
 

7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

«ΕΚΛΕΚΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» ΜΕ ΤΟ CELESTYAL CRYSTAL 

Αναχωρήσεις Κάθε Σάββατο: 

Οκτώβριος 2022: 22, 29, / Νοέμβριος 2022: 05, 12 

 

Στην 7ήμερη Κρουαζιέρα "Εκλεκτό Αιγαίο" θα ακολουθήσεις τα βήματα των Ρωμαίων, των 

Ενετών και των Οθωμανών που θα ζωντανέψει χιλιάδες χρόνια ιστορίας. Ξεκινώντας από 

τον Πειραιά θα ταξιδέψεις στην Κωνσταντινούπολη, με μια διανυκτέρευση στην πόλη θα 

έχεις αρκετό χρόνο για να την εξερευνήσεις και να επωφεληθείς από τη δωρεάν 

κρουαζιέρα στο Βόσπορο και μια επίσκεψη στη διάσημη αγορά μπαχαρικών. Επόμενος 

προορισμός η Καβάλα, εκεί όπου στους Αρχαίους Φιλίππους βαφτίστηκε η πρώτη 

Ελληνίδα και Ευρωπαία Χριστιανή, η Λυδία. Την επόμενη μέρα θα βρεθείς στη 

Θεσσαλονίκη τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, όπου σου προτείνουμε μια 

βόλτα δίπλα στη θάλασσα και μια επίσκεψη σε ένα από τα παραδοσιακά εστιατόρια. Την 

επόμενη μέρα θα βρεθείς στο λιμάνι του Βόλου, όπου θα έχεις την ευκαιρία να 

χαλαρώσεις σε ένα από τα τοπικά εστιατόρια ή και να επισκεφθείς τα Μετέωρα. Μετά το 

Βόλο θα επισκεφθείς ένα από τα αγαπημένα μας ελληνικά νησιά, τη Σαντορίνη. Μια 

ολόκληρη μέρα εκεί θα κάνει την παραμονή σας εκεί, μια υπέροχη ανάμνηση, καθώς με 

τη δωρεάν εκδρομή στο χωριό της Οίας να σας περιμένει μόλις αποβιβαστείς, θα μείνεις 

για να δεις και το πιο διάσημο ηλιοβασίλεμα του κόσμου. 
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ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 
CELESTYAL CRYSTAL 

 

Το Celestyal Crystal είναι ένα κομψό κρουαζιερόπλοιο της Celestyal Cruises. Το 

χειμώνα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Κούβα, ενώ το καλοκαίρι 

πραγματοποιεί ειδυλλιακές κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά και την Τουρκία. Η 

δυνατότητά του να επισκέπτεται μικρά αλλά πανέμορφα νησιά που άλλα 

κρουαζιερόπλοια δεν μπορούν να προσεγγίσουν το έχει χαρακτηρίσει ως 

«κατακτητή» της Ανατολικής Μεσογείου. Το Celestyal Crystal χαρακτηρίζεται 

επίσης από τα άνετα σαλόνια του και την ασφάλεια που παρέχει. Διαθέτει 

καμπίνες οι οποίες ξεκινάνε από πολύ οικονομικές τιμές μέχρι σουίτες που 

ικανοποιούν απαιτητικό πελάτη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αρ. Επιβατών – 964 Σύνολο καμπίνων – 480 

Αρ. Πληρώματος - 400 Ναυπήγηση – 1992 

Ολική χωρητικότητα - 25.611 τ. Πλάτος - 25,60μ. 

Ταχύτητα – 21κ Ανακαίνηση – 2014 

Μήκος Πλοίου - 162,00μ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Σάββατο Πειραιάς - 15:00 

Κυριακή Κωνσταντινούπολη 15:00 Διαν. 

Δευτέρα Κωνσταντινούπολη - 18:00 

Τρίτη Καβάλα 11:00 20:00 

Τετάρτη Θεσσαλονίκη 08:00 19:00 

Πέμπτη Βόλος 08:00 18:30 

Παρασκευή Σαντορίνη 09:00 20:00 

Σάββατο Πειραιάς 07:00 - 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Εσωτερική Καμπίνα από €549 

Εξωτερική Καμπίνα από €789 

Καμπίνα με Μπαλκόνι από €1449 

3ος / 4ος Ενήλικας: €549/άτομο 

3ο / 4ο άτομο (2-11 ετών): €369 

Βρέφη 3 μηνών έως 1,99 ετών: €289 

Χωρίς χρέωση μονοκλίνου (εκτός από τις σουίτες) 

Επίναυλος Καυσίμων: €6/ημέρα/άτομο 

• ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Διαμονή στην καμπίνα σας 

• Πλήρη Διατροφή Καθημερινά 

• Βραδιά Gala και Shows 

• Τα Λιμενικά Τέλη (289€) 

• Είσοδο σε Πισίνα /Γυμναστήριο 

• Συμμετοχή στα προγράμματα ψυχαγωγίας στο πλοίο 

• Πακέτο ποτών/αναψυκτικών (απεριόριστα ποτά, καφέδες, νερά, αναψυκτικά 

καθημερινά!) 

• Φιλοδωρήματα 

• Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη - Κρουαζιέρα στο Βόσπορο και Αγορά 

μπαχαρικών (IST-04) 

• Εκδρομή στη Σαντορίνη - Η εντυπωσιακή Οία, ακουμπισμένη στο χείλος της 

καλντέρας (SAN-01) 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Εκδρομές (εκτός από αυτές της προσφοράς) 

• Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής 

• Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου 

• Ότι δεν αναφέρεται ρητά σε αυτά που περιλαμβάνονται στο πακέτο 

• Επίναυλος Καυσίμων €6/ημέρα/άτομο 
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Γενικές Σημειώσεις 

Για την επιβίβαση χρειάζεται οι επιβάτες να φέρουν από μόνοι τους Rapid τεστ 24 ωρών. 

Επιβάτες άνω των 12 ετών για τη συμμετοχή στις κρουαζιέρες της Celestyal Cruises, χρειάζονται 

πιστοποιητικό πλήρως εμβολιασμού κατά του COVID-19 ή πιστοποιητικό νόσησης εντός 6 μηνών. 

Για την επιβίβαση χρειάζεται οι επιβάτες να φέρουν από μόνοι τους Rapid τεστ 24 ωρών. 

Επιβάτες έως 12 ετών πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό RAPID τεστ 24 ωρών. 

Προκαταβολή €250/καμπίνα 

Εξόφληση 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση 

Σε περίπτωση που η κράτηση είναι σε μικρότερο διάστημα των 30 ημερών, απαιτείται άμεση 

εξόφληση. 

Για τη συμμετοχή στην κρουαζιέρα απαιτείται ελληνική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή 

διαβατήριο σε ισχύ. 

Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί, κλπ.) ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ. 

Κύπριοι πολίτες ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ. 

Παιδιά χωρίς ταυτότητα, ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ. 

Παιδιά που συνοδεύονται από έναν γονέα ή συγγενή χρειάζονται επιπλέον γραπτή συγκατάθεση 

από τον έτερο γονέα ή και από τους δύο γονείς για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. 

Πολιτική ακυρωτικών: 

• Μέχρι και 90 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% Επιστροφή Χρημάτων 

• 89 – 30 ημέρες: Απώλεια προκαταβολής €250 

• 29 ημέρες έως την ημέρα αναχώρησης: 100% Ακυρωτικά 


