<< ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΙΓΑΙΟ >>
Τύποι κρουαζιέρας. Αναχωρήσεις όλο τον χρόνο!
Μοναδικές

τιμές

από 259 € Η

3ΗΜΕΡΗ .

από 339 € Η

4ΗΜΕΡΗ.

από 599 €

Η 7ΗΜΕΡΗ .

1)3ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ! ALL INCLUSIVE!! ΜΥΚΟΝΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-Αρχαία Έφεσος ΠΑΤΜΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ !
2)3ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ! ALL INCLUSIVE!! ΜΥΚΟΝΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-ΣΑΜΟΣ-ΜΗΛΟΣ !
3)4ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ !ALL INCLUSIVE!! ΜΥΚΟΝΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ-Αρχαία Έφεσος ΠΑΤΜΟΣ ΡΟΔΟΣ-ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ !
4)4ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ !ALL INCLUSIVE! ΣΥΡΟ-ΤΣΕΣΜΕ-ΚΩΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
5)7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ! ALL INCLUSIVE!!
ΜΥΚΟΝΟΣ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ(ΕΦΕΣΟΣ)-ΣΑΜΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΤΣΕΣΜΕ-ΚΩΣ-ΙΟΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ !
Περιλαμβάνονται:
-Διαμονή στην καμπίνα σας. Η τιμή αφορά δίκλινες, τρίκλινες και τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες.
-Πλήρη Διατροφή Καθημερινά
-Πακέτο ποτών, αναψυκτικών (απεριόριστα καθημερινά!)
-Βραδιά Gala και Shows
-Είσοδο σε Πισίνα -Γυμναστήριο
-Συμμετοχή στα προγράμματα ψυχαγωγίας στο πλοίο, δραστηριότητες (γιόγκα, χορός, κτλ
-Μεταφορά από το λιμάνι της Μυκόνου στην Χώρα
-Τα Λιμενικά Τέλη
ΔΕΝ Περιλαμβάνονται:
-Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής
-Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου

-Προσωπικά έξοδα
-Ότι δεν αναφέρεται ρητά σε αυτά που περιλαμβάνονται στο πακέτο

Γνωρίστε έναν καινούργιο και μοναδικά προνομιακό τρόπο διακοπών, τον «Celestyal
Τρόπο Διακοπών». Η Celestyal Cruises, η μόνη εταιρεία κρουαζιέρας με βάση την Ελλάδα,
που δραστηριοποιείται με επιτυχία σε ελληνικούς προορισμούς και την Κούβα. Η εταιρεία
συνεχίζει να θέτει υψηλά τον πήχη στις υπηρεσίες της, εισάγοντας φέτος τον Celestyal
Τρόπο Διακοπών σε όλα τα δρομολόγιά της, ώστε να προσφέρει μοναδικά, προνομιακά
πακέτα, που περιλαμβάνουν αξέχαστες εκδρομές σε όλους τους προορισμούς της, πλούσιο
πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πλω, πακέτο απεριόριστης κατανάλωσης ποτών και την
εμπειρία της ελληνικής οινογαστρονομίας σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές
Κρουαζιερόπλοιο:
Το στολίδι της Celestyal Cruises, οφείλει το όνομά του στην γενέτειρα των Ολυμπιακών
Αγώνων. Το 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!-Έχει 724 καμπίνες με μπάνιο,
τηλεόραση ραδιόφωνο και ρυθμιζόμενο κλιματισμό.
-Φιλοξενεί μέχρι 1664 επιβάτες.
-Διαθέτει τραπεζαρίες, 4 καθιστικά , 5 μπαρ, καταστήματα αφορολογήτων ειδών,
βιβλιοθήκη, παιδότοπο, κομμωτήριο και καζίνο.
-Διαθέτει επίσης 2 πισίνες γυμναστήριο, σάουνα και spa.
Το Celestyal Olympia έχει γιατρό εν πλω.
Καθημερινά μοιράζονται έντυπα σε όλες τις καμπίνες με τα μέρη προορισμού, και
ενημερωτικό υλικό αναλυτικά.

