
 

  

 

 

   

  

  

 

 

 

Τριήμερη απόδραση σε Ελλάδα και Τουρκία με συνολικά 5 προορισμούς με το 

Celestyal Olympia, το στολίδι της Celestyal Cruises. Αυτή η κρουαζιέρα αποτελεί ιδανική 

επιλογή για να αποδράσετε λίγο από το άγχος και τα προβλήματα της καθημερινότητας, 

καθώς για 3-4 μέρες θα βλέπετε συνεχώς νέα πανέμορφα μέρη, θα γνωρίσετε κόσμο, 

θα ζήσετε μοναδικές εμπειρίες και όλα αυτά με αρκετά περιορισμένο κόστος. Στις τιμές 

περιλαμβάνονται πλήρης διατροφή, απεριόριστο πακέτο ποτών και οι εκδρομές στην 

Αρχαία Έφεσο και την Κνωσσό. 

 

 

 

Ναυάρχου Κουντουριώτου 19,  Θεσσαλονίκη  Τηλ.: (+30) 2310 555 556

  Website:  www.grecos.gr  |  Ε-mail: info@grecos.gr

  4ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ»  ΜΕ ΤΟ  CELESTYAL  OLYMPIA

Αναχωρήσεις  Κάθε Παρασκευή:

Απρίλιος 2022: 22, 29  Μάιος 2022: 6, 13, 20, 27 / Ιούνιος 2022: 3, 10, 17, 2

Ιούλιος 2022: 1, 8, 15, 22, 29 / Αύγουστος 2022: 5, 12, 19, 26 Σεπτέμβριος 

2022: 2, 9, 16, 23, 30 / Οκτώβριος 2022: 7, 14, 21, 28

http://www.pamekrouaziera.gr/
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ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 
CELESTYAL OLYMPIA 

 

Το στολίδι της Celestyal Cruises το Celestyal Olympia οφείλει το όνομά του στην 

γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Τον χειμώνα του 2014 είχε αποτελέσει 

πλωτό ξενοδοχείο στην χειμερινή ολυμπιάδα στο Sochi της Ρωσίας. Κάθε 

καλοκαίρι πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο με απόλυτη 

ασφάλεια και άνεση. Το Celestyal Olympia ανανεώθηκε το 2015 κάνοντας 

ανακαίνιση και αλλάζοντας τα σαλόνια του και αυτή την στιγμή θεωρείται ένα 

πολύ μοντέρνο πλοίο στο εσωτερικό του. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΙΤΚΑ 

Αρ. Επιβατών - 1.448 Σύνολο καμπίνων – 724 

Αρ. Πληρώματος - 540 Ναυπήγηση – 1982 

Ολική χωρητικότητα - 37.584 τ. Πλάτος - 28,40μ. 

Ταχύτητα – 19κ Ανακαίνηση – 2016 

Μήκος Πλοίου - 214,50μ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Παρασκευή Λαύριο - 13:00 

Παρασκευή Μύκονος 18:00 23:00 

Σάββατο Κουσάντασι 07:00 13:00 

Σάββατο Πάτμος 16:30 21:30 

Κυριακή Ηράκλειο 07:00 12:00 

Κυριακή Σαντορίνη 16:30 21:30 

Δευτέρα Λαύριο 06:00 - 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Εσωτερική Καμπίνα από €259 

Εξωτερική Καμπίνα από €359 

Καμπίνα με Μπαλκόνι από €629 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Διαμονή στην καμπίνα σας 

➢ Πλήρη Διατροφή Καθημερινά 

➢ Βραδιά Gala και Shows 

➢ Τα Λιμενικά Τέλη (129€) 

➢ Είσοδο σε Πισίνα /Γυμναστήριο 

➢ Συμμετοχή στα προγράμματα ψυχαγωγίας στο πλοίο 

➢ Πακέτο ποτών/αναψυκτικών (απεριόριστα ποτά, καφέδες, νερά, 

αναψυκτικά καθημερινά!) 

➢ Φιλοδωρήματα 

➢ Μεταφορά από το λιμάνι της Μυκόνου στην Χώρα 

➢ Εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο 

➢ Εκδρομή στην Κνωσσό 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Εκδρομές (εκτός από αυτές της προσφοράς) 

➢ Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής 

➢ Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου 

➢ Ότι δεν αναφέρεται ρητά σε αυτά που περιλαμβάνονται στο πακέτο 
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Γενικές Σημειώσεις 

Επιβάτες άνω των 12 ετών για τη συμμετοχή στις κρουαζιέρες της Celestyal Cruises, χρειάζονται 

πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του COVID-19 τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την αναχώρηση ή 

πιστοποιητικό νόσησης εντός 3 μηνών. Επιβάτες έως 12 ετών πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό 

RAPID τεστ το οποίο πρέπει να έχει γίνει εντός 48 ωρών πριν την αναχώρηση. 

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. 

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

Κύπριοι πολίτες ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ. 

Παιδιά χωρίς ταυτότητα, ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ. 

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 15% εκτός από τις σουίτες όπου η επιβάρυνση είναι 70%. 

Βρέφη από 3 μηνών έως 1,99 ετών, πληρώνουν €129 (όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο (2) 

ενήλικες) 

Παιδιά από 2 ετών έως 11,99 ετών, πληρώνουν €159 (όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο (2) 

ενήλικες) 

 


