
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Το πρόγραµµά σας: 

8ήµερη κρουαζιέρα στα Ελληνικά νησιά µε το 
κρουαζιερόπλοιο Celestyal Crystal. 

8 ηµέρες – 7 νύχτες | Εκλεκτό Αιγαίο 
Σάββατο Πειραιάς  -–-  19.00 
Κυριακή Κουσάντασι  08.00  19.00 
∆ευτέρα Ρόδος   08.00  18.00 
Τρίτη  Ηράκλειο  08.00  23.59 
Τετάρτη Σαντορίνη*  07.00-  02.30 
                                                    Ξηµερ. Πέµπτης 
Πέµπτη  Μήλος* - 08.30  13.30 
Πέµπτη  Μύκονος*  19.00       - 
Παρασκευή Μύκονος*     -  19:00 
Σάββατο Πειραιάς - 09.00— 
 
Σηµαντική σηµείωση: Σε ορισµένες αναχωρήσεις  υπάρχει 
αντιστροφή στο πρόγραµµα ανάµεσα σε Σαντορίνη & 
Ηράκλειο. ∆ηλαδή η Σαντορίνη είναι Τρίτη (αντί 
Τετάρτης) και το Ηράκλειο είναι Τετάρτη (αντί Τρίτης). 

 

*Αποβίβαση µε ακάτους καιρού επιτρέποντος 

8ήμερες Κρουαζιέρες Ειδυλλιακό Αιγαίο  

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ µονίµων κατοίκων Ελλάδας για κρατήσεις έως 28/02/2020. 

Τιµές ανάλογα µε τον τύπο της καµπίνας και την ηµεροµηνία αναχώρησης  

 

Τιµή κατ’ άτοµο σε ∆ίκλινη 
 

� Εσωτερική καµπίνα IA – 749 ή 849 ή 919 €  (3ο κατάστρωµα) 
� Εσωτερική καµπίνα IΒ – 829 ή 899 ή 989 €  (4ο & 5ο κατάστρωµα) 
� Εσωτερική καµπίνα IC – 869 ή 949 ή 1029 €  (6ο & 7ο κατάστρωµα) 
� Εξωτερική καµπίνα ΧΑ – 879 ή 969 ή 1049 €  (2ο κατάστρωµα µε φινιστρίνι) 
� Εξωτερική καµπίνα ΧΒΟ – 879 ή 969 ή 1049 € (6ο κατάστρωµα – εξαιρετικά περιορισµένη θέα) 
� Εξωτερική καµπίνα ΧΒ – 899 ή 999 ή 1079 €  (3ο & 5ο κατάστρωµα) 
� Εξωτερική καµπίνα ΧC – 949 ή 1039 ή 1129 €  (3ο & 4ο κατάστρωµα) 
� Εξωτερική καµπίνα ΧD – 989 ή 1079 ή 1169 €  (6ο & 7ο κατάστρωµα) 
� Εξωτερική καµπίνα SBJ – 1499 ή 1659 ή 1799 €  (6ο & 7ο κατάστρωµα – µε µπαλκόνι) 
� Εξωτερική καµπίνα S – 1689 ή 1859 ή 2019 €  (6ο  κατάστρωµα) 
� Εξωτερική καµπίνα SB – 1799 ή 1999 ή 2159 €  (7ο κατάστρωµα – µε µπαλκόνι) 
� Εξωτερική καµπίνα SG – 1999 ή 2199 2369 €  (6ο κατάστρωµα – πολύ άνετο µπαλκόνι) 

 
 

8ήμερη Κρουαζιέρα Ειδυλλιακό Αιγαίο  

Κάθε Σάββατο 

16, 23, 30 Μαίου 2020 

06, 13, 20, & 27 Ιουνίου 2020 

04, 11, 18 & 25 Ιουλίου 2020 

01, 08, 15, 22 & 29 Αυγούστου 2020 

05, 12, 19 & 26 Σεπτεµβρίου & 3 Οκτωβρίου03 Οκτωβρίου  



ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
Η στήλη τιµών µε το πράσινο χρώµα αφορά τις αναχωρήσεις Μαίου & Οκτωβρίου. 
Η στήλη τιµών µε το κόκκινο χρώµα αφορά τις αναχωρήσεις του Αυγούστου. 
Η στήλη τιµών µε το µαύρο χρώµα αφορά τις αναχωρήσεις Ιουνίου, Ιουλίου & Σεπτεµβρίου. 
 
Στις ηµεροµηνίες αναχωρήσεων που είναι µαρκαρισµένες µε πορτοκαλί χρώµα υπάρχει αντιστροφή των προσεγγίσεων 
ανάµεσα σε Κρήτη και Σαντορίνη. Η κρουαζιέρα πάει  Τρίτη Σαντορίνη (αντί Τετάρτης) και  Τετάρτη στο Ηράκλειο (αντί 
Τρίτης). 
 

Τιµή κατ’ άτοµο για 3ο ή/και 4ο ενήλικα ασχέτου κατηγορίας 739 € 
Τιµή κατ’ άτοµο για 3ο ή/και 4ο παιδί (2 έως 11 ετών) ασχέτου κατηγορίας 449 € 
Τιµή κατ’ άτοµο για 3ο ή/και 4ο νήπιο (κάτω των 2 ετών) ασχέτου κατηγορίας 289 € 
Μονόκλινα επιβάρυνση 30% (µόνο στο ναύλο) για κατηγορίες ΙΑ έως και ΧD. Για σουίτες + 70%.   
 

Περιλαµβανόµενα: 

� ∆ιαµονή στην καµπίνα της επιλογής σας � Πλήρη διατροφή � Λιµενικά τέλη � Φιλοδωρήµατα � ∆ΩΡΕΑΝ  απεριόριστο πακέτο 
επιλεγµένων αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών �∆ΩΡΕΑΝ τις εκδροµές σε αρχαία Έφεσο (KUS-02), Μεσαιωνική Ρόδο και στην 

Ακρόπολη της Λίνδου (RHO-01) & στο Μινωικό Παλάτι της Κνωσού (HER-02 )  

 

Προσφερόµενη Εκδροµή: KUS 2 – Αρχαία Έφεσο  

Η µέρα είναι γεµάτη από ιστορία, εξαιρετικά µνηµεία κι αξιοθέατα, σε συνδυασµό µε επιλεγµένο, θρησκευτικό τουρισµό. Αθάνατα δείγµατα 

της Ελληνιστικής, Ρωµαϊκής και Πρωτοχριστιανικής περιόδου. Στον αρχαιολογικό χώρο θα ξεναγηθείτε ανάµεσα στην Αγορά, το Ωδείο, στη 

Βιβλιοθήκη του Κέλσου, τη µαρµαρόστρωτη κεντρική Οδό των Κουρητών, στα Θερµά Λουτρά της Σχολαστικίας, την Κρήνη του Τραϊανού, 

τα ∆ηµόσια Αποχωρητήρια, τις Κατοικίες των Πατρικίων, το Πρυτανείο, το Ναό του Αδριανού. Το Μεγάλο Θέατρο που χτίστηκε τον 4ο 

αιώνα π.Χ. χωρούσε 24.000 θεατές και φηµίζεται έως τις µέρες µας για την ακουστική του. Τα δε ευρήµατα των ανασκαφών, που έχουν 

φέρει στο φως µονάχα το 13% της αρχαίας Εφέσου, βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Εφέσου, στην πόλη Σελτσούκ.  Η ιωνική αποικία 

ήταν αφιερωµένη στη θέα του κυνηγιού, Άρτεµη. Το µεγαλόπρεπο Αρτεµίσιο χρειάστηκε 120 χρόνια για να ολοκληρωθεί και ήταν ένα από 

τα 7 Θαύµατα της Αρχαιότητας. Κατά την διάρκεια της εκδροµής θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε διάφορα ψώνια, όπως χαλιά, 

κοσµήµατα, δέρµατα και άλλα αναµνηστικά αντικείµενα 

Προσφερόµενη Εκδροµή: RHO 1 Ρόδος 

Η Λίνδος βρίσκεται 55 χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου. Πρόκειται για ένα διατηρητέο γραφικό χωριό το οποίο «σηκώνει» στην 

κορυφή του την ακρόπολη της Λίνδου, µε τον αρχαίο Ναό της Αθηνάς που οικοδοµήθηκε το 300 π.Χ.. Κατά τόπους θα συναντήσετε τα 

καπετανόσπιτα που χτίστηκαν από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα. Στο κέντρο του χωριού ξαγρυπνά η εκκλησία της Παναγίας της Λίνδου, 

µε τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.  Ανηφορίστε στην ακρόπολη της Λίνδου, είτε µε γαϊδουράκι, είτε ανεβαίνοντας τα δεκάδες σκαλοπάτια. 

Η κορυφή κρατά σηµαντικά µυστικά και έχει εξαίσια θέα. Εδώ απλώνεται ο Ναός της Αθηνάς, δωρικού ρυθµού, που οικοδοµήθηκε στη 

θέση αρχαιότερου µνηµείου. Ο ξεναγός σας θα σκιαγραφήσει την ιστορία της περιοχής. Η αρχαία πόλη-κράτος της Λίνδου υπήρξε για 

πολλούς αιώνες η σηµαντικότερη του νησιού. Έφτασε στο απόγειό της τον 6ο αιώνα π.Χ., εποχή κατά την οποία τη διακυβέρνηση κατείχε 

ο Κλεόβουλος, ένας από τους Επτά Σοφούς της αρχαιότητας. Στην παλιά πόλη της Ρόδου, θα περάσετε την Πύλη D’ Amboise, για να 

περπατήσετε την οδό των Ιπποτών. Κατά µήκος της είναι χτισµένες οι οικίες των Ιπποτών, χωρισµένες ανάλογα το Τάγµα, οι οποίες 

µέχρι σήµερα φέρουν τα αντίστοιχα οικόσηµα. Περνώντας µέσα από την Θαλασσινή Πύλη θα βρεθείτε πίσω στο κρουαζιερόπλοιο για 

ξεκούραση και µεσηµεριανό 

Προσφερόµενη Εκδροµή: HER 2 Μινωικό Παλάτι  

Η αρχαία πόλη της Κνωσού, µε συνεχή ζωή από τα νεολιθικά χρόνια έως τον 5ο αιώνα µ.Χ. είναι αδιαµφισβήτητα ο τόπος που 

«γέννησε» τον πρώτο πολιτισµό της Ευρώπης, τον Μινωικό. Ο µινωικός οικισµός θεωρείται ένας «πλούσιος» προορισµό, τόσο ιστορικά 

όσο και πολιτιστικά. Η Κνωσσός αποτελεί έναν προορισµό από εκείνους που κάθε ταξιδιώτης οφείλει να επισκεφτεί τουλάχιστον 1 φορά 

στη ζωή του.  Οι πρώτες ανασκαφές πραγµατοποιήθηκαν το 1878 από τον Ηρακλειώτη Μίνωα Καλοκαιρινό. Λίγο αργότερα, (1900-1913 

& 1922-1930), οι ανασκαφές του Άγγλου Sir Άρθουρ Έβανς είναι εκείνες που θα ολοκληρώσουν τις επιστηµονικές εργασίες, φέρνοντας 

στο φως ολόκληρο το µινωικό ανάκτορο, το οποίο υπήρξε, σύµφωνα µε την παράδοση, το σπίτι του σοφού βασιλιά Μίνωα.  Το 

ανάκτορο της Κνωσού αναπτύσσεται γύρω από τη µεγάλη Κεντρική Αυλή. Θα φτάσετε στη δυτική πτέρυγα από όπου ξεχωρίζει η 

υποβλητική Αίθουσα του Θρόνου µε τη δεξαµενή των καθαρµών και τον αλαβάστρινο θρόνο. Στη Νότια Είσοδο θα σταθείτε για να 

θαυµάσετε µεταξύ άλλων την τοιχογραφία του «Πρίγκιπα µε τα Κρίνα». Περνώντας µέσα από το επιβλητικό Κλιµακοστάσιο, θα φτάσετε 

στα ανατολικά στο Μέγαρο της Βασίλισσας. Εδώ, µπορεί κάποιος να θαυµάσει την πασίγνωστη τοιχογραφία του υδάτινου κόσµου, τα 

Το κρουαζιερόπλοιό σας: Celestyal Crystal 

Χωρητικότητα: 

Καµπίνες: 

Εγκαταστάσεις: 

Συνολικά 1.200 επιβάτες 

480 καµπίνες µε δικό τους µπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιµατισµό 

µπουφές, τραπεζαρία, καφέ, 3 σαλόνια, 2 µπαρ, καζίνο, 2 πισίνες, σάουνα, γυµναστήριο, ιατρείο, 

αίθουσα σπα & µασάζ, τζακούζι, σαλόνι οµορφιάς, κοµµωτήριο, γωνιά Internet, αίθουσα 

συνεδριάσεων, καταστήµατα Duty Free & Travel Value. Το κρουαζιερόπλοιο είναι εξοπλισµένο µε 

δορυφορικό τηλέφωνο και πλήρως κλιµατιζόµενες αίθουσες 



«∆ελφίνια». Η Βόρεια Είσοδος πλαισιώνεται από υπερυψωµένες στοές. Σε αυτό το σηµείο η τοιχογραφία «Ταυροκαθάψια» θα σας 

εντυπωσιάσει.  Περπατώντας στα διαµερίσµατα του ανακτόρου της Κνωσού και παρατηρώντας τα ευρήµατα που απεικονίζουν µε 

λεπτοµέρεια τον Μινωικό πολιτισµό που άκµασε χιλιάδες χρόνια πριν, θα νιώσετε µέρος, έστω και σαν περαστικοί, αυτής της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Προσφερόµενο πακέτο ποτών: Απεριόριστο πακέτο αλκοολούχων και µη αλκοολούχων 
� Ποικιλία ελληνικών ποτών και cocktails: Aegean Cocktails και Martinis � ∆ιεθνή cocktails συµπεριλαµβανοµένων των: Caipirinha, Bloody 

Mary, Mai Tai � Martini � Μη αλκοολούχα Cocktails � Ports, Sherries & Aperitifs, συµπεριλαµβανοµένων των Sandeman’s, Campari, Pastis 

� Ουίσκι συµπεριλαµβανοµένων των J.W. Red Label, J&B, Jim Beam � Τζιν συµπεριλαµβανοµένων των Beefeater & Gordon’s � Vodka 

συµπεριλαµβανοµένης της Smirnoff & Stolichnaya � Ρούµι συµπεριλαµβανοµένων των Bacardi & Havana Club 3 years � Τεκίλα 

συµπεριλαµβανοµένης της Jose Cuervo White � Ποικιλία από µπράντι και κονιάκ, σφηνάκια και λικέρ , συµπεριλαµβανοµένων των 

αυθεντικών ελληνικών λικέρ � Κρασιά (λευκό, κόκκινο και ροζέ) σε ποτήρι � Μπύρα συµπεριλαµβανοµένης της Draught Beer & της 

µπύρας χωρίς αλκοόλ �Ζεστά ροφήµατα, καφέδες (χωρίς αλκοόλ) ζεστή σοκολάτα και τσάι, � Κρύοι καφέδες όπως Espresso Freddo, 

Cappuccino Freddo, Frappe � Αναψυκτικά, ανθρακούχο νερό, µεταλλικό νερό, σόδα, Ice tea, χυµοί σε ποτήρι (ο φυσικός χυµός 

πορτοκαλιού έχει επιπλέον χρέωση) � Όλα τα υπόλοιπα ποτά που δεν περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο πακέτο, προσφέρονται µε 

επιπλέον χρέωση. 

Προσφερόµενο πακέτο ποτών για παιδιά: � Ανθρακούχο και µεταλλικό νερό σε ποτήρι � Αναψυκτικά: Coca Cola, Sprite, Iced Tea και 

άλλα σε κουτί των 330 ml � Χυµοί σε ποτήρι (πορτοκάλι, ανανάς, γκρέηπ φρουτ, τοµατοχυµός) - Φρεσκοστυµµένος χυµός πορτοκάλι 

 προσφέρεται µε επιπλέον κόστος.� Μη αλκοολούχα cocktails� Καφέδες και αναψυκτικά 

*∆εν συµπεριλαµβάνεται στο πακέτο η παραγγελία µπουκαλιού αλκοολούχου ή µη ποτού. 
 

Για πληροφορίες-κρατήσεις:  
 

GEROFOTIS TRAVEL 
 

Τηλέφωνο: 2310 269232 
Website: www.gerofotistravel.gr 
e-mail: info@gerofotistravel.gr 

Ακυρωτικά: 
89 - 30 µέρες πριν την αναχώρηση: παρακρατείτε η προκαταβολή 

29 – 0 µέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά και επιστροφή 

µόνο των λιµενικών και λοιπών εξόδων (289€) 

Όροι πληρωµής: Με την επιβεβαίωση απαιτούνται 

250€ προκαταβολή. Εξόφληση όπως επιβεβαίωση. 

Όροι συµµετοχής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις: 

στην ιστοσελίδα µας www.celestyalcruises.com 

 Για µόνιµους κατοίκους Ελλάδας: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

διαβατήριο σε ισχύ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ταυτότητα νέου τύπου 


