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SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!!

5ήμερηΚρουαζιέρα
“5ελληνικάνησιά&Τουρκία”

Πειραιάς-Μύκονος-Κουσάντασι-Πάτμος-Ρόδος-Ηράκλειο-
Σαντορίνη-Πειραιάς

AΝΑΧΩΡΗΣΗ 4ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

(ΑΠΟΚΕΡΚΥΡΑ3ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ)



ΤΕΛΙΚΗΤΙΜΗANAΑΤΟΜO€450
σεδίκλινηεσωτερικήκαµπίνα(ΓΙΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣΕΩΣΤΕΛΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
(ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! ΓΙΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣΜΕΤΑΤΟΣΕΠΤΕΜΒΡΗΗΤΙΜΗΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

ΣΤΑ480ΕΥΡΩΑΝΑΑΤΟΜΟ )

ΤΕΛΙΚΗΤΙΜΗANAΑΤΟΜO€500
σεδίκλινηεξωτερικήκαµπίνα(ΓΙΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣΕΩΣΤΕΛΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)
(ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! ΓΙΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣΜΕΤΑΤΟΣΕΠΤΕΜΒΡΗΗΤΙΜΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙΣΤΑ530ΕΥΡΩΑΝΑΑΤΟΜΟ )

(ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,ΑΝΑΛΟΓΩΣΗΛΙΚΙΑΣΚΑΙ
ΚΑΜΠΙΝΑΣ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣTOAΡΓΟΤΕΡΟΜΕΧΡΙΤΕΛΗΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙΕΦΌΣΟΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣΚΑΜΠΙΝΕΣΜΕΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ200ΕΥΡΩ!!ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΜΕΧΡΙ15ΗΜΕΡΕΣΠΡΙΝΤΗΝΑΝΑΧΩΡΗΣΗ !!

(Ακυρώσειςγίνονταιδεκτές15μέρεςπριντηναναχώρηση.Διαφορετικάπληρώνουμεακυρωτικά,
μέχρι10μέρεςπριντο25%,μέχρι5μέρεςπριντο50%καιμέχρι3μέρεςπριντο75%επίτουποσού
συμμετοχής,μετάδετηντρίτημέραπριντηναναχώρηση,ΟΥΔΕΜΙΑΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΗΑΚΥΡΩΣΗΓΙΝΕΤΑΙ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Ημέρα Ώρα

Άφιξης

Ώρα

Αναχωρ.

Προορισμός

1η(Δευτέρα) 11:30 Πειραιάς

18:00 23:00 Μύκονος

2η (Τρίτη) 07:00* 13:00 Κουσάντασι



Περιλαμβάνονται:
ΕκδρομήστηνΑρχαίαΈφεσσο(Κουσάντασι),εκδρομήστηνΡόδο,μεταφοράμε

17.45 21:30 Πάτμος

3η(Τετάρτη) 07:00 18:00 Ρόδος

4η(Πέμπτη) 07:00 12.00 Κρήτη(Ηράκλει

ο)

16:30 21.30 Σαντορίνη

5η(Παρασκευή) 07.00 Πειραιάς



πούλμανστοκέντροτηςΜυκόνου,πρωινό,μεσημεριανόκαιβραδινόγεύμαεντός
του πλοίου,η ψυχαγωγία στους χώρους διασκέδασης εντός του πλοίου,
πολυτελήςκαμπίνατηςεπιλογήςσας,απεριόριστο πακέτοποτών,φόροικαι
λιμενικάτέλη.
ΔενΠεριλαμβάνονται:
Οιεπιπλέονπροαιρετικέςεκδρομέςκαιοτιδήποτεαναφέρεταισανπροαιρετικό.

Πότεήτανητελευταίαφοράπουταξιδέψατεκαιπουπεράσατεπραγματικάκαλά,χωρίς
ναανησυχείτεγιατοπαραμικρό; Σαςδίνουμετηντέλειαευκαιρίαγιαξεφάντωμακάτω

απότοναιγαιοπελαγίτικοήλιοκαισαςπηγαίνουμε1η θέσηστουςπλέονμαγευτικούς
προορισμούς όλου του κόσμου. Επιβιβαστείτε και νιώστε την ευχή σας να
πραγματοποιείται!Για 5 μέρες,γευτείτε πραγματική κρουαζιέρα σε 6 κορυφαίους
προορισμούς Ηαναχώρησηκαιηεπιστροφήτηςκρουαζιέραςγίνεταιμέσω Πειραιά.Η
αναχώρησηαπόΚέρκυραείναιτηνΚυριακή28Οκτωβρίου,διανυκτερεύουμεστονΠειραιά
καιηεπιβίβασηστοκρουαζιερόπλοιοείναιστις29Οκτωβρίουτοπρωί.Η επιστροφή
γίνεταιάμεσαμετάτηνάφιξη!

ΤοπερήφανοCelestyal Οlympia,είναιτοπριγκιπικόπλωτόξενοδοχείοσαςγιααυτέςτις
5μέρες,

Θαδέσειγιαλίγεςώρεςστο«ΝησίτωνΑνέμων»,τηΜύκονο.Έρωταςμετηνπρώτη
ματιά!ΑνακαλύψτεσπιθαμήπροςσπιθαμήταστενάτηςΧώραςκιότανοήλιοςδύσειαργά
καιμεγαλόπρεπα,μοιραστείτετηνξέφρενηνυχτερινήζωήτουκοσμοπολίτικουνησιούμε
τοδιεθνέςjetsetπουσυχνάζειεδώ. 
Βάζουμεπλώρημέσαστηνύχταγιανασαςψιθυρίσουμε«καλημέρα!»τηνεπομένηαπό
το ήσυχο Κουσάντασι.Οιλευκές αμμουδιές του παραθαλάσσιου θέρετρου θα σας
σπρώξουν γλυκά προς την αρχαία πόλη της Εφέσου,από τα μεγαλύτερα υπαίθρια
αρχαιολογικάμουσείατουκόσμου,μόλις19χιλιόμετρααπότολιμάνι.ΟιΟικίεςτης
ΚορησούήαλλιώςΣπίτιατηςΠλαγιάς,τοΣπίτιτηςΠαρθένουΜαρίας,τοχωριόΣιρίντζε
καιλίγο πιο μακριά η συναρπαστική μητρόπολη της Σμύρνης,είναιδιαθέσιμα προς
εξερεύνηση. Όσο για την αγορά του Κουσάντασι,πάνω στο κύμα,ένα σας λέμε:
Ετοιμαστείτεναεπιδοθείτεσεσκληράπαζάρια! Θατοαπολαύσετεστασίγουρα!!! 
Τοαπογευματάκιθαανταμώσετεμετηνιερήαύρατης Πάτμου. Αυτότογαλήνιο,παρθένο,
παραδεισένιονησίέχειψηφιστείωςοΝο1ειδυλλιακόςτόποςγιαναζήσεικανείς.Εδώ
είναιπου,σύμφωνα με τη Χριστιανική παράδοση,στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης
αποτύπωσεοΙωάννηςτοκείμενοτηςΑποκάλυψης.Ανεβάστετοβλέμμα:στοπιοψηλό
σημείοτηςΧώραςδεσπόζειτοΜοναστήριτουΑγίουΙωάννητουΘεολόγου.Ιδρύθηκετο
1088απότονόσιοΧριστόδουλοπροςτιμήντουΙωάννητουΕυαγγελιστή.

Το επόμενο πρωινό θα σας βρειστηνυπέροχη Ρόδο.Η Ρόδος είναιη πρωτεύουσα
του ομώνυμου νησιού και του νομού Δωδεκανήσου. Είναι η μεγαλύτερη πόλη
του γεωγραφικούδιαμερίσματος.Η Ρόδοςέχειπλούσιαιστορίααπότααρχαίαακόμα
χρόνιακαιείναιπαγκόσμιαγνωστήγιατααξιοθέατάτηςμεσημαντικότεροτη μεσαιωνική
πόλη.. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς τηςUNESCO απότο1988,αναπτύχθηκεχωρίςσυγκεκριμένο πολεοδομικό
σχεδιασμό γύρω από το φρούριο-ακρόπολη της πόλης της Ρόδου,πιθανώς μετά
τον σεισμό του 515.Τοφρούριοδιαιρείταισεδύοδιακριτάπολεοδομικάσχήματα,το
Κολλακιό βόρεια καιτη Χώρα νότια.Στο Κολλακιό περιλαμβάνεταιο πολύγνωστός
δρόμοςτωνΙπποτών,το ΠαλάτιτουΜεγάλουΜαγίστρου ήΚαστέλο,τοΝοσοκομείοπου
έχειμετατραπείσεμουσείο,οιναοίτουΤάγματοςκαιάλλασημαντικάκτήρια.Άλλα
αξιοθέαταπουμπορείτεναδείτεολόκληρητηνημέραπουθαείστεστηΡόδο..είναι



το Αρχαιολογικό μουσείο,η Παναγιά του Κάστρου,τα ερείπια της Παναγίας του
Μπούργκου,ημεσαιωνικήτάφροςγύρω απότηνΠαλιάΠόλη,η ακρόπολητηςΡόδου,
το ΦρούριοΑγίουΝικολάου,στονλιμένατουΜανδρακίουκαιπολλάπολλάάλλα!!!

Το επόμενο πρωινό θα σας βρειστην πρωτεύουσα της Κρήτης,το Ηράκλειο.  Το
μεγαλύτερονησίτηςΕλλάδαςείναιιδιαίτερο,φιλόξενο,μετηδικήτουπαράδοσηκαι
ιστορία. Βουτήξτε στα απομονωμένα ακρογιάλια, εξερευνήστε τα περιπατητικά
μονοπάτια,πιείτεαπόταγενναιόδωραποτάμιακαιψηλαφίστεαμύθητουςαρχαιολογικούς
θησαυρούς,όπωςείναιτοΜινωικόΠαλάτιτηςΚνωσούκαιτοΑρχαιολογικόΜουσείο
Ηρακλείου.Μηνξεχαστείτεαπότιςτόσεςομορφιές. Φεύγοντας,πάρτεμαζίσαςπαρθένο
ελαιόλαδοΚρήτης. Δενθατοβρείτεπουθενάαλλού!

Απολαύστετονοστιμότατογεύμαστηνπισίνα,δίπλασταήμερανεράτουΑιγαίουκαι
πιείτεένανελληνικό,γλυκύβραστό,στομπαρ«Θάλασσα»τουκαταστρώματος10.

Σε λίγες ωρίτσες δεν θα πιστεύετε το θέαμα… Η υποβλητική Σαντορίνη,με την
δαντελωτήκαλντέρα,τουςυπόσκαφουςοικισμούςκαιταάγρια,πύριναβράχιατηςπου
ορθώνονταιμέσααπότηθάλασσα,σαςνεύει. Τολμήστεέναδιαφορετικόσαφάριστο
εσωτερικότουνησιού,επισκεφτείτεταηφαιστειογενήνησάκιατης,περπατήστεστον
αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου και ζήστε τη μαγεία του Σαντορινιώτικου
ηλιοβασιλέματοςαπότηνΟία,300μέτραπάνω απότασμαραγδένιανερά.Αυτόείναι
όνειρο!

Κιόμωςκάπουεδώ,αυτήηκρουαζιέραφτάνειστοτέλοςτης,κάτω απότονΑττικό
ουρανό. 

Ποιονπροορισμόξεχωρίζετελοιπόν;Όλους;Κιεμείς!!!!

MHNXAΣΕΤΕΛΟΙΠΟΝΑΥΤΗΝΤΗΝΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕΜΕΤΑΥΤΟΤΗΤΑΝΕΟΥΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΑΝΩ ΤΩΝ 20ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΟΔΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΑΠΟΚΕΡΚΥΡΑ–ΠΕΙΡΑΙΑΚΑΙΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΕΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ100

ΕΥΡΩΑΝΑΑΤΟΜΟ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΥΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ



ΚΑΙΤΟΥΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΣΤΟΝΠΕΙΡΑΙΑ!!

ΤΙΠΡΈΠΕΙΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΕΠΡΙΝΤΗΝΚΡΟΥΑΖΙΈΡΑ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚAEΓΓΡΑΦΑ

θυμηθείτεναέχετεμαζίσας:

Διαβατήριοσεισχύ(ενήλικεςκαιπαιδιά).Σεεπιβάτεςπουδεδιαθέτουντααπαραίτηταέγγραφα,δενθα

τουςεπιτραπείηεπιβίβασηστοκρουαζιερόπλοιο,γεγονόςγιατοοποίοτογραφείοδεφέρεικαµίαευθύνη

ούτε υποχρέωση επιστροφής χρηµάτων. Προσοχή: οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να

συμβουλευτούντηνΠρεσβείατους,ανχρειάζεταιθεώρησηγιατιςχώρεςπουθαεπισκεφθούνκαιγιατην

επανείσοδότουςστηνΕλλάδα.

ΕΝΔΥΜΑΣIΑ

Γιαταλιµάνιαπροσέγγισης:

Συνιστούµε αναπαυτικά χαµηλοτάκουνα παπούτσια για περπάτηµα,άνετα ρούχα,καπέλο καιγυαλιά

ηλίου.Επίσηςγιατην πιθανότηταβροχής,καλόθαήτανναπάρετεμαζίσαςπουλόβερ,οµπρέλακαι

αδιάβροχο.Κατά την διάρκεια επισκέψεως σε θρησκευτικούς χώρους,δεν επιτρέπονται κοντά

παντελόνιακαιμπλούζεςχωρίςμανίκια.

Γιατοκρουαζιερόπλοιο:

Συνιστάταιμίαελαφριάζακέτακαθώςόλοιοιχώροικλιματίζονται.

Για τη βραδινή σας ενδυµασία θα ενηµερώνεστε καθηµερινά από το ηµερήσιο πρόγραµµα του

κρουαζιερόπλοιου.

Γιατιςεπίσηµεςβραδιέςσυνιστάταικοστούµικαιγραβάταγιατουςκυρίουςκαιβραδινόφόρεµαγιατις

κυρίες.

Γιατιςανεπίσηµεςβραδιέςσυνιστάταιαπογευµατινήενδυµασία.

Αποσκευές:

Τοποθετήστετηνειδικήκαρτέλατουκρουαζιερόπλοιου,στηνοποίααναφέρεταιτοόνομάσαςκαιο

αριθμόςτηςκαμπίναςσας,στηναποσκευήσας.Τιςαποσκευέςσαςπρέπεινατιςέχετεκλειδωµένεςκαι

νατιςπαραδώσετεστοσηµείοεπιβίβασηςτουκρουαζιερόπλοιου.Θαπαραδοθούνστηνκαµπίνασας

εντός2ωρών.Παρ’όλοπουδενυπάρχειπεριορισµόςστοναριθµότωναποσκευών,θυµηθείτεότιο

χώροςτηςκαµπίναςσας,όσοευρύχωρηκαιανείναι,είναιπεριορισµένος.Υπολογίστεγιακάθεδίκλινη

καµπίναδύοβαλίτσεςκαιδύοχειραποσκευέςστιςοποίεςθαπρέπειοπωσδήποτενατοποθετήσετετο

ειδικόκαρτελάκιµεταστοιχείασαςκαιτοναριθµότηςκαµπίναςσας,πριντηνεπιβίβαση.Μηνδεχθείτε

ναμεταφέρετεαποσκευέςήδέµατατρίτων.Σεπερίπτωσηαπώλειαςπρέπειναενηµερώσετεάµεσατο

ΓραφείοΕξυπηρέτησηςΕπιβατώντουκρουαζιερόπλοιουπουταξιδεύετε.Δενεπιτρέπεταιναφέρετεμαζί

σαςήστιςαποσκευέςαντικείµεναπουείναιεπικίνδυναήπαράνοµα.Σεπερίπτωσηπουδεντοποθετήσετε

στιςβαλίτσεςσαςτοειδικόκαρτελάκι,θαπρέπεινατιςαναζητήσετεστηρεσεψιόντουπλοίου.

XPHΣIMEΣOΔHΓIEΣ

Ειδικέςανάγκες:

Οποιαδήποτεειδικήανάγκηήασθένειαπουχρειάζεταιπροσοχήήθεραπεία,πρέπειναγίνειγνωστήκατά

τηνκράτηση.Η εταιρείαμπορείνααρνηθείτηνεπιβίβασησεεπιβάτη,ανκρίνειότιδενδύναταινα

ταξιδέψει ήότιηιδιαίτερηκατάστασητηςυγείαςτουείναιεπικίνδυνηγιατουςάλλουςεπιβάτες.Η



φροντίδατωνεπιβατώνµεειδικέςανάγκεςανήκειαποκλειστικάστουςσυνοδούςτουςκαιηεταιρείαδεν

επιβαρύνεταιµεμεγαλύτερηευθύνηλόγωτηςκατάστασήςτους.

Φαρµακευτικήαγωγή:

Επιβάτεςπουλαµβάνουνσυγκεκριµένηφαρµακευτικήαγωγή,θαπρέπειναπρονοήσουνναέχουντην

ανάλογηποσότηταφαρµάκωνμαζίτουςκατάτηδιάρκειατουταξιδιού,καθώςκαικάποιοσηµείωµααπό

τονπροσωπικότουςγιατρό.Αντοφάρµακότουςχρειάζεταικάποιαειδικήφύλαξη,παρακαλούµεόπως

ενηµερώσετετογραφείοµαςπριντηναναχώρηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ηµερήσιοπρόγραµµα:

Κάθεβράδυδιανέµεταιστηνκαµπίνασαςτοπρόγραµµατηςεπόµενηςηµέραςπουπεριλαµβάνειτιςώρες

αφίξεωνκαιαναχωρήσεωνσταλιµάνιαπροσέγγισης,τιςώρεςτωνγευμάτων,τοκαλλιτεχνικόπρόγραµµα

τηςηµέρας,τηνενδυµασίαπουσυνιστάταιγιατοβράδυ,τιςπρογραµµατισµένεςεκδηλώσειςστοπλοίο

καιοποιαδήποτεπληροφορίαπρέπειναγνωρίζετε.


