
7 ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ «ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» 

ΜΕ ΤΟ CELESTYAL CRYSTAL ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αναχωρήσεις Σάββατο 14 & 21 Οκτωβρίου 2023 

Ελάτε μαζί μας σε ένα ιστορικό & θρησκευτικό ταξίδι, καθώς ακολουθούμε τα 

βήματα του Αποστόλου Παύλου. Καθώς ταξιδεύουμε στα σμαραγδένια νερά 

των ηλιόλουστων Κυκλάδων και στην υπέροχη ακτογραμμή της Τουρκίας, αυτή 

η κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων σας προκαλεί να θαυμάσετε εμβληματικά 

αξιοθέατα, να δοκιμάσετε την αυθεντική Μεσογειακή κουζίνα και να μάθετε για 

τις δοκιμασίες του Αποστόλου Παύλου στο ιερό ταξίδι του στην ανατολική 

Μεσόγειο. Καθώς εξερευνάτε ανακαλύπτετε την ιστορία των Βυζαντινών 

μνημείων, θα μάθετε πώς οι αμφιλεγόμενες ιδέες του Αποστόλου Παύλου 

πυροδότησαν εξεγέρσεις και τον οδήγησαν στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε διάσημα αξιοθέατα, όπως την 

Αγία Σοφία, το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα Λουτρά της Φαυστίνας στη Μίλητο 

και την αρχαία Έφεσο, το καλύτερα διατηρημένο αρχαιολογικό σημείο της 

ανατολικής Μεσογείου. Στην κρουαζιέρα περιλαμβάνεται πλήρης διατροφή, 

επιλεγμένα ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων και €75/άτομο έκπτωση για 

προπληρωμένες εκδρομές. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Σάββατο Πειραιάς - 15:00 

Κυριακή Κωνσταντινούπολη 15:00 Διαν. 

Δευτέρα Κωνσταντινούπολη - 18:00 

Τρίτη Καβάλα 11:00 20:00 

Τετάρτη Θεσσαλονίκη 08:00 19:00 

Πέμπτη Βόλος 08:00 18:30 

Παρασκευή Σαντορίνη 09:00 20:00 

Σάββατο Πειραιάς 07:00 - 

 

ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (Inclusive Package) 

Εσωτερική Καμπίνα Εξωτερική Καμπίνα Σουίτα με 

Μπαλκόνι 

από €919 από €1069 από €1709 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Διαμονή στην καμπίνα σας 

• Πλήρης Διατροφή Καθημερινά 

• Επιλεγμένα ποτά/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 

• €75/άτομο έκπτωση για προαγορασμένες εκδρομές 

• Βραδιά Gala και Shows 

• Είσοδο σε Πισίνα /Γυμναστήριο 

• Συμμετοχή στα προγράμματα ψυχαγωγίας στο πλοίο 

• Τα Λιμενικά Τέλη (289€) 

• Φιλοδωρήματα 

• Επίναυλος καυσίμων 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Προαιρετικές εκδρομές 

• Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής 

• Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου 

• Προσωπικά έξοδα 

• Ότι δεν αναφέρεται ρητά σε αυτά που περιλαμβάνονται στο πακέτο 

 

Με επιπλέον €240/άτομο ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΕ το πακέτο σας σε All-Inclusive (Enhance 

Package) το οποίο περιλαμβάνει: 

• Απεριόριστο πακέτο ποτών (Premium) 

• 150€/άτομο έκπτωση για προπληρωμένες εκδρομές 

• Δωρεάν Wi-Fi (1ώρα/ημέρα) 

• 25% έκπτωση σε Θεματικά εστιατόρια 



ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 
CELESTYAL CRYSTAL 

 

Το Celestyal Crystal είναι ένα κομψό κρουαζιερόπλοιο της Celestyal Cruises. Το 

χειμώνα πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ το 

καλοκαίρι πραγματοποιεί ειδυλλιακές κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά και την 

Τουρκία. Η δυνατότητά του να επισκέπτεται μικρά αλλά πανέμορφα νησιά που 

άλλα κρουαζιερόπλοια δεν μπορούν να προσεγγίσουν το έχει χαρακτηρίσει ως 

«κατακτητή» της Ανατολικής Μεσογείου. Το Celestyal Crystal χαρακτηρίζεται 

επίσης από τα άνετα σαλόνια του και την ασφάλεια που παρέχει. Διαθέτει 

καμπίνες οι οποίες ξεκινάνε από πολύ οικονομικές τιμές μέχρι σουίτες που 

ικανοποιούν απαιτητικό πελάτη. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΙΤΚΑ 

Αρ. Επιβατών – 964 Σύνολο καμπίνων – 480 

Αρ. Πληρώματος - 400 Ναυπήγηση – 1992 

Ολική χωρητικότητα - 25.611 τ. Πλάτος - 25,60μ. 

Ταχύτητα – 21κ Ανακαίνηση – 2014 

Μήκος Πλοίου - 162,00μ. 
 

 

 

 

 



Γενικές Σημειώσεις 

Για την επιβεβαίωση της κράτησης στην Celestyal Cruises χρειάζεται: 

Προκαταβολή €250/καμπίνα 

Εξόφληση 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση 

Σε περίπτωση που η κράτηση είναι σε μικρότερο διάστημα των 30 ημερών, απαιτείται 

άμεση εξόφληση. 

Για τη συμμετοχή στην κρουαζιέρα απαιτείται ελληνική ταυτότητα με λατινικούς 

χαρακτήρες ή διαβατήριο σε ισχύ με ημερομηνία λήξης άνω των 6 μηνών από την 

ημερομηνία επιστροφής της κρουαζιέρας. 

Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί, κλπ.) ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε 

ισχύ και με ημερομηνία λήξης άνω των 6 μηνών από την ημερομηνία επιστροφής της 

κρουαζιέρας. 

Κύπριοι πολίτες ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο με ημερομηνία λήξης άνω των 6 μηνών 

από την ημερομηνία επιστροφής της κρουαζιέρας. 

Παιδιά χωρίς ταυτότητα, ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο με ημερομηνία λήξης άνω των 

6 μηνών από την ημερομηνία επιστροφής της κρουαζιέρας. 

Αλλοδαποί πολίτες ταξιδεύουν με διαβατήριο και μόνιμη άδεια παραμονής. 

Προσωρινή άδεια παραμονής ή βεβαίωση άδειας παραμονής ΔΕΝ γίνεται δεκτή και ο 

επιβάτης δεν ταξιδεύει εάν δεν έχει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (Διαβατήριο, 

Visa (Schengen Multi-Entry). 

Για επιβάτες άλλων εθνικοτήτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας 

ενημερώσουμε εάν είναι ικανοί να ταξιδέψουν ή όχι, βάσει των ταξιδιωτικών τους 

εγγράφων. 

Κάθε επιβάτης είναι υπεύθυνος για τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και την ικανότητά του 

να ταξιδέψει. 

Παιδιά που συνοδεύονται από έναν γονέα ή συγγενή χρειάζονται επιπλέον γραπτή 

συγκατάθεση από τον έτερο γονέα ή και από τους δύο γονείς για να μπορέσουν να 

ταξιδέψουν. 

Επιβάρυνση μονόκλινων καμπινών 30% εκτός από τις σουίτες όπου η επιβάρυνση είναι 

70%. 

Βρέφη από 3 μηνών έως 1,99 ετών, πληρώνουν €289 (όταν μοιράζονται την καμπίνα 

με δύο (2) ενήλικες) 

Παιδιά από 2 ετών έως 11,99 ετών, πληρώνουν €549 (όταν μοιράζονται την καμπίνα με 

δύο (2) ενήλικες) 

Πολιτική ακυρωτικών: 

• Μέχρι και 90 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50€/καμπίνα έξοδα διαχείρισης 

• 89 – 30 ημέρες: Απώλεια προκαταβολής €250 

• 29 ημέρες έως την ημέρα αναχώρησης: 100% Ακυρωτικά εξαιρουμένων των 

λιμενικών τελών (€289/άτομο). 


