ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆ

2022

All-Inclusive κρουαζιέρα 18 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal

Ε

τοιμαστείτε για

Κωνσταντινούπολη

μια μοναδική

χριστουγεννιάτικη
περιπέτεια, γιορτάζοντας
αυτήν την εποχή και
βιώνοντας παραδόσεις

ΤΑ ΔΥΝΑΤΆ ΣΗΜΕΊΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΎ

σε Ευρώπη, Αφρική
και Ασία. Θαυμάστε

• Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων στη Χάιφα

τις πυραμίδες και

• Πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα στην Κωνσταντινούπολη

εξερευνήστε αρχαίες
πόλεις, ακολουθήστε την
ιστορία της Μαρίας και
του Ιωσήφ την ημέρα
των Χριστουγέννων
και παρακολουθήστε
τα πυροτεχνήματα της
Πρωτοχρονιάς στην
Κωνσταντινούπολη.
Είναι το δικό σας
χριστουγεννιάτικο θαύμα.

ΗΜΕΡΑ

01

ΑΘΉΝΑ
Ξεκινάμε το ταξίδι
μας από την αρχαία
πρωτεύουσα του κόσμου, την κοιτίδα
του δυτικού πολιτισμού και γενέτειρα
της δημοκρατίας. Λέγεται ότι ο ίδιος
ο Άγιος Παύλος έφτασε με πλοίο
στο λιμάνι της Αθήνας και έκανε το
κήρυγμά του στον λόφο του Αρείου
Πάγου, κοντά στην καρδιά της πόλης,
την Ακρόπολη. Η Αρχαία Αγορά στην
περιοχή της Πλάκας, ήταν ένα από
τα πολλά σημεία συνάντησης του
Αποστόλου.
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ΗΜΕΡΑ

02

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Τα παχιά Βυζαντινά
τείχη, που προστατεύουν
τη Θεσσαλονίκη, αποτελούν την
πύλη προς αρχαιολογικά τοπία σε
ελικοειδή, πλακόστρωτα δρομάκια.
Κατευθυνόμενοι προς το λιμάνι, θα
μαγευτείτε από την πολιτιστική και
εκλεπτυσμένη πόλη, κάτω από το
χρυσό, Ελληνικό φως.
Λεωφόροι με φοίνικες φιλοξενούν
καταστήματα και πολυτελή εστιατόρια,
ενώ τα ιστορικά πλακόστρωτα
δρομάκια οδηγούν σε παραδοσιακές
ταβέρνες και ουζερί για κάθε γούστο.
Πανέμορφες εκκλησίες εμφανίζονται
σε κάθε γωνιά, λαϊκές αγορές πουλούν
πολύχρωμα ντόπια προϊόντα και
στην πλατεία Αριστοτέλους μπορείτε
να βρείτε σκιώδη σημεία, για να
απολαύσετε σπιτικό παγωτό και να
χαζέψετε τους περαστικούς.

ΗΜΕΡΑ

03

ΣΜΎΡΝΗ
Φτάνουμε στον
σμαραγδένιο κόλπο της
Σμύρνης και απολαμβάνουμε την
πόλη με τη χαρακτηριστική τουρκική
αισθητική. Το Μαργαριτάρι του Αιγαίου,
η Σμύρνη, έχει μια πλούσια κληρονομιά
από πολυπολιτισμικές επιρροές, οπότε
η κουζίνα και οι κοινότητες βρίθουν
επιλογών. Ακόμη και τον χειμώνα, η
χαλαρή και ζωηρή ατμόσφαιρα φέρνει
την αίσθηση του καλοκαιριού.
ΗΜΕΡΑ

04

ΡΌΔΟΣ
Κάποτε, το λιμάνι κοσμούσε
ο Κολοσσός της Ρόδου,
το τρίτο από τα Επτά Θαύματα του
Κόσμου, αλλά δυστυχώς όχι πια. Αντί
γι’ αυτό, μπορείτε να απολαύσετε
την Παλιά Πόλη, έναν λαβύρινθο από
ατμοσφαιρικά πλακόστρωτα δρομάκια,
που θα σας ταξιδέψουν πίσω στα
χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
και πριν.

ΗΜΕΡΑ

05

ΛΕΜΕΣΌΣ
Η γεμάτη ζωή καρδιά
του τουρισμού στην
Κύπρο είναι γεμάτη χαρακτήρα και
ιστορία, με ένα από τα εμβληματικά
της μνημεία να είναι το υπεραιωνόβιο
Κάστρο της Λεμεσού, που φιλοξενεί
το Μεσαιωνικό Μουσείο της Κύπρου
και τη συλλογή του από κεραμικά και
ταφόπλακες. Πολύ κοντά στη Λεμεσό
θα συναντήσετε την εμβληματική
Πέτρα του Ρωμιού και το Κάστρο των
Ιπποτών στο Κολόσσι. Στο κέντρο της
Λεμεσού θα βρείτε κοσμοπολίτικα και
γεμάτα ζωή καφέ, μπαρ και εστιατόρια,
που βρίσκονται στην κορυφή των
προτιμήσεων των ντόπιων, αλλά και
των επισκεπτών. Περιλαμβάνεται
δωρεάν εκδρομή.
ΗΜΕΡΑ

06-7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Η δεύτερη μεγάλη
πόλη της Αιγύπτου
ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Μέγα
Αλέξανδρο και αποτελεί επίκεντρο
μύθων και θρύλων, καθώς και μέρος
του πρώτου από τα Επτά Θαύματα
του Κόσμου. Ο επιβλητικός Φάρος
της Αλεξάνδρειας κοσμούσε την
είσοδο στο αρχαίο λιμάνι και η
Μεγάλη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
αποτελούσε καταφύγιο της αρχαίας
γνώσης. Παρόλο που δεν έχουν
απομείνει και πολλά από το ένδοξο
παρελθόν της, η Αλεξάνδρεια είναι
σήμερα ένα γεμάτο ζωντάνια,
κοσμοπολίτικο εμπορικό κέντρο.
Αν θέλετε να εξερευνήσετε λίγο
παραπάνω, ελάτε μαζί μας στη δωρεάν
εκδρομή στο Κάιρο και τις Πυραμίδες
της Γκίζας, το μοναδικού από τα Επτά
Θαύματα του Κόσμου που στέκει
ακόμη όρθιο.
ΗΜΕΡΑ

08-9

ΧΆΙΦΑ
Η χριστουγεννιάτικη
ιστορία σας σας
καθοδηγεί στο ίδιο μονοπάτι που
ακολούθησαν οι Τρεις Μάγοι στο
ταξίδι τους προς τη Βηθλεέμ της
Παλαιστίνης. Εδώ στη Χάιφα, στο
σημερινό Ισραήλ, θα περάσετε την
παραμονή των Χριστουγέννων και τα
Χριστούγεννα, ζωντανεύοντας την ιερή
ιστορία. Περιπλανηθείτε στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες γειτονιές και βιώστε
το μείγμα της σύγχρονης ζωής με την
αρχαία κουλτούρα.

ΗΜΕΡΑ

11

ΑΘΗΝΑ
Όταν επιστρέψουμε στην
Αθήνα για μια γιορτινή
μέρα σε ελληνικό στυλ, μπορείτε να
επιλέξετε πώς θα περάσετε τη μέρα
σας. Θα επισκεφθείτε τα θρυλικά
ιστορικά μνημεία; Θα θαυμάσετε τη
θέα της πόλης από την Ακρόπολη; Θα
κάνετε ψώνια τελευταίας στιγμής για
να δώσετε στους αγαπημένους στην
πατρίδα σας; Εσείς αποφασίζετε. Αυτή
είναι η βάση μας και ανυπομονούμε να
σας τη δείξουμε.
ΗΜΕΡΑ

12

ΚΡΉΤΗ (ΗΡΆΚΛΕΙΟ)
Καλώς ορίσατε στην
Κρήτη, τη μεγαλόνησο της
Ελλάδας και ένα μέρος μυστηρίου,
μύθων και θρύλων. Θα έχετε την
ευκαιρία να απολαύσετε τη γεμάτη
χαρακτήρα πόλη του Ηρακλείου
και μερικά από τα εξαιρετικά
αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία της
Κρήτης. Μπορείτε επίσης να μάθετε
περισσότερα για την τέχνη και τη
δημιουργικότητα των Μινωιτών. Έχουμε
συμπεριλάβει μια δωρεάν επίσκεψη
στο Παλάτι της Κνωσού, το μέρος που
φιλοξένησε τον αρχαιότερο πολιτισμό
της Ευρώπης, καθώς και τον θρύλο
του Έλληνα ήρωα Θησέα και του
Μινώταυρου.
ΗΜΕΡΑ

13

ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
Το ταξίδι μας συνεχίζεται
και περνάμε την ημέρα
μας στη Σαντορίνη, με τα τοπία της να
είναι γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σίγουρα θα σας κόψει την ανάσα με
τα επιβλητικά τοπία, τα λευκά σπιτάκια
στη Θήρα και φυσικά, την εκκλησία με
τον μπλε θόλο στην Οία. Μην ξεχάσετε
να απολαύσετε τη θέα από κάποιο από
τα εστιατόρια που βρίσκονται χωμένα
στην Καλντέρα.

ΗΜΕΡΑ

14

ΚΟΥΣΆΝΤΑΣΙ
Περιλαμβάνεται μια δωρεάν
εκδρομή στην Έφεσο. Το
Κουσάντασι είναι η πύλη για την Έφεσο,
που ήταν κάποτε η δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και
φυσικά ο τόπος ενός ακόμη από τα Επτά
Θαύματα της Αρχαιότητας – του Ναού της
Αρτέμιδος. Πιστεύεται ότι ο απόστολος
Παύλος έγραψε εδώ την Επιστολή προς
Εφεσίους και ότι κήρυττε στο Μεγάλο
Θέατρο της Εφέσου, που είναι χτισμένο
στους πρόποδες του όρους Πίον. Είναι
μέχρι σήμερα γνωστό για την εξαιρετική
ακουστική του.
ΗΜΕΡΑ

15-16

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ
Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι,
οι Βενετοί και οι
Οθωμανοί έχουν κυριαρχήσει σε αυτή
την πόλη που εκτείνεται στην Ευρώπη και
την Ασία, με τον Βόσπορο να τη χωρίζει.
Θα δείτε το Σουλτάν Αχμέτ (Μπλε)
Τζαμί, το Ιπποδρόμιο, την Εκκλησία
της Αγίας Σοφίας, το Παλάτι Τοπκαπί,
τη Γέφυρα του Γαλατά και φυσικά, το
ασύγκριτο Μεγάλο Παζάρι. Εδώ θα δείτε
μόνο μερικά ψήγματα του μέρους που
κάποτε ήταν γνωστό ως Βυζάντιο και
Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Παύλος
πέρασε πολλές φορές από την κοντινή
πόλη της Τροίας.
ΗΜΕΡΑ

18

ΒΌΛΟΣ
Το πρωί φτάνουμε στην
ελκυστική παραλιακή πόλη
του Βόλου. Το τοπίο γύρω από το Βόλο
θα σας καθηλώσει και αποτελεί έδρα
μερικών από τις πιο αξιοσημείωτες
ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας. Ο
Βόλος ήταν η μυθική έδρα του Ιάσονα
και των Αργοναυτών. Η περίφημη
Αργοναυτική Εκστρατεία ξεκίνησε από
αυτήν την περιοχή, που αποτελεί επίσης
και γενέτειρα των Κενταύρων, όντων που
λέγεται ότι ήταν μισοί άνθρωπο, μισοί
άλογα. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα
να επισκεφτείτε τα μοναστήρια των
Μετεώρων, που βρίσκονται «σκαλισμένα»
στις κορυφές των γιγάντιων επιβλητικών
βράχων.

Σμυρνη

Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφθείτε το site μας
celestyal.com ή επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
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Το Κούριον - η εκδρομή
περιλαμβάνεται στην τιμή

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆ 2022
All-Inclusive κρουαζιέρα 18
διανυκτερεύσεων με το Celestyal Crystal
από 2,360 €^ ανά άτομο
ΑΘΉΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ | ΣΜΎΡΝΗ | ΡΌΔΟΣ
ΛΕΜΕΣΌΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΧΆΙΦΑ | ΑΘΉΝΑ
ΑΘΉΝΑ (ΛΑΎΡΙΟ) | ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
ΚΟΥΣΆΝΤΑΣΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ
ΒΌΛΟΣ

ΗΜΕΡ. ΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ 2022:

ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΟ

Δεκέμβριος 17

ALL-INCLUSIVE ΤΙΜΕΣ
Εσωτερική καμπίνα από 2,360 €^ ανά άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 2,760 € ανά άτομο

Η κρουαζιέρα μπορεί να
χωριστεί και σε 10 ή 8
διανυκτερεύσεις

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ

10 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΩΝ

Σουίτα από 3,430 € ανά άτομο

Γεύματα στο πλοίο
Απεριόριστα κλασικά ποτά
Επιλεγμένες εκδρομές

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΑΦΙΞΗ

ANΑΧΩΡ.

Σάββατο

Αθήνα (Πειραιά) Ελλάδα

Κυριακή

Θεσσαλονίκη Ελλάδα

08:00

15:00

Δευτέρα

Σμύρνη Τουρκία

09:00

17:00

Τρίτη

Ρόδος Ελλάδα

08:00

14:00

Τετάρτη

Λεμεσός Κύπρος

07:30

12:30

Πέμπτη

Αλεξανδρεια Αίγυπτος

07:00

Παρασκ.

Αλεξανδρεια Αίγυπτος

Σάββατο

Χάιφα Ισραήλ

Κυριακή

Χάιφα Ισραήλ

Δευτέρα

Εν πλω

Τρίτη

Αθήνα (Λαύριο) Ελλάδα

08:30

17:00

Τετάρτη

Κρήτη (Ηράκλειο) Ελλάδα

08:00

23:30

Πέμπτη

Σαντορίνη* Ελλάδα

07:30

21:00

Παρασκ.

Κουσάντασι Τουρκία

07:30

14:00

Σάββατο

Κωνσταντινούπολη Τουρκία

12:00

Κυριακή

Κωνσταντινούπολη Τουρκία

Δευτέρα

Εν πλω

Τρίτη

Βόλος Ελλάδα

07:00

Τετάρτη

Αθήνα (Πειραιά) Ελλάδα

07:00

15:00

13:00
09:00
16:00

Διασκέδαση εν πλω

Celestyal promise

8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΩΝ

Φιλοδωρήματα

23:30

17:00

* Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος.
^ Τιμή με βάση την κατηγορία καμπίνας IA για αναχώρηση στις 17 Δεκεμβρίου 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.
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Έφεσος - η εκδρομή
περιλαμβάνεται στην τιμή

Θεσσαλονίκη

Κωνσταντινούπολη

Βόλος
Σμύρνη
Κουσάντασι

Αθήνα

Σαντορίνη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Ρόδος
Λεμεσός

Ηράκλειο

• Κούριον & Λεμεσός, Κύπρος
Embarkation
Port

• Αρχαία Έφεσος, Κουσάντασι
• Κλασικό Κάιρο, Αίγυπτος

Χάιφα

• Παλάτι της Κνωσού, Κρήτη
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις διαθέσιμες εκδρομές,
επισκεφθείτε το celestyal.com ή
επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό
σας πράκτορα.

Παλάτι της Κνωσού η εκδρομή περιλαμβάνεται
στην τιμή

Αλεξανδρεια

Κάιρο - η εκδρομή
περιλαμβάνεται στην τιμή

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