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Ιούνιος : 28 Αύγουστος : 02, 09, 16, 23 

Ιούλιος : 05, 12, 19, 26   

Το Πρόγραμμα της Κρουαζιέρας: 
ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Δευτέρα ΛΑΥΡΙΟ - 18:00 

Τρίτη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  09:30 18:00 

Τετάρτη ΜΥΚΟΝΟΣ 10:00 - 

Πέμπτη ΜΥΚΟΝΟΣ - 02:00 

Πέμπτη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 09:00 22:00 

Παρασκευή ΡΟΔΟΣ 08:00 14:00 

Σάββατο ΛΕΜΕΣΟΣ 08:00 14:00 

Κυριακή ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κρήτη) 14:00 19:30 

Δευτέρα ΛΑΥΡΙΟ 07:30 - 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και τη Λεμεσό.  
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΣΑΣ 

Χωρητικότητα: 37,584 τόνοι 

Ταχύτητα: 19 ν.μ 

Mήκος: 215 μέτρα  

Πλάτος: 24,8 μέτρα  

Βύθισμα: 7 μέτρα  

Επιβάτες: 1.664 

Καμπίνες: 724 

Καταστρώματα: 10 

Αξιωματικοί & Πλήρωμα: 2.7 

 

 Πλήρως ανακαινισμένο και ιδανικό για 3ήμερες και 4ήμερες το κομψό κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia 

σας περιμένει να κρουαζιερίσετε μαζί του στα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου και στο Κουσάντασι. 

Με δυνατότητα φιλοξενίας 1664 επιβατών, διαθέτει 9 καταστρώματα διαθέσιμα για το επιβατικό κοινό σε 725 

άνετες και φιλόξενες καμπίνες. Οι υπερπολυτελείς 21 σουίτες, οι 9 με μπαλκόνι μπορούν να ικανοποιήσουν 

ακόμη και τον πιο απαιτητικό επιβάτη. Τα 3 εστιατόρια του κρουαζιερόπλοιου σας προσκαλούν να απολαύσετε 

την πλούσια Ελληνική και Μεσογειακή κουζίνα δίνοντας άλλη διάσταση στις γαστρονομικές σας απολαύσεις. 

Ένα μεγάλο show lounge για την διασκέδασή σας, πολλά σαλόνια για να απολαμβάνετε τον καφέ σας με θέα 

την θάλασσα, το καζίνο Royale για να δοκιμάσετε την τύχη σας, 5 μπαρ για να απολαύσετε το ποτό σας, 

γυμναστήριο μπάσκετ, πινγκ πονγκ και κέντρο υγείας και ομορφιάς για να βελτιώσετε την υγεία και την 

αισθητική σας. Παιδότοπος διαθέσιμος για την ψυχαγωγία των παιδιών σας, εμπορικά καταστήματα 

αφορολόγητων ειδών, βιβλιοθήκη για στιγμές ανάγνωσης και Internet corner για να μην χάσετε ποτέ την 

επικοινωνία σας. 

Καλέστε μας: 210-4284391

7ήμερη κρουαζιέρα με αναχώρηση Κάθε Δευτέρα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ EARLY BOOKING

  ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

‘ΜΥΘΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ’

Με τo υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia

Η Celestyal Cruises σας προσκαλεί σε ένα ολοκαίνουριο πρόγραμμα κρουαζιέρας για το φετινό καλοκαίρι,

που συνδυάζει τα νησιά του Αιγαίου με τη Θεσσαλονίκη, τη Νύμφη του Θερμαϊκού, και την ιστορική

Λεμεσό της Κύπρου!

Η κρουαζιέρα σας αναχωρεί από το Λαύριο με πρώτο προορισμό τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που

ερωτεύεσαι και δεν ξεχνάς ποτέ. Η κρουαζιέρα σας συνεχίζεται στα δημοφιλέστερα νησιά του Αιγαίου,

την κοσμοπολίτικη Μύκονο και την πάντα ρομαντική Σαντορίνη. Έπεται η Ρόδος, το νησί των Ιπποτών

και η Λεμεσός, η καρδιά της Κύπρου. Πριν από την επιστροφή σας, θα επισκεφθείτε τον γραφικό Άγιο

Νικόλαο της Κρήτης.

Απολαύστε τον ήλιο, τη θάλασσα και την καλοκαιρινή ξεγνοιασιά με όλες τις ανέσεις του πάντα όμορφου

και φωτεινού Celestyal Olympia.

Αναχωρήσεις 2021:



   NAVIHELLAS ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

Σελίδα 2 of 2 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φωτογραφικό υλικό για το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Crystal υπάρχει στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας μας - Πληροφορίες & Φωτογραφικό υλικό. 

 

Η τιμή κατ’ άτομο ανάλογα με την κατηγορία καμπίνας της επιλογής σας και την ημερομηνία αναχώρησης: 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

EARLY BOOKING 

28 

Ιουνίου 

05, 12, 19, 26 

Ιουλίου 

02, 09, 16, 23 

Αυγούστου 
 

Κατ. Περιγραφή 
 

   
 

SG Μεγάλη Σουίτα με μπαλκόνι 1.530 

SB Σουίτα με μπαλκόνι 1.300 

SJ Junior Σουίτα  1.020 

XC Superior Εξωτερική 610 

XB Premium Εξωτερική 590 

ΧA Standard Εξωτερική 560 

IC Superior εσωτερική 500 

IΒ Premium εσωτερική 460 

IΑ Standard εσωτερική 410 

3ος/4ος ενήλικας 160 

Παιδιά έως 2 ετών 
(σε καμπίνα με 2 ενήλικες) 

€ 289 Συμπεριλαμβανομένων Λιμενικών εξόδων και του Special Πακέτου μη αλκοολούχων 
ποτών) 

Παιδιά 2 έως 11 ετών 
(σε καμπίνα με 2 ενήλικες) 

€ 289 (Συμπεριλαμβανομένων Λιμενικών εξόδων και του Special Πακέτου μη αλκοολούχων 
ποτών) 

Επιβάρυνση μονόκλινης καμπίνας 30 % σε εσωτερικές και εξωτερικές καμπίνες & 70 % στις σουίτες 

Λιμενικά έξοδα & φιλοδωρήματα 289 

Σημείωση: Οι ειδικές τιμές προσφοράς ισχύουν για περιορισμένο αριθμό καμπινών ανά κατηγορία και μέχρι εξαντλήσεως του συγκεκριμένου αποθέματος 
για όλες τις αναχωρήσεις. Ωστόσο η πλοιοκτήτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τις ειδικές τιμές οποιαδήποτε στιγμή αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση. 

 
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται: 

- H διαμονή σας στην καμπίνα της επιλογής σας 
- Πλήρης διατροφή και διασκέδαση κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας 
- Υπηρεσίες από το προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου 
- Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης 
- Απεριόριστη κατανάλωση ποτών 
- Μία εκδρομή στη Ρόδο 
- Μία εκδρομή στη Λεμεσό   

 

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνονται: 

- Λιμενικά έξοδα και φιλοδωρήματα τα οποία ανέρχονται στα €289 κατ’ άτομο 
- Συμμετοχή στις υπόλοιπες προαιρετικές εκδρομές & Προσωπικά έξοδα 

 

Για Πληροφορίες & Κρατήσεις: 
NAVIHELLAS ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 83 (2ος όροφος) 185 36, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4284391 (6 γραμμές) Fax : 210 4284396  

Εξυπηρέτηση Πελατών & Πληροφορίες: info@navihellas.gr 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καλέστε μας: 210-4284391

https://www.navihellas.gr/gr/krouaziera/1670/Ειδυλλιακό-Αιγαίο---7-ημέρες-(19CC3).html
https://www.navihellas.gr/gr/krouaziera/1670/Ειδυλλιακό-Αιγαίο---7-ημέρες-(19CC3).html
https://www.navihellas.gr/gr/krouaziera/1670/Ειδυλλιακό-Αιγαίο---7-ημέρες-(19CC3).html
mailto:info@navihellas.gr
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