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4/5ήμερη κρουαζιέρα "Εικόνες του Αιγαίου με Κουσάντασι" από
Πειραιά
Κρουαζιέρα από Πειραιά "Εικόνες του Αιγαίου" με το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia
Επιβιβαστείτε από την πόρτα τους σπιτιού σας για μια μοναδική κρουαζιέρα από Πειραιά.
Διαπλεύστε την καρδιά του Αιγαίου με κρουαζιέρα από Πειραιά. Το πολυτελές
κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia επισκέπτεται τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για να
χαρίσουν στους επιβάτες της κρουαζιέρας εντυπωσιακές εικόνες φύσης, ιστορίας και
πολιτισμού, διασκέδασης και γραφικότητας.

Δρομολόγιο
Ημέρα / Λιμάνι / Άφιξη / Αναχώρηση
• 1 / Πειραιάς, Ελλάδα / - / 11:30
• 1 / Μύκονος, Ελλάδα / 18:00 / 23:00
• 2 / Κουσάντασι, (Έφεσος), Τουρκία / 07:00 / 13:00
• 2 / Πάτμος, Ελλάδα / 17:45 / 21:30
• 3 / Ρόδος, Ελλάδα / 07:00 / 18:00
• 4 / Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα / 07:00 / 12:00
• 4 / Σαντορίνη, Ελλάδα / 16:30 / 21:30
• 5 / Πειραιάς, Ελλάδα / 07:00 / -

*Μύκονος, Πάτμος, Σαντορίνη - Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος

Αναχωρήσεις
30 Απριλίου 2018 — 7, 14, 21, 28 Μαϊου 2018 — 4, 11, 18, 25 Ιουνίου 2018 — 2, 9, 16, 23, 30 Ιουλίου 2018 — 6, 13, 20, 27 Αυγούστου
2018 — 3, 10, 17, 24 Σεπτεμβρίου 2018 — 1, 8, 15, 22 Οκτωβρίου 2018

Celestyal Olympia της Celestyal Cruises
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ναυπήγηση

1982

Ανακαίνηση

2005

Ολική χωρητικότητα 37.584 τ.
Μήκος

214,50μ.

Πλάτος

28,40μ.

Αρ. Επιβατών

1.448

Αρ. Πληρώματος

525

Σύνολο καμπίνων

724

Ταχύτητα

21

Δανείζεται την ονομασία του από τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι αφιερωμένο με
πολλή περηφάνια στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, γενέτειρας των
Ολυμπιακών Αγώνων. Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia είναι εντυπωσιακό,
απίστευτα άνετο και θα σας ταξιδέψει στις «Εικόνες του Αιγαίου» μας ξεκούραστα
και πλουσιοπάροχα. Γευτείτε την ουσία της κρουαζιέρας, βιώνοντας στο έπακρο ένα
υπέροχο ταξίδι για όλη την οικογένεια. Καθίστε στο κατάστρωμα «Ήρα» κι απολαύστε
κάτω από τον γαλάζιο, φωτεινό ουρανό το ποτό σας. Ξεχαστείτε μετρώντας τα κύματα πάνω
στην χρυσίζουσα θάλασσα. Ρουφήξτε τον καθαρό, φρέσκο αέρα του Αιγαίου δίπλα στην
πισίνα. Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia τερματίζει… νικητής σε κάθε ταξίδι: 2 σαλόνια,
5 μπαρ, 3 εστιατόρια, 1 πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το ινστιτούτο ομορφιάς “Sana”
και φυσικά ειδικά διαμορφωμένος παιδότοπος.
Χωρητικότητα: Συνολικά 1.664 επιβάτες
Καμπίνες: 724 καμπίνες με δικό τους μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό
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Εγκαταστάσεις: εστιατόριο a la carte, μπουφές, 2 σαλόνια, 5 μπαρ, καζίνο, 2 πισίνες,
γυμναστήριο, ιατρείο, αίθουσα σπα & μασάζ, σάουνα, σαλόνι ομορφιάς, κομμωτήριο,
παιδότοπος, γωνιά Internet, αίθουσα συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη, καταστήματα Duty Free &
Travel Value
Το κρουαζιερόπλοιο είναι εξοπλισμένο με: δορυφορικό τηλέφωνο και πλήρως
κλιματιζόμενες αίθουσες σε όλο το πλοίο

Καμπίνες

Εσωτερικές Καμπίνες Εξωτερικές Καμπίνες

Junior Σουίτες

Σουϊτες με μπαλκόνι

Μεγάλες Σουίτες

Τιμοκατάλογος
Σημαντική Σημείωση
Οι παρακάτω τιμές είναι κατ' άτομο σε ευρώ €, σε δίκλινη καμπίνα στη χαμηλότερη διαθέσιμη κατηγορία Εσωτερικής και Εξωτερικής
καμπίνας. Οι παρακάτω τιμές ισχύουν για κατόχους Ελληνικών διαβατηρίων για μόνιμους κατοίκους Ελλάδας με άδεια παραμονής σε ισχύ και
για υπαλλήλους σε πρεσβείες και προξενεία
Οι τιμές προσφοράς ισχύουν μέχρι τις 31/3/2018 και για περιορισμένο αριθμό καμπίνων. Οι τιμές ενδέχεται
να διαφοροποιηθούν ή να αποσυρθούν από την εταιρία χωρίς καμία προειδοποίηση. Μετά τις 31/3/2018 ισχύουν οι κανονικές
τιμές όπως αναγράφονται στον τιμοκατάλογο.
Celestyal Olympia

Εσωτερικές Καμπίνες

Κανονικές
Τιμές

Εξωτερικές Καμπίνες

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

Junior Σουίτες

Τιμές
Προσφοράς

Κανονικές
Τιμές

Σουϊτες με μπαλκόνι

Ημ/νίες αναχώρησης

Τιμές
Προσφοράς

Τιμές
Προσφοράς

30/04/2018

359 €

449 €

559 €

639 €

07/05/2018

359 €

449 €

559 €

639 €

14/05/2018

359 €

449 €

559 €

639 €

21/05/2018

359 €

449 €

559 €

639 €

28/05/2018

359 €

449 €

559 €

639 €

04/06/2018

429 €

519 €

629 €

729 €

11/06/2018

429 €

519 €

629 €

729 €

18/06/2018

429 €

519 €

629 €

729 €

25/06/2018

429 €

519 €

629 €

729 €

02/07/2018

459 €

559 €

659 €

779 €

09/07/2018

459 €

559 €

659 €

779 €

16/07/2018

459 €

559 €

659 €

779 €

23/07/2018

459 €

559 €

659 €

779 €

30/07/2018

459 €

559 €

659 €

779 €

06/08/2018

459 €

559 €

659 €

779 €

13/08/2018

459 €

559 €

659 €

779 €

20/08/2018

459 €

559 €

659 €

779 €

27/08/2018

459 €

559 €

659 €

779 €

03/09/2018

429 €

519 €

629 €

729 €

10/09/2018

429 €

519 €

629 €

729 €

17/09/2018

429 €

519 €

629 €

729 €

24/09/2018

429 €

519 €

629 €

729 €

01/10/2018

359 €

449 €

559 €

639 €

08/10/2018

359 €

449 €

559 €

639 €

15/10/2018

359 €

449 €

559 €

639 €

22/10/2018

359 €

449 €

559 €

639 €

Κανονικές
Τιμές

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο), τα λιμενικά &
λοιπά έξοδα: 3/4ήμερης κρουαζιέρας 118 €, 4/5ήμερης κρουαζιέρας 151€, 7/8ήμερης κρουαζιέρας 259€ 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), ηΠακέτο Ποτών/Αναψυκτικών, το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου, γυμναστήριο, ασφάλιση –
επαγγελματικής ευθύνης.
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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.
Γενικές Σημειώσεις
Για την επιβεβαίωση απαιτείται 140€ 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 €
Στην 4/5ήμερη κρουαζιέρα οι εσωτερικές και οι εξωτερικές καμπίνες έχουν επιβάρυνση 100 € στις τιμές ατόμου όπως αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο ενώ η επιβάρυνση για τις Σουίτες είναι 380 €
Στην 7/8ήμερη κρουαζιέρα οι εσωτερικές και οι εξωτερικές καμπίνες έχουν επιβάρυνση 150 € στις τιμές ατόμου όπως αναφέρονται
στον τιμοκατάλογο ενώ η επιβάρυνση για τις Σουίτες είναι 550 €
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
Στην 4/5ήμερη κρουαζιέρα πληρώνει μόνο τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 127€ το κάθε βρέφος
Στην 7/8ήμερη κρουαζιέρα πληρώνει μόνο τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 217€ 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€
Στην 4/5ήμερη κρουαζιέρα το κάθε παιδί πληρώνει 250€ όπου συμπεριλαμβάνονται τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 139€
Στην 7/8ήμερη κρουαζιέρα το κάθε παιδί πληρώνει 395€ όπου συμπεριλαμβάνονται τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 238€
Πολιτκή 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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