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Κρουαζιέρες από 259 ευρώ ανά άτομo από την
Celestyal Cruises. Οι πληροφορίες της προσφοράς
2021/10/25 18:02 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η Celestyal Cruises παρουσίασε τη νέα «Black Friday /Buy One Get One (BOGO)»
προσφορά της, νωρίτερα για τη φετινή χρονιά, η οποία αφορά σε επιλεγμένες allinclusive κρουαζιέρες του 2022 και ισχύει για κρατήσεις από τις 22 Οκτωβρίου
έως τις 30 Νοεμβρίου 2021.
Οι κρουαζιέρες αυτές ξεκινούν από την προνομιακή τιμή των €259, ανά άτομο,
για δίκλινη καμπίνα.
Όσον αφορά τα παιδιά και τους ταξιδιώτες σε μονόκλινη καμπίνα δεν υπάρχει
πρόσθετη χρέωση. Επίσης, στην προσφορά ισχύουν μειωμένες τιμές για τρίτους και
τέταρτους ενήλικες επιβάτες.
Ανάμεσα στις 46 κρουαζιέρες που συμπεριλαμβάνονται στην ειδική προσφορά για το
Black Friday είναι η κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου», που
διατίθεται από μόλις €259, ανά άτομο, σε δίκλινη καμπίνα.
Το συγκεκριμένο ταξίδι ξεκινά από το λιμάνι του Λαυρίου και προσεγγίζει τα νησιά
της Μυκόνου, της Πάτμου, της Σαντορίνης, του Ηρακλείου και της Αρχαίας Εφέσου.
Η προσφορά ισχύει και για την κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακό
Αιγαίο», η οποία διατίθεται από μόλις €679 ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα, η οποία
και αυτή ξεκινά από την Αθήνα και για πρώτη φορά επισκέπτεται το λιμάνι
Θεσσαλονίκη, που λειτουργεί ως νέο σημείο επιβίβασης, το Ηράκλειο, τη Ρόδο, τη

Σαντορίνη, τη Μήλο και την Μύκονο στην Ελλάδα, καθώς και την Αρχαία Έφεσο.
Επιπλέον, στην προνομιακή τιμή των €599 ανά άτομο σε δίκλινη καμπίνα
προσφέρεται και η επταήμερη κρουαζιέρα «Εκλεκτό Αιγαίο», η οποία ξεκινά από την
Αθήνα και επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη, το
Βόλο και τη Σαντορίνη.
Όλα τα παραπάνω δρομολόγια περιλαμβάνουν την All-Inclusive Εμπειρία της Celestyal
Cruises, παρέχοντας απεριόριστη κατανάλωση κλασικών ποτών, όλα τα γεύματα εν
πλω, ένα πλήρες πρόγραμμα ψυχαγωγίας, επιλεγμένες εκδρομές, λιμενικά τέλη,
χρεώσεις υπηρεσιών και φιλοδωρήματα.
Για όλες τις κρουαζιέρες του 2022, η Celestyal Cruises απαιτεί από όλους τους
επισκέπτες άνω των 12 ετών να είναι εμβολιασμένοι, ενώ για τους επισκέπτες κάτω
των 12 ετών είναι απαραίτητη η προσκόμιση αρνητικού rapid τεστ, το οποίο θα έχει
διεξαχθεί 48 ώρες πριν από την επιβίβασή τους.
Σε πλήρη εφαρμογή θα είναι και όλα τα ισχύοντα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή κρατήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση
https://www.celestyalcruises.gr/el, να καλέσετε στο +30 21640 09 999 ή να
επικοινωνήσετε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

