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ΔΘΔΣΚΚΘΑΙΞ ΑΘΓΑΘΞ 
ΗΔΡ/ΜΘΙΖ | ΙΞΣΡΑΜΑΡΘ | ΠΞΔΞΡ | ΖΠΑΙΚΔΘΞ 

ΡΑΜΞΠΘΜΖ | ΛΣΙΞΜΞΡ | ΛΖΚΞΡ | ΑΗΖΜΑ 



Για δεύηεπη ζςνεσή σπονια ένα πολςηελέρ κποςαζιεπόπλοιο θα ανασωπεί από ηο λιμάνι ηηρ 

Θεζζαλονίκηρ για μια ςπέποση κποςαζιέπα ζε ελληνικά νηζιά και ζηην Τοςπκια! 

Μάλιζηα θεηορ θα ειναι ηο πολςηελέρ CELESTYAL CRYSTAL με ακόμα πεπιζζόηεπερ διαθέζιμερ 

καμπίνερ ηο οποίο ζαρ ςποδέσεηαι από 1/5/2022 ζε μια εξαιπεηική 8ήμεπη κποςαζιέπα με ηην  

ονομαζία “ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ” και ηοςρ εξήρ πποοπιζμούρ: 

 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΡΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΗΛΟΣ ΑΘΗΝΑ. 

Δπιλέγω φέτος κρουαζιέρα γιατί 

• Δίλαη κηα πνιχ σξαία εκπεηξία 

• Θα δσ θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ην Κνπζαληαζη (Δθεζνο) 

• Θα δήζσ ζε έλα πνιπηειέο θξνπαδηεξφπινην κε θαζεκεξηλέο εθδειψζεηο 

• Γελ αζρνινχκαη κε ηε δηαηξνθή κνπ ηδηαίηεξα…είλαη all inclusive! 

• Θα πέζσ γηα χπλν ζηε αληνξηλε θαη ζα μππλήζσ ζηε Μπθνλν θαη κεηά ζηε Μήιν θιπ!! 

• Tα σξάξηα είλαη ηδαληθά γηα λα έρσ αξθεηφ ρξφλν ζε θαζέλα απφ ηνπο ππέξνρνπο πξννξηζκνχο 

• Η ηηκή είλαη ρακειή. Τπνινγίζηε κεηαθνξέο, δηακνλή, δηαηξνθή θαη ππφινηπα έμνδα ζε απηά ηα  

παλάθξηβα λεζηά θαη ζα ην θαηαιάβεηε πνιχ θαιά! 

• Θεσξείηαη απφ ηνπο αζθαιέζηεξνπο ηξφπνπο δηαθνπψλ γηαηί είλαη έλαο ειεγρφκελνο ρψξνο 

φπνπ ηεξείηαη θάζε έιεγρνο γηα ηνλ Covid. 

 
 

Summer 
2022 

  



ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ & ΩΠΑΠΘΑ 

ΖΛΔΠΑ ΟΠΞΞΠΘΡΛΞΡ ΩΠΑ ΑΤΘΝΖΡ ΩΠΑ ΑΜΑΥΩΠΖΡΖΡ 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΘΔ/ΝΙΚΗ - 19.00 

ΓΔΤΣΔΡΑ 
ΚΟΤΑΝΣΑΙ 

(ΔΦΔΟ) 
13.00 21.00 

ΣΡΙΣΗ ΡΟΓΟ 09.00 18.00 

ΣΔΣΑΡΣΗ ΗΡΑΚΛΔΙΟ 07.00 12.00 

ΣΔΣΑΡΣΗ ΑΝΣΟΡΙΝΗ 16.30 02.00 (Πέκπηε) 

ΠΔΜΠΣΗ ΜΤΚΟΝΟ 08.00 02.00 (Παξαζθεπή) 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΗΛΟ 09.00 19.00 

ΑΒΒΑΣΟ ΑΘΗΝΑ 07.00 17.00 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΘΔ/ΝΙΚΗ 10.00 - 

ηε αληνξίλε ε απνβίβαζε γίλεηαη κε αθάηνπο (θαηξνχ επηηξέπνληνο) 

 
 

Αμαχωρήσεις από 1/5 και κάθε Ιυριακή 

ελευταία αμαχώρηση 9/10 με επιστροφή στημ Αθήμα 



 

ΘΛΔΡ ΑΜΑ ΑΞΛΞ ΡΔ ΔΘΙΚΘΜΖ ΙΑΛΟΘΜΑ 

ΙΑΖΓΞΠΘΑ 
ΙΑΛΟΘΜΑΡ 

ΗΔΡΖ ΙΑΑΡΠΩΛΑ 
ΘΛΖ ΑΜΑ ΑΞΛΞ ΡΔ € 

ΟΔΠΘΞΔΞΡ Α’ 

ΘΛΖ ΑΜΑ ΑΞΛΞ ΡΔ € 

ΟΔΠΘΞΔΞΡ Β’ 

ΙΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ 3 699 849 

ΙΒ ΔΩΣΔΡΙΚΗ 4,5 769 919 

IC ΔΩΣΔΡΙΚΗ 6,7 799 959 

XA / XBO ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 2/6 809 969 

XB ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 3,5,6 839 989 

XC ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 3,4 869 1039 

XD ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 6,7 899 1079 

SBJ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 6,7 1309 1169 

S ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 6 1409 1789 

SB ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 7 1589 2029 

SG ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 6 1819 2289 

 

APR 
ΟΔΠΘΞΔΞΡ Α’ 

MAY 
ΟΔΠΘΞΔΞΡ Α’ 

JUN 
ΟΔΠΘΞΔΞΡ Β’ 

JUL 
ΟΔΠΘΞΔΞΡ Β’ 

AUG 
ΟΔΠΘΞΔΞΡ Α’ 

SEP 
ΟΔΠΘΞΔΞΡ Β’ 

OCT 
ΟΔΠΘΞΔΞΡ Β’ 

 7 4 2 6 3 1 
 14 11 9 13 10 8 
 21 18 16 20 17  

 28 25 23 27 24  

30   30    

Σηκή θαη’ άηνκν γηα 3ν & 4ν παηδί (0-11 εηψλ) 369 επξψ (ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θακπηλψλ) 

Σηκή θαη’ άηνκν γηα 3ν & 4ν ελήιηθα 639 επξψ (ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο θακπηλψλ θαη θαηφπηλ δήηεζεο) 

Σηκή γηα βξέθνο θαησ ησλ 2 εησλ : 289 επξσ (κνλν ιηκεληθα ηειε) 

 
Δπηβάξπλζε κνλφθιηλνπ : 30% ζηελ ηηκή ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θακπίλαο θαη 70% ζηελ ηηκή ηεο ζνπίηαο (αθαηξνπκέλσλ 

ησλ ιηκεληθψλ ηειψλ 289€) 

 
Οη παξαπάλσ ηηκέο είλαη ζε επξψ αλά άηνκν ζε δίθιηλε θακπίλα. 

Οη ηηκέο ησλ παηδηψλ ηζρχνπλ ζε θακπίλα κε 2 ελήιηθεο. 

Οη ηηκέο είλαη εθπησηηθέο θαη ηζρχνπλ κέρξη ηελ αλάθιεζε ηεο πξνζθνξάο 

 
Γηα ηελ επηβεβαίσζε απαηηείηαη κεησκέλε πξνθαηαβνιή 250€ επξψ αλά θακπίλα θαη εμφθιεζε 30 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε 

ηεο θξνπαδηέξαο. Γηα ηηο θξαηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 30 εκεξψλ απαηηείηαη άκεζε 
 



Δείτε τις καμπίμες 
 
 

 

  

IA 
Οη θακπίλεο IA βξίζθνληαη ζην 3ν Deck, είλαη πεξίπνπ 11 η.κ. 

θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 4 άηνκα. Γηαζέηνπλ 2 

ρακειά κνλά θξεβάηηα θαη 3ν/4ν θξεβάηη θνπθέηα, κπάλην κε 

ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα 

αζθαιείαο θαη ηειεφξαζε. 

IB 
Οη θακπίλεο IB βξίζθνληαη ζηα 4ν θαη 5ν Decks, είλαη πεξίπνπ 

12 η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 4 άηνκα. Γηαζέηνπλ 

2 ρακειά κνλά θξεβάηηα θαη 3ν/4ν θξεβάηη θνπθέηα, κπάλην 

κε ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα 

αζθαιείαο θαη ηειεφξαζε. 

 
 

  

IC 
Οη θακπίλεο IC βξίζθνληαη ζηα 6ν θαη 7ν Decks, είλαη πεξίπνπ 

12 η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 4 άηνκα. Γηαζέηνπλ 2 

ρακειά κνλά θξεβάηηα, κπάλην κε ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, 

ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα αζθαιείαο θαη ηειεφξαζε. 

 
 

XBO 
Οη θακπίλεο ΥΒΟ βξίζθνληαη ζην 6ν Deck, είλαη πεξίπνπ 13 

η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 4 άηνκα. Γηαζέηνπλ 

2 ρακειά κνλά θξεβάηηα θαη 3ν/4ν θξεβάηη θνπθέηα, κπάλην 

κε ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα 

αζθαιείαο, ηειεφξαζε θαη παξάζπξν (πεξηνξηζκέλε ζέα). 

XA 
Οη θακπίλεο ΥΑ βξίζθνληαη ζην 2ν Deck, είλαη πεξίπνπ 12 η.κ. 

θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 4 άηνκα. Γηαζέηνπλ 2 

ρακειά κνλά θξεβάηηα θαη 3ν/4ν θξεβάηη θνπθέηα, κπάλην κε 

ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα 

αζθαιείαο, ηειεφξαζε θαη θηληζηξίλη. 
 

XB 
Οη θακπίλεο ΥΒ βξίζθνληαη ζηα 3ν, 5ν θαη 6ν Decks, είλαη πεξίπνπ 

11 η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 2 άηνκα. Γηαζέηνπλ 2 

ρακειά κνλά θξεβάηηα, κπάλην κε ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, 

ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα αζθαιείαο, ηειεφξαζε θαη 

παξάζπξν. 



  

XC 
Οη θακπίλεο ΥC βξίζθνληαη ζηα 3ν θαη 4ν Decks, είλαη πεξίπνπ 

14 η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 4 άηνκα. Γηαζέηνπλ 

2 ρακειά κνλά θξεβάηηα, 3ν/4ν θξεβάηη θνπθέηα θαη 1 θαλαπέ- 

θξεβάηη, κπάλην κε ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, ζηεγλσηήξα 

καιιηψλ, ζπξίδα αζθαιείαο, ηειεφξαζε θαη παξάζπξν. 

XD 
Οη θακπίλεο XD βξίζθνληαη ζηα 6ν θαη 7ν Decks, είλαη πεξίπνπ 

15 η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 4 άηνκα κε 2 

ρακειά κνλά θξεβάηηα θαη 3ν /4ν θξεβάηη θνπθέηα, κπάλην κε 

ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα 

αζθαιείαο, ηειεφξαζε θαη παξάζπξν. 

 
 

  

SBJ 
Οη νπίηεο SBJ βξίζθνληαη ζην 6ν θαη 7ν Decks, είλαη πεξίπνπ 

15 η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 3 άηνκα. Γηαζέηνπλ 

2 ρακειά κνλά θξεβάηηα θαη 1 θαλαπέ-θξεβάηη, κπάλην κε 

ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα 

αζθαιείαο, ηειεφξαζε, ςπγείν κίλη-κπαξ θαη κπαιθφλη. 
 

SB 
Οη νπίηεο SB βξίζθνληαη ζην  7ν  Deck,  είλαη  πεξίπνπ  36 

η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 3 άηνκα. Γηαζέηνπλ 

2 ρακειά κνλά θξεβάηηα θαη 1 θαλαπέ-θξεβάηη, κπάλην κε 

ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα 

αζθαιείαο, ηειεφξαζε, ςπγείν κίλη-κπαξ θαη κπαιθφλη. 

S 
Οη νπίηεο S βξίζθνληαη ζην 6ν Deck, είλαη πεξίπνπ 25 - 34 

η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 3 άηνκα. Γηαζέηνπλ 

2 ρακειά κνλά θξεβάηηα θαη 1 θαλαπέ-θξεβάηη, κπάλην κε 

ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα 

αζθαιείαο, ηειεφξαζε, ςπγείν κίλη-κπαξ θαη 2 παξάζπξα. 
 

SG 
Οη νπίηεο SG (Απηνθξαηνξηθή νπίηα) βξίζθνληαη ζην 6ν 

Deck, είλαη πεξίπνπ 43 η.κ. θαη κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ έσο 

3 άηνκα. Γηαζέηνπλ 2 ρακειά κνλά θξεβάηηα θαη 1 θαλαπέ- 

θξεβάηη, κπάλην κε κπαληέξα θαη ληνπο, θιηκαηηζκφ, ηειέθσλν, 

ζηεγλσηήξα καιιηψλ, ζπξίδα αζθαιείαο, ηειεφξαζε, ςπγείν 

κίλη-κπαξ θαη κεγάιν κπαιθφλη κε ηδησηηθφ πδξνκαζάδ. 



ΟΑΜΩ ΑΟΞ ΞΚΑ Ζ ΑΡΤΑΚΔΘΑ ΡΑΡ! 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο άλσ ησλ 12 εηψλ είλαη λα είλαη εκβνιηαζκέλνη, ελψ γηα ηνπο επηζθέπηεο θάησ 

ησλ 12 εηψλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε αξλεηηθνχ rapid ηεζη, ην νπνίν ζα έρεη δηεμαρζεί 48 ψξεο πξηλ απφ ηελ επηβίβαζή ηνπο. 

ε πιήξε εθαξκνγή ζα είλαη θαη φια ηα ηζρχνληα πξσηφθνιια αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 
ΙΠΑΖΡΖ 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο θαη ζχκθσλα κε ηε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο, είλαη απαξαίηεην λα πξνζθνκίζεηε ηα πιήξε ζηνηρεία  

φισλ ησλ επηβαηψλ φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην Γηαβαηήξην /Σαπηφηεηα (εο). Ολνκαηεπψλπκν, εκεξνκελία, ηφπνο γέλλεζεο, 

εκεξνκελία έθδνζεο θαη ιήμεο. 

 

ΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΜΑΘ   : 

• δηακνλή ζε θακπίλα ηεο επηινγήο ζαο 

• δηαηξνθή all inclusive - Πξσηλφ + γεχκα + δείπλν θαζεκεξηλα 

• δηαηξνθή ζε πινχζην κπνπθέ κε ηνπηθέο θαη δηεζλείο γεχζεηο απφ εηδηθεπκέλνπο ζεθ 

• Σα Ληκεληθά Σέιε (289€) 

• Δίζνδνο ζε πηζίλα θαη γπκλαζηήξην 

• Φηινδσξήκαηα 

• Μεηαθνξά κε ιεσθνξείν ζηε παιηά πφιε ηεο Μπθφλνπ 

• Δθδξνκή - Πεξηπαηεηηθή μελάγεζε ζηελ Έθεζν 

• Δθδξνκή - Πεξηπαηεηηθή μελάγεζε ζηε Ρφδν 

 
ΔΩΠΔΑΜ ΔΔΘΟΜΞ ΔΜ ΟΚΩ 

Η all-inclusive θξνπαδηέξα ζηε Μεζφγεην κε ηελ Celestyal Cruises δελ είλαη κφλν κηα πεξηπέηεηα ζε ξνκαληηθνχο πξννξηζκνχο, αιιά 

θαη έλα ζπλαξπαζηηθφ γαζηξνλνκηθφ ηαμίδη. Η άξηηα εθπαηδεπκέλε νκάδα ησλ ζεθ καο εηνηκάδεη κε αγάπε κηα απνιαπζηηθή πνηθηιία  

απφ εμαηξεηηθέο ζπληαγέο ρξεζηκνπνηψληαο θξέζθα, ηνπηθά πιηθά πνπ πξνκεζεπφκαζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. 

 
Με ηδηαίηεξε ππεξεθάλεηα παξνπζηάδνπκε ζηνπο επηβάηεο καο ηελ απζεληηθή θνπδίλα καο θαη ζαο πξνζθαινχκε λα γεπζείηε ηηο 

ππέξνρεο γεχζεηο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Αζίαο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο. Απνιαχζηε ηξία πγηεηλά γεχκαηα ηελ εκέξα πνπ ζεξβίξνληαη 

ζχκθσλα κε ηα πςειφηεξα πξφηππα θαη δψζηε ηηο παξαγγειίεο ζαο γηα εηδηθέο δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ζην πξνζσπηθφ καο. 

 

πακέτο απεριόριστωμ ποτώμ αλκοολούχωμ και μη (+καφέδες, μερά, αμαψυκτικά) 

ΑΟΔΠΘΞΠΘΡΑ ΙΚΑΡΘΙΑ ΟΞΑ 

Με ην παθέην απεξηφξηζησλ πνηψλ κπνξείηε λα απνιαχζεηε κηα πνηθηιία απφ θιαζηθά πνηά πξσί, κεζεκέξη θαη βξάδπ. Με απεξηφξηζηα 

πξνλφκηα θαηαλάισζεο αιθννινχρσλ θαη κε αιθννινχρσλ πνηψλ, κπνξείηε λα απνιαχζεηε ειεχζεξα ηα αγαπεκέλα ζαο πνηά ζηα  

θαιαίζζεηα ζαιφληα καο, γχξσ απφ ηελ πηζίλα, ζαπκάδνληαο ην ειηνβαζίιεκα απφ ην θαηάζηξσκα. 

 
Μπνξείηε λα δηαιέμεηε απφ πξνζεθηηθά επηιεγκέλα θιαζηθά πνηά, φπσο κπίξεο, ηνπηθά θξαζηά, κε αιθννινχρα θνθηέηι, αιθννινχρα 

πνηά, αλαςπθηηθά, εμσηηθά ηζάγηα θαη θαθέ, θαζψο θαη κηα εηδηθή πνηθηιία απφ απνιαπζηηθά ειιεληθά πνηά. 

 

διασκέδαση εμ πλω με πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας 

ΔΘΑΡΙΔΔΑΡΖ ΔΜ ΟΚΩ 

Σν πινχζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ςπραγσγίαο ελ πισ ππφζρεηαη λα ζαο πξνζθέξεη κηα δηαζθεδαζηηθή εκπεηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηακνλήο ζαο ζην πινίν. Μπνξεί κάιηζηα λα αλαθαιχςεηε έλα λέν πάζνο! Απειεπζεξψζηε ηε δεκηνπξγηθφηεηά ζαο θαη εθηνλσζείηε 

κε έλα δηαδξαζηηθφ κάζεκα ηέρλεο θαη ρεηξνηερλίαο, κάζεηε λα ρνξεχεηε ζπξηάθη, θαιακαηηαλφ θαη κπάιν ή παξαθνινπζήζηε 

καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο θαη εμαζθήζηε ηηο λέεο ζαο δεμηφηεηεο κε ηνπο ληφπηνπο ζην επφκελν ιηκάλη. 

 
Δπίζεο, ζαο πξνζθέξνπκε δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο κπξηηδ θαη κπίλγθν, γπκλαζηηθή θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θαζψο θαη καζήκαηα Zumba. Καη κελ ράζεηε ηηο δσληαλέο παξνπζηάζεηο απφ ηνλ έκπεηξν ζεθ καο ν νπνίνο ζαο δείρλεη πψο  

καγεηξεχνληαη νη ιαρηαξηζηέο ζπληαγέο απφ ηνλ κπνπθέ θαη ην κελνχ α ια θαξη. 
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