
Το κρουαζιερόπλοιό σας:  Celestyal Olympia 
 

  
Χωρητικότητα:            Συνολικά 1.664 επιβάτες  
Καμπίνες:               724 καμπίνες με δικό τους μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό 
Εγκαταστάσεις:  εστιατόριο a la carte, μπουφές, 2 σαλόνια, 5 μπαρ, καζίνο, 2 πισίνες, γυμναστήριο, ιατρείο, 

αίθουσα σπα & μασάζ, σάουνα, σαλόνι ομορφιάς, κομμωτήριο, παιδότοπος, γωνιά Internet, αίθουσα συνεδριάσεων, 

βιβλιοθήκη, καταστήματα Duty Free & Travel Value. Το κρουαζιερόπλοιο είναι εξοπλισμένο με: δορυφορικό τηλέφωνο 

και πλήρως κλιματιζόμενες αίθουσες σε όλο το πλοίο 
  

4 νύχτες κρουαζιέρα | Εικόνες του Αιγαίου 
 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  375 €  

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  415 € 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ -  445 €  

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΒ -  465 € 
 

3ος/4ος ενήλικας στην ίδια καμπίνα ανεξαρτήτου κατηγορίας:   295 € 

Επιβάρυνση μονόκλινης εσωτερικής ή εξωτερικής κατηγορίας καμπίνας:   +85 € 
 

Παιδιά ως 12 ετών πληρώνουν μόνο 169€, λιμενικά, λοιπά έξοδα & χρεώσεις παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου, εφόσον μοιράζονται την 

ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες.  
 

Περιλαμβανόμενα: 
 διαμονή στην καμπίνα της επιλογής σας  Πλήρη διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό τσάι και βραδινό)  Λιμενικά 

τέλη  Φιλοδωρήματα  Μεταφορά με πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου  Εκδρομή στην Έφεσο (Η αρχαία Έφεσος διαμέσου της 

Ιστορίας-Ελληνιστική & Ρωμαϊκή περίοδος | KUS-02) και στη Ρόδο (Περιήγηση στη μεσαιωνική Ρόδο και την Ακρόπολη της Λίνδου 

| RHO – 01)  Απεριόριστο πακέτο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών.  

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβανόμενα: 

 διαμονή στην καμπίνα της επιλογής σας  Πλήρη διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό τσάι και βραδινό) 

 Λιμενικά τέλη  Φιλοδωρήματα  Μεταφορά με πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου  Εκδρομή στην Έφεσο (KUS-

02) και στο Ηράκλειο (HER-02)  Απεριόριστο πακέτο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών.  

Αποκλειστική προσφορά για την 
 

Ελληνική 

Αστυνομία 
κρουαζιέρα | 4 νύχτες 

 

Εικόνες του Αιγαίου 
Με τη Celestyal Cruises 

Στοιχεία Επικοινωνίας για κρατήσεις:  
 

 

Τηλέφωνο:   216-4009720-23 

    email:      ticketing@celestyalcruises.gr 
 

 
Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι 31 Ιουλίου. 

Όροι συμμετοχής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις: www.celestyalcruises.com 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ  
 

Όροι πληρωμής:  

Με την επιβεβαίωση απαιτούνται 100€ προκαταβολή ανά καμπίνα 

εκ του συνολικού ποσού, και πλήρη εξόφληση 21 μέρες πριν την 

αναχώρηση. 

Ακυρωτικά: 

45-21 μέρες πριν την αναχώρηση:  παρακρατείτε η προκαταβολή   

20-8 μέρες πριν την αναχώρηση:    75% ακυρωτικά 

8 μέρες πριν την αναχώρηση:         100% ακυρωτικά  

  

Διαθέσιμες Αναχωρήσεις 2019: 
 

 

Ιούλιος:  22, 29 

       Αύγουστος:  19, 26 

 

Το πρόγραμμά σας: 

5 ημέρες – 4 νύχτες 

Ημέρα  Λιμάνι  Άφιξη        Αναχώρηση 
Δευτέρα Πειραιάς     -  11.30 
Δευτέρα Μύκονος*  18.00  23.00 

Τρίτη      Κουσάντασι  07.30  13.00 
Τρίτη      Πάτμος*  17.45  21.30 
Τετάρτη Ρόδος                 07.00                 18.00 
Πέμπτη              Κρήτη-Ηράκλειο  07.00  12.00 
Πέμπτη  Σαντορίνη*  16.30              21.30       

Παρασκευή       Πειραιάς  07.00       - 
 

*Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος 
  

http://www.celestyalcruises.com/

