
7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

«ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ» ΜΕ ΤΟ CELESTYAL CRYSTAL 

Αναχωρήσεις Κάθε Σάββατο: 

Νοέμβριος 2022: 19, 26 / Δεκέμβριος 2022: 3, 10 

 

Η 7ήμερη Κρουαζιέρα "3 Ήπειροι" σε ταξιδεύει σε Αφρική, Ασία & Ευρώπη, κάνοντας ένα ταξίδι 

πίσω στον χρόνο. Πρώτη στάση το Κάιρο όπου με τη δωρεάν εκδρομή θα επισκεφθείς τις 

Πυραμίδες της Γκίζας - ένα από τα 7 θαύματα του Αρχαίου Κόσμου - και τη Σφήκα. Ύστερα θα 

επισκεφθείς τους Αγίους Τόπους στο Ισραήλ, Βηθλεέμ και Ιεροσόλυμα, τη Λεμεσό όπου αξίζει να 

κάνεις μια βόλτα στη Μαρίνα και να δεις το μεσαιωνικό κάστρο, τη Ρόδο, όπου δέσποζε ο 

Κολοσσός - το τρίτο από τα 7 θαύματα του Αρχαίου Κόσμου - και κάντε μια βόλτα στην υπέροχη 

παλιά πόλη, έναν "Λαβύρινθο" από πλακόστρωτα δρομάκια και το Κουσάντασι όπου 

περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο. Η κρουαζιέρα είναι All Inclusive και περιλαμβάνει 

δωρεάν εκδρομές στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου και στην Αρχαία Έφεσο. 
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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. 
 

 

 



3 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Σάββατο Πειραιάς - 17:00 

Κυριακή Εν πλω - - 

Δευτέρα Πορτ Σάιντ 06:30 22:00 

Τρίτη Ασντόντ 08:00 22:00 

Τετάρτη Λεμεσός 11:00 18:00 

Πέμπτη Ρόδος 12:00 18:30 

Παρασκευή Κουσάντασι 07:00 17:00 

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 στο Κουσάντασι - Η Αρχαία Έφεσος μέσα από τους αιώνες - 

Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή (KUS-02) 

➢ Εκδρομή στο Πορτ Σάιντ - Εκδρομή στο Κάιρο (PSD-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 μόνο διαβατήριο σε εξάμηνη ισχύ μετά και την 

επιστροφή από την κρουαζιέρα. 

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 


