
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  Δ3 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)/2  
  Τηλεφ. 5176 
ΚΟΙΝ.: ΓΕΕΘΑ/Β1/CLIMS Φ.940/24/617822 
 ΓΕΣ/Δ3  Σ.675 
 ΕΑΑΣ Αθήνα, 20 Μαϊ 21 
  Συνημμένα: Τα (β) και (γ) σχετικά 
   
ΘΕΜΑ: Οργανισμοί – Σύλλογοι – Σωματεία (Προγράμματα και Δραστηριότητες 

CLIMS Έτους 2021) 
   
ΣΧΕΤ.: α. Φ. Φ.449.2/2/616389/Σ.472/13 Απρ 21/ΓΕΣ/Δ3 
 β. Φ.940/10/333608/Σ.3488/18 Μαϊ 21/ΓΕΕΘΑ/Β1 
 γ. Φ.940/11/333736/Σ.3511/19 Μαϊ 21/ΓΕΕΘΑ/Β1 
 

1. Σας διαβιβάζουμε/αποστέλλουμε συνημμένα τα (β) και (γ) σχετικά, που 
αφορούν: 

 
 α. Ακύρωση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων του Οργανισμού 

CLIMS για το τρέχων έτος. 
 
 β. Προσφορές για κρουαζιέρες στο Αιγαίο. 
 
2. Συναφώς σας γνωρίζουμε δεδομένης της ακύρωσης των κατασκηνωτικών 

προγραμμάτων του Οργανισμού CLIMS, ότι το (α) σχετικό περιορίζεται στην 
οικονομική επιδότηση για συμμετοχή τέκνων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εντός της 
Ελληνικής επικράτειας και ως εκ τούτου τα στελέχη που δήλωσαν επιθυμία 
επιδότησης για συμμετοχή των τέκνων τους μόνο σε κατασκηνωτικά προγράμματα 
του Οργανισμού CLIMS, δε συμμετέχουν στην έτερη διαδικασία μοριοδότησης για 
κατασκηνώσεις εντός Ελλάδος. 

  
3. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του στρατιωτικού και πολιτικού 

προσωπικού. 
 
4. Η ΕΑΑΣ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την 

ενημέρωση των μελών της. 
 
5. Το ΓΕΕΘΑ, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλείται 

για την ενημέρωσή του. 
 
6. Χειριστής θέματος: Σχης (ΠΖ) Μιχαήλ Σοσώνης, Τμηματάρχης ΓΕΣ/Δ3/2, 

τηλ.: 2106555176. 
 

 

  Ταξχος Γεώργιος Μπακόλας 
Ακριβές Αντίγραφο  Διευθυντής 
   
   
Σχης (ΠΖ) Μιχαήλ Σοσώνης   
Τμηματάρχης Δ3/2   

ΣΗΔΑ ΕΔ - Σχης (ΠΖ) ΣΟΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 5/20/2021 11:22:01 AM - UID: 'c4f81509-eca6-4793-8ef9-04a36f46fbb1'
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ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Δ3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝ/Β3 Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΓΕΑ/Β3 Β1 (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)

ΥΠ. ΠΑΡΑΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔ – CLIMS
ΚΟΙΝ.: ΓΕΕΘΑ/B1 Φ.940/10/333608

ΓΕΝ/Ε3 Σ. 3488
Τηλ. : 210 657 1238 – 5272
Αθήνα, 18 Μαϊ 21

ΘΕΜΑ: Διεθνή Κατασκηνωτικά Προγράμματα έτους 2021 μέσω CLIMS

ΣΧΕΤ.: α. Φ.940/20/220042/Σ.7296/27 Οκτ 20/ΓΕΕΘΑ/Β1/YΠ.ΠΑΡ.ΠΡΣΚΟΥ
ΕΔ - CLIMS

β. Φ.449.2/2/616389/Σ.472/13 ΑΠΡ 21/ΓΕΣ/Δ3 (ΟΣΣ)
γ. Φ.954.1/1/284778/Σ.994/11 Μαι 21/ΓΕΝ/Ε3/V (ΟΣΣ)

1. Σας ενημερώνουμε, σε συνέχεια του (α) σχετικού, που αφορά στη
συμμετοχή τέκνων προσωπικού των ΕΔ σε κατασκηνωτικά προγράμματα του
Οργανισμού CLIMS, έτους 2021, ότι οι διοργανώτριες χώρες αποφάσισαν να
ακυρώσουν την υλοποίηση αυτών, για την προστασία της δημόσιας υγείας, των
τέκνων και του προσωπικού που θα συμμετείχαν, λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19.

2. Συνεπώς, τα (β) και (γ) σχετικά, που αφορούν την οικονομική
επιδότηση του δικαιούμενου προσωπικού περιορίζονται μόνο για χρήση σε
κατασκηνωτικά προγράμματα εκτός CLIMS.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας.
4. Χειριστής θέματος Ανθστής (ΠΖ) Γρηγόριος Μητσόπουλος, Επιτελής

ΓΕΕΘΑ/Β1/Υπηρεσία Παραθερισμού Προσωπικού ΕΔ – CLIMS, τηλ. 210
6571238.

Υποναύαρχος Δημήτριος Μήλας Π.Ν.
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Β΄ Κλάδου

Ανθστής (ΠΖ) Γρηγόριος Μητσόπουλος
Επιτελής Yπ. Παραθερισμού Ε.Δ

ΣΗΔΑ ΕΔ - Ανθστης (ΠΖ) Μητσόπουλος Γρηγόριος - 19/5/2021 9:34:30 πμ - UID: 'b53f0f4f-95db-4c64-9f81-d40938b10872'
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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
 

ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Πίνακας Αποδεκτών Β1 (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΘ. ΠΡΣ. Ε.Δ.-CLIMS 

 Τηλ. 210 657 4036 

ΚΟΙΝ.:  Φ.940/11/333736 

 Σ. 3511 

 Αθήνα, 19 Μαϊ 21 

 Συν. : Έξι (6) Προσφορές 

  

ΘΕΜΑ: Προγράμματα Παραθερισμού Προσωπικού ΕΔ για το 2021 μέσω 

CLIMS – Κρουαζιέρες στο Αιγαίο   

 
1. Σας γνωρίζεται ότι, στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Παραθερισμού Προσωπικού Ε.Δ. – Clims και σε συνεργασία με τη Celestyal 
Cruises, προσφέρονται 4ήμερες, 5ήμερες και 8ήμερες κρουαζιέρες στο Αιγαίο, σε 
όλο το εν ενεργεία και αποστρατεία στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ. 

2. Στις συνημμένες προσφορές φαίνονται οι προορισμοί, τα προγράμματα, 
οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι διαθέσιμες ημερομηνίες και το κόστος 
συμμετοχής ανάλογα με την καμπίνα επιλογής. 

3. Σε κάθε πακέτο τιμής, συμπεριλαμβάνεται πλήρης διατροφή, 
απεριόριστο πακέτο ποτών (αλκοολούχων και μη), πρόγραμμα ψυχαγωγίας στο 
κρουαζιερόπλοιο, δύο εκδρομές, φιλοδωρήματα και λιμενικά τέλη επίσης δύναται η 
δυνατότητα αγοράς επιπλέον εκδρομών εν πλω. 

4. Τα έξοδα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα καλύπτονται εξ 
ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες και οι προσφορές ισχύουν εφόσον γίνουν 
κρατήσεις έως και 30 Ιουνίου 2021. 

5. Τα τέλη ακύρωσης καθορίζονται από τη ναυτιλιακή εταιρεία και 
περιγράφονται αναλυτικά σε κάθε προσφορά. 

6. Για την υλοποίηση της κρουαζιέρας εφαρμόζονται τα Υγειονομικά 
Πρωτόκολλα, τα οποία μεταβάλλονται περιοδικά βάσει κυβερνητικών           
οδηγιών και ανακοινώνονται στον σύνδεσμο: Υγειονομικά Πρωτόκολλα  
(https://celestyal.com/el/covid-19-ygeionomika-protokolla)  

7. Για κρατήσεις και λεπτομέρειες κρατήσεων επικοινωνείτε με τη 
Celestyal Cruises στο τηλέφωνο 216 4009720 – 23 και στο email 
ticketing@celestyal.com, καθώς για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Παραθερισμού Ε.Δ. – Clims, στο 210 6575272 - 
4036 - 1238 ή στο email: hndgs.clims@gmail.com. 

8. Τα ανωτέρω έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ 
(www.geetha.mil.gr), στο πεδίο Θέματα Προσωπικού/Clims – Προσφορές. 

9. Τα Γ.Ε. παρακαλούνται για τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού τους, καθώς και των μελών των 
Ενώσεων Αποστράτων και συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων. 

 

 

ΣΗΔΑ ΕΔ - Ανθστης (ΤΜΑ) Καραχάλιου Μαρίνα - 19/5/2021 3:14:53 μμ - UID: 'c60afe5c-0907-4bd2-9613-6d9737c48af7'



617782 

 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
 

 

10. Χειριστής θέματος: Ανθστής (ΤΜΑ) Καραχάλιου Μαρίνα, επιτελής 

ΓΕΕΘΑ/Β1/Υπηρεσίας Παραθερισμού Προσωπικού ΕΔ - CLIMS τηλ. 210-6574036 

- 5272.  

  

                  
Υποναύαρχος Δημήτριος Μήλας Π.Ν. 

Ακριβές αντίγραφο      Διευθυντής Β’ Κλάδου 

 

Ανθστής (ΤΜΑ) Καραχάλιου Μαρίνα 

Επιτελής Yπ. Παραθερισμού Ε.Δ 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Αποδέκτες για Ενέργεια  

ΓΕΣ/Δ3 – Β5   

ΓΕΝ/Β3 – Β5  

ΓΕΑ/Β3 – Β5     

Αποδέκτες για Πληροφορία 

Πίνακες Αποδεκτών ΓΕΕΘΑ «Α», «Β», «Γ», «Ι» 

ΣΓ ΥΕΘΑ 

ΣΓ ΥΦΕΘΑ 

ΓΓ/ΥΠΕΘΑ 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ 

ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ 

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ 

ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΥΠΕΘΑ/ΥΕΥ 

ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ 

ΥΠΕΘΑ/ΕΔΤ 

ΥΠΕΘΑ/ΔΣΔ 
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Το πρόγραμμά σας: 
4 ημέρες – 3 νύχτες | Ειδυλλιακό Αιγαίο 
 
 

  
 
  

3 νύχτες κρουαζιέρα | Ιούνιος  
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  233 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IΒ -  249 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IC – 257 €  

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  264 €  
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  285 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  295 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  209 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  217 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  221 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  265 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  281 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  289 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  306 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  327 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  337 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  225€ 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XB -  233 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XC -  237 € 
 
Περιλαμβανόμενα: 

 διαμονή στην καμπίνα της επιλογής σας  Πλήρη διατροφή  Λιμενικά τέλη  Φιλοδωρήματα  2 Εκδρομές (Τα 
θαυμαστά  αξιοθέατα της Μήλου & Άγιος Νικόλαος και οι ομορφιές της Ελούντας) 
 Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’ αλκοολούχων και μη αλκοολούχων. 

Αποκλειστική προσφορά για το 

 

Προσωπικό 
του ΓΕΕΘΑ 

 
κρουαζιέρα | 3 νύχτες 

Ειδυλλιακό Αιγαίο  
Με τη Celestyal Cruises 

 
Ιούνιος 16, 23, 30 
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Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’
Στον ναύλο κρουαζιέρας περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες ποτών: 
 Ποικιλία ελληνικών ποτών και κοκτέιλ: Aegean Cocktails και Signature Martinis 
 International Cocktails, όπως Caipirinha, Bloody Mary και Mai Tai 
 Martini Corner 
 Non-Alcoholic Cocktails 
 Ports, Sherries και Aperitifs, όπως Sandeman, Campari και Pastis 
 Whiskies, όπως Johnnie Walker Red Label, J&B και Jim Beam 
 Gin, όπως Beefeater και Gordon’s  
 Vodka, όπως Smirnoff και Stolichnaya 
 Rum, όπως Bacardi και Havana Club 3 Años 
 Tequila, όπως λευκή Jose Cuervo 
 Ποικιλία από Brandies, Cognacs, Shooters και Liqueurs, όπως Authentic Greek Liqueurs 
 Wines, όπως White, Red και Rose 
 Beer, όπως Draught και Non-Alcoholic  
 Hot Beverages, όπως μια μεγάλη ποικιλία δημοφιλών Non-Alcoholic Coffees, Hot Chocolate και Tea 
 Cool & Exotic Coffees, όπως Espresso Freddo, Cappuccino Freddo και Frappe Iced Coffee 
 Soft Drinks, όπως Sparkling Water, Mineral Water, Sodas, Ice Tea και Juices, σε ποτήρι  

(διατίθεται ποικιλία φρεσκοστυμμένων εποχιακών χυμών με έξτρα χρέωση) 
 
Για όλους τους ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), το Πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’  μετατρέπεται αυτομάτως στο πλοίο σε Πακέτο ‘Μη 
Αλκοολούχων Κλασικών Ποτών’ και δεν σερβίρονται αλκοολούχα ποτά. 
 
 Στο πλοίο παρέχονται και άλλα ποτά με χρέωση. Τα ποτά αυτά ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην προσφορά all inclusive, αλλά είναι 
διαθέσιμα για αγορά σε όλους τους επιβάτες 
 
*Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο η παραγγελία μπουκαλιού αλκοολούχου ή μη ποτού. 

Όροι συμμετοχής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις:  
στην ιστοσελίδα μας www.celestyalcruises.com 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ  
 
Όροι πληρωμής:  
Με την επιβεβαίωση απαιτούνται 125€ προκαταβολή ανά καμπίνα 
εκ του συνολικού ποσού, και πλήρη εξόφληση 30 μέρες πριν την 
αναχώρηση. 

Ακυρωτικά: 
45 - 21 μέρες πριν την αναχώρηση:  παρακρατείτε η προκαταβολή 
20 – 8 μέρες πριν την αναχώρηση:    75% ακυρωτικά 
8 μέρες πριν την αναχώρηση:            100% ακυρωτικά  

Το κρουαζιερόπλοιό σας:  Celestyal Crystal 
  
Χωρητικότητα:             Συνολικά 1.200 επιβάτες 
Καμπίνες:  480 καμπίνες με δικό τους μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό 
Εγκαταστάσεις:  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  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
για κρατήσεις:  
 
 

Τηλέφωνο:     216.4009720-23 
email:  ticketing@celestyal.com 
 
Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι 30 
Ιουνίου. 
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Το πρόγραμμά σας: 
4 ημέρες – 3 νύχτες | Ειδυλλιακό Αιγαίο 
 

  
 
  

3 νύχτες κρουαζιέρα | Ιούλιος -Αύγουστος 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  249 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IΒ -  265 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IC – 289 €  

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  285 €  
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  306 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  337 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  217 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  225 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  237 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  297 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  321 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  329 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  347 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  379 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  389 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  241 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XB -  253 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XC -  257 € 
 
Περιλαμβανόμενα: 

 διαμονή στην καμπίνα της επιλογής σας  Πλήρη διατροφή  Λιμενικά τέλη  Φιλοδωρήματα  2 Εκδρομές (Τα 
θαυμαστά  αξιοθέατα της Μήλου & Άγιος Νικόλαος και οι ομορφιές της Ελούντας) 
 Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’ αλκοολούχων και μη αλκοολούχων. 

Αποκλειστική προσφορά για το 

 

Προσωπικό 
του ΓΕΕΘΑ 

 
κρουαζιέρα | 3 νύχτες 

Ειδυλλιακό Αιγαίο  
(Ιούλιος -Αύγουστο) 

Με τη Celestyal Cruises 
 

Ιούλιος 07, 14, 21, 28 
Αύγουστος 04, 11, 18, 25 



617782

Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’
Στον ναύλο κρουαζιέρας περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες ποτών: 
 Ποικιλία ελληνικών ποτών και κοκτέιλ: Aegean Cocktails και Signature Martinis 
 International Cocktails, όπως Caipirinha, Bloody Mary και Mai Tai 
 Martini Corner 
 Non-Alcoholic Cocktails 
 Ports, Sherries και Aperitifs, όπως Sandeman, Campari και Pastis 
 Whiskies, όπως Johnnie Walker Red Label, J&B και Jim Beam 
 Gin, όπως Beefeater και Gordon’s  
 Vodka, όπως Smirnoff και Stolichnaya 
 Rum, όπως Bacardi και Havana Club 3 Años 
 Tequila, όπως λευκή Jose Cuervo 
 Ποικιλία από Brandies, Cognacs, Shooters και Liqueurs, όπως Authentic Greek Liqueurs 
 Wines, όπως White, Red και Rose 
 Beer, όπως Draught και Non-Alcoholic  
 Hot Beverages, όπως μια μεγάλη ποικιλία δημοφιλών Non-Alcoholic Coffees, Hot Chocolate και Tea 
 Cool & Exotic Coffees, όπως Espresso Freddo, Cappuccino Freddo και Frappe Iced Coffee 
 Soft Drinks, όπως Sparkling Water, Mineral Water, Sodas, Ice Tea και Juices, σε ποτήρι  

(διατίθεται ποικιλία φρεσκοστυμμένων εποχιακών χυμών με έξτρα χρέωση) 
 
Για όλους τους ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), το Πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’  μετατρέπεται αυτομάτως στο πλοίο σε Πακέτο ‘Μη 
Αλκοολούχων Κλασικών Ποτών’ και δεν σερβίρονται αλκοολούχα ποτά. 
 
 Στο πλοίο παρέχονται και άλλα ποτά με χρέωση. Τα ποτά αυτά ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην προσφορά all inclusive, αλλά είναι 
διαθέσιμα για αγορά σε όλους τους επιβάτες 
 
*Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο η παραγγελία μπουκαλιού αλκοολούχου ή μη ποτού. 

Όροι συμμετοχής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις:  
στην ιστοσελίδα μας www.celestyalcruises.com 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ  
 
Όροι πληρωμής:  
Με την επιβεβαίωση απαιτούνται 125€ προκαταβολή ανά καμπίνα 
εκ του συνολικού ποσού, και πλήρη εξόφληση 30 μέρες πριν την 
αναχώρηση. 

Ακυρωτικά: 
45 - 21 μέρες πριν την αναχώρηση:  παρακρατείτε η προκαταβολή 
20 – 8 μέρες πριν την αναχώρηση:    75% ακυρωτικά 
8 μέρες πριν την αναχώρηση:            100% ακυρωτικά  

Το κρουαζιερόπλοιό σας:  Celestyal Crystal 
  
Χωρητικότητα:             Συνολικά 1.200 επιβάτες 
Καμπίνες:  480 καμπίνες με δικό τους μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό 
Εγκαταστάσεις:  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  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
για κρατήσεις:  
 
 

Τηλέφωνο:     216.4009720-23 
email:  ticketing@celestyal.com 
 
Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι 30 
Ιουνίου. 
 



617782

Το πρόγραμμά σας: 
5 ημέρες – 4 νύχτες | Ειδυλλιακό Αιγαίο 
 

  
 
  

4 νύχτες κρουαζιέρα | Ιούνιος  
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  313 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IΒ -  337 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IC - 353 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  356 €  
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  387 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  408 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  265 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  277 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  285 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  361€ 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  369 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  385 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  419 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  429 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  450 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  289 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XB -  293 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XC -  301 € 
 
Περιλαμβανόμενα: 

 διαμονή στην καμπίνα της επιλογής σας  Πλήρη διατροφή  Λιμενικά τέλη  Φιλοδωρήματα  2 Εκδρομές (Η αρχαία 
Έφεσος διαμέσου της Ιστορίας-Ελληνιστική & Ρωμαϊκή περίοδος  και η Ακρόπολη της Λίνδου – Ρόδος) 
 Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’ αλκοολούχων και μη αλκοολούχων. 

Αποκλειστική προσφορά για το 

 

Προσωπικό 
του ΓΕΕΘΑ 

 
κρουαζιέρα | 4 νύχτες 

Ειδυλλιακό Αιγαίο  
Με τη Celestyal Cruises 

 
Ioύνιος 12, 19, 26 

 



617782

Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’
Στον ναύλο κρουαζιέρας περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες ποτών: 
 Ποικιλία ελληνικών ποτών και κοκτέιλ: Aegean Cocktails και Signature Martinis 
 International Cocktails, όπως Caipirinha, Bloody Mary και Mai Tai 
 Martini Corner 
 Non-Alcoholic Cocktails 
 Ports, Sherries και Aperitifs, όπως Sandeman, Campari και Pastis 
 Whiskies, όπως Johnnie Walker Red Label, J&B και Jim Beam 
 Gin, όπως Beefeater και Gordon’s  
 Vodka, όπως Smirnoff και Stolichnaya 
 Rum, όπως Bacardi και Havana Club 3 Años 
 Tequila, όπως λευκή Jose Cuervo 
 Ποικιλία από Brandies, Cognacs, Shooters και Liqueurs, όπως Authentic Greek Liqueurs 
 Wines, όπως White, Red και Rose 
 Beer, όπως Draught και Non-Alcoholic  
 Hot Beverages, όπως μια μεγάλη ποικιλία δημοφιλών Non-Alcoholic Coffees, Hot Chocolate και Tea 
 Cool & Exotic Coffees, όπως Espresso Freddo, Cappuccino Freddo και Frappe Iced Coffee 
 Soft Drinks, όπως Sparkling Water, Mineral Water, Sodas, Ice Tea και Juices, σε ποτήρι  

(διατίθεται ποικιλία φρεσκοστυμμένων εποχιακών χυμών με έξτρα χρέωση) 
 
Για όλους τους ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), το Πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’  μετατρέπεται αυτομάτως στο πλοίο σε Πακέτο ‘Μη 
Αλκοολούχων Κλασικών Ποτών’ και δεν σερβίρονται αλκοολούχα ποτά. 
 
 Στο πλοίο παρέχονται και άλλα ποτά με χρέωση. Τα ποτά αυτά ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην προσφορά all inclusive, αλλά είναι 
διαθέσιμα για αγορά σε όλους τους επιβάτες 
 
*Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο η παραγγελία μπουκαλιού αλκοολούχου ή μη ποτού. 

Όροι συμμετοχής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις:  
στην ιστοσελίδα μας www.celestyalcruises.com 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ  
 
Όροι πληρωμής:  
Με την επιβεβαίωση απαιτούνται 125€ προκαταβολή ανά καμπίνα 
εκ του συνολικού ποσού, και πλήρη εξόφληση 30 μέρες πριν την 
αναχώρηση. 

Ακυρωτικά: 
45 - 21 μέρες πριν την αναχώρηση:  παρακρατείτε η προκαταβολή 
20 – 8 μέρες πριν την αναχώρηση:    75% ακυρωτικά 
8 μέρες πριν την αναχώρηση:            100% ακυρωτικά  

Το κρουαζιερόπλοιό σας:  Celestyal Crystal 
  
Χωρητικότητα:             Συνολικά 1.200 επιβάτες 
Καμπίνες:  480 καμπίνες με δικό τους μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό 
Εγκαταστάσεις:  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  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
για κρατήσεις:  
 
 

Τηλέφωνο:     216.4009720-23 
email:  ticketing@celestyal.com 
 
Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι 30 
Ιουνίου. 
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Το πρόγραμμά σας: 
5 ημέρες – 4 νύχτες | Ειδυλλιακό Αιγαίο 
 

  
 
  

4 νύχτες κρουαζιέρα | Ιούλιος -Αύγουστος 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  337 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IΒ -  369 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IC – 377 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  387 €  
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  429 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  439 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  277 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  293 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  297 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  385 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  409 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  417 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  450 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  481 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  491 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  301 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XB -  313 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XC -  317 € 
 
Περιλαμβανόμενα: 

 διαμονή στην καμπίνα της επιλογής σας  Πλήρη διατροφή  Λιμενικά τέλη  Φιλοδωρήματα  2 Εκδρομές (Η αρχαία 
Έφεσος διαμέσου της Ιστορίας-Ελληνιστική & Ρωμαϊκή περίοδος  και η Ακρόπολη της Λίνδου – Ρόδος) 
 Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’ αλκοολούχων και μη αλκοολούχων. 

Αποκλειστική προσφορά για το 

 

Προσωπικό 
του ΓΕΕΘΑ 

 
κρουαζιέρα | 4 νύχτες 

Ειδυλλιακό Αιγαίο  
(Ιούλιος -Αύγουστο) 

Με τη Celestyal Cruises 
 

Ιούλιος 03, 10, 17, 24, 31 
Αύγουστος 07, 14, 21 



617782

Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’
Στον ναύλο κρουαζιέρας περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες ποτών: 
 Ποικιλία ελληνικών ποτών και κοκτέιλ: Aegean Cocktails και Signature Martinis 
 International Cocktails, όπως Caipirinha, Bloody Mary και Mai Tai 
 Martini Corner 
 Non-Alcoholic Cocktails 
 Ports, Sherries και Aperitifs, όπως Sandeman, Campari και Pastis 
 Whiskies, όπως Johnnie Walker Red Label, J&B και Jim Beam 
 Gin, όπως Beefeater και Gordon’s  
 Vodka, όπως Smirnoff και Stolichnaya 
 Rum, όπως Bacardi και Havana Club 3 Años 
 Tequila, όπως λευκή Jose Cuervo 
 Ποικιλία από Brandies, Cognacs, Shooters και Liqueurs, όπως Authentic Greek Liqueurs 
 Wines, όπως White, Red και Rose 
 Beer, όπως Draught και Non-Alcoholic  
 Hot Beverages, όπως μια μεγάλη ποικιλία δημοφιλών Non-Alcoholic Coffees, Hot Chocolate και Tea 
 Cool & Exotic Coffees, όπως Espresso Freddo, Cappuccino Freddo και Frappe Iced Coffee 
 Soft Drinks, όπως Sparkling Water, Mineral Water, Sodas, Ice Tea και Juices, σε ποτήρι  

(διατίθεται ποικιλία φρεσκοστυμμένων εποχιακών χυμών με έξτρα χρέωση) 
 
Για όλους τους ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), το Πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’  μετατρέπεται αυτομάτως στο πλοίο σε Πακέτο ‘Μη 
Αλκοολούχων Κλασικών Ποτών’ και δεν σερβίρονται αλκοολούχα ποτά. 
 
 Στο πλοίο παρέχονται και άλλα ποτά με χρέωση. Τα ποτά αυτά ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην προσφορά all inclusive, αλλά είναι 
διαθέσιμα για αγορά σε όλους τους επιβάτες 
 
*Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο η παραγγελία μπουκαλιού αλκοολούχου ή μη ποτού. 

Όροι συμμετοχής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις:  
στην ιστοσελίδα μας www.celestyalcruises.com 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ  
 
Όροι πληρωμής:  
Με την επιβεβαίωση απαιτούνται 125€ προκαταβολή ανά καμπίνα 
εκ του συνολικού ποσού, και πλήρη εξόφληση 30 μέρες πριν την 
αναχώρηση. 

Ακυρωτικά: 
45 - 21 μέρες πριν την αναχώρηση:  παρακρατείτε η προκαταβολή 
20 – 8 μέρες πριν την αναχώρηση:    75% ακυρωτικά 
8 μέρες πριν την αναχώρηση:            100% ακυρωτικά  

Το κρουαζιερόπλοιό σας:  Celestyal Crystal 
  
Χωρητικότητα:             Συνολικά 1.200 επιβάτες 
Καμπίνες:  480 καμπίνες με δικό τους μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό 
Εγκαταστάσεις:  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  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
για κρατήσεις:  
 
 

Τηλέφωνο:     216.4009720-23 
email:  ticketing@celestyal.com 
 
Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι 30 
Ιουνίου. 
 



617782

Το πρόγραμμά σας: 
8 ημέρες – 7 νύχτες | Ειδυλλιακό Αιγαίο 
 

 
*Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος 

7 νύχτες κρουαζιέρα | Ιούνιος -Αύγουστος 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  537 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IΒ -  577 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IC - 601 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  611 €  
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  663 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  695 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  453 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  473 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  485 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  617€ 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  633 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  649 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  715 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  736 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  757 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ/XBO (περιορισμένη θέα) -  493 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XB -  501 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XC -  509 € 
 
Περιλαμβανόμενα: 

 διαμονή στην καμπίνα της επιλογής σας  Πλήρη διατροφή  Λιμενικά τέλη  Φιλοδωρήματα  2 Εκδρομές (Η αρχαία 
Έφεσος διαμέσου της Ιστορίας-Ελληνιστική & Ρωμαϊκή περίοδος  και η Ακρόπολη της Λίνδου – Ρόδος) 
 Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’ αλκοολούχων και μη αλκοολούχων. 

Αποκλειστική προσφορά για το 

 

Προσωπικό 
του ΓΕΕΘΑ 

 
κρουαζιέρα | 7 νύχτες 

Ειδυλλιακό Αιγαίο  
(Ιούνιος -Αύγουστο) 

Με τη Celestyal Cruises 
 

Ioύνιος 12, 19, 26 
Ιούλιος 03, 10, 17, 24, 31 

Αύγουστος 07, 14, 21 
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Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’
Στον ναύλο κρουαζιέρας περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες ποτών: 
 Ποικιλία ελληνικών ποτών και κοκτέιλ: Aegean Cocktails και Signature Martinis 
 International Cocktails, όπως Caipirinha, Bloody Mary και Mai Tai 
 Martini Corner 
 Non-Alcoholic Cocktails 
 Ports, Sherries και Aperitifs, όπως Sandeman, Campari και Pastis 
 Whiskies, όπως Johnnie Walker Red Label, J&B και Jim Beam 
 Gin, όπως Beefeater και Gordon’s  
 Vodka, όπως Smirnoff και Stolichnaya 
 Rum, όπως Bacardi και Havana Club 3 Años 
 Tequila, όπως λευκή Jose Cuervo 
 Ποικιλία από Brandies, Cognacs, Shooters και Liqueurs, όπως Authentic Greek Liqueurs 
 Wines, όπως White, Red και Rose 
 Beer, όπως Draught και Non-Alcoholic  
 Hot Beverages, όπως μια μεγάλη ποικιλία δημοφιλών Non-Alcoholic Coffees, Hot Chocolate και Tea 
 Cool & Exotic Coffees, όπως Espresso Freddo, Cappuccino Freddo και Frappe Iced Coffee 
 Soft Drinks, όπως Sparkling Water, Mineral Water, Sodas, Ice Tea και Juices, σε ποτήρι  

(διατίθεται ποικιλία φρεσκοστυμμένων εποχιακών χυμών με έξτρα χρέωση) 
 
Για όλους τους ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), το Πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’  μετατρέπεται αυτομάτως στο πλοίο σε Πακέτο ‘Μη 
Αλκοολούχων Κλασικών Ποτών’ και δεν σερβίρονται αλκοολούχα ποτά. 
 
 Στο πλοίο παρέχονται και άλλα ποτά με χρέωση. Τα ποτά αυτά ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην προσφορά all inclusive, αλλά είναι 
διαθέσιμα για αγορά σε όλους τους επιβάτες 
 
*Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο η παραγγελία μπουκαλιού αλκοολούχου ή μη ποτού. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
για κρατήσεις:  
 
 

Τηλέφωνο:     216.4009720-23 
email:  ticketing@celestyal.com 
 
Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι 30 
Ιουνίου. 
 

Όροι συμμετοχής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις:  
στην ιστοσελίδα μας www.celestyalcruises.com 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ  
 
Όροι πληρωμής:  
Με την επιβεβαίωση απαιτούνται 125€ προκαταβολή ανά καμπίνα 
εκ του συνολικού ποσού, και πλήρη εξόφληση 30 μέρες πριν την 
αναχώρηση. 

Ακυρωτικά: 
45 - 21 μέρες πριν την αναχώρηση:  παρακρατείτε η προκαταβολή 
20 – 8 μέρες πριν την αναχώρηση:    75% ακυρωτικά 
8 μέρες πριν την αναχώρηση:            100% ακυρωτικά  

Το κρουαζιερόπλοιό σας:  Celestyal Crystal 
  
Χωρητικότητα:             Συνολικά 1.200 επιβάτες 
Καμπίνες:  480 καμπίνες με δικό τους μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό 
Εγκαταστάσεις:  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  
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Το πρόγραμμά σας: 
8 ημέρες – 7 νύχτες | Μυθικό Αρχιπέλαγος 
 

 
*Αποβίβαση με ακάτους καιρού επιτρέποντος 
  

7 νύχτες κρουαζιέρα | Ιούνιος -Αύγουστος 
 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  617 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IΒ -  657 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα IC – 689 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  666 €  
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  712 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  749 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IA -  517 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IB -  537 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εσωτερική καμπίνα IC -  553 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ -  737 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  761 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  777 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ -  804 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧB -  832 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινη εξωτερική καμπίνα ΧC -  850 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα ΧΑ-  577 € 
Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XB -  589 € 

Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινη/τετράκλινη εξωτερική καμπίνα XC -  597 € 
 
Περιλαμβανόμενα: 

 διαμονή στην καμπίνα της επιλογής σας  Πλήρη διατροφή  Λιμενικά τέλη  Φιλοδωρήματα  2 Εκδρομές (Παλιά 
Πόλη της Ρόδου και Μαγευτική Λεμεσός) 
 Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’ αλκοολούχων και μη αλκοολούχων. 

Αποκλειστική προσφορά για το 

 

Προσωπικό 
του ΓΕΕΘΑ 

 
κρουαζιέρα | 7 νύχτες 
Μυθικό Αρχιπέλαγος 
(Ιούνιος -Αύγουστο) 

Με τη Celestyal Cruises 
 

Ioύνιος 28 
Ιούλιος 05, 12, 19, 26 

Αύγουστος 02, 09, 16, 23 
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Προσφερόμενο πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’
Στον ναύλο κρουαζιέρας περιλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες ποτών: 
 Ποικιλία ελληνικών ποτών και κοκτέιλ: Aegean Cocktails και Signature Martinis 
 International Cocktails, όπως Caipirinha, Bloody Mary και Mai Tai 
 Martini Corner 
 Non-Alcoholic Cocktails 
 Ports, Sherries και Aperitifs, όπως Sandeman, Campari και Pastis 
 Whiskies, όπως Johnnie Walker Red Label, J&B και Jim Beam 
 Gin, όπως Beefeater και Gordon’s  
 Vodka, όπως Smirnoff και Stolichnaya 
 Rum, όπως Bacardi και Havana Club 3 Años 
 Tequila, όπως λευκή Jose Cuervo 
 Ποικιλία από Brandies, Cognacs, Shooters και Liqueurs, όπως Authentic Greek Liqueurs 
 Wines, όπως White, Red και Rose 
 Beer, όπως Draught και Non-Alcoholic  
 Hot Beverages, όπως μια μεγάλη ποικιλία δημοφιλών Non-Alcoholic Coffees, Hot Chocolate και Tea 
 Cool & Exotic Coffees, όπως Espresso Freddo, Cappuccino Freddo και Frappe Iced Coffee 
 Soft Drinks, όπως Sparkling Water, Mineral Water, Sodas, Ice Tea και Juices, σε ποτήρι  

(διατίθεται ποικιλία φρεσκοστυμμένων εποχιακών χυμών με έξτρα χρέωση) 
 
Για όλους τους ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), το Πακέτο ‘Κλασικών Ποτών’  μετατρέπεται αυτομάτως στο πλοίο σε Πακέτο ‘Μη 
Αλκοολούχων Κλασικών Ποτών’ και δεν σερβίρονται αλκοολούχα ποτά. 
 
 Στο πλοίο παρέχονται και άλλα ποτά με χρέωση. Τα ποτά αυτά ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην προσφορά all inclusive, αλλά είναι 
διαθέσιμα για αγορά σε όλους τους επιβάτες 
*Δεν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο η παραγγελία μπουκαλιού αλκοολούχου ή μη ποτού. 
 

Όροι συμμετοχής, γενικοί όροι και προϋποθέσεις:  
στην ιστοσελίδα μας www.celestyalcruises.com 
 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ  
 
Όροι πληρωμής:  
Με την επιβεβαίωση απαιτούνται 125€ προκαταβολή ανά καμπίνα 
εκ του συνολικού ποσού, και πλήρη εξόφληση 30 μέρες πριν την 
αναχώρηση. 

Ακυρωτικά: 
45 - 21 μέρες πριν την αναχώρηση:  παρακρατείτε η προκαταβολή 
20 – 8 μέρες πριν την αναχώρηση:    75% ακυρωτικά 
8 μέρες πριν την αναχώρηση:            100% ακυρωτικά  

 

Το κρουαζιερόπλοιό σας:  Celestyal Olympia 
 

  
Χωρητικότητα:            Συνολικά 1.664 επιβάτες 
Καμπίνες:               724 καμπίνες με δικό τους μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό 
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 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
για κρατήσεις:  
 
 

Τηλέφωνο:     216.4009720-23 
email:  ticketing@celestyal.com 
 
Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέχρι 30 
Ιουνίου. 
 


