05
ΗΜΕΡΑ

04
ΗΜΕΡΑ

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

ΑΘΗΝΑ 

Επιστροφή 

στην ελληνική 

πρωτεύουσα μετά από ένα ταξίδι 

περιπέτειας και ανακαλύψεων 

που μας άφησε όλους 

έκθαμβους.
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https://celestyal.com/


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Δευτέρα Αθήνα (Πειραιάς) Ελλάδα 19:00

Τρίτη Εν πλω

Τετάρτη Κότορ Μαυροβούνιο 08:00 17:00

Πέμπτη Κέρκυρα Ελλάδα 08:00 14:00

Παρασκ. Κρήτη (Χανιά Σούδα) Ελλάδα 13:30 20:30

Σάββατο Αθήνα (Πειραιάς) Ελλάδα 08:00

ΜΥΘΙΚΟ 
ΙΟΝΙΟ 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση Τον 
Απρίλιος 2024, 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.

 Κέρκυρα

80

  Κέρκυρα

  Κότορ

Inclusive κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων 
με το Celestyal Crystal 
από 1,170 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΚΟΤΟΡ | ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΚΡΗΤΗ (ΧΑΝΙΑ ΣΟΥΔΑ)

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Απρίλιος 01

Νοέμβριος 04

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,170 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 1,350 € ανά άτομο

Σουίτα από 1,650 € ανά άτομο

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

ENHANCE αναβάθμιση από 200 € ανά άτομο



Αθήνα

Κότορ

Κέρκυρα

Χανιά Σούδα

  Χανιά Σούδα

  Κότορ

 Κέρκυρα
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

2024 ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ!

 Κότορ

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

https://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, 
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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;
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  Μετέωρα, Βόλος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Inclusive κρουαζιέρα 19 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 2023

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• 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. 

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 
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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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2023

84

* 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

10
 Δ

ΙΑ
Ν

Υ
Κ

Τ
Ε

Ρ
Ε

Υ
Σ

Ε
Ω

Ν
8

 Δ
ΙΑ

Ν
Υ

Κ
Τ

Ε
Ρ

Ε
Υ

Σ
Ε

Ω
Ν

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

  Κάιρο 

Inclusive κρουαζιέρα 19 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 3,160 €^ ανά άτομο

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

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2023: 
Δεκέμβριος 16

INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 3,160 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 3,640 € ανά άτομο

Σουίτα από 4,430 € 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

ENHANCE αναβάθμιση 
από 490 € ανά άτομο



Αθήνα

Βόλος

Λεμεσός

Χάιφα

Αλεξανδρεια

Ρόδος

Κουσάντασι

Σμύρνη

ΚωνσταντινούποληΘεσσαλονίκη

Ηράκλειο

Άγιος Νικόλαος

Αττάλεια

  Παλάτι της Κνωσού 

  Κούριον & Λεμεσός
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 

celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

  Έφεσος

Λιμάνια 
επιβίβασης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

2023 ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ!

https://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.

ΠΟΡΤ ΣΑΙΝΤ 

Χτισμένη στις ακτές 

της Μεσογείου, η πόλη 

ιδρύθηκε το 1859 κατά την κατασκευή 

της διώρυγας του Σουέζ. Ήκμασε 

για αρκετές δεκαετίες αλλά η δόξα 

της έχει ξεθωριάσει λίγο. Ασκεί 

ακόμα κάποια γοητεία, αλλά το κύριο 

αξιοθέατο είναι η Διώρυγα του Σουέζ, 

με τον υπερυψωμένο πεζόδρομο κατά 

μήκος της προκυμαίας. Αν θέλετε να 

εξερευνήσετε λίγο παραπάνω, ελάτε 

μαζί μας σε μια εκδρομή στο Κάιρο και 

τις Πυραμίδες της Γκίζας, το μοναδικό 

από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου που 

στέκει ακόμη όρθιο. Θα επιβιβαστείτε 

ξανά στο πλοίο στο Πορτ Σάιντ.

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. 01
ΗΜΕΡΑ

02
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 15 μέρες;

86
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Inclusive κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

  Κωνσταντινούπολη

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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
2024

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
•• Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων στη Χάιφα

• Πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στην Κωνσταντινούπολη



  Χάιφα

  Αίγυπτος

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.

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.

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. 

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.

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.

06
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Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας 
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

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.

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.

ΣΥΡΟΣ 

Η Ερμούπολη, το κομψό 

λιμάνι του νησιού, είναι η 

πρωτεύουσα του νομού και οικοδομήθηκε 

τη δεκαετία του 1820, στα χρόνια 

της Ελληνικής Επανάστασης. Καθώς 

πλησιάζετε, θα παρατηρήσετε δύο 

μεγάλους λόφους που δεσπόζουν στο 

λιμάνι: ο ένας είναι η παλιά πόλη της 

Άνω Σύρου, με τον καθολικό καθεδρικό 

ναό του Αγίου Γεωργίου του 13ου αιώνα, 

και ο άλλος έχει στην κορυφή μια 

ελληνορθόδοξη εκκλησία.

13
ΗΜΕΡΑ

14
ΗΜΕΡΑ

11-12
ΗΜΕΡΑ

https://celestyal.com/
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^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 
21 Δεκέμβριος 2024, 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.

Η κρουαζιέρα μπορεί να
χωριστεί και σε 7 
διανυκτερεύσεις.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

  Curium, Λεμεσός
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ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΦΙΞΗ ANΑΧΩΡ.

Σάββατο Αθήνα (Πειραιάς) Ελλάδα 15:00

Κυριακή Εν πλω

Δευτέρα Πορτ Σάιντ Αίγυπτος 07:00 22:00

Τρίτη Χάιφα Ισραήλ 13:00

Τετάρτη Χάιφα Ισραήλ 22:00

Πέμπτη Λεμεσός Cyprus 09:00 15:00

Παρασκ. Ρόδος Ελλάδα 09:00 15:00

Σάββατο Αθήνα (Πειραιάς) Ελλάδα 08:00 16:00

Κυριακή Βόλος Ελλάδα 08:00 18:00

Δευτέρα Θεσσαλονίκη Ελλάδα 08:00 16:00

Τρίτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 16:00

Τετάρτη Κωνσταντινούπολη Τουρκία 17:00

Πέμπτη Καβάλα Ελλάδα 08:30 16:00

Παρασκ. Σύρος Ελλάδα 08:00 18:00

Σάββατο Αθήνα (Πειραιάς)  Ελλάδα 07:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Inclusive κρουαζιέρα 14 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal 
από 2,410 €^ ανά άτομο

ΑΘΗΝΑ | ΠΟΡΤ ΣΑΙΝΤ | ΧΑΙΦΑ 
ΛΕΜΕΣΟΣ | ΡΟΔΟΣ 
ΑΘΗΝΑ | ΒΟΛΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | ΚΑΒΑΛΑ | ΣΥΡΟΣ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024: 
Δεκέμβριος 21

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

Εξωτερική καμπίνα από 2,750 € ανά άτομο

Σουίτα από 3,340 € ανά άτομο

ENHANCE αναβάθμιση 
από 390 € ανά άτομο

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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2024

Γεύματα στο πλοίο

Επιλεγμένα ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων

€75 έκπτωση για 
προκράτηση εκδρομών

Διασκέδαση εν πλω

Λιμενικά τέλη & 
φιλοδωρήματα



Αθήνα
Σύρος

Βόλος

Λεμεσός

Χάιφα

Πορτ Σάιντ

Ρόδος

Καβάλα ΚωνσταντινούποληΘεσσαλονίκη
  Ρόδος

  Σύρος

  Cairo
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

2024 ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΥΝΤΟΜΑ!

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

https://celestyal.com/


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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Εξωτερική καμπίνα Junior Σουίτα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟ



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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ONBOARD CELESTYAL CRYSTAL
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27

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

27

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

ΚΑΤ 10

ΚΑΤ 9

ΚΑΤ 8

ΚΑΤ 7

ΚΑΤ 6

ΚΑΤ 5

ΚΑΤ 4

ΚΑΤ 3

ΚΑΤ 2



ONBOARD CELESTYAL OLYMPIA
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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
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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/



