ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

Ε

λάτε 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.

ΗΜΕΡΑ

01

ΑΘΉΝΑ
Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο
μας, αφήνουμε πίσω
μας την ιστορική πρωτεύουσα της
Ελλάδας και βάζουμε πλώρη για τη
Θεσσαλονίκη. Η πρώτη νύχτα θα σας
δώσει την ευκαιρία να χαλαρώσετε
και να απολαύσετε την All-Inclusive
φιλοξενία μας πριν ξεκινήσουμε μαζί
να ανακαλύπτουμε τις ομορφιές του
Αιγαίου.
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ΗΜΕΡΑ

02

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
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.

ΗΜΕΡΑ

03

ΚΟΥΣΆΝΤΑΣΙ
Μας δίνεται η δυνατότητα
να περάσουμε ολόκληρη
την ημέρα στο Κουσάντασι έχοντας
αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για
να εξερευνήσουμε την πολύχρωμη
παραλιακή πόλη που αποτελεί την
πύλη προς τα ελληνιστικά ερείπια της
Εφέσου, φημισμένη για ένα από τα Επτά
Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, τον ναό
της Αρτέμιδος. Μια δωρεάν εκδρομή σας
περιμένει, μην τη χάσετε!
ΗΜΕΡΑ

04

ΡΌΔΟΣ
Αν το Κουσάντασι μας
έδωσε μόνο μια μικρή γεύση
από τον Αρχαίο Κόσμο, τότε αυτός ο
προορισμός θα εξάψει τη φαντασία μας.
Φανταστείτε τον Κολοσσό της Ρόδου
που κάποτε δέσποζε σε αυτό το λιμάνι.
Περιηγηθείτε στην υπέροχη παλιά πόλη,
έναν λαβύρινθο από πλακόστρωτα
δρομάκια που θα σας μεταφέρουν
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και
πέρα από αυτή. Έχουμε μια ολόκληρη
ημέρα εδώ, οπότε εκμεταλλευτείτε τον
χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας για

Κουσάντασι

ΤΑ ΔΥΝΑΤΆ ΣΗΜΕΊΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΎ

• Ηλιοβασίλημα στη Σαντορίνη (καιρού επιτρέποντος)
• 24 ώρες στη Μύκονο
• Μια ολόκληρη ημέρα για να εξερευνήσετε τη Ρόδο

Μήλος

ΗΜΕΡΑ

να ανακαλύψετε τα κρυστάλλινα
νερά, τις υπέροχες παραλίες και τις
καταπράσινες κοιλάδες. Μην χάσετε τη
δωρεάν εκδρομή στη Λίνδο.
ΗΜΕΡΑ

05

ΚΡΉΤΗ (ΗΡΆΚΛΕΙΟ)
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.

05-6

ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
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.
ΗΜΕΡΑ

06-7

ΜΎΚΟΝΟΣ
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.
ΗΜΕΡΑ

07

ΜΉΛΟΣ
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.
ΗΜΕΡΑ

08

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

ΑΘΉΝΑ
Επιστροφή στην Αθήνα
στις 7 το πρωί.
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ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΌ
ΑΙΓΑΊΟ

Μύκονος

All-Inclusive κρουαζιέρα 7
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal
από 1,070 €^ ανά άτομο
ΑΘΉΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΚΟΥΣΆΝΤΑΣΙ | ΡΌΔΟΣ
ΚΡΉΤΗ (ΗΡΆΚΛΕΙΟ) | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
ΜΎΚΟΝΟΣ | ΜΉΛΟΣ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2022:
Απρίλιος

30

Μάιος

07, 14, 21, 28

Ιούνιος

04, 11, 18, 25

Ιούλιος

02, 09, 16, 23, 30

Αύγουστος

06, 13, 20, 27

Σεπτέμβριος 03, 10, 17, 24
Οκτώβριος

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΗ

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
07

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ

Σάββατο

Αθήνα Ελλάδα

Κυριακή

Θεσσαλονίκη Ελλάδα

10:00

19:00

Δευτέρα

Κουσάντασι Τουρκία

13:00

21:00

Τρίτη

Ρόδος Ελλάδα

09:00

18:00

Τετάρτη

Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα

07:00

12:00

Τετάρτη

Σαντορίνη* Ελλάδα

16:30

Πέμπτη

Σαντορίνη* Ελλάδα

Πέμπτη

Μύκονος* Ελλάδα

Παρασκ.

Μύκονος* Ελλάδα

Παρασκ.

Μήλος* Ελλάδα

09:00

Σάββατο

Αθήνα Ελλάδα

07:00

17:00

02:00
08:00
02:00

Εσωτερική καμπίνα από 1,070 €^ ανά άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 1,230 € ανά άτομο
Σουίτα από 1,490 € ανά άτομο

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

01, 08

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2023:

Οκτώβριος

ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ

19:00

Θεσσαλονίκη
Λιμάνια
επιβίβασης

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Αθήνα
Μύκονος

Κουσάντασι

• Έφεσος, Κουσάντασι
• Ακρόπολη της Λίνδου, Ρόδος

Σαντορίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με όλες τις εκδρομές μας, παρακαλούμε
επισκεφθείτε το celestyal.com, ρωτήστε
τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή
κάντε κλικ εδώ για να δείτε το
φυλλάδιό μας διαδικτυακά.

Μήλος

Ρόδος

Σαντορίνη

Ηράκλειο

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ
Γεύματα στο πλοίο
Απεριόριστα κλασικά ποτά
Επιλεγμένες εκδρομές
Διασκέδαση εν πλω
Φιλοδωρήματα

Έφεσος, Κουσάντασι
- η εκδρομή περιλαμβάνεται
στην τιμή

Celestyal promise

Ακρόπολη της Λίνδου,
Ρόδος - η εκδρομή
περιλαμβάνεται στην τιμή

Ηράκλειο

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

29

