SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!!

5 ήμερη Κρουαζιέρα
“4 ελληνικά νησιά & Τουρκία”
Λαύριο-Μύκονος-Κουσάντασι-Πάτμος-Ρόδος Σαντορίνη-Λαύριο

AΝΑΧΩΡΗΣΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
( ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

€ 550
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ANA ΑΤΟΜO
σε δίκλινη εσωτερική καµπίνα

€ 650

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ANA ΑΤΟΜO
σε δίκλινη εξωτερική καµπίνα
( ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΑΣ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ TO AΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΦΌΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
200 ΕΥΡΩ !! ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ !!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
Ημέρα
1η (Δευτέρα)
2η (Τρίτη)
3η (Τετάρτη)
4η (Πέμπτη)
5η (Παρασκευή)

Ώρα Άφιξης Ώρα Αναχωρ. Προορισμός
11:00
Λαύριο
16:00
23:00
Μύκονος
07:00 *
12:30
Κουσάντασι
16.00
21:00
Πάτμος
07:00
18:00
Ρόδος
07:00
20.00
Σαντορίνη
07.00
Λαύριο

Περιλαμβάνονται:
Εκδρομή στην Αρχαία Έφεσσο (Κουσάντασι) , η εκδρομή στη Ρόδο , πρωινό,
μεσημεριανό και βραδινό γεύμα εντός του πλοίου, η ψυχαγωγία στους χώρους
διασκέδασης εντός του πλοίου, πολυτελής καμπίνα της επιλογής σας,
απεριόριστο πακέτο ποτών , φόροι και λιμενικά τέλη.
Δεν Περιλαμβάνονται:
Οι επιπλέον προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται σαν προαιρετικό.

Σημαντική ενημέρωση σχετικά με τον COVID-19:
Για όλες τις κρουαζιέρες του 2022, η Celestyal Cruises απαιτεί από όλους τους ταξιδιώτες
άνω των 12 ετών να είναι εμβολιασμένοι, ενώ για τα παιδιά από 6 έως 11 ετών είναι
απαραίτητη η προσκόμιση αρνητικού rapid τεστ, το οποίο θα έχει διεξαχθεί 48 ώρες πριν
από την επιβίβασή τους. Σε πλήρη εφαρμογή θα είναι και όλα τα ισχύοντα
πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ
Σημαντική σημείωση: Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με βάση τα κοστολογικά δεδομένα για την συγκεκριμένη
ημερομηνία αναχώρησης.
Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών των κοστολογικών δεδομένων ή / και σημαντικών αυξήσεων λόγω
συναλλαγματικών διακυμάνσεων, ενδέχεται να υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση.
Η Celestyal Cruises διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει επίναυλο καυσίμου ως ακολούθως:
€ 3 το άτομο την ημέρα εάν η τιμή του ICE Brent ξεπεράσει τα US$ 90
€ 6 το άτομο την ημέρα εάν η τιμή του ICE Brent ξεπεράσει τα US$ 110

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ταξιδέψατε και που περάσατε πραγματικά καλά, χωρίς να
ανησυχείτε για το παραμικρό; Σας δίνουμε την τέλεια ευκαιρία για ξεφάντωμα κάτω από τον
αιγαιοπελαγίτικο ήλιο και σας πηγαίνουμε 1η θέση στους πλέον μαγευτικούς προορισμούς όλου
του κόσμου. Επιβιβαστείτε και νιώστε την ευχή σας να πραγματοποιείται! Για 5 μέρες, γευτείτε
πραγματική κρουαζιέρα σε 5 κορυφαίους προορισμούς Η αναχώρηση και η επιστροφή της
κρουαζιέρας γίνεται μέσω Λαυρίου .Η αναχώρηση από Κέρκυρα είναι την Κυριακή 30
Οκτωβρίου, διανυκτερεύουμε στον Πειραιά και η επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο είναι στις 31
Οκτωβρίου το πρωί. Η επιστροφή γίνεται άμεσα μετά την άφιξη!
Το περήφανο Celestyal Οlympia, είναι το πριγκιπικό πλωτό ξενοδοχείο σας για αυτές τις 5 μέρες
…Θα δέσει για λίγες ώρες στο «Νησί των Ανέμων», τη Μύκονο. Έρωτας με την πρώτη ματιά!
Ανακαλύψτε μαζί μας τα στενά της Χώρας κι όταν ο ήλιος δύσει αργά και μεγαλόπρεπα,
απολαύστε την νυχτερινή εικόνα του κοσμοπολίτικου νησιού μέσα σε ένα ala cart εστιατόριο
του πλωτού υπέροχου ξενοδοχείου μας !!!
Βάζουμε πλώρη μέσα στη νύχτα για να σας ψιθυρίσουμε «καλημέρα!» την επομένη από το ήσυχο
Κουσάντασι. Οι λευκές αμμουδιές του παραθαλάσσιου θέρετρου θα σας σπρώξουν γλυκά
προς την αρχαία πόλη της Εφέσου, από τα μεγαλύτερα υπαίθρια αρχαιολογικά μουσεία του
κόσμου, μόλις 19 χιλιόμετρα από το λιμάνι. Οι Οικίες της Κορησού ή αλλιώς Σπίτια της
Πλαγιάς, το Σπίτι της Παρθένου Μαρίας, το χωριό Σιρίντζε και λίγο πιο μακριά η
συναρπαστική μητρόπολη της Σμύρνης, είναι διαθέσιμα προς εξερεύνηση. Όσο για την αγορά
του Κουσάντασι, πάνω στο κύμα, ένα σας λέμε: Ετοιμαστείτε να επιδοθείτε σε σκληρά
παζάρια! Θα το απολαύσετε στα σίγουρα!!!
Το απογευματάκι θα ανταμώσετε με την ιερή αύρα της Πάτμου. Αυτό το γαλήνιο, παρθένο,
παραδεισένιο νησί έχει ψηφιστεί ως ο Νο1 ειδυλλιακός τόπος για να ζήσει κανείς. Εδώ
είναι που, σύμφωνα με τη Χριστιανική παράδοση, στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης αποτύπωσε
ο Ιωάννης το κείμενο της Αποκάλυψης. Ανεβάστε το βλέμμα: στο πιο ψηλό σημείο της Χώρας
δεσπόζει το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ιδρύθηκε το 1088 από τον όσιο
Χριστόδουλο προς τιμήν του Ιωάννη του Ευαγγελιστή.
Το επόμενο πρωινό θα σας βρει στην υπέροχη Ρόδο. Η Ρόδος είναι η πρωτεύουσα
του ομώνυμου νησιού και του νομού Δωδεκανήσου. Είναι η μεγαλύτερη πόλη
του γεωγραφικού διαμερίσματος. Η Ρόδος έχει πλούσια ιστορία από τα αρχαία ακόμα χρόνια
και είναι παγκόσμια γνωστή για τα αξιοθέατά της με σημαντικότερο τη μεσαιωνική πόλη..
Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO από το 1988, αναπτύχθηκε χωρίς συγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό γύρω από
το φρούριο-ακρόπολη της πόλης της Ρόδου, πιθανώς μετά τον σεισμό του 515. Το φρούριο
διαιρείται σε δύο διακριτά πολεοδομικά σχήματα, το Κολλακιό βόρεια και τη Χώρα νότια. Στο
Κολλακιό περιλαμβάνεται ο πολύ γνωστός δρόμος των Ιπποτών, το Παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου ή Καστέλο, το Νοσοκομείο που έχει μετατραπεί σε μουσείο, οι ναοί του Τάγματος
και άλλα σημαντικά κτήρια. Άλλα αξιοθέατα που μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ημέρα που
θα είστε στη Ρόδο ..είναι το Αρχαιολογικό μουσείο, η Παναγιά του Κάστρου, τα ερείπια της
Παναγίας του Μπούργκου, η μεσαιωνική τάφρος γύρω από την Παλιά Πόλη, η ακρόπολη της
Ρόδου, το Φρούριο Αγίου Νικολάου, στον λιμένα του Μανδρακίου και πολλά πολλά άλλα !!!
Απολαύστε το νοστιμότατο γεύμα στην πισίνα, δίπλα στα ήμερα νερά του Αιγαίου και πιείτε
έναν ελληνικό, γλυκύ βραστό, στο μπαρ «Θάλασσα» του καταστρώματος.
Το επόμενο πρωινό δεν θα πιστεύετε το θέαμα… Η επιβλητική Σαντορίνη, με την
δαντελωτή καλντέρα, τους υπόσκαφους οικισμούς και τα άγρια, πύρινα βράχια της
που ορθώνονται μέσα από τη θάλασσα, σας νεύει. Τολμήστε ένα διαφορετικό σαφάρι στο
εσωτερικό του νησιού, επισκεφτείτε τα ηφαιστειογενή νησάκια της, περπατήστε στον
αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου και ζήστε τη μαγεία του Σαντορινιώτικου
ηλιοβασιλέματος από την Οία, 300 μέτρα πάνω από τα σμαραγδένια νερά. Αυτό είναι όνειρο!
Κι όμως κάπου εδώ, αυτή η κρουαζιέρα φτάνει στο τέλος της, κάτω από τον Αττικό ουρανό.

Ποιον προορισμό ξεχωρίζετε λοιπόν; Όλους; Κι εμείς!!!!
MHN XAΣΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ !!!

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ –ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ
ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 100 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!!

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚA EΓΓΡΑΦΑ
θυμηθείτε να έχετε μαζί σας:

Άστυνομικη ταυτότητα η Διαβατήριο σε ισχύ (ενήλικες και παιδιά) . Σε επιβάτες που δε διαθέτουν τα
απαραίτητα έγγραφα, δεν θα τους επιτραπεί η επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο, γεγονός για το οποίο το
γραφείο δε φέρει καµία ευθύνη ούτε υποχρέωση επιστροφής χρηµάτων. Προσοχή: οι κάτοχοι ξένων
διαβατηρίων πρέπει να συμβουλευτούν την Πρεσβεία τους, αν χρειάζεται θεώρηση για τις χώρες που θα
επισκεφθούν και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα.
ΕΝΔΥΜΑΣIΑ

Για τα λιµάνια προσέγγισης:
Συνιστούµε αναπαυτικά χαµηλοτάκουνα παπούτσια για περπάτηµα, άνετα ρούχα, καπέλο και γυαλιά
ηλίου.Επίσης για την πιθανότητα βροχής, καλό θα ήταν να πάρετε μαζί σας πουλόβερ, οµπρέλα και
αδιάβροχο. Κατά την διάρκεια επισκέψεως σε θρησκευτικούς χώρους, δεν επιτρέπονται κοντά παντελόνια και
μπλούζες χωρίς μανίκια.
Για το κρουαζιερόπλοιο:
Συνιστάται μία ελαφριά ζακέτα καθώς όλοι οι χώροι κλιματίζονται.
Για τη βραδινή σας ενδυµασία θα ενηµερώνεστε καθηµερινά από το ηµερήσιο πρόγραµµα του
κρουαζιερόπλοιου.
Για τις επίσηµες βραδιές συνιστάται κοστούµι και γραβάτα για τους κυρίους και βραδινό φόρεµα για τις κυρίες.
Για τις ανεπίσηµες βραδιές συνιστάται απογευµατινή ενδυµασία.
Αποσκευές:
Τοποθετήστε την ειδική καρτέλα του κρουαζιερόπλοιου, στην οποία αναφέρεται το όνομά σας και ο αριθμός
της καμπίνας σας, στην αποσκευή σας. Τις αποσκευές σας πρέπει να τις έχετε κλειδωµένες και να τις
παραδώσετε στο σηµείο επιβίβασης του κρουαζιερόπλοιου. Θα παραδοθούν στην καµπίνα σας εντός 2 ωρών.
Παρ’ όλο που δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των αποσκευών, θυµηθείτε ότι ο χώρος της καµπίνας σας,
όσο ευρύχωρη και αν είναι, είναι περιορισµένος. Υπολογίστε για κάθε δίκλινη καµπίνα δύο βαλίτσες και δύο
χειραποσκευές στις οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσετε το ειδικό καρτελάκι µε τα στοιχεία σας και
τον αριθµό της καµπίνας σας, πριν την επιβίβαση. Μην δεχθείτε να μεταφέρετε αποσκευές ή δέµατα τρίτων. Σε
περίπτωση απώλειας πρέπει να ενηµερώσετε άµεσα το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών του κρουαζιερόπλοιου
που ταξιδεύετε. Δεν επιτρέπεται να φέρετε μαζί σας ή στις αποσκευές αντικείµενα που είναι επικίνδυνα ή
παράνοµα. Σε περίπτωση που δεν τοποθετήσετε στις βαλίτσες σας το ειδικό καρτελάκι, θα πρέπει να τις
αναζητήσετε στη ρεσεψιόν του πλοίου.
Ειδικές ανάγκες:
Οποιαδήποτε ειδική ανάγκη ή ασθένεια που χρειάζεται προσοχή ή θεραπεία, πρέπει να γίνει γνωστή κατά την
κράτηση. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σε επιβάτη, αν κρίνει ότι δεν δύναται να ταξιδέψει ή ότι
η ιδιαίτερη κατάσταση της υγείας του είναι επικίνδυνη για τους άλλους επιβάτες. Η φροντίδα των επιβατών µε
ειδικές ανάγκες ανήκει αποκλειστικά στους συνοδούς τους και η εταιρεία δεν επιβαρύνεται µε μεγαλύτερη
ευθύνη λόγω της κατάστασής τους.
Ηµερήσιο πρόγραµµα:
Κάθε βράδυ διανέµεται στην καµπίνα σας το πρόγραµµα της επόµενης ηµέρας που περιλαµβάνει τις ώρες
αφίξεων και αναχωρήσεων στα λιµάνια προσέγγισης, τις ώρες των γευμάτων, το καλλιτεχνικό πρόγραµµα της
ηµέρας, την ενδυµασία που συνιστάται για το βράδυ, τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις στο πλοίο και
οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να γνωρίζετε.

