ΓΠΙΒΙΒΑΗ ΑΠΟ ΒΟΛΟ!!!!
8ήκεξεο Ηξνπαδηέξεο Γθιεθηό Αηγαίν

08, 15, 22, 29 Απξηιίνπ
& 06 Μαΐνπ 2020
κε ην Celestyal Crystal

Σν πξόγξακκά ζαο:
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Γθιεθηό Αηγαίν | Βόινο – Βόινο
Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλε εζωηεξηθή θακπίλα IA 649 €
Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλε εζωηεξηθή θακπίλα IB 699 €
Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλε εζωηεξηθή θακπίλα IC 749 €
Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλε εμωηεξηθή θακπίλα XA 769 €
Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλε εμωηεξηθή θακπίλα XBO 769 €
Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλε εμωηεξηθή θακπίλα XB 799 €
Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλε εμωηεξηθή θακπίλα XC 839 €

 Γπηβάξπλζε κνλόθιηλεο θακπίλαο +30% ζηελ θαζαξή
ηηκή ηεο θξνπαδηέξαο (+70% ζηελ θαηεγνξία SBJ).

 Σηκή 3νπ/4νπ αηόκνπ ζηελ θακπίλα - 649 €
 ε όιεο ηηο αλαθεξόκελεο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνληαη
ηα ιηκεληθά, ινηπά έμνδα & ρξεώζεηο παξνρήο
ππεξεζηώλ θξνπαδηεξόπινηνπ 289 €.

Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλε εμωηεξηθή θακπίλα XD 879 €
Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλε εμωηεξηθή θακπίλα SBJ 1499 €
 Σα παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ πιεξώλνπλ κόλν ηελ αμία ησλ ιηκεληθώλ, ινηπώλ εμόδσλ & ρξέσζεο παξνρήο ππεξεζηώλ
θξνπαδηεξόπινηνπ (289 €), εθόζνλ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θακπίλα κε δύν ελήιηθεο.
 Tηκέο από ηνλ “Resident Wave Season” ηηκνθαηάινγν. Οη ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξαηήζεηο έσο 14/02/2020 κε εμόθιεζε 21/02/20.

Ε ΑΚΑΥΧΡΕΕ ΣΖ 06 ΙΑΖΟΤ ΓΥΓΖ ΤΦΕΘΟΣΓΡΓ ΣΖΙΓ. Ρσηήζηε καο ζρεηηθά.

Πεξηιακβαλόκελα:
 δηακνλή ζηελ θακπίλα ηεο επηινγήο ζαο  Πιήξε δηαηξνθή (πξσηλό, κεζεκεξηαλό, απνγεπκαηηλό ηζάη θαη βξαδηλό)  Θηκεληθά ηέιε 
Φηινδσξήκαηα  Γθδξνκή ζην Βόζπνξν (IST-04), ζην Εξάθιεην (HER-02) θαη ηελ αληνξίλε (SAN-01)  Απεξηόξηζην παθέην
αιθννινύρσλ θαη κε αιθννινύρσλ πνηώλ.

Σν θξνπαδηεξόπινηό ζαο: Celestyal
Χωξεηηθόηεηα:
Κακπίλεο:
Γγθαηαζηάζεηο:

Crystal

πλνιηθά 1.200 επηβάηεο
480 θακπίλεο κε δηθό ηνπο κπάλην, ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, θιηκαηηζκό
κπνπθέο, ηξαπεδαξία, θαθέ, 3 ζαιόληα, 2 κπαξ, θαδίλν, 2 πηζίλεο, ζάνπλα, γπκλαζηήξην, ηαηξείν,
αίζνπζα ζπα & καζάδ, ηδαθνύδη, ζαιόλη νκνξθηάο, θνκκσηήξην, γσληά Internet, αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ, θαηαζηήκαηα Duty Free & Travel Value. Σν θξνπαδηεξόπινην είλαη εμνπιηζκέλν κε
δνξπθνξηθό ηειέθσλν θαη πιήξσο θιηκαηηδόκελεο αίζνπζεο

Πξνζθεξόκελε Γθδξνκή: IST – 04 Κξνπαδηέξα ζηνλ Βόζπνξν από ηελ Γπξώπε ζηελ Αζία
Ε Ησλζηαληηλνύπνιε είλαη ε κνλαδηθή πόιε ζηνλ θόζκν πνπ αλήθεη ζε δύν επείξνπο: ζηελ Γπξώπε θαη ζηελ Αζία. Σν ζηελό ηνπ Βνζπόξνπ
ρσξίδεη ηηο δύν επείξνπο θαη νη δύν πιεπξέο ηεο Ησλζηαληηλνύπνιεο ζπλδένληαη κε ηηο Γέθπξεο ηνπ Γαιαηά θαη Αηαηνύξθ.
Ιε ην ηδησηηθό ζπλνδεπηηθό πινηάξην ζα ζαιπάξνπκε ζηνλ Βόζπνξν, αλάκεζα ζε άιια πιενύκελα ζαπκάδνληαο ηηο δύν πιεπξέο ηεο
πόιεο, ηε Δύζε θαη ηελ Αλαηνιή, κε ζέα ην πινύζην παξειζόλ πνπ αλαδύεηαη θάζε ζηηγκή. Ιε ην πινηάξην πεξλάκε από ηα παιάηηα
Κηνικά Ιπαρηζέ θαη Σζηξαγάλ. ηελ αζηαηηθή πιεπξά, ζα απνβηβαζηνύκε από ην θαξάβη θαη ζα πεξάζνπκε ζηελ Αζηαηηθή Ήπεηξν γηα
έλα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ώζηε λα θσηνγξαθήζνπκε ηνλ όκνξθν Βόζπνξν.
Ε καγεία απηνύ ηνπ ηαμηδηνύ ζα νινθιεξσζεί ζην Παδάξη ησλ Ιπαραξηθώλ.

Πξνζθεξόκελε Γθδξνκή: HER – 02 Σν Μηλωηθό Παιάηη ηεο Κλωζνύ - Ο 1νο επξωπαϊθόο πνιηηηζκόο
Ε αξραία πόιε ηεο Ηλσζνύ, κε ζπλερή δσή από ηα λενιηζηθά ρξόληα έσο ηνλ 5ν αηώλα κ.Υ. είλαη αδηακθηζβήηεηα ν ηόπνο πνπ «γέλλεζε»
ηνλ πξώην πνιηηηζκό ηεο Γπξώπεο, ηνλ Ιηλσηθό. Ο κηλσηθόο νηθηζκόο ζεσξείηαη έλαο «πινύζηνο» πξννξηζκό, ηόζν ηζηνξηθά όζν θαη
πνιηηηζηηθά. Ε Ηλσζζόο απνηειεί έλαλ πξννξηζκό από εθείλνπο πνπ θάζε ηαμηδηώηεο νθείιεη λα επηζθεθηεί ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά ζηε δσή
ηνπ. Οη πξώηεο αλαζθαθέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1878 από ηνλ Εξαθιεηώηε Ιίλσα Ηαινθαηξηλό. Θίγν αξγόηεξα, (1900-1913 & 19221930), νη αλαζθαθέο ηνπ Άγγινπ Sir Άξζνπξ Έβαλο είλαη εθείλεο πνπ ζα νινθιεξώζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, θέξλνληαο ζην θσο
νιόθιεξν ην κηλσηθό αλάθηνξν, ην νπνίν ππήξμε, ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην ζπίηη ηνπ ζνθνύ βαζηιηά Ιίλσα. Σν αλάθηνξν ηεο
Ηλσζνύ αλαπηύζζεηαη γύξσ από ηε κεγάιε Ηεληξηθή Απιή. Θα θηάζεηε ζηε δπηηθή πηέξπγα από όπνπ μερσξίδεη ε ππνβιεηηθή Αίζνπζα
ηνπ Θξόλνπ κε ηε δεμακελή ησλ θαζαξκώλ θαη ηνλ αιαβάζηξηλν ζξόλν. ηε Κόηηα Γίζνδν ζα ζηαζείηε γηα λα ζαπκάζεηε κεηαμύ άιισλ
ηελ ηνηρνγξαθία ηνπ «Πξίγθηπα κε ηα Ηξίλα». Πεξλώληαο κέζα από ην επηβιεηηθό Ηιηκαθνζηάζην, ζα θηάζεηε ζηα αλαηνιηθά ζην Ιέγαξν
ηεο Βαζίιηζζαο. Γδώ, κπνξεί θάπνηνο λα ζαπκάζεη ηελ παζίγλσζηε ηνηρνγξαθία ηνπ πδάηηλνπ θόζκνπ, ηα «Δειθίληα». Ε Βόξεηα Γίζνδνο
πιαηζηώλεηαη από ππεξπςσκέλεο ζηνέο. ε απηό ην ζεκείν ε ηνηρνγξαθία «Σαπξνθαζάςηα» ζα ζαο εληππσζηάζεη. Πεξπαηώληαο ζηα
δηακεξίζκαηα ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Ηλσζνύ θαη παξαηεξώληαο ηα επξήκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα ηνλ Ιηλσηθό πνιηηηζκό πνπ
άθκαζε ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ, ζα ληώζεηε κέξνο, έζησ θαη ζαλ πεξαζηηθνί, απηήο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο

Πξνζθεξόκελε Γθδξνκή: SAN – 01 Οία: Σν εληππωζηαθό ζηνιίδη ηεο αληνξίλεο
Πξώηα ζα θαηεπζπλζνύκε ζην γξαθηθό ρσξηό ηνπ Ιεγαινρσξίνπ, όπνπ ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απνιαύζεηε ηε ηππηθή αξρηηεθηνληθή
ηνπ λεζηνύ. ηελ ζπλέρεηα ε πνξεία ζπλερίδεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά, ζην βάζνο βξίζθνληαη δηάθνξνη νηθηζκνύο όπσο ην Ηακάξη θαη ν
Ινλόιηζνο, ελώ ζα δηαζρίζεηε ηα Φεξά, θαη ηα κηθξά παξαδνζηαθά ρσξηά Φεξνζηεθάλη θαη Εκεξνβίγιη κε ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θαη
νκνξθηέο, γηα λα θηάζεηε ζηνλ νηθηζκό ηεο Οίαο. ε όιε ηε δηαδξνκή, ζηα δπηηθά, ζα έρεηε πηάην ηε δαληεισηή θαιληέξα, ηα λεζάθηα
Θεξαζία, Παιαηά θαη Κέα Ηακέλε θαη κηα ππέξνρε παλνξακηθή ζέα. ηελ Οία ζα έρεηε ρξόλν γηα λα θάλεηε ηε βόιηα ζαο ζηα
καξκαξόζηξσηα ζνθάθηα, λα ραδέςεηε ηα θνπθιίζηηθα καγαδηά, λα ηξαβήμεηε θσηνγξαθίεο, λα γλσξίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θηίζκαηα
ιαμεκέλα κέζα ζηα βξάρηα θαη ηα αζπλήζηζηα θαπεηαλόζπηηα, ηνλ νηθηζκό Ακκνύδη ζηα πόδηα ηεο θαιληέξαο. Ιεηά ηε βόιηα ζαο ζηελ
Οία, ε επηζηξνθή ζαο πίζσ ζην πινίν μεθηλάεη....

Πξνζθεξόκελν παθέην πνηώλ: Απεξηόξηζην παθέην αιθννινύρωλ θαη κε αιθννινύρωλ
 Πνηθηιία ειιεληθώλ πνηώλ θαη cocktails: Aegean Cocktails θαη Martinis  Δηεζλή cocktails ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: Caipirinha, Bloody
Mary, Mai Tai  Martini  Ιε αιθννινύρα Cocktails  Ports, Sherries & Aperitifs, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Sandeman’s, Campari, Pastis
 Οπίζθη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ J.W. Red Label, J&B, Jim Beam  Σδηλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Beefeater & Gordon’s  Vodka
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Smirnoff & Stolichnaya  Ρνύκη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Bacardi & Havana Club 3 years  Σεθίια
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Jose Cuervo White  Πνηθηιία από κπξάληη θαη θνληάθ, ζθελάθηα θαη ιηθέξ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απζεληηθώλ ειιεληθώλ ιηθέξ  Ηξαζηά (ιεπθό, θόθθηλν θαη ξνδέ) ζε πνηήξη  Ιπύξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Draught Beer & ηεο
κπύξαο ρσξίο αιθνόι Δεζηά ξνθήκαηα, θαθέδεο (ρσξίο αιθνόι) δεζηή ζνθνιάηα θαη ηζάη,  Ηξύνη θαθέδεο όπσο Espresso Freddo,
Cappuccino Freddo, Frappe  Αλαςπθηηθά, αλζξαθνύρν λεξό, κεηαιιηθό λεξό, ζόδα, Ice tea, ρπκνί ζε πνηήξη (ν θπζηθόο ρπκόο
πνξηνθαιηνύ έρεη επηπιένλ ρξέσζε)  Όια ηα ππόινηπα πνηά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν παθέην, πξνζθέξνληαη κε
επηπιένλ ρξέσζε.
Πξνζθεξόκελν παθέην πνηώλ γηα παηδηά:  Αλζξαθνύρν θαη κεηαιιηθό λεξό ζε πνηήξη  Αλαςπθηηθά: Coca Cola, Sprite, Iced Tea θαη
άιια ζε θνπηί ησλ 330 ml  Υπκνί ζε πνηήξη (πνξηνθάιη, αλαλάο, γθξέεπ θξνπη, ηνκαηνρπκόο) - Φξεζθνζηπκκέλνο ρπκόο πνξηνθάιη
πξνζθέξεηαη κε επηπιένλ θόζηνο. Ιε αιθννινύρα cocktails Ηαθέδεο θαη αλαςπθηηθά
*Δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παθέην ε παξαγγειία κπνπθαιηνύ αιθννινύρνπ ή κε πνηνύ.

Όξνη ζπκκεηνρήο, γεληθνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο:
ζηελ ηζηνζειίδα καο www.celestyalcruises.com
Γηα κόληκνπο θαηνίθνπο Γιιάδαο: ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΓΛΛΗΝΙΚΟ
δηαβαηήξην ζε ηζρύ ή ΓΛΛΗΝΙΚΗ ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ

Όξνη πιεξωκήο: Ιε ηελ επηβεβαίσζε απαηηνύληαη
250€ πξνθαηαβνιή. Γμόθιεζε όπσο επηβεβαίσζε.
Αθπξωηηθά:
89 - 30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε: παξαθξαηείηε ε πξνθαηαβνιή
29 – 0 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε: 100% αθπξσηηθά θαη επηζηξνθή
κόλν ησλ ιηκεληθώλ θαη ινηπώλ εμόδσλ (289€)

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΓ - ΚΡΑΣΗΓΙ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ
ΜΕ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑ

