
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΆΙΓΆΙΟΥ
All-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. Μια δωρεάν εκδρομή σας 

περιμένει, μην τη χάσετε!

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;
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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 τη δωρεάν 

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. 
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  Πάτμος
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ΤΆ ΔΥΝΆΤΆ ΣΗΜΕΙΆ ΤΟΥ ΤΆΞΙΔΙΟΥ
•• 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.
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  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 
ΆΙΓΆΙΟΥ (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

All-Inclusive κρουαζιέρα 3 
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Olympia 
από 530 €^ ανά άτομο

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

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 2022: 
Απρίλιος 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, 28

ΗΜΕΡ. ΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ 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

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 530 €^ ανά άτομο

Εξωτερική καμπίνα από 640 € ανά άτομο

Σουίτα από 810 € ανά άτομο

#
 Η συγκεκριμένη αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί  

με το Celestyal Crystal

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος. 

^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση τον Απρίλιο 2022, 
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.



Αθήνα

Μύκονος

Σαντορίνη

Ηράκλειο

Κουσάντασι

Πάτμος

53

Γεύματα στο πλοίο

Απεριόριστα κλασικά ποτά

Επιλεγμένες εκδρομές

Διασκέδαση εν πλω

Φιλοδωρήματα

Celestyal promise

ΤΙ ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΕΤΆΙ

•• Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι

•• Παλάτι της Κνωσού, Κρήτη

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.

ΠΕΡΙΛΆΜΒΆΝΟΝΤΆΙ 
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

  Αρχαία Έφεσος - η 
εκδρομή περιλαμβάνεται 
στην τιμή

  Παλάτι της Κνωσού - 
η εκδρομή περιλαμβάνεται 
στην τιμή

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

Λιμάνια 
επιβίβασης

http://brochures.celestyal.com/2022-iconic-aegean-summer-3night-excursions-euros
https://celestyal.com/

