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7ήμερη Κρουαζιέρα Ειδυλλιακό Αιγαίο 

Προορισμοί: Ηράκλειο – Σαντορίνη-Μύκονος-Μήλος-Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Κουσάντασι-Ρόδος 

Αναχωρήσεις: 1,8,15,22,29/6, 6,13,20,27/7, 3,10,17,24,31/8, 7,14,21,28/9, 5/10 

Λιμάνι Αναχώρησης: Ηράκλειο 

Σε αυτήν την 7ήμερη Κρουαζιέρα με το Celestyal Crystal, θα απολαύσεις τον ρομαντισμό του Αιγαίου από τον Πειραιά. 

Επισκέψου μερικά από τα πιο μαγευτικά νησιά του Αιγαίου, γνώρισε τον πολιτισμό και την ιστορία τους και ζήσε αξέχαστες 

στιγμές. Δες τη Θεσσαλονίκη τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, όπου σου προτείνουμε μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα 

και μια επίσκεψη σε ένα από τα παραδοσιακά εστιατόρια. Στο Κουσάντασι σου δίνεται η δυνατότητα να περάσεις όλη την 

ημέρα εξερευνώντας την πολύχρωμη παραλιακή πόλη που αποτελεί την πύλη προς τα ελληνιστικά ερείπια της Εφέσου. Αξίζει 

να ακολουθήσεις τη δωρεάν εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο ενώ η Ρόδος θα εξάψει την φαντασία σας περπατώντας στην 

υπέροχη παλιά πόλη και τη Λίνδο στην δωρεάν εκδρομή. Με πολλές φημισμένες παραλίες και αξιοθέατα, γνωστό για το 

φρούριο Κούλε και τη Κνωσό, το Ηράκλειο συνδυάζει την ιστορία με τη διασκέδαση, έχει έντονη νυχτερινή ζωή, είναι 

αγαπημένος τουριστικός προορισμός και είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Στο νησί της Σαντορίνης, με τα 

χαρακτηριστικά λευκά σπίτια, την εκκλησία με τον μπλε τρούλο και φυσικά τη θέα στην Καλντέρα, μπορείτε να εξερευνήσετε 

τη νυχτερινή της ζωή ή απλά να χαλαρώσετε στο κατάστρωμα πίνοντας ένα ποτήρι κρασί ή ένα κοκτέιλ. Στο νησί των ανέμων, 

τη Μύκονο, έχεις μια ολόκληρη μέρα στη διάθεσή σου για να δεις και να θαυμάσεις αξιοθέατα του νησιού ή να κάνετε μια 

βόλτα στην ατμοσφαιρική παλιά πόλη με τα ολόλευκα σπίτια και τα γραφικά σοκάκια. Το επόμενο πρωί θα ξυπνήσεις στο νησί 

των χρωμάτων, τη Μήλο. Θα έχεις χρόνο να εξερευνήσεις την πρωτεύουσα του νησιού, την Πλάκα, τις κατακόμβες ηλικίας 

2000 ετών ή απλά να απολαύσετε τον ήλιο στους ολόλευκους λείους βράχους της εκπληκτικής παραλίας! Η κρουαζιέρα είναι 

All Inclusive με πλήρη διατροφή και όλα τα ποτά πληρωμένα. 

Πρόγραμμα :  

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Τετάρτη Ηράκλειο - 12:00 

Τετάρτη Σαντορίνη* 16:30 
 Πέμπτη Σαντορίνη* 

 
2:00 

Πέμπτη Μύκονος 8:00 
 Παρασκευή Μύκονος 

 
2:00 

Παρασκευή Μήλος* 9:00 19:00 

Σάββατο Πειραιάς 7:00 17:00 

Κυριακή Θεσσαλονίκη 10:00 19:00 

Δευτέρα Κουσάντασι(Έφεσος), Τουρκία 13:00 21:00 

Τρίτη Ρόδος 9:00 18:00 

Τετάρτη Ηράκλειο 7:00 - 

*Αποβίβαση με ακάτους, καιρού επιτρέποντος 

Οι εκδρομές που περιλαμβάνονται είναι : Αρχαία Έφεσος, Ακρόπολη της Λίνδου (Ρόδος). 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : 

Από Ηράκλειο για κρατήσεις έως 20/6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ από ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ από 

Ιούνιος 8,15,22,29 549 € 789 € 

Ιούλιος 6,13,20,27 679 € 899 € 

Αύγουστος 3,10,17,24,31 679 € 899 € 

Σεπτέμβριος 7,14,21,28 899 € 1089 € 

Οκτώβριος  5 899 € 1089 € 

3ος /4ος ενήλικας  549 € 
 3ο /4ο παιδί (2 έως 11 χρονών) 369 € 
 Βρέφος (κάτω από 2 ετών) 289 € 
 Μονόκλινη καμπίνα Κατόπιν ζήτησης 
 Λιμενικά Τέλη (συμπεριλαμβάνονται) 289 € 
  

Από Ηράκλειο για κρατήσεις έως 31/8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ από ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ από 

Ιούνιος 8,15,22,29 899 € 1089 € 

Ιούλιος 6,13,20,27 899 € 1089 € 

Αύγουστος 3,10,17,24,31 899 € 1089 € 

Σεπτέμβριος 7,14,21,28 899 € 1089 € 

Οκτώβριος  5 899 € 1089 € 

3ος /4ος ενήλικας  699 € 
 3ο /4ο παιδί (2 έως 11 χρονών) 389 € 
 Βρέφος (κάτω από 2 ετών) 289 € 
 Μονόκλινη καμπίνα Κατόπιν ζήτησης 
 Λιμενικά Τέλη (συμπεριλαμβάνονται) 289 € 
  

Στις τιμές περιλαμβάνονται:  

 Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας 

 Πλήρης διατροφή 

 Καθημερινή ψυχαγωγία στο πλοίο 

 Γυμναστήριο 

 Λιμενικοί τέλη και φόροι 

Δεν Περιλαμβάνονται 

 Κατανάλωση ποτών / αναψυκτικών 

 Προαιρετικές εκδρομές 

 Φιλοδωρήματα 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 

 

 

 


