
Μια μοναδική κρουαζιέρα με το εκπληκτικό κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia. Την Μ. Παρασκευή μας δίνει 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο στα σοκάκια της Μυκόνου. Το Μ. Σάββατο το πρωί μας βρίσκει 
στο Κουσάντασι όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Έφεσο με δωρεάν εκδρομή και ξενάγηση. Το μεσημέρι του 
Μ. Σαββάτου φτάνουμε στην πανέμορφη Πάτμο, στην οποία θα κάνουμε τις βόλτες μας και θα παρακολουθήσουμε 
τη Λειτουργία της Ανάστασης. Τέλος, Κυριακή του Πάσχα, τι καλύτερο, από τη μαγευτική Σαντορίνη με την υπέροχη 
θέα. Θα είμαστε όλη την ημέρα εκεί, ώστε να την απολαύσουμε και φυσικά να δούμε το διάσημο ηλιοβασίλεμά 
της.
Η κρουαζιέρα είναι All Inclusive, με όλα τα φαγητά και όλα τα ποτά πληρωμένα!!! Επίσης συμπεριλαμβάνει όλες 
τις παροχές μέσα στο κρουαζιερόπλοιο (πισίνες, σάουνα, Jacuzzi κλπ).

“Εικόνες Αιγαίου”
Μύκονος-Πάτμος-Κουσάντασι-Σαντορίνη

Δώ
ρο

Εκδρομή 
στην αρχαία 
Εφεσο

IA standard εσωτερική IB standard εσωτερική

XA standard εξωτερική XB superior εξωτερική XC premium εξωτερική



69

Πρόγραμμα
Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

Παρ 26/04
Πειραιάς (Ελλάδα) - 11.30

Μύκονος (Ελλάδα) 18.00 23.00

Σάβ 27/04
Κουσάντασι (Τουρκία) 07.30 13.00

Πάτμος (Ελλάδα) 17.45 -

Κυρ 28/04
Πάτμος (Ελλάδα) - 02.00

Σαντορίνη (Ελλάδα) 10.00 21.30

Δευ 29/04 Πειραιάς (Ελλάδα) 07.00 -

3/4ήμερη «Πασχαλινή Κρουαζιέρα Εικόνες Αιγαίου» με το Celestyal Olympia

Τιμές
Τιμές κατ΄άτομο σε ευρώ ανάλογα με την κατηγορία καμπίνας και αριθμό ενήλικων επιβατών (αναχώρηση 26/4)

Κατηγορίες καμπίνας Τιμή 1ου ατόμου Τιμή 2ου ατόμου Τιμή 3ου ατόμου Τιμή 4ου ατόμου Μονόκλινη καμπίνα

IA standard εσωτερική 410 410 390 390 523

IB standard εσωτερική 480 480 390 390 624

IC superior εσωτερική 520 520 390 390 676

XA standard εξωτερική 550 550 390 390 715

XB superior εξωτερική 580 580 390 390 754

XC premium εξωτερική 620 620 390 390 805
 

Λιμενικά έξοδα 129 ευρώ κατ’ άτομο για τους ενήλικες και για παιδιά - νέους άνω των 12 ετών
Παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως 2 ετών πληρώνουν 129 ευρώ ανά άτομο και τα παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν 199 ευρώ ανά άτομο

Στις τιμές περιλαμβάνονται:
1. H διαμονή σας στην καμπίνα της επιλογής σας, 2.  Πλήρης διατροφή και διασκέδαση κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας, 3. Υπηρεσίες από το προσωπικό του 
κρουαζιερόπλοιου, 4. Απεριόριστη κατανάλωση ποτών, 5. Λιμενικά έξοδα και φιλοδωρήματα, 6. Οργανωμένη προαιρετική εκδρομή στο Κουσάντασι / Αρχαία Έφεσσος
7. Οδική μεταφορά από το καινούργιο λιμάνι της Μυκόνου προς τη Χώρα και επιστροφή, 8.  Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
1. Συμμετοχή στις υπόλοιπες προαιρετικές εκδρομές, 2. Προσωπικά έξοδα

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 αλλη διάσταση στις γαστρονομικές σας απολαύσεις. Ενα μεγάλο 
show lounge για την διασκέδασή σας, πολλά σαλόνια για να απολαυμβάνεται 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.

Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia δίνει μια άλλη διάσταση στις κρουαζιέρες στο Αιγαίο και αντιπροσωπεύει απόλυτα τις διαχρονικές αξίες της 
Ολυμπίας που συνάδει με την  Ελληνική μας ταυτότητα. 


