ΕΚΛΕΚΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

All-Inclusive κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

Α

κολουθήστε
τα βήματα των

Ρωμαίων, των Ενετών και
των Οθωμανών σε ένα
ταξίδι που θα ζωντανέψει

Μετέωρα, Βόλος

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.

ΗΜΕΡΑ

01

ΑΘΉΝΑ
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 All-Inclusive φιλοξενία μας πριν
ξεκινήσουμε μαζί να ανακαλύπτουμε
τις ομορφιές του Αιγαίου.
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ΗΜΕΡΑ

02-3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ
Δεν υπάρχει μέρος στη γη όμοιο με την
Κωνσταντινούπολη. Σε αυτή τη γεμάτη
ζωή πόλη θα περάσουμε δύο ημέρες.
Μην χάσετε τη δωρεάν 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.

ΗΜΕΡΑ

04

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.
ΗΜΕΡΑ

05

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

Θεσσαλονίκη

ΤΑ ΔΥΝΑΤΆ ΣΗΜΕΊΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΎ

• Διανυκτέρευση στην Κωνσταντινούπολη
• Βόλος, η πύλη στα εντυπωσιακά Μετέωρα
• Μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης
• Επίσκεψη στη Βεργίνα

Κωνσταντινούπολη
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

06

ανθρώπου. Μην χάσετε την ευκαιρία
να επισκεφθείτε τα μοναστήρια των
Μετεώρων που βρίσκονται στην
κορυφή κατακόρυφων βράχων.
ΗΜΕΡΑ

07

ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
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.
ΗΜΕΡΑ

ΒΌΛΟΣ
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

08

ΑΘΉΝΑ
Επιστρέφουμε
πίσω στο λιμάνι
περίπου στις 7π.μ. μετά
από ένα επικό ταξίδι.

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
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Παλάτι Τοπ Καπί, Κωνσταντινούπολη

ΕΚΛΕΚΤΌ
ΑΙΓΑΊΟ
All-Inclusive κρουαζιέρα 7
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal
από 1,080 €^ ανά άτομο
ΑΘΉΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ
ΚΑΒΆΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΒΌΛΟΣ | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2022:
Οκτώβριος

22, 29

Νοέμβριος

05, 12

ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 2023:
Μάρτιος

04, 11, 18, 25

Απρίλιος

01, 08

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

Σάββατο

Αθήνα Ελλάδα

Κυριακή

Κωνσταντινούπολη Τουρκία

Δευτέρα

Κωνσταντινούπολη Τουρκία

Τρίτη

Καβάλα Ελλάδα

Τετάρτη

ΑΦΙΞΗ

ANΑΧΩΡ.

15:00
15:00
18:00

Δεκέμβριος# 02, 9, 16, 23, 30

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 1,080 €^ ανά άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 1,300 € ανά άτομο

11:00

20:00

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

Σουίτα από 1,660 € ανά άτομο

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος.
Γιατί δεν ξεκινάτε την κρουαζιέρα σας από Θεσσαλονίκη;

Βόλος

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

Οι συγκεκριμένες αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν με το Celestyal Olympia

#

Καβάλα
32

Αγορά Μπαχαρικών, Κωνσταντινούπολη
- η εκδρομή περιλαμβάνεται στην τιμή

Καβάλα
Θεσσαλονίκη

Κωνσταντινούπολη

Βόλος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΔΥΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Κρουαζιέρα στο Βόσπορο
και Αγορά Μπαχαρικών,
Κωνσταντινούπολη

Λιμάνια
επιβίβασης

Αθήνα

• Οία, 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.

Σαντορίνη - η εκδρομή
περιλαμβάνεται στην τιμή

Σαντορίνη

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

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