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*αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος 
**οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν να αποβιβαστούν στην Σάμο ή στο Κουσάντασι. Το κρουαζιερόπλοιο δεν παραμένει στη 
Σάμο μετά την αποβίβαση των επιβατών και συνεχίζει το δρομολόγιό του για το Κουσάντασι  
Στην συγκεκριμένη αναχώρηση δεν προσεγγίζει το λιμάνι του Ηρακλείου 

 

 XFO *καμπίνα με περιορισμένη θέα 
 

Υπάρχουν διαθέσιμες τρίκλινες και τετράκλινες καμπίνες στις ακόλουθες κατηγορίες καμπινών: ΙΒ, ΙD, XF και XG 
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται 

Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, 

δείπνο), τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 118 €,  χρέωση παροχής υπηρεσιών, η μεταφορά με πούλμαν στο κέντρο της 

Μυκόνου, η εκδρομή στο Κουσάντασι (Αρχ Έφεσος KUS-02) ή η εκδρομή στη Σάμο (SAM-07), Πακέτο 

Ποτών/Αναψυκτικών, το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου, γυμναστήριο, ασφάλιση – 

επαγγελματικής ευθύνης. 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

Οι προαιρετικές εκδρομές στα υπόλοιπα λιμάνια προσέγγισης, μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης, ταξιδιωτική 

ασφάλεια (προτείνεται), οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα του 

πλοίου, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα. 

 

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

Ημ Λιμάνι  Άφιξη Αναχώρηση 
1η  Πειραιάς - 12:00 
1η Μύκονος*  18:00 - 
2η Σάμος ή ** 05:00 15:30 
2η Κουσάντασι (Έφεσος) 07:00 13:00 
2η Πάτμος* 15:30 02:00* 
3η Σαντορίνη* 10:00 21:30 
4η Πειραιάς 18:00 - 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος - τιμές κατ’ άτομο σε € Αναχώρηση 6 Απριλίου 

Κατηγορίες καμπινών Κατάστρωμα Τιμές Smart 

SG – Μεγάλη Σουίτα 9 - HERA 619 € 

SB – Σουίτα με μπαλκόνι 9 - HERA 569 € 

S – Junior Σουίτα 6 – VENUS 539 € 

SBJ – Junior Σουίτα 9 - HERA 499 € 

SJ – Junior Σουίτα 9 - HERA 499 € 

XG – Εξωτερική καμπίνα 6 – VENUS / 7 – APOLLO 469 € 

XF – Εξωτερική καμπίνα 3 – HERMES / 4 - POSEIDON 439 € 

XFO* -Εξωτερική καμπίνα 8 – OURANOS / 9 - HERA 429 € 

XD – Εξωτερική καμπίνα 6 – VENUS / 7 – APOLLO / 8 - OURANOS 399 € 

XB – Εξωτερική καμπίνα 3 – HERMES / 4 - POSEIDON 389 € 

IF – Εσωτερική καμπίνα 6 – VENUS / 7 - APOLLO 379 € 

ID – Εσωτερική καμπίνα 4 - POSEIDON 349 € 

IB – Εσωτερική καμπίνα 3 - HERMES 329 € 
Τιμή 3ου/4ου ενήλικα στην ίδια καμπίνα με άλλους δύο ενήλικες ανεξαρτήτου κατηγορίας 249 € 
Παιδιά από 2 έως 11,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες 200 € 
Βρέφη από 3 μηνών έως 1,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες 100 € 
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται λιμενικά και λοιπά έξοδα Ενήλικες 118 €  - παιδιά 109 €  
Επιβάρυνση μονόκλινων καμπινών - εσωτερικές και εξωτερικές καμπίνες έχουν επιβάρυνση 95 € στις τιμές ατόμου όπως 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο ενώ η επιβάρυνση για τις Σουίτες είναι 300 €  
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Γενικές Σημειώσεις 
 

 Για την επιβεβαίωση απαιτείται 105€ ευρώ προκαταβολή ανά άτομο και εξόφληση 30 ημέρες πριν την 
αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο 
των 30 ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.  

 Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της εταιρίας, είναι απαραίτητο να 
προσκομίσετε τα πλήρη στοιχεία όλων των επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/ 
Ταυτότητα (ες) για την ορθότητα την έκδοση και την παράδοση των εισιτηρίων.  

 Τα παιδιά που δεν έχουν ταυτότητα και ταξιδεύουν και με τους δύο γονείς τους χρειάζονται διαβατήριο σε 
ισχύ. Τα παιδιά που έχουν αστυνομική ταυτότητα και είναι με τους δύο γονείς τους ταξιδεύουν κανονικά  

 Τα παιδιά που συνοδεύονται από ένα γονέα πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση του έταιρου γονέα 
για να μπορέσουν να ταξιδέψουν πλέον των ανωτέρω εγγράφων  

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με λοιπούς συγγενείς θα πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση και των δύο 
γονέων για να μπορέσουν να ταξιδέψουν πλέον των ανωτέρω εγγράφων  

 Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ ή 
αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες.  

 Επιβάρυνση μονόκλινων καμπίνων - Στην 3/4ήμερη κρουαζιέρα οι εσωτερικές και οι εξωτερικές καμπίνες 
έχουν επιβάρυνση 95 € στις τιμές ατόμου όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο ενώ η επιβάρυνση για τις 
Σουίτες είναι 300 €  

 Βρέφη από 3 μηνών έως 1,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες πληρώνουν τα 
ακόλουθα: Στην 3/4ήμερη κρουαζιέρα πληρώνει μόνο τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 100€ το κάθε βρέφος  

 Παιδιά από 2 έως 11,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες πληρώνουν τα 
ακόλουθα:  
Στην 3/4ήμερη κρουαζιέρα το κάθε παιδί πληρώνει 200€ όπου συμπεριλαμβάνονται τα λιμενικά & λοιπά 
έξοδα 109€ 

 
Πολιτική Ακυρωτικών 

 >45 ημέρες πριν την αναχώρηση: επιστροφή χρημάτων 
 44-31 ημέρες πριν την αναχώρηση: 25% ακυρωτικά επί του συνόλου 
 30-16 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου 
 15-08 ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% ακυρωτικά επί του συνόλου 
 07-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου 
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Πληροφορίες και καταστρώματα του πλοίου 
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Περιγραφές εκδρομών  
 

Δωρεάν εκδρομή που παρέχεται για όσους έχουν επιλέξει την κρουαζιέρα με αποβίβαση στο λιμάνι του 
Κουσάντασι 
 
Η Αρχαία Έφεσος μέσα από τους αιώνες - Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή 
Μισή Μέρα : μέχρι 4 ½ ώρες 
 
Η περιήγησή μας της Αρχαίας Εφέσου είναι ένα ταξίδι μέσα από τις χρυσές εποχές που διαμόρφωσαν αυτό το 
σημαντικό εμπορικό και πνευματικό κέντρο. Χτισμένη σύμφωνα με το μύθο, πριν από 3.000 χρόνια σε τοποθεσία 
ορισμένη από το μαντείο των Δελφών, η Έφεσος διαδραμάτισε χάρη στην προνομιακή της θέση, σημαντικό ρόλο 
στην ιστορία του Ελληνικού, Χριστιανικού και Οθωμανικού πολιτισμού. Τόπος προσκυνήματος, λόγω της 
γειτονίασής της με τον αρχαίο ναό της Αρτέμιδος και ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, καθώς και η παρουσία 
μεγάλων χριστιανικών προσωπικοτήτων με κυριότερους τους αποστόλους Παύλο και Ιωάννη και φυσικά  την ίδια 
την Παρθένο Μαρία εντός των τειχών της, ανέδειξαν την Έφεσο σε ένα από τους μεγαλύτερους Ρωμαϊκούς 
αρχαιολογικούς χώρους της Μεσογείου. Το μεγαλείο της χρυσής εποχής της γίνεται ορατό σε όλες τις οδούς της και 
στα άριστα καλοδιατηρημένα ερείπια της. Εξερευνώντας αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO, θα έχετε την ευκαιρία να νιώσετε αιώνες πολιτιστικών αναβρασμών, ορατών στην Αγορά, το Ωδείο, τα 
σπίτια των Πατρικίων, το πανέμορφο Ναό του Αδριανού και την εκπληκτική Βιβλιοθήκη του Κέλσου. Θα μυηθείτε 
επίσης στην παραδοσιακή πρακτική του παζαρέματος, καθώς η ξενάγησή μας θα καταλήξει με ελεύθερο χρόνο για 
ψώνια στο Κουσάντασι. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να ψωνίσετε παραδοσιακά κοσμήματα, δερμάτινα είδη, 
καλλυντικά και πλήθος άλλων αναμνηστικών.   
 
Δωρεάν εκδρομή που παρέχεται για όσους έχουν επιλέξει την κρουαζιέρα με αποβίβαση στο λιμάνι της Σάμου 
 
Πανοραμική Σάμος 
Μισή Μέρα : μέχρι 4 ½ ώρες 
 
Το νησί της Σάμου έχει κρυμμένες τόσες πολλές ομορφιές που δεν θα ξέρετε από που να ξεκινήσετε. Αλλά μην 
ανησυχείτε: μέσα από την ξενάγησή μας θα επισκεφτείτε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα σε μόλις μισή μέρα. Πρώτος 
σταθμός είναι το Βαθύ (η πόλη της Σάμου) με το ιστορικό του λιμάνι, γνωστό για το πεταλοειδές σχήμα του. Κατά 
μήκος της ακτογραμμής θα βρείτε πολλά νεοκλασικά κτίσματα να κλέβουν την παράσταση, περιτριγυρισμένα με 
όμορφα μικρά στενάκια που οδηγούν αμφιθεατρικά προς στους πρόποδες των βουνών. Στο δρόμο μας προς τη 
βόρεια πλευρά του νησιού, θα κάνουμε μια μικρή στάση σε ένα τοπικό οινοποιείο και στη συνέχεια θα βρεθούμε 
στο γραφικό λιμανάκι του Κοκκαρίου. Εδώ θα ζήσετε από κοντά την χαρακτηριστική ομορφιά του νησιού που 
συνδυάζει την πλούσια βλάστηση με τα καταγάλανα νερά, καθώς τα πεύκα από τους γύρω λόφους φτάνουν μέχρι 
το κύμα! Τέλος, θα γυρίσετε πίσω στην νοτιοαναταλική πλευρά του νησιού για την απαραίτητη επίσκεψη στο 
δημοφιλές και κοσμοπολίτικο λιμάνι του Πυθαγορείου. Εκτός από τον καθιερωμένο περίπατο στο μόλο μπροστά 
από τα πολύχρωμα καΐκια και τις παραδοσιακές ταβέρνες, το Πυθαγόρειο είναι επίσης γνωστό ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και είναι διάσπαρτο με αρχαία ευρήματα που αξίζουν να τα 
εξερευνήσετε. Φυσικά, θα έχετε άφθονο χρόνο να περιηγηθείτε στα σοκάκια του χωριού, να ψωνίσετε ή να 
χαλαρώσετε πίνοντας ένα δροσιστικό ρόφημα. 
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Πακέτο Απεριόριστης Κατανάλωσης Αλκοολούχων &  
Μη-αλκοολούχων Ποτών 

 

 
 

Επιτρέπει την κατανάλωση όλων των αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών για ολόκληρη την ημέρα! 
 
Προσφέρει επιλογές από κατάλογο επωνύμων αλκοολούχων ποτών. 
 
ΡΟΦΗΜΑΤΑ 

✓ Ανθρακούχο και Μεταλλικό νερό σε μικρά μπουκάλια 
✓ Αναψυκτικά: Coca Cola, Sprite και άλλα σε κουτάκια των 330ml 
✓ Παγωμένο Τσάι σε κουτάκι των 330ml 
✓ Χυμοί (πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, ντομάτα, ανανάς) σε ποτήρι. Ο φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι 

προσφέρεται με επιπλέον χρέωση 
✓ Μη-αλκοολούχα Κοκτέιλ: Μεγάλη ποικιλία από μη-αλκοολούχα κοκτέιλ 
✓ Καφές: Μεγάλη ποικιλία από όλα τα γνωστά είδη καφέ όπως εσπρέσο, καπουτσίνο, φίλτρου, λάτε, φρέντο 

κ.α. 
✓ Ζεστά Ροφήματα: Ζεστή σοκολάτα, ποικιλίες τσαγιού 
✓ * Ελληνικές γεύσεις: Ποικιλία από ελληνικά ροφήματα 

 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ  

✓ Ουίσκι & Bourbon: Canadian Club, Jim Beam, J&B, Johnnie Walker Red Label, Famous Grouse, Bells, Cutty 
Sark, House 

✓ Τζιν: Beefeater, Gordon’s 
✓ Ρούμι: Bacardi (λευκό & μαύρο) 
✓ Βότκα: Smirnoff, Stolichnaya 
✓ Τεκίλα: Jose Cuervo white 
✓ Ελληνικές γεύσεις: Ποικιλία από ελληνικά κοκτέιλ 
✓ Αγαπημένα κοκτέιλ: Μεγάλη ποικιλία από τα αγαπημένα σας κοκτέιλ 
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ΜΠΥΡΕΣ & ΚΡΑΣΙΑ 

✓ Μπύρες: Βαρελίσια μπύρα, επιλεγμένες μπύρες σε κουτάκι, μη-αλκοολούχες μπύρες σε κουτάκι.  
✓ Κρασιά: Λευκό/Κόκκινο/Ροζέ κρασί σε ποτήρι 

 
ΛΙΚΕΡ 

✓ Port 
✓ Sherry 
✓ Campari 
✓ Sandeman’s 
✓ Pastis 
✓ Amaretto Disaronno 
✓ Kahlua 
✓ Cointreau 
✓ Baileys κ.α. 

 
**Οποιοδήποτε επιπλέον ποτό (που δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο) προσφέρεται με επιπλέον χρέωση. 
 
Γενικές πληροφορίες 
 

✓ Τα Πακέτα Ποτών της Celestyal διατίθενται αποκλειστικά για ατομική χρήση. 

✓ Τα Πακέτα Απεριόριστης Κατανάλωσης διατίθενται για ατομική χρήση σε οποιοδήποτε μπαρ ή σαλόνι που 

βρίσκεται εκείνη τη στιγμή σε λειτουργία και δεν γίνεται να χρησιμοποιηθούν από ομάδες ανθρώπων. Οι 

ομαδικές εκδηλώσεις για καφέ ή κοκτέιλ θα έχουν επιπλέον χρέωση.  

✓ Η κατάχρηση αυτής της προσφοράς θα έχει ως επακόλουθο την απόσυρση της κάρτας σας και την 

απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται. 

✓ Τα Πακέτα Απεριόριστης Κατανάλωσης είναι διαθέσιμα τις ώρες λειτουργίας των μπαρ και των εστιατορίων 

και ισχύουν έως την ώρα αποβίβασής σας από το κρουαζιερόπλοιο. 

✓ Επισημαίνεται ότι οι επιστροφές χρημάτων, για οποιαδήποτε λόγο, γίνονται μόνον την ημέρα της αγοράς. 

✓ Με την αγορά του πακέτου η κάρτα επιβίβασής σας σημαδεύεται με ένα ειδικό σήμα και ο λογαριασμός 

σας χρεώνεται ανάλογα. Παρακαλούμε να επιδεικνύετε την κάρτα επιβίβασης κατά την αγορά ποτών στα 

μπαρ. Όσο διαρκεί η κρουαζιέρα υποχρεούστε να υπογράφετε σχετικό τιμολόγιο για κάθε κατανάλωση 

ποτού. Σε κάθε παραγγελία δικαιούστε ένα ποτό ανά κάρτα. 

✓ Αλκοολούχα ποτά σερβίρονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. 

✓ Εάν θελήσετε να προσφέρετε ποτό σε κάποιον συνταξιδιώτη, ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί με την 

κανονική τιμή, όπως αυτή αναγράφεται στον κατάλογο του μπαρ. 

✓ Η Υπηρεσία Δωματίου και τα ποτά από τα Mini Bars εξαιρούνται από το Πακέτο Απεριόριστης  

✓ Κατανάλωσης και χρεώνονται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές του καταλόγου. 

✓ *Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ 

✓ ** Τα ποτά και τα κοκτέιλ διαφέρουν ανάλογα με τον προορισμό της κρουαζιέρας που έχετε επιλέξει (π.χ. 

Ελλάδα ή Κούβα) 
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Επιπρόσθετες υπηρεσίες στα κρουαζιερόπλοια της Celestyal Cruises 
 

Για εμάς, διακοπές σημαίνει να φροντίζεις τον εαυτό σου και να του χαρίζεις ξεχωριστές υπηρεσίες. Γι’ αυτό και 
έχουμε σχεδιάσει μία σειρά υπηρεσιών τις οποίες μπορείτε να αγοράσετε, όπως να γιορτάσετε μια ξεχωριστή 
στιγμή με τον αγαπημένο μας ή να περάσετε λίγο ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σας 

 

 
 

Απολαύστε μέχρι την τελευταία σταγόνα 
Τα καλύτερα ελληνικά κρασιά, διαλεγμένα προσεκτικά από τους ειδικούς μας για τις κρουαζιέρες στο Αιγαίο. Απλά, 
επιλέξτε το κρασί της αρεσκείας σας από την κάβα μας. 
 
Ερυθρά Κρασιά 

✓ Cavino Nemea, Agioritiko 2015  
✓ Château Nico Lazaridi, Merlot, Cabernet Sauvignon 2015  
✓ Mercouri Estate Refosco clone Mercouri  
✓ Cavino Naoussa Xinomavro 2015  
✓ Domaine Porto Carras Ruby Heart, Limnio, Cabernet Sauvignon, Syrah  
✓ Domain Mega Spileo, Mavro Kalavritino, Mavrodafne 2015  

 
Ροζέ Κρασιά 

✓ Domain Mega Spileo, Mavro Kalavritino, Mavrodafne 2015  
✓ Domaine Porto Carras Think Pink, Cabernet Franc, Syrah  

 
Λευκά Κρασιά 

✓ Boutaris, Moschofilero 2014  
✓ Estate Agyros, Assyrtiko, Santorini  
✓ Mega Spileo, Malagouzia 2015  
✓ Tesseris Limnes Kir Yianni, Chardonnay, Gewurztraminer 2014  
✓ Cavino Atelier, Lagorthi, Riesling 2015  
✓ Samena, Muscat, Samos  

 
Λευκά Γλυκά Κρασιά 

✓ Samos Nectar, Muscat 2013, White Dessert  
 
Κόκκινα Γλυκά Κρασιά 

✓ Tsantalis, Mavrodaphne, Red Dessert Wine  
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Στον Αφρό της Θάλασσας 
 
Τίποτα δεν συμπληρώνει καλύτερα την ευτυχία από μία πινελιά πολυτέλειας. Όπως το να ξυπνάς το πρωί με ένα 
ποτήρι σαμπάνιας, ή ακόμα και ένα ποτήρι κάτω από τα αστέρια.  
 
Σαμπάνιες & Αφρώδεις Οίνοι 

✓ Moët & Chandon, Brut Impérial  
✓ Taittinger Nocturne, Demi Sec  
✓ Blanc Foussy Ice Demi-Sec  
✓ Cremant d’Alsace, Arthur Metz  
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Για τους Γνώστες Εκλεκτών Καταστάσεων 

 
Η απόλαυση καλού φαγητού και κρασιού δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια. Το πακέτο γκουρμέ έχει επιλεγεί 
προσεκτικά για άτομα με εκλεπτυσμένη γεύση. 
 
Επιλογές Τυριών και Κρασιών 

✓ Πιατέλα με 5 διαφορετικούς τύπους διεθνών τυριών και κράκερ σερβιρισμένα με αφρώδη οίνο 
 
Γλυκό Ταξίδι 

✓ Γλυκά και μπισκότα 
 
Σαλπάρετε με Στυλ 

✓ Παγωμένη Taittinger με 12 φράουλες βουτηγμένες σε σοκολάτα. Σερβίρετε όπου και όταν θέλετε. 
 
Καλάθι Φρέσκων Φρούτων 

✓ Καλάθι με φρούτα εποχής (7 κομμάτια)  
✓ Καλάθι φρέσκων φρούτων και τυριά  
✓ Καλάθι φρέσκων φρούτων με επιλογή λευκού, κόκκινου, ροζέ ή αφρώδη οίνου 
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Γιορτάστε Μοναδικές Στιγμές 

Οι ξεχωριστές στιγμές πρέπει να γιορτάζονται. Αυτός είναι ο λόγος που προσφέρουμε μία σειρά από 
πακέτα, ώστε να δημιουργήσετε αναμνήσεις που θα θυμάστε για μια ολόκληρη ζωή. 
 
Δελεαστικό Πρωινό - Γιορτάστε με στυλ, όπου κι αν βρίσκεστε 

✓ Πρωινό continental στην καμπίνα για δύο 
✓ Παγωμένο μπουκάλι Cremant d’ Alsace 
✓ Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκάλι 
✓ Φράουλες βουτηγμένες σε σοκολάτα 
✓ Τριαντάφυλλο για τις κυρίες 

 
Σαμπάνια κάτω από τα Αστέρια  -Γιορτάστε με στυλ, όπου κι αν βρίσκεστε 

✓ Παγωμένο μπουκάλι σαμπάνιας Taittinger 
✓ Φράουλες βουτηγμένες σε σοκολάτα 
✓ Κρύα καναπεδάκια για δύο άτομα 
✓ Τριαντάφυλλο για τις κυρίες 

 
Ειδικό Πακέτο Εορτασμών - Γιορτάστε με στυλ, όπου κι αν βρίσκεστε 

✓ Παγωμένο μπουκάλι σαμπάνιας Taittinger 
✓ Κρύα καναπεδάκια για δύο άτομα 
✓ Διακόσμηση της καμπίνας σας με λουλούδια 
✓ Σημείωση/μήνυμα στο ημερήσιο πρόγραμμα 
✓ Τραπέζι για δύο άτομα στο κεντρικό σαλόνι όποιο απόγευμα επιθυμείτε 
✓ Ένα τραπέζι για δύο στην τραπεζαρία (Dining Room) το βράδυ της επιλογής σας 
✓ Τούρτα επετείου για δύο άτομα 
✓ VIP επίσκεψη στην γέφυρα του πλοίου μόλις υπάρξει η ευκαιρία 

 
Πακέτο νεόνυμφων 

✓ Στολισμός της καμπίνας και διακόσμηση με ροδοπέταλα κατά την άφιξή σας 
✓ Πρωινό continental στο κρεβάτι με ένα παγωμένο μπουκάλι Crémant d’ Alsace 
✓ Φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού 
✓ Ένα τριαντάφυλλο για την κυρία 
✓ Πομαντικό δείπνο για δύο στην τραπεζαρία (Dining Room) όπου μπορείτε να παραγγείλετε το μενού ή 

οποιοδήποτε από τα επιπρόσθετα πιάτα όπως αστακό, μπριζόλα ή γαρίδες 
✓ Μασάζ για ζευγάρι — μια ειδική περιποίηση όπου το ζευγάρι απολαμβάνει τη χαλαρωτική συνεδρία στο 

ίδιο δωμάτιο, την ίδια στιγμή, από δύο διαφορετικούς, εξίσου έμπειρους θεραπευτές 
✓ VIP επίσκεψη στην γέφυρα του πλοίου μόλις υπάρξει η ευκαιρία 
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Υπηρεσία Ανθοστολισμού 
✓ Ανθοστολισμός Απλός  
✓ Ανθοστολισμός Μεγάλος  
✓ Ανθοστολισμός Πολυτελής  

 
Τούρτα Επετείου / Γενεθλίων 

✓ Τούρτα επετείου / γενεθλίων για 2 άτομα  
✓ Τούρτα επετείου / γενεθλίων για 4 άτομα  
✓ Τούρτα επετείου / γενεθλίων για 8 άτομα  
✓ Τούρτα επετείου / γενεθλίων για 16 άτομα 

 

 
Αφεθείτε στη Φροντίδα μας 

Δοκιμάστε τις αναζωογονητικές υπηρεσίες σπα και αφήστε πίσω σας κάθε ανησυχία. Αφήστε τον εαυτό σας στα 
χέρια των ειδικών και ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης.  
 
Γυναικείο Πακέτο  

✓ Θεραπεία διάρκειας 40 λεπτών που περιλαμβάνει:  
✓ Μίνι ενυδατική προσώπου 
✓ Αντιγήρανση ματιών 
✓ Απολέπιση σώματος 
✓ Περιποίηση μαλλιών 
✓ Εφαρμογή κρέμας βουτύρου στο σώμα 

Ανατολίτικο Πακέτο - (απολαύστε το αρχαίο τελετουργικό) 
✓ Θεραπεία διάρκειας 90 λεπτών που περιλαμβάνει:  
✓ Ινδικό μασάζ για το κεφάλι 
✓ Μπαλινέζικο μασάζ με ηφαιστιογενείς πέτρες 
✓ Μασάζ Ρεφλεξολογίας στα πόδια 
✓ Μασάζ Σιάτσου 

Πακέτο για το Σώμα 
✓ Επιλέξτε 3 θεραπείες για 30 λεπτά ή οποιεσδήποτε 5 για 60 λεπτά: 
✓ Πολυτελής αρωματοθεραπεία για το πρόσωπο 
✓ Αντιγήρανση ματιών 
✓ Ινδικό μασάζ για το κεφάλι 
✓ Μασάζ Ρεφλεξολογίας στα πόδια 
✓ Μασάζ χεριών & ποδιών 
✓ Μασάζ λαιμού & ώμων 
✓ Θεραπεία βαθειάς ενυδάτωσης μαλλιών 
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Bon Voyage Gifts 

 
Τα δώρα ταξιδιού μας είναι το τέλειο δώρο για τους αγαπημένους σας. Απλά αγοράστε ένα κουπόνι αξίας €50 ή 
€100 και δείτε αυτούς που αγαπάτε να χαμογελάνε καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας τους.   
 
Δώρα Ταξιδιού 

✓ Κουπόνι αξίας €50  
✓ Κουπόνι αξίας €100 

 

Σημαντική σημείωση για όλες τις πρόσθετες υπηρεσίες. 
 

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες είναι από την επίσημη ιστοσελίδα της Celestyal Cruises και ήταν σωστές κατά την 
ενημέρωση του συγκεκριμένου διαφημιστικού. 
Για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο  
210 32 59 900 ή στο εμαιλ info@cruiseway.gr προκειμένου να σας αποστείλουμε τη διαθεσιμότητα και το κόστος 
των υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν 
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