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MAΡΤΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015



02

Πείτε «Καλημέρα!» σε ονειρικές εμπειρίες!
Οι κρουαζιέρες μας αποτελούν μια υπόσχεση. Τη δική μας υπόσχεση, πως θα σας ταξιδέψουμε στα μέρη που πραγματικά 
ονειρεύεστε. Θα σας πάμε σε ειδυλλιακούς προορισμούς, ξακουστούς στα πέρατα του κόσμου, αλλά και σε μικρότερα, πιο 
ανεξερεύνητα στολίδια της Ελληνικής Μεσογείου. Υποσχόμαστε πως θα σας καλομάθουμε επικίνδυνα… Η φημισμένη μας ζεστή κι 
απλόχερη φιλοξενία, η πλούσια ελληνική κουζίνα μας μαζί με τα διαλεχτά κρασιά, οι άψογα οργανωμένες εκδρομές μας και οι 
εντυπωσιακές μας θεματικές εκδηλώσεις, όλα αυτά μαζί θα απογειώσουν την εμπειρία σας.

Το 2015, η Louis Cruises ονοματίζει αυτή την υπόσχεση… Celestyal Cruises. "Celestyal" θα πει «ουράνιο», «θείο», «θεσπέσιο». 
Celestyal είναι οι κρουαζιέρες μας και η ονειρική εμπειρία που σας προσφέρουμε. Το όνομα Celestyal Cruises είναι μια ωδή στους 
προγόνους μας, τους Αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι υπήρξαν από τους πρώτους πολιτισμούς που χρησιμοποίησαν τον ουράνιο χάρτη 
και τους αστερισμούς ως πλοηγό. Το νέο μας λογότυπο τιμά την Ελλάδα, τον Πολιτισμό και την Ιστορία της, συνδυάζοντας δύο 
σύμβολα: τη σπείρα, εμπνευσμένη από το σχήμα των κοχυλιών, που υποδηλώνει από τα βάθη του χρόνου την ελληνικότητα των 
αντικειμένων και των κτισμάτων που τη φέρουν, και τον ανεμόμυλο των Αιγαιοπελαγίτικων Νησιών. Το ολοκαίνουργιο εταιρικό μας 
σήμα, παραπέμπει στον ήλιο, τον αέρα και τη θάλασσα. Επιβεβαιώνει κι ανανεώνει τη δέσμευσή μας απέναντι στις ελληνικές μας 
ρίζες: Υποστηρίζουμε την οικονομία και διαφυλάσσουμε το περιβάλλον κάθε προορισμού που επισκεπτόμαστε.

Η «Καλημέρα!» δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά μια ζεστή ευχή. Σας τη λέμε κάθε μέρα, την πραγματοποιούμε σε κάθε κρουαζιέρα. 
Η δική μας «Καλημέρα!» είναι ένα ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων, γης και του αγνού πλούτου της. Μια γιορτή για τον ουρανίσκο και τις 
αισθήσεις, μια κρουαζιέρα στην Ιστορία, τον Πολιτισμό και την Παράδοση μέσα από τις οργανωμένες εκδρομές και τις θεματικές 
μας εκδηλώσεις, είτε αυτές είναι ζωντανές συναυλίες και παραδοσιακοί χοροί είτε οινογνωσία και δοκιμή μαστίχας… Ξετυλίγουμε 
ένα ταξίδι περιποίησης, ψυχαγωγίας, εμπειρίας με το χαμογελαστό κι ευγενικό πλήρωμά μας, πανέτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Σας 
θυμάται με το μικρό σας όνομα από το πρώτο καλωσόρισμα. Γι’αυτό και κάθε ένα από τα κρουαζιερόπλοιά μας είναι μια πλωτή, 
φροντισμένη, χαρούμενη πολιτεία. Ελάτε να ανταλλάξουμε την «Καλημέρα!». Εμείς την κερνάμε, εσείς την απολαμβάνετε.

Μέσα στη χρονιά 2014 τιμηθήκαμε με το Χρυσό Βραβείο για τη Συνεισφορά 
μας στην Τοπική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Λάβαμε επίσης δύο Χάλκινα 
Βραβεία: ένα για την Προβολή των Ελληνικών Προορισμών σε συνολικά 17 
χώρες και ένα για την πλούσια, Ποιοτική Γαστρονομική Εμπειρία που 
προσφέρουμε στους επιβάτες μας. Ελάτε να μοιραστούμε το πάθος μας για 
το δικό μας σπίτι: την Ελληνική Μεσόγειο. Πείτε «Καλημέρα!» στον λαμπερά 
χρυσό ήλιο, στον αέρα πλημμυρισμένο από τα αρώματα του πεύκου, στο 
γλυκό γαλάζιο των ήμερων κυμάτων. Πείτε «Καλημέρα!» σε επίγειους 
παραδείσους που μετρούν 10.000 χρόνια ζωής. Πείτε «Καλημέρα!» στην 
Celestyal Cruises!

w w w. c e le s t y a lc r u i s e s . c o m



Τον ήλιο και τη θάλασσα της 
Ελλάδας δεν τα αλλάζω με 
τίποτα! Αυτό θα πει επίγειος 
παράδεισος!

Sofia29



Ντουµπρόβνικ

Μονεµβασιά

Μπάρι

Σας συναρπάζουν οι ομορφιές της Μεσογείου; Το 2015 πείτε «Καλημέρα!» στους 12 ολοκαίνουργιους 
προορισμούς μας. Πολλά από τα διαμάντια στα οποία σας ταξιδεύουμε, παραμένουν ανεξερεύνητοι 
θησαυροί, καλά φυλαγμένοι, για εκείνους που ξέρουν πώς να τους προσεγγίσουν και πώς να τους 
εξερευνήσουν. Σας πηγαίνουμε στη Δυτική Ελλάδα, μέσα από τη μαγευτική Πελοπόννησο στην νότια Ιταλία 
και τις Δαλματικές Ακτές. Εκεί, όπου οι Δαλματικές Άλπεις σκύβουν να φιλήσουν το γαλάζιο της 
Αδριατικής. Κι από το 2015 μπορείτε να απολαύσετε ονειρικές εμπειρίες και τα υπέροχα πλοία μας, με 
σταθμό επιβίβασης το Μπάρι της Ιταλίας! Πλέον δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε μέχρι την Αθήνα ή την 
Τουρκία για να επιβιβαστείτε στα άνετα κρουαζιερόπλοιά μας. Με λεωφορείο, τρένο ή αυτοκίνητο φτάνετε 
απευθείας στο Μπάρι και ξεκινάτε την ονειρική εμπειρία. Ταξιδεύετε στην Ελλάδα ή την Τουρκία; 
Συνδυάστε την περιήγηση στην πόλη ή την εκδρομή στην ύπαιθρο με μια κρουαζιέρα από τις «Εικόνες του 
Αιγαίου» ή από το «Ειδυλλιακό Αιγαίο» μας. Μήπως ταξιδεύετε στην Ιταλία; Προσθέστε μια κρουαζιέρα 
μας στο τουριστικό σας πακέτο, επιβιβαστείτε στο περήφανο Celestyal Crystal από το λιμάνι του Μπάρι 
και ζήστε μία από τις μαγευτικές 7ήμερες κρουαζιέρες μας στη Μεσόγειο.

Αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε στους νέους μας
προορισμούς για το 2015!
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Πελοπόννησος, Ολυµπία

Άγιοι Σαράντα, Αλβανία

Αυτό το ανόθευτο παραθαλάσσιο θέρετρο θα σας αγκαλιάσει µε το ατελείωτο γαλάζιο που φωτίζει

τις ακτές του Ιονίου και τις χρυσές αµµουδιές του. Στο γειτονικό Βουθρωτό θα ανακαλύψετε ένα

ρωµαϊκό ναό, το αµφιθέατρο και µια βυζαντινή βασιλική.

Μπάρι, Ιταλία
Το Παλιό Μπάρι µοιάζει µε ατµοσφαιρικό λαβύρινθο, όπου κυριαρχούν πάνω από 40 εκκλησίες,

η Νορµανδική Βασιλική του Αγίου Νικολάου, η Επαρχιακή Πινακοθήκη του Μπάρι και το

ξακουστό Καστέλο Σβέβο.

Κεφαλονιά
Το µεγαλύτερο νησί του Ιονίου, µε συνολικά 250 χιλιόµετρα ακτογραµµής, ικανοποιεί µε το

παραπάνω τόσο τους λάτρεις της θάλασσας όσο και τους εξερευνητές. Ο Αίνος, από τα ψηλότερα

βουνά της δυτικής Ελλάδας, αποτελεί εθνικό δρυµό.

Κέρκυρα
Το φινετσάτο αυτό νησί, διαθέτει περισσότερες από 30 παραλίες µε «γαλάζια σηµαία» και είναι

σωστός παράδεισος αρχιτεκτονικής καλαισθησίας. Το Λιστόν, η πλατεία µε τις τοξοστοιχίες

στο κέντρο της πρωτεύουσας, είναι το τέλειο σηµείο για να απολαύσετε τον καφέ σας όλες τις

ώρες αλλά και για να χαζέψετε την αέναη περαντζάδα.

Ντουµπρόβνικ, Κροατία

Αποκαλείται το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής». Περιδιαβείτε τη συνοικία µέσα από τα

µεγαλόπρεπα µεσαιωνικά τείχη της πόλης, που ολοκληρώθηκαν το 1500, κι ανεβείτε µέχρι

την κορυφή του λόφου Srdj µε το τελεφερίκ.



Κέρκυρα

Πρώτη μέρα στο 
κρουαζιερόπλοιο και έχω 
ήδη ενθουσιαστεί! 
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NEΟΙΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Ηγουµενίτσα
Το πολυσύχναστο, γραφικό λιµάνι περιβάλλεται από τα βουνά της Β.Δ. Ελλάδας.

Εδώ ανακαλύφθηκαν τα ερείπια δύο ναών κι ενός αρχαίου θεάτρου.

Καλαµάτα
Η παλιά πόλη, κάτω από το Κάστρο του 13ου αιώνα, ξαναχτίστηκε από τους Γάλλους το 1830

και φιλοξενεί σήµερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας καθώς και το Στρατιωτικό Μουσείο.

Κατάκολο
Η γραφική, ήρεµη παραθαλάσσια πόλη στη δυτική Ελλάδα, αριθµεί µόλις 600 κατοίκους και

είναι η ιδανική αφετηρία για επίσκεψη στην Αρχαία Ολυµπία.

Κότορ, Μαυροβούνιο
Η οχυρωµένη µεσαιωνική πόλη ξεπροβάλλει ανάµεσα στα σµαραγδένια νερά και τα κατάφυτα

τριγύρω βουνά. Μέσα από τα ανθεκτικά τείχη, ξετυλίγεται έν
ας λαβύρινθος αρχιτεκτονικού

µεγαλείου.

Μονεµβασιά
Η ατµοσφαιρική καστροπολιτεία της Μονεµβασιάς, στις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου,

συγκαταλέγεται στα ωραιότερα αξιοθέατα της Ελλάδας. Μέσα στα τείχη κρύβεται ένα

δαιδαλώδες µεσαιωνικό χωριό.

Ναύπλιο
Από τις οµορφότερες πόλεις της Πελοποννήσου, το Ναύπλιο ή Ανάπλι είναι ιδιαίτερα

ροµαντικό, κοµψό και σε απόλυτη αρχιτεκτονική αρµονία. Ταξιδέψτε πίσω στο χρόνο, στον

16ο αιώνα, περιδιαβαίνοντας την Πλατεία Συντάγµατος στην καρδιά της πόλης.
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Τσεσµέ

Σάµος
Ίος Μήλος

Ζήστε τις Ειδυλλιακές Κρουαζιέρες μας!
Με τις "Ειδυλλιακές Κρουαζιέρες" μας σας ταξιδεύουμε στα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά και τους θησαυρούς 
της Μεσογείου. Σε κλασικούς προορισμούς αλλά και σε στολίδια ανόθευτα, που ξεδιπλώνουν τον δικό τους 
υπέροχο μικρόκοσμο σε κάθε αντάμωμα. Διαλέξαμε έναν-έναν αυτούς τους μοναδικούς προορισμούς για τους 
κοσμοπολίτες ταξιδιώτες μας που αγαπούν το Αιγαίο κι επιθυμούν να το εξερευνήσουν περισσότερο. Ως η μόνη 
εταιρεία κρουαζιέρας στην Ελλάδα με αφετηρία μας ελληνικά λιμάνια, γνωρίζουμε καλύτερα από όλους τις 
τοποθεσίες όπου σας ταξιδεύουμε. Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στα καλύτερα σημεία ενδιαφέροντος. Και η 
εμπειρία ξεκινά…

w w w. c e le s t y a lc r u i s e s . c o m

Τσεσµέ
Οι αµµώδεις παραλίες του Τσεσµέ που µοιάζουν µε ζαχαρένιο όνειρο, θα σας ενθουσιάσουν.

Μην παραλείψετε µια επίσκεψη στο Κάστρο του Τσεσµέ, στην Αρχαία Έφεσο, στη Σµύρνη

(3η µεγαλύτερη µητρόπολη της Τουρκίας) και στο παραθαλάσσιο θέρετρο Αλακάτι, αγαπηµένο

σηµείο συνάντησης για τους διάσηµους και πλούσιους της Σµύρνης.

Χίος
Στο κέντρο της µυροβόλου Χίου ξεχωρίζει το ιστορικό µοναστήρι της Νέας Μονής και ο

Κάµπος, σπάνιο οικιστικό σύνολο µε ατελείωτες φυτείες από λεµονόδεντρα, µανταρινιές και

πορτοκαλεώνες. Στα Ν.Δ. βρίσκονται τα Μαστιχοχώρια του 13ου αιώνα. Εδώ ευδοκιµούν

κατά αποκλειστικότητα τα µαστιχόδεντρα, από όπου παράγεται η φηµισµένη Χιώτικη Μαστίχα.

Ίος
Στη µικροσκοπική, θετικά φορτισµένη Ίο θα συναντήσετε τον Πρωτοκυκλαδικό Οικισµό

του Σκάρκου αλλά και 365 εκκλησιές, µία για κάθε µέρα του χρόνου. Η κουκλίστικη

πρωτεύουσα Χώρα, ρίχνει τα λευκά φορέµατά της στα παραδοσιακά σπιτάκια και τα ανηφορικά

σοκάκια και χαρίζει ατελείωτη θέα προς το Αιγαίο.

Κως
Ελάχιστα έξω από την πόλη της Κω βρίσκεται το πιο διάσηµο µνηµείο του νησιού, το

Ασκληπιείο, που χρονολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ.. Απολαύστε το απόγευµά σας στην

παραλία Μπράβο µε τα κρυστάλλινα νερά ή στο κατάφυτο ορεινό χωριό Ζιά.



Κως

Η Σαντορίνη είναι απλά… 
μαγική. Αυτό το μεγαλόπρεπο 
ηλιοβασίλεμα που ρίχνει τα 
δίχτυα του κάθε απόγευμα, σε 
υπνωτίζει με απίστευτη χάρη. 
Και ναι, ήμουν εκεί!
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Milos
Το ηφαιστειογενές νησί της Μήλου µε τον ιδιαίτερο γεωλογικό του πλούτο είναι και το νησί

των Κυκλάδων µε τις περισσότερες ακρογιαλιές. Ανηφορίστε στην Παναγία Θαλασσίτρα,

χτισµένη σε µαύρο βράχο, κι απολαύστε τη θέα προς το φωτεινό Αιγαίο. 

Σάµος
Αποτελεί τη γενέτειρα µερικών από τα µεγαλύτερα µυαλά της Αρχαίας Ελλάδας, όπως ήταν

ο µαθηµατικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας. Χορτάστε µια 4x4 περιπέτεια, συµµετέχετε σε ένα

παραδοσιακό Σαµιώτικο Γλέντι ή χαλαρώστε παραλία Τσαµαδού.

Σύµη
Πάνω από το λιµάνι, χαζέψτε τα παλιά αρχοντικά των σφουγγαράδων και τα ογκώδη

καπετανόσπιτα. Δίπλα στον οµώνυµο κόλπο, βρίσκεται η ιστορική Ιερά Μονή του Αρχαγγέλου

Μιχαήλ του Πανορµίτη που περιστοιχίζεται από το γενναιόδωρο πράσινο της φύσης.

Ολόκληρο το νησί της Σύµης έχει κηρυχθεί Αρχαιολογικός Χώρος από το ΚΑΣ.

Σύρος
Η Σύρος ή Σύρα, είναι η «Αρχόντισσα των Κυκλάδων». Κάντε µια βόλτα από την

αριστοκρατική συνοικία Βαπόρια ή αλλιώς «Μικρή Βενετία», µε τα δεκάδες νεοκλασικά της

και τα αρχοντόσπιτα που ανήκαν άλλοτε σε τραπεζίτες, πλοιοκτήτες κι εµπόρους.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:«ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΑΓΑΙΟ»
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Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στις
«Εικόνες του Αιγαίου» μας!
Ονειρική εμπειρία να ανακαλύπτεις τους πιο υπέροχους, κλασικούς προορισμούς της Ελληνικής Μεσογείου. Με τις «Εικόνες του 
Αιγαίου» σας ταξιδεύουμε σε αρχαίες πόλεις, σε θρυλικά λιμάνια, σε σημεία που κόβουν την ανάσα και δέχονται χιλιάδες 
επισκέπτες κάθε χρόνο από όλα τα μέρη της γης. Γεμάτα Ιστορία, βαρυσήμαντους πολιτισμούς και μυστικά, τα μέρη αυτά θα σας 
πλημμυρίσουν δέος. Η Ελληνική Μεσόγειος είναι ολοζώντανη και οι θησαυροί της αξέχαστοι. Και είναι το σπίτι μας. Ελάτε να το 
εξερευνήσουμε παρέα!

Σαντορίνη
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Πάτµος

Ρόδος

Μύκονος

Ηράκλειο

Άγιος Νικόλαος Κρήτης
Το «Σαιν-Τροπέ της Κρήτης», σας καλωσορίζει µε τα δεκάδες καφέ του, το υπέροχο

Αρχαιολογικό Μουσείο και τη Λίµνη Βουλισµένη ή απλώς Λίµνη που θα αιχµαλωτίσει το

βλέµµα σας. Τα παραθαλάσσια πολυτελή θέρετρα της Ελούντας είναι σε κοντινή απόσταση,

από όπου µε καϊκάκι µπορείτε να προσεγγίσετε το νησί της Σπιναλόγκα.

Αθήνα
Η κοσµοπολίτικη πρωτεύουσα Αθήνα που πάλλεται από ζωή κι ενέργεια, κατακλύζεται από

σηµαντικότατα µνηµεία, κοµψά καφέ και σικάτα καταστήµατα. Περιπλανηθείτε στις γειτονιές

της Πλάκας κάτω από την µεγαλεπήβολη Ακρόπολη, κι επισκεφτείτε το Νέο Μουσείο της

Ακρόπολης, από τα πιο εντυπωσιακά όλου του κόσµου.

Ηράκλειο Κρήτης
Το Ηράκλειο Κρήτης είναι πατρίδα σηµαντικών ανθρώπων των Γραµµάτων και των Τεχνών.

Το δε λιµάνι του, κάποτε ενετικό, βραβεύτηκε το 2012 ως το 2ο καλύτερο λιµάνι κρουαζιέρας

στον κόσµο. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Μινωικό Παλάτι της Κνωσού, εδώ όπου

γεννήθηκε ο 1ος Πολιτισµός της Ευρώπης.

Κωνσταντινούπολη
Η σύγχρονη, µαγευτική Πόλη είναι ένα από τα µεγαλύτερα κέντρα του κόσµου, πατρίδα µεταξύ

άλλων της Αγιάς Σοφιάς, του Ελληνικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, των κήπων της

πλατείας Σουλτάν Αχµέτ και της δαιδαλώδους Μεγάλης Αγοράς.



Αθήνα

Η Ανατολική Μεσόγειος είναι 
πράγματι ανεπανάληπτη. Το καλό 
φαγητό, η ζεστή φιλοξενία, τα 
μουσεία και οι αρχαιολογικοί 
χώροι είναι το κάτι άλλο. Δε 
μπορώ να ξεχωρίσω ποιό απ' όλα 
προτιμώ περισσότερο!
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Κουσάντασι
Οι λευκές αµµουδιές του Κουσάντασι θα σας συναρπάσουν, όπως και η αρχαία πόλη της Εφέσου

σε απόσταση µόλις 19 χλµ.. Στο Κουσάντασι βρίσκεται και το θαλάσσιο πάρκο ψυχαγωγίας

Adaland Aquapark, το µεγαλύτερο της Ευρώπης.

Μύκονος
Βουτήξτε στο όνειρο, σε ένα από τα δηµοφιλέστερα και πιο γλεντζέδικα νησιά του Αιγαίου.

Βολτάρετε στα φιδίσια σοκάκια της Μυκονιάτικης Χώρας και το βράδυ, γνωρίστε την έντονη

προσωπικότητα του «Νησιού των Ανέµων»… by night.

Πάτµος
Άλλοι την ονοµάζουν «Ιεροσόλυµα του Αιγαίου» κι άλλοι το «Νησί της Αποκάλυψης».

Πιστεύεται πως στο ιερό νησί της Πάτµου, ο Ιωάννης ο Θεολόγος συνέγραψε την «Αποκάλυψη»

και πολύ πιθανό το «Ευαγγέλιο», στη σπηλιά της Αγίας Άννας. Μαζί µε το Σπήλαιο της

Αποκάλυψης, η Μονή της Πάτµου του 1088 που στρογγυλοκάθεται στην κορυφή της Χώρας,

αποτελούν το σήµα-κατατεθέν του νησιού.

Ρόδος
Η Μεσαιωνική Πόλη στην καρδιά της Ρόδου µέσα από τα τείχη, κρύβει 2.400 χρόνια

ιστορίας και είναι η µεγαλύτερη ζωντανή Μεσαιωνική Πόλη της Ευρώπης. Όσο για την

Ακρόπολη της διατηρητέας Λίνδου, ορθώνεται απότοµα πάνω από το Αιγαίο και χρονολογείται

από τον 4ο αιώνα π.Χ..

Σαντορίνη
Το µυστηριακό, πρωτόγονο νησί της Σαντορίνης µε την δαντελωτή καλντέρα, τη µεγαλύτερη

στον κόσµο, αποπλανεί σαν άλλη Σειρήνα τους επισκέπτες. Μην χάσετε το ονειρεµένο λιόγερµα

από την υπόσκαφη Οία.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:«ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥΑΓΑΙΟΥ»
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Ελάτε μαζί μας σε ονειρεμένες εκδρομές
Στη Celestyal Cruises γνωρίζουμε όχι μόνο πώς να σας ταξιδεύουμε με φροντίδα, άνεση κι ασφάλεια, αλλά 
και πως να κάνουμε το κάθε ταξίδι σας ακόμη πιο συναρπαστικό, όταν πια το πλοίο δέσει και κατεβείτε 
στην ξηρά. Ξέρουμε κάθε σπιθαμή της Μεσογείου και σας πηγαίνουμε στους καλύτερους προορισμούς και 
στα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Θέλουμε να γνωρίσετε από κοντά τον Πολιτισμό και την Ιστορία του κάθε 
τόπου, τις γεωλογικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Θέλουμε να γευτείτε τα τοπικά προϊόντα, να 
μυρίσετε τη φύση, να βουτήξετε σε σμαραγδένια νερά, να αγγίξετε εξαιρετικά ηλιοβασιλέματα και 
πανοραμική θέα. Κάντε πεζοπορία μέσα σε φαράγγια, γνωρίστε τοποθεσίες ιδιαίτερης θρησκευτικής 
σημασίας, όπως η Αγία Σοφία, το μεγαλύτερο Βυζαντινό μνημείο, περιηγηθείτε σε υπαίθρια μουσεία, όπως 
είναι η Αρχαία Έφεσος, απολαύστε παζάρια που μοιάζουν με ατέλειωτες πολιτείες, χαλαρώστε... σε κάποια 
παραλία του Αιγαίου... Ό,τι σας ευχαριστεί θα το βρείτε σε κάποιο από τα εξαιρετικά πακέτα εκδρομών που 
προσφέρουμε.

Σας υποσχόµαστε µια ασφαλή, ποιοτική και συναρπαστική εµπειρία κάθε φορά.

Οι εκδροµές µας είναι άψογα οργανωµένες µέχρι την τελευταία λεπτοµέρεια από

υπεύθυνους και αξιόπιστους ταξιδιωτικούς φορείς. Ολοι οι τοπικοί συνεργάτες µας

( πράκτορες, ξεναγοί, οδηγοί) έχουν επιλεχθεί προσεκτικά για το υψηλό επίπεδο

των υπηρεσιών που προσφέρουν και την αγάπη για τον τόπο τους. Κατά τη

διάρκεια κάθε εκδροµής, οι υπεύθυνοι του πλοίου  είναι σε µόνιµη επικοινωνία

µε τον υπεύθυνο των εκδροµών, ο οποίος τους ενηµερώνει άµεσα για οποιαδήποτε

Κως

Κουσάντασι

w w w. c e le s t y a lc r u i s e s . c o m

Αθήνα

Έφεσος



αργοπορία προκύψει. Τόσο εµείς όσο και οι συνεργάτες µας έχουµε ένα σκοπό,

να σας προσφέρουµε ότι καλύτερο διαθέτει ο  τόπος που επισκεπτεστε σε µία

άριστα οργανωµένη και αξέχαστη εµπειρία. Ξεχάστε το ρολόι στην καµπίνα και

περάστε καλά. Εσείς, επικεντρωθείτε µόνο στους θησαυρούς που σας περιβάλουν,

µοναδικοί πολιτισµοί, φανταστικές παραλίες, τοπικές λιχουδιές , πανοραµικά πλάνα.

Χαλαρώστε και απολαύστε τη µοναδική εµπειρία της εκδροµής στον τόπο που

επισκέπτεστε. Ελάτε µαζί µας και στην ξηρά.

Μύκονος

Ανάμεσα σε τόσες εκδρομές σε 
κάθε προορισμό, δεν ξέρεις 
ποιά να πρωτοδιαλέξεις!

Sofia29
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Οι μοναδικές μας Θεματικές Εκδηλώσεις εν πλω είναι
απλώς ακαταμάχητες!
Στην Celestyal Cruises γνωρίζουμε πολύ καλά πως θέλετε, πέρα από τους ονειρεμένους προορισμούς μας, να ζήσετε πολλά 
παραπάνω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Θέλετε να βιώσετε ονειρικές εμπειρίες πάνω στο πλοίο: Αρχαιολογία, Ιστορία, Έθιμα, 
Παραδοσιακή Μουσική και Χορός, Τοπική Κουζίνα, Κρασί, Μπύρα, Ούζο και Μαστίχα, Σύγχρονες Ελληνικές Μουσικές 
Επιτυχίες… Θέλετε να συμμετέχετε σε εκδηλώσεις, γιορτές, παρουσιάσεις και θεάματα. Θέλετε να μάθετε, να γνωρίσετε, να 
δοκιμάσετε, να παρασυρθείτε σε γεύσεις, αρώματα, γνώσεις, ήχους, κίνηση. Το πρόγραμμα με τις Θεματικές μας Εκδηλώσεις εν 
πλω για το 2015 είναι σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιήσει τα γούστα κι ενδιαφέροντά σας με ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η 
Ελλάδα μας. Μάθετε περισσότερα για τους προορισμούς που επισκέπτεστε, την ιστορία και κληρονομιά, γνωρίστε το παρελθόν 
αρχαίων πόλεων και μεσαιωνικών κάστρων, γευτείτε έξοχα ελληνικά κρασιά, καθώς και παραδοσιακά ελληνικά πιάτα και 
γλυκίσματα, απολαύστε αγαπημένες μουσικές επιτυχίες, τραγουδήστε και χορέψτε με την ψυχή σας. Αυτή την εμπειρία δεν 
πρέπει να τη χάσετε!

w w w. c e le s t y a lc r u i s e s . c o m



Χορεύαμε, γελάγαμε και 
τραγουδούσαμε όλο το 
βράδυ… Δεν θυμάμαι την 
τελευταία φορά που πέρασα 
τόσο αξέχαστα. Μαγική
εμπειρία πάνω στο πλοίο!

Sofia29



Εις υγείαν και καλή όρεξη!
Με την επιβίβαση στα κρουαζιερόπλοιά μας, κάθε επιβάτης δικαιούται το ειδικό ποτών, το οποίο του προσφέρει οχτώ ποτά 
την ημέρα.

Θέλετε να απολαύσετε την κρουαζιέρα σας ακόμη πιο διασκεδαστικά, ανέμελα και γευστικά; Τότε το Πακέτο Απεριόριστης 
Κατανάλωσης Ποτών* θα σας συναρπάσει! Αναβαθμίστε το Πακέτο Ποτών σας στο Πακέτο Απεριόριστης Κατανάλωσης 
Ποτών και θα μπορείτε να απολαμβάνετε κάθε μέρα, από την ώρα που ανοίγουν τα μπαρ και τα εστιατόριά μας μέχρι αργά το 
βράδυ, όσα αλκοολούχα και μη ποτά επιθυμείτε. Κρασιά, ποτά, κοκτέιλ, μπύρες, χυμοί, καφέδες και αναψυκτικά θα είναι 
όλα διαθέσιμα για απεριόριστη κατανάλωση!

Αναβαθμίστε το Ειδικό
Πακέτο Ποτών σας

σε Πακέτο Απεριόριστης
Κατανάλωσης!

Χάλκινο βραβείο στην
ανάδειξη τοπικής κουζίνας

Είναι αδύνατο να αντισταθείτε στα λαχταριστά µας γεύµατα!

"Καλή µας Όρεξη! Οι κρουαζιέρες µας στην Celestyal Cruises αποτελούν,

όχι µόνο ένα ταξίδι στους πιο διαλεχτούς προορισµούς της Ελληνικής

Μεσογείου, αλλά και κι ένα ταξίδι στην Ελληνική Κουζίνα, ξακουστή για

την απλότητα και τα υγιεινά της χαρακτηριστικά. Όλα µας τα πιάτα

ετοιµάζονται πάνω στο πλοίο, χρησιµοποιώντας φρέσκα, εποχιακά, τοπικά

προϊόντα: σκόρδο και κρεµµύδι, αγκινάρες και µελιτζάνες, ντοµάτες, τυρί

φέτα, ελιές και φυσικά το πολύτιµο ελαιόλαδο.

Οι έµπειροι σεφ µας αγαπούν την Ελληνική Κουζίνα και την τιµάνε

χρόνια τώρα. Από τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές που ταξιδεύουν

ταπεινά και περήφανα από τη µία γενιά στην επόµενη µέχρι πιο γκουρµέ

14 w w w. c e le s t y a lc r u i s e s . c o m

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
Περισσότερες πληροφορίες στο www.celestyalcruises.com



Η ελληνική κουζίνα είναι πάντα 
τόσο λαχταριστή! Και σε 
συνδυασμό με την απίστευτη 
φιλοξενία της Celestyal 
Cruises, κάθε γεύμα γίνεται 
ακόμη πιο αξέχαστο!

Sofia29

πιάτα κι ευφάνταστους συνδυασµούς, κάθε µία µας επιλογή τιµά απόλυτα

την Ελληνική Γαστρονοµία. Σε κάθε γεύµα, ακόµη και στον ατελείωτο

µπουφέ του Πρωινού, θα βρείτε ολόφρεσκο ελληνικό γιαούρτι, ποικιλία

από αχνιστά ψωµάκια και φρεσκοαλεσµένο, ζεστό καφέ. Στις προτάσεις µας

θα ξεχωρίσετε ακόµη έξοχα πιάτα από τις πλέον αγαπηµένες διεθνείς

κουζίνες και ψαγµένες ετικέτες. Στην Ελλάδα η παραγωγή Οίνου µετρά

πάνω από 4.000 χρόνια ιστορίας και η εκλεκτή κάβα µας θα σας

ενθουσιάσει. Το 2014 µας απονεµήθηκε το Χάλκινο Βραβείο στα

«Ελληνικά Βραβεία Τουρισµού», για την εξαιρετική Τοπική Ελληνική

Κουζίνα που προσφέρουµε στα κρουαζιερόπλοιά µας.



16

Ψυχαγωγία για όλη την Οικογένεια!
Κάθε μέρα στα κρουαζιερόπλοιά μας είναι μια καινούργια ημέρα γεμάτη περιπέτεια, παιχνίδι, θέαμα, φανταστική 
ψυχαγωγία για κάθε ηλικία και ταλέντο. Οι δραστηριότητες που έχουμε οργανώσει για σας, ξεκινάνε από νωρίς 
για τους πολύ πρωινούς τύπους και συνεχίζονται καθόλη τη διάρκεια της μέρας μέχρι το βραδάκι. Κι αν είστε 
περισσότερο… καθιστικός τύπος, διαθέτουμε τάβλι, ντάμα, σκάκι κι άλλα πολλά επιτραπέζια.

Στις κρουαζιέρες µας µπορείτε να… εκφραστείτε ελεύθερα. Χορέψτε

µέχρι τελικής πτώσης και τραγουδήστε µε την ψυχή σας. Τα δικά µας

κλαµπ γεµίζουν ασφυκτικά κάθε βράδυ και η πίστα µας ενώνει

ενθουσιασµένους ταξιδιώτες από κάθε σηµείο του πλανήτη που

πιάνονται χέρι και χορεύουν όλοι µαζί. Αν δε γνωρίζετε καλά τα

βήµατα, προσφέρουµε και Μαθήµατα Χορού κατά τη διάρκεια της µέρας.

Για να είστε πανέτοιµοι µέχρι το βράδυ. Τι άλλο έχουµε ετοιµάσει

για σας; Απολαύστε live µελωδίες από πιάνο, τραγουδήστε καραόκε,  

w w w. c e le s t y a lc r u i s e s . c o m



πάρτε µέρος σε διαγωνισµούς ταλέντου. Στα πλοία µας ηχεί

πάντα και παντού Μουσική. Σε κάθε µας κρουαζιερόπλοιο έχουµε

δηµιουργήσει εντυπωσιακά κλαµπ, µε επαγγελµατικά ηχητικά συστήµατα

και φωτορυθµικά. Ο έµπειρος d.j. παίζει τις µεγαλύτερες, ελληνικές

και ξένες, επιτυχίες. Κρατήστε στο χέρι το κοκτέιλ σας και ξεφαντώστε.

Μην χάσετε τις Βραδιές Λάτιν που οργανώνουµε. Είναι περιβόητες

κι αξίζει να τις ζήσετε από κοντά.

Κάθε μέρα έχω να κάνω κάτι 
διαφορετικό, πρωτότυπο, 
διασκεδαστικό πάνω στο 
πλοίο. Περιμένω πως και πως 
κάθε απόγευμα στην καμπίνα 
μου το πρόγραμμα της 
επόμενης μέρας.

Sofia29
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Κάντε τις αγορές σας αφορολόγητα και χωρίς ΦΠΑ
στα καταστήματά μας! 
Κάντε μια βόλτα από το κατάστημα του πλοίου και θαυμάστε τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων που διαθέτουμε, σε εξαιρετικά 
ανταγωνιστικές τιμές. Προμηθευτείτε εκλεκτές λιχουδιές και οινοπνευματώδη, είδη καπνού ή πιο πρακτικά είδη καθημερινής 
ανάγκης που μπορεί να ξεχάσατε σπίτι. Διαλέξτε αναμνηστικά δώρα για τους αγαπημένους σας που αναμένουν με ενθουσιασμό 
την επιστροφή σας και χαρείτε αφορολόγητα ψώνια.

Πείτε «Καλημέρα!» στα καλύτερα διεθνή αρώματα, σε καλλυντικά, προϊόντα περιποίησης, σε αξεσουάρ και ρολόγια. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε πολλές επώνυμες δημιουργίες. Ανακαλύψτε τη συλλογή μας από κομψές τσάντες, αξεσουάρ και κοσμήματα, ενώ η 
ποικιλία μας σε αρώματα όπως και στα φυσικά προϊόντα περιποίησης προσώπου, σώματος και μαλλιών της γνωστής διεθνούς 
αλυσίδας Korres, με έδρα την Αθήνα, θα σας ενθουσιάσουν.
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Ένα µεγάλο τµήµα των duty free καταστηµάτων µας είναι αφιερωµένο

στα παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα, όπως η κάπαρη, οι ελιές και το

θυµάρι. Χαρίστε στους φίλους ένα µπουκάλι ελληνικό κρασί εξαιρετικής

ποιότητας, ποτά, ούζο και µαστίχα. Στείλτε στους φίλους σας στο

εξωτερικό φυσικά καλλυντικά ή κοσµήµατα, αντικείµενα και ενθύµια  



Η ποικιλία στα καταστήματα 
του κρουαζιερόπλοιου της 
Celestyal Cruises ήταν 
πραγματικά μοναδική! Την 
επόμενη φορά θα φέρω μαζί 
μου μία επιπλέον βαλίτσα!

Sofia29

φτιαγµένα στην Ελλάδα. Θα το εκτιµήσουν. Πλέουµε σε διεθνή ύδατα,

που σηµαίνει ότι δεν πληρώνετε ΦΠΑ ή φόρους για οποιαδήποτε

αγορά σας στο πολυκατάστηµα ή στα duty free µαγαζιά µας.

Ταξιδέψτε µαζί µας κι απολαύστε αγορές.
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Μπείτε στη δική μας οικογένεια, στα πλοία μας!
Ο στόλος μας αποτελείται από πλοία που θυμίζουν μεγαλεία σημαντικών εποχών, όταν τα 
καταστρώματα και κιγκλιδώματα ήταν καμωμένα από ξύλο, όταν τα κρουαζιερόπλοια σε ταξίδευαν 1η 
θέση με μια αξέχαστη δόση πολυτέλειας, πέρα από τα συνηθισμένα, όταν το ταξίδι ήταν κάτι 
συγκινητικό.  Ανεβαίνοντας τη ράμπα του πλοίου θέλουμε να νιώσετε βασίλισσες και βασιλιάδες. 
Είμαστε μια πλωτή πολιτεία που κάνει τη Μεσόγειο σπίτι σας για όσο το θελήσετε. Καλωσήρθατε!
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Celestyal Olympia

Celestyal Crystal

Celestyal Olympia

Ταξιδέψτε στις «Εικόνες του Αιγαίου», ξεκούραστα και πλουσιοπάροχα

µε το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia. Καθίστε στο κατάστρωµα

«Ήρα» κι απολαύστε κάτω από τον γαλάζιο, φωτεινό ουρανό το ποτό σας.

Ρουφήξτε τον καθαρό, φρέσκο αέρα του Αιγαίου δίπλα στην πισίνα.

Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia διαθέτει µία σειρά από ανέσεις:

2 σαλόνια, 5 µπαρ, 3 εστιατόρια, 1 πλήρως εξοπλισµένο γυµναστήριο,

το ινστιτούτο οµορφιάς “Sana” και φυσικά ειδικά διαµορφωµένο

παιδότοπο. Γευτείτε την ουσία της κρουαζιέρας, κάνοντας ένα υπέροχο

ταξίδι για όλη την οικογένεια.



Έζησα την απόλυτη 
χαλάρωση! Μέσα σε λίγες 
μέρες ανανεώθηκα 
απίστευτα. Θα επανέλθω, 
εννοείται.

Sofia29

Celestyal Crystal

Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Crystal λάµπει στη Μεσόγειο και σε

κάθε ταξίδι του. Θα το ερωτευτείτε µε την πρώτη… επιβίβαση. Θα σας

µεταφέρει σε ιερούς προορισµούς, σε λόφους του Αιγαίου, σε υπέροχα

ακρογιάλια, κατακόµβες κι αριστοκρατικές συνοικίες.

Αφήστε το Celestyal Crystal να σας καλοµάθει: 2 εστιατόρια, 2 µπαρ,

1 καφέ, το καζίνο και το ινστιτούτο περιποίησής µας. Ταξιδέψτε µαζί του!
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Ο Όμιλος
Louis Cruises 
Με έτος ίδρυσης τις αρχές του 1970 υπό την επωνυμία “Louis Cruises”, έχει κατακτήσει 
σήμερα και διαπρέπει στον κλάδο της Κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου. 
Διαθέτουμε έναν περήφανο στόλο που αποτελείται από συνολικά 5 κρουαζιερόπλοια, εκ των 
οποίων τα 3 αναχωρούν από τα δύο κυριότερα λιμάνια της Αθήνας, αυτά του Πειραιά και του 
Λαυρίου και από το λιμάνι της Λεμεσού, στην Κύπρο. Με αφετηρία τον Πειραιά και το 
Λαύριο, τα κρουαζιερόπλοια της προσεγγίζουν τη Χίο, την Κρήτη, την Ίο, την Κω, τη Μήλο, τη 
Μύκονο, την Πάτμο, τη Ρόδο, τη Σάμο, τη Σαντορίνη, τη Σύμη και τη Σύρο, τα τούρκικα 
λιμάνια της Κωνσταντινούπολης και του Κουσάντασι, την Κεφαλονιά, την Κέρκυρα, τη 
Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Ιταλία και τις Δαλματικές Ακτές. 

Τα Βραβεία μας
Αναδειχτήκαμε ως η «Επιβατική Γραμμή της Χρονιάς» το 2010 κατά τη διάρκεια των 
ετήσιων διακρίσεων της Lloyds Lists για τις ελληνικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στη 
λίστα της. Επιπλέον, λάβαμε 2 φορές μάλιστα το βραβείο «Επιλογή των Ταξιδιωτών» από το 
No1 ταξιδιωτικό περιοδικό στον κόσμο, Condé Nast Traveler. Το 2014, μας απονεμήθηκε 
το χρυσό βραβείο για τη Συμβολή μας στην Τοπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, χάρη στη 
σημαντική συνεισφορά μας στην Ελληνική Οικονομία ως η μοναδική εταιρεία κρουαζιέρας 
στην Ελλάδα με αφετηρία της ελληνικά λιμάνια. Επίσης, λάβαμε δύο χάλκινα βραβεία: ένα 
για την ολοκληρωμένη επικοινωνιακή μας καμπάνια για το 2013 με στόχο την προβολή και 
προώθηση των ελληνικών προορισμών σε συνολικά 17 χώρες και ένα για την πλούσια 
Ελληνική Γαστρονομική Εμπειρία που παρέχουμε στους επιβάτες μας.
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Χρυσό βραβείο στην υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων
Χάλκινο βραβείο στην ανάδειξη τοπικής κουζίνας
Χάλκινο βραβείο στη διαφημιστική καμπάνια

Η κρουαζιέρα υπόκειται στους όρους μεταφοράς της Celestyal Cruises και αποτελούν μέρος της σύμβασης των επιβατών κρουαζιέρας.
Αντίγραφο της σύμβασης μπορείτε να λάβετε κατόπιν αιτήσεως ή να την «κατεβάσετε» από το διαδίκτυο, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.celestyalcruises.com 

Louis Group

Ο όµιλος Louis ιδρύθηκε το 1935, αρχικά σαν ένα µικρό ταξιδιωτικό

πρακτορείο. Σήµερα, η Louis Group κατέχει µία από τις πλέον

ηγετικές θέσεις ως Ταξιδιωτικός Όµιλος µε δραστηριοποίηση στην

Ανατολική Μεσόγειο, διαθέτοντας συνολικά 5 κρουαζιερόπλοια,

19 ξενοδοχεία στην Κύπρο και την Ελλάδα και απασχολώντας

περισσότερους από 6.000 εργαζόµενους µε ειδίκευση στον τοµέα

του Ταξιδίου. Δύο από τα πλοία του στόλου µας, το “Thomson Spirit”

και το “Thomson Majesty” έχουν ναυλωθεί από την Thomson Cruise

 που ανήκει στην TUI AG. Η στρατηγική συµµαχία της Celestyal



Cruises µε κυρίαρχους στο χώρο των tour operators όπως είναι η

TUI AG, της έχει επιτρέψει να ενισχύει τη θέση της στην αγορά

της Διεθνούς Κρουαζιέρας. Ο όµιλός µας φιλοξενεί όλο το χρόνο

δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες από κάθε γωνιά της γης. Είµαστε

περήφανοι για τις κρουαζιέρες που οργανώνουµε όπως και για τις

αξίες κι ευκαιρίες που δηµιουργούµε. Προσφέρουµε στον ταξιδιώτη

ό,τι πιο αξιόλογο στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του

οµίλου Louis Group.



Πληροφορίες και κρατήσεις:
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