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Celestyal: 651 προσεγγίσεις σε ελληνικά λιμάνια
την τουριστική περίοδο του 2017
2017/03/13 18:55 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Με το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Nefeli και την κρουαζιέρα «Εικόνες Αιγαίου»
η Celestyal Cruises, η μόνη εταιρεία κρουαζιέρας με βάση την Ελλάδα, που
δραστηριοποιείται με επιτυχία σε ελληνικούς προορισμούς και την Κούβα,
σηματοδότησε στις 10 Μαρτίου το ξεκίνημα της φετινής τουριστικής
περιόδου.
Το ίδιο κρουαζιερόπλοιο, στις 14 Απριλίου, θα «βάλει πλώρη» πρώτη φορά για το
«Πανοραμικό Αιγαίο», τις νέες 3-ήμερες, 4-ήμερες και 7-ήμερες κρουαζιέρες που
προσέθεσε η εταιρεία το 2017.
Η εταιρεία συνεχίζει να θέτει υψηλά τον πήχη στις υπηρεσίες της, εισάγοντας φέτος
τον Celestyal Τρόπο Διακοπών σε όλα τα δρομολόγιά της, ώστε να προσφέρει
μοναδικά, προνομιακά πακέτα, που περιλαμβάνουν αξέχαστες εκδρομές σε όλους
τους προορισμούς της, πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πλω, πακέτο απεριόριστης
κατανάλωσης ποτών και την εμπειρία της ελληνικής οινογαστρονομίας σε εξαιρετικά
συμφέρουσες τιμές.
«Celestyal» κρουαζιέρες

Οι κρουαζιέρες της εταιρείας, φέτος, ανανεώνονται με το δρομολόγιο «Πανοραμικό
Αιγαίο» (14 Απριλίου – 30 Ιουνίου & 08 Σεπτεμβρίου – 27 Οκτωβρίου), που θα
επισκέπτεται αρχαίες πόλεις, θρυλικά λιμάνια και τοπία αστείρευτης
ελληνικής ομορφιάς.
Οι επιβάτες στις νέες 3-ήμερες, 4-ήμερες και 7-ήμερες κρουαζιέρες, θα έχουν την
ευκαιρία να ζήσουν μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών ανακαλύπτοντας τα
γραφικά Χανιά και τα ιστορικά μέρη της Πελοποννήσου, όπως το Ναύπλιο, τις
Μυκήνες και την Επίδαυρο, αλλά και τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της
Ελλάδας, όπως τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Ρόδο. Το Celestyal Olympia θα
αντικαταστήσει το Celestyal Nefeli στις κρουαζιέρες «Εικονικό Αιγαίο» στις 14
Απριλίου.
Επιπλέον, εντάσσεται η Σάμος, για πρώτη φορά φέτος, στους προορισμούς της
Celestyal Cruises, στις ιδιαίτερα δημοφιλείς 3ήμερες και 4ήμερες κρουαζιέρες
«Εικόνες Αιγαίου», παρέχοντας όμως στους επιβάτες την δυνατότητα να επιλέξουν
αν θα επισκεφθούν τη Σάμο ή το Κουσάντασι.
Με την προσθήκη των νέων προορισμών στα δρομολόγια της, αλλά και τη διατήρηση
της κρουαζιέρας «Εικόνες του Αιγαίου» και «Ειδυλλιακό Αιγαίο», η εταιρεία
θα προσεγγίζει 15 λιμάνια, μεταφέροντας τους επιβάτες της σε διάσημους
ελληνικούς προορισμούς αλλά και σε μερικά από τα, όχι τόσο γνωστά, διαμάντια του
Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται 651 προσεγγίσεις από τα πλοία της
εταιρείας για την τουριστική περίοδο 2017.
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Παράλληλα, η Celestyal Cruises επαναλαμβάνει τον επιτυχημένο θεσμό της θεματικής
ψυχαγωγίας εν πλω, με μια σειρά από μοναδικές θεματικές κρουαζιέρες, τις
«Celestyal Ιστορίες Ελληνικής Φιλοξενίας», δίνοντας για μια ακόμη χρονιά μια
εμπλουτισμένη εμπειρία κρουαζιέρας στους επιβάτες της. Η τουριστική περίοδος
διαιρείται σε δύο θεματικές ενότητες, που αποσκοπούν στην ανάδειξη της
αυθεντικής ελληνικής εμπειρίας, μέσα από τις 44 ανανεωμένες θεματικές
κρουαζιέρες που θα πραγματοποιηθούν φέτος στα πλοία της Celestyal Cruises.
Συγκεκριμένα, στις κρουαζιέρες «Ιστορίες Ελληνικού Πολιτισμού και
Οινογαστρονομίας» από τον Μάρτιο έως τον Μάιο και από τον Σεπτέμβριο
μέχρι τον Νοέμβριο θα παρουσιαστούν μουσικοχορευτικές παραστάσεις του
Λυκείου των Ελληνίδων με αφιέρωμα στην ελληνική παράδοση, ένα ταξίδι στις
γεύσεις και τις σπεσιαλιτέ των προορισμών των κρουαζιέρων, η αξία του ελληνικού
ελαιόλαδου, καθώς και η ιστορία του ελληνικού κρασιού.

Στις θεματικές κρουαζιέρες «Ιστορίες Ελληνικού Καλοκαιρινού Φεστιβάλ» από
τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο, οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την
ελληνική μουσική μέσα από αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες και δημοφιλείς
ραδιοφωνικούς παραγωγούς αλλά και τις μουσικές του διεθνούς φήμης Έλληνα
μουσικοσυνθέτη και σολίστ του μπουζουκιού Θανάση Πολυκανδριώτη, ενώ θα
παρακολουθήσουν επιστημονικά φεστιβάλ και θα απολαύσουν μοναδικά cocktail party
κάτω από το φως της καλοκαιρινής πανσελήνου.
«Καμία άλλη κρουαζιέρα δεν προσφέρει τόσες επιλογές προορισμών με τόσο
αυθεντικό τρόπο, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών αλλά και σε τόσο ελκυστική τιμή»,
ανέφερε ο κ. Κ. Αναστασιάδης, διευθύνων σύμβουλος, Celestyal Cruises και
προσέθεσε: «Η Celestyal Cruises αποτελεί συνώνυμο της αξίας και της αστείρευτης
προσφοράς επιλογών σε νέους προορισμούς για τους επιβάτες της. Πριν από 4 χρόνια
προσεγγίζαμε 6 λιμάνια… και τώρα, τη νέα περίοδο, θα προσεγγίσουμε 15».

