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Καλώς ορίσατε στο πλοίο

Καλέστε στο +1 305 341 0205 (μόνο στα Αγγλικά)
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.celebritycruises.com

Είτε έχετε επιλέξει μια βολική λύση, όπως να κάνετε τον γύρο της Ευρώπης,

Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

είτε ή να πάτε πιο μακριά, τα απίστευτα πλοία μας κάνουν το ταξίδι εξίσου
εντυπωσιακό με τους προορισμούς μας. Έχουμε αναγάγει τον σχεδιασμό,
την πολυτέλεια και την καινοτομία στο υψηλότερο επίπεδο για να σας
προσφέρουμε μια εμπειρία διακοπών εντελώς διαφορετική από οτιδήποτε
άλλο θα βρείτε στην ξηρά ή στη θάλασσα. Αυτό είναι το Modern Luxury.
Αν δεν έχετε ταξιδέψει ποτέ με την Celebrity Cruises, ελάτε μαζί μας για
να δείτε και μόνοι σας γιατί έχουμε κερδίσει τόσα πολλά βραβεία. Αν, πάλι,
επιστρέφετε σε εμάς για άλλη μια φορά για να κάνετε τις διακοπές που σας
αξίζουν — καλώς ορίσατε ξανά.
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Συμμετάσχετε στη συζήτηση:
www.facebook.com/celebritycruises
Χρησιμοποιείτε αποκωδικοποιητή QR;
Σαρώστε τον κωδικό με τοτηλέφωνό σας
και μεταβείτε απευθείας στην ιστοσελίδα μας.

Συμμετάσχετε στη συζήτηση:
www.facebook.com/celebritycruises
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1. Καλώς ορίσατε στο πλοίο 2. Μπέργκεν, Νορβηγία 3. Speciality restaurant Mezze, Qsine® 4. The Alcoves στο The Lawn Club, Celebrity Silhouette®

Παρουσίαση του Celebrity Reflection®

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
Πλοίο

Δρομολόγιο

Διάρκεια		

Ημερομηνίες αναχώρησης

Σελίδα

48

ΑΛΑΣΚΑ
Celebrity Millennium®

Παγετώνες Αλάσκας, προς Βορρά

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

2015:

22 Μάιος • 5, 19 Ιούν. • 3, 17, 31 Ιούλ. • 14, 28 Αύγ.

Celebrity Millennium

Παγετώνες Αλάσκας, προς Νότο

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

2015:

29 Μάιος • 12, 26 Ιούν. • 10, 24 Ιούλ. • 7, 21 Αύγ. • 4 Σεπτ.

48

Celebrity Infinity

Παγετώνας Χούμπαρτ, Αλάσκα

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

2015:

7, 14, 21, 28 Ιουν. • 5, 12, 19, 26 Ιουλ. • 2, 9, 16 Αυγ.

48

Παγετώνας Σόγιερ, Αλάσκα

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

2015:

8, 15, 22, 29 Μάιος • 5, 12, 19, 26 Ιούν. • 3, 10, 17, 24, 31 Ιούλ.

49

®

Celebrity Solstice

®

					

7, 14, 21, 28 Αύγ. • 4 Σεπτ.

Celebrity Solstice

Παγετώνας Σόγιερ, Αλάσκα

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

2015:

1 Μάιος

49

Celebrity Solstice

Η υπέρτατη κρουαζιέρα στην Αλάσκα

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

2015:

11 Σεπτ.

49

Celebrity Infinity

Ο Ήλιος του Μεσονυχτίου στην Αλάσκα

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

2015:

23 Αύγ.

49

Celebrity Infinity

Γκόλντεν Γκέιτ, Αλάσκα

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

2015:

26 Μάιος

49

Celebrity Infinity

Γκόλντεν Γκέιτ, Αλάσκα

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

4 Σεπτ.

49

Celebrity Infinity

Γκόλντεν Γκέιτ, Αλάσκα

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

2015:

15 Μάιος

49

Celebrity Millennium

Η υπέρτατη κρουαζιέρα στην Αλάσκα

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

2015:

11 Μάιος

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Celebrity Summit

Καναδάς και Νέα Αγγλία

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

6, 20 Σεπτ. • 4 Οκτ.			

50

Celebrity Solstice

Χαβάη		

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

2015:

20 Απρ.					

50

Celebrity Millennium

Χαβάη		

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων

2016:

15 Απρ. 					

50

Celebrity Solstice

Χαβάη		

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

2015:

22 Σεπτ.					

50

Celebrity Solstice

Χαβάη		

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

2016:

26 Απρ.					

50

Celebrity Solstice

Οι θησαυροί της Ταϊτής

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων

2015:

3 Απρ. • 2 Οκτ.

		

50

					 2016:
Celebrity Infinity

Διώρυγα του Παναμά, προς δυσμάς

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων

2015:

28 Απρ.					

51

Celebrity Infinity

Διώρυγα του Παναμά, προς ανατολάς

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων

2015:

18 Σεπτ.					

51

Celebrity Infinity

Διώρυγα του Παναμά, προς δυσμάς

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

2015:

29 Μάρ. • 5 Νοέμ.			

51

					 2016:
Celebrity Infinity

Διώρυγα του Παναμά, προς ανατολάς

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

2015:

13 Απρ. • 20 Νοέμ.			

51

Διώρυγα του Παναμά, προς ανατολάς

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

2016:

11 Απρ. 					

51

Celebrity Infinity

Νότια Αμερική και Διώρυγα

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

15 Μάρ. • 5 Δεκ.				

52

Celebrity Infinity

Νότια Αμερική και Διώρυγα

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2016:

13 Μάρ.					

52

Celebrity Infinity

Μπουένος Άιρες προς Βαλπαραΐσο

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

4 Ιαν. • 1 Μάρ.

Βαλπαραΐσο προς Μπουένος Άιρες

2015:

18 Ιαν.
17 Ιαν.

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

		

52

			

53

3 Ιαν. • 28 Φεβρ.

					 2016:

Celebrity Infinity
Celebrity Infinity

Χιλή και Αργεντινή

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

20 Δεκ.					

53

Celebrity Infinity

Ανταρκτική		

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

1, 15 Φεβ. 				

53

					 2016:

14 Φεβ.

Celebrity Infinity

Νότια Αμερική και Καρναβάλι του Ρίο

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2016:

31 Ιαν. 					

53

Celebrity Solstice

Νότιος Ειρηνικός και Νησιά Φίτζι

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

2015:

22 Μάρ. • 21 Οκτ.

54

					 2016:
Celebrity Solstice

Νότιος Ειρηνικός		

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

2015:

					 2016:

20 Μάρ.
14 Μάρ. • 26 Νοέμ. • 28 Δεκ.

54

1 Απρ.

Celebrity Solstice

Νότιος Ειρηνικός		

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων

2015:

18 Ιαν.					

54

Celebrity Solstice

Νέα Ζηλανδία		

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

2015:

27 Ιαν. • 2, 14 Νοέμ. • 4, 16 Δεκ.

54

					 2016:
Celebrity Solstice

Νέα Ζηλανδία		

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

					 2016:

Αν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύετε με την Celebrity Cruises, είναι
χαρά μας να σας παρουσιάσουμε ένα βραβευμένο πλοίο που είναι κλάσεις
ανώτερο από οτιδήποτε άλλο διασχίζει τις θάλασσες σήμερα. Γιατί λοιπόν
δεν έρχεστε μαζί μας για να βιώσετε μια πολυτελή, μοντέρνα και πραγματικά
μοναδική εμπειρία διακοπών; Αν πάλι έχετε ήδη ανακαλύψει την εκπληκτική
υπηρεσία Modern Luxury της Celebrity, ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε
ξανά στο πλοίο σύντομα. Ξεφύγετε από τα συνηθισμένα.

27 Μάρ.			

Celebrity Infinity

					 2016:

Celebrity Reflection

9 Απρ.

2 Φεβ.
4 Ιαν. 			

55

5, 19 Ιαν.

Celebrity Solstice

Βόρειο άκρο Αυστραλίας

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων

2015:

25 Φεβ.					

55

Celebrity Solstice

Βόρειο άκρο Αυστραλίας

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων

2016:

3 Μάρ. 					

55

Celebrity Solstice

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων

2015:

8 Φεβ. 					

55

Celebrity Solstice

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Κρουαζιέρα 18 διανυκτερεύσεων

2016:

14 Φεβ.					

55

Celebrity Millennium

Ινδονησία και Μαλαισία

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

4, 18 Ιαν. • 22 Νοέμ.

56

					 2016:
Celebrity Millennium

Σαγηνευτική Ασία, προς Βορρά

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

					 2016:

3 Ιαν.
1 Φεβ. • 6 Δεκ.				

56

14 Φεβ.

Celebrity Millennium

Γύρος του Χονγκ Κονγκ

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

1 Μάρ. 					

56

Celebrity Millennium

Σαγηνευτική Ασία, προς Νότο

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

15 Μάρ. • 8 Νοέμ. • 20 Δεκ.

56

					 2016:

28 Φεβ.

Celebrity Millennium

Ιαπωνία		

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

27 Σεπτ. • 11 Οκτ.			

57

Celebrity Millennium

Βιετνάμ και Φιλιππίνες

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2016:

17 Ιαν.					

57

Celebrity Millennium

Πρωτοχρονιά στην Κίνα

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2016:

31 Ιαν.					

57

Celebrity Silhouette

Υπερατλαντικό ταξίδι στις πρωτεύουσες

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

19 Απρ.					

58

Celebrity Equinox

Υπερατλαντικό ταξίδι στην Ιβηρική Χερσόνησο

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

27 Απρ.					

58

Celebrity Reflection

Υπερατλαντικό ταξίδι στη Δυτική Ευρώπη

Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων

2015:

11 Απρ.					

58

Celebrity Constellation

Υπερατλαντικό ταξίδι - Κλασική Ιταλία

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων

2015:

9 Απρ.					

58

Celebrity Silhouette

Υπερατλαντικό ταξίδι - Μεσόγειος

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

2015:

31 Οκτ.					

59

1. Qsine® Speciality Restaurant

12. The Porch

23. Solarium

2. Tuscan Grille Speciality Restaurant

13. Café al Bacio & Gelateria

24. Celebrity Central Entertainment Venue

3. Sunset Bar

14. Cellar Masters

25. Spa® Café

Celebrity Equinox

Υπερατλαντικό ταξίδι - Ισπανία και Κανάρια Νησιά

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων

2015:

27 Οκτ.					

59

4. Blu Speciality Restaurant

15. Celebrity iLounge

26. Quasar Nightclub

Celebrity Reflection

Υπερατλαντικό ταξίδι - Κλασικά Νησιά Καραϊβικής

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

2015:

23 Οκτ.					

59

5. Oceanview Café & Bar

16. Passport Bar

27. Fun Factory & X Club

Celebrity Constellation

Υπερατλαντικό ταξίδι σε τρεις ηπείρους

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

2015:

4 Νοέμ.					

59

Celebrity Xpedition

Νησιά Γκαλαπάγκος - Α

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

2015:

11, 25 Ιαν. • 8, 22 Φεβ. • 8, 22 Μάρ. • 5, 19 Απρ. • 3, 17, 31 Μάιος • 14, 28 Ιούν.

74

6. Κύρια τραπεζαρία

17. Martini Bar & Crush

28. Καμπίνες με βεράντα και σουίτες AquaClass®

7. The Lawn Club

18. Bistro on Five

29. Canyon Ranch SpaClub®

8. Murano Speciality Restaurant

19. Fortunes Casino

30. Reflection Theatre

						

9. Lawn Club Grill

20. Boulevard & Galleria Boutiques

31. Sky Observation Lounge

					 2016:

SM

10. The Alcoves

21. Pool Bar

32. Fitness Centre

11. Michael’s Club

22. Galleria Tastings/Art Gallery

33. Αίθουσα Χαλάρωσης

Συμμετάσχετε στη συζήτηση:
www.facebook.com/celebritycruises

Η παραπάνω εικόνα είναι καλλιτεχνικό σχέδιο του Celebrity Reflection.
Τα πραγματικά χαρακτηριστικά, η διάταξη και η διακόσμηση του πλοίου μπορεί να διαφέρουν.

						
					 2016:
Celebrity Xpedition

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Νησιά Γκαλαπάγκος - Β

Celebrity Solstice

Νότιος Ειρηνικός		

Celebrity Millennium

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

2015:

12 Ιούλ. • 9, 23 Αύγ. • 4, 18 Οκτ. • 1, 15, 29 Νοέμ. • 13, 27 Δεκ.
10, 24 Ιαν. • 7, 21 Φεβρ. • 6, 20 Μάρ. • 3, 17 Απρ.
4, 18 Ιαν. • 1, 15 Φεβ. • 1, 15, 29 Μάρ. • 12, 26 Απρ. • 10, 24 Μάιος • 7, 21 Ιούν.

74

5 Ιούλ. • 2, 16, 30 Αύγ. • 27 Σεπτ. • 11, 25 Οκτ. • 8, 22 Νοέμ. • 6, 20 Δεκ.
3, 17, 31 Ιαν. • 14, 28 Φεβρ. • 13, 27 Μάρ. • 10, 24 Απρ.

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων

2015:

28 Δεκ. 		

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

Υπερειρηνική		

Κρουαζιέρα 18 διανυκτερεύσεων

2016:

29 Μάρ. 		

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

Celebrity Millennium

Υπερειρηνική		

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων

2015:

26 Απρ. 		

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

Celebrity Millennium

Ετήσια Κρουαζιέρα - Ιαπωνία

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

2015:

11 Σεπτ.

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

Celebrity Millennium

Ιαπωνία και Κίνα		

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων

2015:

25 Οκτ. 		

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

Celebrity Millennium

Σαγηνευτική Ασία, προς Βορρά

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων

2015:

9 Απρ. 		

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

Celebrity Millennium

Ασία και Αυστραλία

Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων

2016:

13 Μάρ. 		

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

Celebrity Eclipse

Υπερατλαντική κρουαζιέρα στους αληγείς ανέμους

Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων

2015:

21 Απρ. 		

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

Celebrity Eclipse

Υπερατλαντική κρουαζιέρα στο Μπρόντγουεϊ και τις ακτές Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

2015:

2 Νοέμ. 		

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

3

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Γιατί Celebrity
Cruises;
Είναι πάντοτε τιμή μας όταν οι επισκέπτες μας επιλέγουν να περάσουν τις
πολύτιμες διακοπές τους μαζί μας. Ως αντάλλαγμα, πιστεύουμε ότι πρέπει να
έχετε εκείνο το είδος των διακοπών που αξίζει να θυμάστε. Όχι μόνο
μεμονωμένες στιγμές, αλλά μάλλον ολόκληρη τη διαμονή σας. Η βραβευμένη
κουζίνα στα εστιατόριά μας, η άνευ προηγουμένου προσωπική εξυπηρέτηση,
η όμορφα σχεδιασμένη φιλοξενία και το στυλάτο περιβάλλον, μια εμπειρία spa
καλύτερη από το καθετί ή η διασκέδαση που απέχει πολύ από τα τετριμμένα.
Και ασφαλώς η ευκαιρία να κάνετε όσα λίγα (ή όσα περισσότερα) θέλετε.
Όταν έρχεται η ώρα του αποχαιρετισμού, δεν θα θυμάστε μόνο ένα
συγκεκριμένο πράγμα για τις διακοπές σας με την Celebrity Cruises – θα τα
θυμάστε όλα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
Διακοπές με διαφορά – ανακαλύψτε έναν προορισμό για
ολόκληρο τον χρόνο που είναι περισσότερο ένα
εξεζητημένο ξενοδοχείο παρά ένα τεράστιο
κρουαζιερόπλοιο. Με το φως και την αέρινη αίσθηση ενός
κορυφαίου spa καταφυγίου στη στεριά, που όμως
προσφέρει τόσες περισσότερες επιλογές. Ακόμα
περισσότερο, θα ξεπακετάρετε μόνο μία φορά για να
ανακαλύψετε πολλά διαφορετικά μέρη.

1

Πολυτελής φιλοξενία – αφιερωμένη στους λάτρεις της
τελειότητας. Γιατί να μην κάνετε δώρο στον εαυτό σας μια
διαμονή στην καμπίνα Concierge Class ή στην
εμπνευσμένη από το spa AquaClass®; Ή να απολαύσετε
μια ακόμα πιο πολυτελή εμπειρία με τη νέα καμπίνα Suite
Class, που περιλαμβάνει πλήρεις υπηρεσίες προσωπικού
μπάτλερ και αμέτρητες άλλες απολαύσεις.
Απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων– ο
παράδεισος για τους λάτρεις του καλού φαγητού, με έως
και 12 λαχταριστές επιλογές, πολλές από τις οποίες
συμπεριλαμβάνονται ήδη στην τιμή της κρουαζιέρας σας.
Γευτείτε τις τελευταίες τάσεις της παγκόσμιας κουζίνας,
συνοδεία με τη μεγαλύτερη ποικιλία κρασιών εν πλω.
Δοκιμάστε κάτι διαφορετικό κάθε μέρα.
Ξεχωριστοί άνθρωποι, κορυφαία εξυπηρέτηση – κάθε
μέλος του προσωπικού αναλογεί σε περίπου δύο
επισκέπτες και είναι πρόθυμο να καλύψει με
διακριτικότητα και προορατικότητα κάθε σας επιθυμία.
Ζήστε την απόλυτη χαλάρωση με το κορυφαίο επίπεδο
περιποίησης που σας προσφέρουμε. Πάντα και παντού.
Αποκλειστικά στο Celebrity Reflection® – το τελευταίο μας
κρουαζιερόπλοιο περιλαμβάνει 3 επιπλέον επιλογές
σουίτας σε έναν προσωπικό χώρο του πλοίου, τον οποίο
μπορείτε να κλείσετε ολόκληρο για πάρτυ με έως και 26
άτομα. Επιπλέον, το Lawn Club περιλαμβάνει νέες,
βελτιωμένες υπηρεσίες, όπως το Art Studio, δύο επιπλέον
αίθουσες τραπεζαρίας και σκεπαστές καμπάνες με θέα
στον ωκεανό. Και αυτό είναι μόνο η αρχή!

1. Celebrity Solstice στο Σύδνεϋ, Αυστραλία 2. Πενάνγκ, Ταϊλάνδη 3. Καφέ Αρκούδα, Αλάσκα 4. Σαντορίνη, Ελλάδα
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Ο ΚOΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜEΝΕΙ

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤHN CELEBRITY CRUISES.
Κρατάτε τον κόσμο στα χέρια σας. Ελάτε μαζί μας.
Για άλλη μια φορά ανοίγουμε πανιά και σας προσφέρουμε μια ακόμα μεγαλύτερη
ποικιλία συναρπαστικών εκδρομών, εμπνευσμένων ταξιδιών και νέων δρομολογίων
για τη χρονιά 2015-2016. Πιο συγκεκριμένα, θα επισκεφθούμε περισσότερους από
260 προορισμούς σε 72 χώρες ανά την υφήλιο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
νέα λιμάνια προορισμού στην Αλάσκα, τη Δανία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία και την Ιρλανδία.
Μας το ζητήσατε, κι εμείς σας προσφέρουμε ακόμα περισσότερες διανυκτερεύσεις,
πολλές από τις οποίες συμπίπτουν με διάσημες εκδηλώσεις, όπως το Φεστιβάλ των
Καννών ή το Καρναβάλι του Ρίο. Και επιπλέον, μια εντυπωσιακή νέα συλλογή από
εκδρομές και εξορμήσεις στη στεριά, ειδικά σχεδιασμένες για εσάς, από τους λάτρεις
των ταξιδιών μας Destinations Experts. Η εμπειρία των Celebrity Cruises είναι
πραγματικά μοναδική.
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Τι περιλαμβάνεται
Όταν περιλαμβάνονται τόσα πολλά στην τιμή, οι διακοπές Modern Luxury με
την Celebrity Cruises προσφέρονται σε πραγματικά πολύ καλή τιμή.
Και επιπλέον, οι πρακτικές και ιδιαίτερα συμφέρουσες πρόσθετες παροχές
μας σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε την κρουαζιέρα στις ανάγκες σας με
αμέτρητους τρόπους, ώστε να γίνει όπως ακριβώς την ονειρευόσασταν.
Δείτε τι μπορείτε να απολαμβάνετε καθημερινά μαζί μας:
Διαμονή
Μια τεράστια ποικιλία από άριστα
διαμορφωμένες σουίτες και
καμπίνες. Περισσότερες από τις
85% διαθέτουν τη δική τους
βεράντα και πολυτελή κρεβάτια, με
σεντόνια από 100% βαμβακερό
ύφασμα, παπλώματα με αληθινό
πούπουλο, τηλεοράσεις επίπεδης
οθόνης, άριστης ποιότητας είδη
μπάνιου και πολλά άλλα.

Ψυχαγωγία
Συναρπαστικές εναέριες
παραστάσεις, φαντασμαγορικές
μουσικές παραστάσεις, κωμικές
παραστάσεις με μια πινελιά
μπουρλέσκ, ζωντανές παραστάσεις
σε όλο το κρουαζιερόπλοιο και το
Hot Glass Show. Και φυσικά τα
χαρακτηριστικά σαλόνια και μπαρ
μας - η ζωή στα πλοία μας δεν είναι
ποτέ βαρετή.

Βραβευμένη κουζίνα*
Εντυπωσιακό κυρίως εστιατόριο που
προσφέρει έως και 29 επιλογές
μενού, πολλές από τις οποίες
αλλάζουν κάθε βράδυ για ακόμα
μεγαλύτερη ποικιλία. Επίσης,
παρέχεται μια ευρεία ποικιλία
άτυπων επιλογών, από μοντέρνα
καφέ και μπουφέ, έως εστιατόρια
grill και μπιστρό. Άφθονες επιλογές
για κάθε γούστο.

Δραστηριότητες για παιδιά
Προγράμματα για νέους και παιδιά,
σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν κάθε
ηλικία και ενδιαφέροντα, ακόμα και για
τους μικρότερους φιλοξενούμενούς
μας. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν
μαθήματα σε γήπεδα και εγκαταστάσεις
με συνθετικούς χλοοτάπητες,
μαθήματα δημιουργικής έκφρασης,
κυνήγια θησαυρών, μαθήματα
μαγειρικής, χορούς αποκλειστικά για
εφήβους και παιχνίδια Xbox.

Lawn Club και Πισίνες
Πέρα από τις εξωτερικές πισίνες
μας, το Solarium μόνο για ενήλικες
και τα τζακούζι, το πρωτοποριακό
Lawn Club μας προσφέρει μια ευρεία
γκάμα επιλογών. Απολαύστε πικνίκ,
υπαίθριες συναυλίες, κροκέ, γκολφ
και μπόουλινγκ ή απλώς χαλαρώστε
κάτω από τον ήλιο και τα αστέρια.

Ενημέρωση για προορισμούς
Μάθετε τα πάντα για κάθε προορισμό
μέσα από ενημερωτικές παρουσιάσεις
από ειδικούς, διαδραστικά τηλεοπτικά
προγράμματα εξερευνήσεων στη
στεριά, καθώς και οδηγούς για το
κάθε λιμάνι που θα βρίσκετε
καθημερινά στις εφημερίδες σας.
Ο σύμβουλος ταξιδιωτικού
προορισμού εν πλω θα σας
βοηθήσει να μάθετε τα πάντα για
τις εκδρομές σας.

Fitness Centre
Με τα ατμοσφαιρικά παράθυρα που
εκτείνονται από το δάπεδο έως την
οροφή και προσφέρουν πανοραμική
θέα στον ωκεανό, το υπερσύγχρονο
κέντρο ευεξίας του SpaClub
διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας
διαδρόμους γυμναστικής,
πολυμηχανήματα, ποδήλατα,
κωπηλατικά μηχανήματα,
μηχανήματα step και άλλον
εξοπλισμό εκγύμνασης με βάρη.

Προγράμματα γυμναστικής**
Βελτιώστε τη φυσική σας κατάσταση
με εξειδικευμένη καθοδήγηση, είτε
πρόκειται για μαθήματα γιόγκα και
πιλάτες ή για εντατικά ομαδικά
μαθήματα με βάρη, προγράμματα
κυκλικής προπόνησης, μαθήματα
Zumba, ατομικά μαθήματα
γυμναστικής, και άλλα. Αναδείξτε
τον καλύτερό σας εαυτό.

Σημειώστε τα εξής: οι χώροι και οι δραστηριότητες διαφέρουν ανάλογα με το πλοίο.
Δείτε τις σελίδες 62-63 για περισσότερες πληροφορίες.
* Δωρεάν δείπνο στο κυρίως εστιατόριο, το Oceanview Café, το Spa Café και το
Mast Grill. Στους υπόλοιπους χώρους εστίασης καταβάλλεται επιπλέον χρέωση.
** Για ορισμένα μαθήματα ισχύουν χρεώσεις.

1. Πολυτελείς σουίτες και καμπίνες 2. Λαχταριστά μενού 3. Solarium μόνο για ενήλικες 4. Υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας 5. Παραστάσεις
6. Χαλάρωση και ξεκούραση στο Lawn Club

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒAΝΕΤΑΙ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΑΣ:
• Αεροπορικές πτήσεις, ξενοδοχεία και
μεταφορές
• Speciality dining
• Εκδρομές στη στεριά
• Πακέτα ποτών και δείπνων εν πλω
• Χρεώσεις για την υπηρεσία
πλυντηρίου ρούχων
• Θεραπείες και πακέτα Canyon Ranch Spa

• Υπηρεσία φύλαξης παιδιών
• Αγορές εν πλω
• Χρεώσεις για τηλεφωνικές κλήσεις και
χρήση διαδικτύου
• Φιλοδωρήματα (αν δεν τα έχετε
προπληρώσει θα προστεθούν αυτόματα
στο λογαριασμό SeaPass® σας)
• Ταξιδιωτική ασφάλεια
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Ικανοποιούμε κάθε
σας ανάγκη
Δεν είμαστε μέντιουμ, αν και μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο
μερικές φορές έτσι νομίζουν οι καλεσμένοι μας. Απλώς προσπαθούμε
πάντα να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας, πριν καλά-καλά τις σκεφτείτε,
παρέχοντας διαισθητική αλλά διακριτική εξυπηρέτηση. Κάθε σουίτα
διαθέτει προσωπικό μπάτλερ, ενώ πιστοποιημένοι σομελιέ εξασφαλίζουν
ότι κάθε γεύμα σας συνοδεύεται με το ιδανικό κρασί. Επιστρέφοντας
από μια εξερεύνηση στους παγετώνες, θα βρείτε μια κούπα ζεστή
σοκολάτα να σας περιμένει στο πλοίο ή έναν φιλικό μπάρμαν που
γνωρίζει το όνομά σας και το αγαπημένο σας κοκτέιλ. Το εξαιρετικό
προσωπικό μας είναι εδώ για να σας προσφέρει τις ιδανικές διακοπές.

ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
Μικρές πινελιές. Μεγάλες διαφορές -διακοπές σημαίνει να
αφήνεις πίσω σου τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Και με ένα μέλος του προσωπικού να αναλογεί σε περίπου
δύο επισκέπτες, καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάθε
στιγμή όπως ακριβώς θα θέλατε να είναι. Είτε χαλαρώνετε
στο Lawn Club, είτε δειπνείτε σε κάποιο από τα εστιατόριά
μας, είτε βρίσκεστε οπουδήποτε πάνω στο πλοίο.
Θερμή, προσωπική εξυπηρέτηση - εκτός από την υπηρεσία
δωματίου δύο φορές την ημέρα, την προετοιμασία του
κρεβατιού κάθε βράδυ και τον συνεχή ανεφοδιασμό του
μίνι μπαρ, ο συνοδός καμπίνας σας είναι πάντοτε
διαθέσιμος με χαμόγελο. Και μην ξεχνάτε την υπηρεσία
δωματίου 24 ώρες το 24ωρο. Οι επισκέπτες που διαμένουν
σε σουίτες απολαμβάνουν τη φροντίδα ενός προσωπικού
μπάτλερ, ο οποίος παρέχει τα πάντα, από πλήρες πρωινό
στη βεράντα και βοήθεια με το άδειασμα και την
προετοιμασία αποσκευών, έως την καθημερινή εφημερίδα.
Πιστοποιημένοι σομελιέ – γνωρίζατε ότι η Celebrity Cruises
διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως ομάδες
πιστοποιημένων σομελιέ κρουαζιερόπλοιων; Εμπιστευτείτε
τις γνώσεις τους και δοκιμάστε κάτι νέο ή βρείτε το
ιδανικό κρασί για το γεύμα σας.

1. Το προσωπικό speciality dining σας 2. Ο φιλικός μπάτλερ σας 3. Ο σύμβουλος ταξιδιωτικού προορισμού σας 4. Ο ειδικός επί των ποτών σας

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚH ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗ

DESTINATION CONCIERGE.
Όσα περισσότερα γνωρίζετε, τόσο πιο συναρπαστικό θα είναι το ταξίδι σας.
Καθώς ξεκινάτε για μία από τις συναρπαστικές εκδρομές σας στη στεριά, ο
Σύμβουλος ταξιδιωτικού προορισμού (Destination Concierge) εν πλω θα είναι
εκεί για να εξασφαλίσει ότι θα απολαύσετε μια τέλεια εμπειρία, χωρίς έγνοιες.
Εκμεταλλευθείτε τις γνώσεις του για όλα τα λιμάνια της διαδρομής σας και
απολαύστε μια ακόμα πιο ξεχωριστή εμπειρία κάνοντας κράτηση για τραπέζι σε
κάποιο προτεινόμενο εστιατόριο ή εξασφαλίζοντας δυσεύρετα εισιτήρια για
κάποια παράσταση στην πόλη.
Μην ξεχάσετε να ρωτήσετε για τις Celebrity Exclusive εκδρομές ή τις Ιδιωτικές
εκδρομές. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση celebritycruises.com/exclusives.
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Χαλάρωση και
ξεκούραση
Γνωρίζουμε ότι η σημασία της απόλυτης άνεσης στον προσωπικό σας
χώρο ενώ απολαμβάνετε τις διακοπές σας είναι ανεκτίμητη. Γι' αυτό
καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να σας εξασφαλίσουμε μια διαμονή σε
έναν πολυτελή και προσεγμένο ιδιωτικό χώρο, με τη μοντέρνα και
σύγχρονη αισθητική ενός ξενοδοχείου μπουτίκ. Φανταστείτε χαλαρωτικά
χρώματα, πολυτελή υφάσματα, αμέτρητες λεπτομέρειες που κάνουν τη
διαφορά, και βεράντες που φέρνουν τον κόσμο στα πόδια σας. Με λίγα
λόγια, φανταστείτε το Modern Luxury.

ΟΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πολυτελείς καμπίνες - άριστη διαμονή και ανυπέρβλητη
περιποίηση. Από τα εκλεκτής ποιότητας κλινοσκεπάσματα
για έναν γαλήνιο ύπνο, μέχρι την 24ωρη υπηρεσία
δωματίου που θα ικανοποιήσει κάθε σας επιθυμία.
Καμπίνες με βεράντα - διαμορφωμένες για τον διορατικό
ταξιδιώτη που θα ήθελε να γευτεί μια ακόμα πιο έντονη
εμπειρία διακοπών. Διαθέτουν ευρύχωρες βεράντες και
πολλά άλλα εξαιρετικά προνόμια.
Καμπίνες κατηγορίας Concierge - βρίσκονται στα πιο
επιθυμητά σημεία του κρουαζιερόπλοιου και
προσφέρουν βελτιωμένες ανέσεις και υπηρεσίες.
Απολαύστε εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα κατά την
επιβίβαση, άμεση παράδοση αποσκευών, προσωπική
υπηρεσία Concierge, δυνατότητα επιλογής μαξιλαριών
και τραπεζιού στα εστιατόρια, καθώς και δωρεάν
φιλοξενία στο σαλόνι αναχώρησης κατά την αποβίβαση.
Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τεράστια διαφορά.
Καμπίνες AquaClass® (περιλαμβάνουν όλες τις ανέσεις της
κατηγορίας Concierge) - η γαλήνη συναντά την
πολυτέλεια σε αυτές τις αποδράσεις, εμπνευσμένες
από τα spa. Και αφού καταφέραμε να ανεβάσουμε
ακόμα περισσότερο το επίπεδο της εμπειρίας σας με τη
συναρπαστική συνεργασία μας με την κορυφαία σε
θέματα ευεξίας εταιρεία Canyon Ranch, ήρθε η ώρα να
σας προσφέρουμε μια απολαυστική εμπειρία στο
Canyon Ranch SpaClub® μόλις μερικά βήματα από το
δωμάτιό σας. Ως επισκέπτης AquaClass, θα απολαύσετε
δωρεάν πρόσβαση σε πολλές από τις αναζωογονητικές
δραστηριότητες του SpaClub, καθώς και το δικό σας
αποκλειστικό εστιατόριο, Blu.*
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα celebritycruises.com/accommodation
*Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα κρουαζιερόπλοια. Δείτε τις
σελίδες 62-63 για περισσότερες πληροφορίες.
**Το γεύμα στο Blu είναι δωρεάν για επισκέπτες που διαμένουν στις
καμπίνες AquaClass. Για τους επισκέπτες που ταξιδεύουν σε σουίτες,
οι θέσεις στο εστιατόριο Blu προσφέρονται μόνο βάσει διαθεσιμότητας,
με συνιστώμενο φιλοδώρημα $5 ανά άτομο.

1. Καμπίνα AquaClass® 2. Πρωινό στη βεράντα σας 3. Αίθουσα Χαλάρωσης στο Canyon Ranch Spa 4. Χαλάρωση στη βεράντα της καμπίνας σας

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΕΥΡΥΧΩΡΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ, ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΘΕΙΤΕ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Αποδράσεις εμπνευσμένες από τα spa.
Γιατί να επιλέξετε το AquaClass®Αν λατρεύετε τα spa, αυτή είναι η ιδανική ευκαιρία
να αναζωογονήσετε το σώμα και το πνεύμα σας στο απόλυτο ησυχαστήριο. Οι
επισκέπτες που διαμένουν σε καμπίνες AquaClass απολαμβάνουν ανέσεις
εμπνευσμένες από τα spa στο δωμάτιό τους, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση
στο Canyon Ranch® SpaClub, το Persian Garden και την Αίθουσα Χαλάρωσης.*
Διατίθεται επίσης και Συνοδός Spa* που θα σας καθοδηγήσει και θα σας βοηθήσει
να κλείσετε ραντεβού για spa και θεραπείες.
Ως επισκέπτης AquaClass, θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε πρωινό και δείπνο
στο δικό σας αποκλειστικό και φιλόξενο εστιατόριο - το Blu.** Εξερευνήστε τα
νόστιμα υγιεινά μενού του που περιλαμβάνουν πρωτότυπα πιάτα γεμάτα υγιεινές,
τραγανές γεύσεις.
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Απολαυστικές
σουίτες
Αν επιθυμείτε κορυφαίο επίπεδο διαμονής στο Modern Luxury, έχουμε
την τιμή να σας παρουσιάσουμε τη νέα και άκρως απολαυστική Suite
Class της Celebrity Cruises. Ανεβάσαμε τον πήχη ακόμα ψηλότερα και
προσφέρουμε μια διευρυμένη γκάμα ειδικών προνομίων, όπως ένα
αποκλειστικό ιδιωτικό εστιατόριο, πολυτελές σαλόνι VIP, δωρεάν
εκλεκτά ποτά, απεριόριστα δείπνα στο speciality restaurant, υπηρεσία
προσωπικού μπάτλερ και πολλά άλλα. Φανταστείτε ασύλληπτα επίπεδα
ευελιξίας, αποκλειστική πρόσβαση και άριστη εξυπηρέτηση, όλα σε μια
κορυφαία εμπειρία εν πλω. Αν αυτό είναι που επιθυμείτε, σας
προσκαλούμε να ζήσετε την εμπειρία σας στο Suite Class - διατίθεται
από τον Απρίλιο του 2015.

SUITE CLASS: ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ
ΜΟΝΟ ΤΟΥ
Μια σουίτα ειδικά για εσάς - οι περισσότερες διαθέτουν
ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες, ενώ τα εντυπωσιακά
παράθυρα που εκτείνονται από το δάπεδο έως την οροφή
χαρίζουν πανοραμική θέα 360 μοιρών. Μπορείτε να
επιλέξετε από τις πολυτελείς Sky Suites έως τη μοναδική
Reflection Suite, με εντυπωσιακή θέα στον ωκεανό και
μοναδικό κλιμακωτό ντους στην πλαϊνή πλευρά του
πλοίου. Όλα παρέχονται με μια ευρεία γκάμα
αποκλειστικών ανέσεων Suite Class.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη
σελίδα 64 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
celebritycruises.com/suiteclass.
Προνομιακά "πλήρως καλυμμένα" οφέλη* - οι επισκέπτες
που διαμένουν στις σουίτες Penthouse, Royal Suite και
Reflection λαμβάνουν:
• δωρεάν πακέτο εκλεκτών ποτών (επιλέγεται από το μέλος)
• απεριόριστα δείπνα σε speciality restaurant
(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εστιατορίων)
• απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο
• δωρεάν ιδιωτικό μπαρ με μπύρες, αναψυκτικά και νερό
(ανεφοδιάζεται καθημερινά)
• δωρεάν φιάλη αλκοολούχου ποτού με αναμείκτες
Φαγητό εντός της σουίτας - επιλέξτε όποιο από τα
speciality restaurant μενού επιθυμείτε και ο προσωπικός
μπάτλερ σας θα σας το σερβίρει στη σουίτα ή την
προσωπική βεράντα σας.

Η εμπειρία Suite Class δεν περιλαμβάνει το Celebrity Xpedition.
*Ισχύει μόνο για τις σουίτες Celebrity, Signature, Royal, Penthouse
και Reflection.

1. Απεριόριστα speciality dining. Blu, Celebrity Solstice 2. Μπάνιο του Penthouse, Celebrity Reflection 3. Reflection Suite, Celebrity Reflection
4. Reflection Suite, Celebrity Reflection

SUITE CLASS

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ.
Αξέχαστες στιγμές στη σουίτα.
Ιδιωτικό δείπνο Εστιατόριο αποκλειστικά για τους καλεσμένους των Suite Class λειτουργεί πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Τα ειδικά μενού περιλαμβάνουν λιχουδιές
εμπνευσμένες από τα μέρη που επισκέπτεστε, και δεν διατίθενται σε κανένα άλλο
εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. Επιπλέον, ο σεφ σας θα χαρεί να σας ετοιμάσει
πιάτα κατά παραγγελία, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Σαλόνι VIP* Απολαύστε αποκλειστική πρόσβαση σε ένα νέο ιδιωτικό σαλόνι όπου
προσφέρονται μοναδικά πιάτα και ποτά, από τα χέρια του σεφ του Celebrity,
James Beard. Ο προσωπικός σας σύμβουλος θα μεριμνήσει για τις κρατήσεις
speciality dining, τις κρατήσεις για εκδρομές στη στεριά, την ενοικίαση αυτοκινήτου
και πολλά άλλα.
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Συναρπαστικά
διαφορετική
Ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι ένα σπουδαίο δείπνο θα πρέπει να ευχαριστεί
όλες τις αισθήσεις, όχι μόνο μία ή δύο. Να είστε βέβαιοι, τα δείπνα μας
θα καταπλήξουν τους πάντες. Τα κρουαζιερόπλοια της Celebrity Cruises
προσφέρουν μια ευρεία γκάμα επιλογών μενού σε μια εξίσου μεγάλη και
εκλεκτή ποικιλία αιθουσών, ώστε να καλύψει τα γούστα ακόμα και του
πιο απαιτητικού λάτρη του καλού φαγητού. Φρέσκα υλικά, αναπάντεχοι
συνδυασμοί, καλλιτεχνικές παρουσιάσεις και άριστοι συνδυασμοί
κρασιών διαμορφώνουν μια αξέχαστη γαστριμαργική εμπειρία που θα
μαγέψει όλες σας τις αισθήσεις.

ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΙΑΤΟ
Κυρίως εστιατόριο –το κόσμημα του κρουαζιερόπλοιου
με τον απαστράπτοντα διώροφο πύργο κρασιών Tihany.*
Εργαζόμενοι κυριολεκτικά όλο το εικοσιτετράωρο,
οι σεφ μας λατρεύουν να δημιουργούν περίτεχνα
διακοσμημένα πιάτα, με κάθε εκλεκτή γαρνιτούρα
άριστα τοποθετημένη στην ιδανική θέση. Μπορείτε να
επιλέξετε από 29 εξαιρετικά πιάτα, τα περισσότερα από τα
οποία αλλάζουν κάθε βραδιά για ακόμα μεγαλύτερη
ποικιλία. Και η εξυπηρέτηση; Απλώς μοναδική.
Σύγχρονη και απλή –έως και 7 διαφορετικές αίθουσες
εστίασης μοναδικής αισθητικής. Κάντε ένα ταξίδι στον
κόσμο των γεύσεων στο Oceaview Café. Είναι ανοικτό για
πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο και αργά το βράδυ.
Διευρύνετε ακόμα περισσότερο την εμπειρία spa σας με
μια δημιουργική, υγιεινή κουζίνα στο Spa Café, ενώ στο
Café al Bacio & Gelateria θα ανακαλύψετε άπειρους
λόγους για να χαλαρώσετε - καφέδες, φρεσκοψημένα
γλυκά ή χειροποίητα παγωτά. Μπορείτε επίσης να
απολαύσετε το πιο νόστιμο μπέργκερ κοντά στην πισίνα.
Ή μήπως προτιμάτε το σούσι;
Speciality Dining –με διακόσμηση γαλλικού ή μεσογειακού
στυλ, τύπου μπιστρό ή καφέ ή ακόμα και σε υπερμοντέρνο
εξωτικό ασιατικό στυλ. Προτιμάτε τους ανοικτούς χώρους;
Ψήστε το δικό σας μαριναρισμένο κρέας και θαλασσινά
στο Lawn Club Grill*, με θέα στο φρεσκοκομμένο γρασίδι.
Με τη Celebrity Cruises, μπορείτε να δοκιμάσετε κάτι
μοναδικά διαφορετικό κάθε μέρα των διακοπών σας,
σε εντυπωσιακούς χώρους και με απαράμιλλη εξυπηρέτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα celebritycruises.com/dining
*Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα κρουαζιερόπλοια. Δείτε τις σελίδες
62-63 για περισσότερες πληροφορίες.
**Το Celebrity Select Dining παρέχεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και
τα φιλοδωρήματα πρέπει να καταβάλλονται εκ των προτέρων.
Τα πακέτα ποτών προσφέρουν ό,τι καλύτερο σε όρους αξίας και άνεσης.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/beveragepackages
για λεπτομέρειες.

1. Δείπνο Alfresco 2. Murano speciality restaurant, Celebrity Solstice 3. Πύργος κρασιών Grand Epernay, Celebrity Solstice
4. Murano speciality restaurant, Celebrity Silhouette

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ.
Επιλέξτε με ποιον θέλετε να μοιραστείτε το δείπνο σας. Και τι ώρα.
Celebrity Select DiningSM Πέραν του "παραδοσιακού δείπνου"
(ένα τραπέζι στην κύρια τραπεζαρία μας την ίδια ώρα κάθε απόγευμα),
έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε πλήρως τις ώρες που θα θέλατε να
δειπνήσετε (και με ποιον), ζητώντας την επιλογή Celebrity Select
Dining** όταν κάνετε κράτηση για την κρουαζιέρα σας.
Κάντε κράτηση για τραπέζι στην αίθουσα της τραπεζαρίας πριν
ξεκινήσετε την κρουαζιέρα σας (μπορείτε πάντα να αλλάξετε την
κράτηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας) κι εμείς θα την
προσαρμόσουμε στο πρόγραμμά σας. Απολαύστε τη δυνατότητα να
δειπνείτε ό,τι ώρα θέλετε, ή απλώς επισκεφθείτε το εστιατόριό μας
όποτε το επιθυμήσετε.
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Μαγευτική ψυχαγωγία
Μην θέλοντας να περιορίσουμε την ψυχαγωγία σε μια σκηνή,
δημιουργήσαμε μια απαράμιλλη ποικιλία επιλογών και κομψών χώρων για
κάθε περίσταση. Οι αυτοσχέδιες παραστάσεις με μουσικούς και χορευτικά
μπαλέτα, συχνά από τους εξωτικούς προορισμούς που επισκέπτεστε, θα
σας ξαφνιάσουν και θα σας μαγέψουν. Και σε αυτά, προσθέστε κομψά
σαλόνια και κλαμπ, καταστήματα με αφορολόγητα είδη γνωστών
σχεδιαστών, trendy μπαρ - όλα στολισμένα με τη μοναδική πινελιά της
Celebrity Cruises. Θέλετε κάτι πιο ακραίο; Τότε μη χάσετε την απολαυστική
και ιδιαίτερα σέξι νυχτερινή κωμική παράσταση. Μήπως προτιμάτε κάτι πιο
φαντασμαγορικό; Η νύχτα φωτίζεται στο επιβλητικό κεντρικό θέατρο με τις
αιθέριες ακροβατικές παραστάσεις, τις συναρπαστικές προσαρμοσμένες
παραγωγές και τα μιούζικαλ-υπερπαραγωγή. Και όλα αυτά - ένα βήμα από
την καμπίνα σας και σε κάθε προορισμό.

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ, ΓΕΛΙΑ
Κλείστε θέση στην πρώτη σειρά για ένα σόου που ξεπερνά
ό,τι έχετε δει μέχρι τώρα, και σε αίθουσες ασύγκριτης
ομορφιάς. Πρωί, απόγευμα και βράδυ.
Ξεχωριστά μπαρ, σαλόνια και κλαμπ – συνοδευτικό χαβιάρι
στο μπαρ από πάγο Martini Bar, ένα μπαρ με το
υπερσύγχρονο σύστημα self-service κρασιών, Enomatic®,
κομψά κλαμπ και χιλιάδες πιο απόμερα σημεία συνάντησης
για κάθε διάθεση. Μυηθείτε στην τέχνη της μοριακής
γαστρονομίας ή χαλαρώστε στο Sunset Bar, δίπλα στο
γρασίδι. Επιλογές τόσο μοναδικές όσο και οι απαιτήσεις
σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα celebritycruises.com/loungebars
Ψυχαγωγία χωρίς όρια – εντυπωσιακές εναέριες και
ακροβατικές παραστάσεις, λαμπερές μουσικές
παραστάσεις από τους καλύτερους του είδους, ρεσιτάλ
κλασικής μουσικής από προσκεκλημένους μαέστρους,
κωμικές παραστάσεις με μια δόση μπουρλέσκ, τα
τελευταία παιχνίδια καζίνο και ζωντανές μουσικές
παραστάσεις για κάθε γούστο, όλα σε απόσταση αναπνοής.
Για βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα celebritycruises.com/onboardentertainment

*Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα πλοία. Δείτε τις σελίδες 62-63 για
περισσότερες πληροφορίες.

1. Martini Bar, Celebrity Solstice 2. Φαντασμαγορικές εναέριες παραστάσεις 3. Ζωντανές παραστάσεις στο The Lawn Club, Celebrity Silhouette
4. Sin City Comedy

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΠΛΩ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ.
Αυθεντικό. Τολμηρό. Καινοτόμο. Γεμάτο δράση.
Sizzling Sin City Comedy*Διάσημοι κωμικοί stand-up comedy συναντιούνται επί
σκηνής με αισθησιακούς χορευτές σε μοντέρνες, μπουρλέσκ παραστάσεις
συνοδεία μουσικής. Το αποτέλεσμα; Ένα τολμηρό σόου που έχει βραβευτεί δύο
φορές με το πολυπόθητο βραβείο "Best of Las Vegas Award", και δεν θυμίζει σε
τίποτα τις κωμικές παραστάσεις που έχετε δει μέχρι τώρα. Και το καλύτερο,
τώρα παίζεται σε ένα από τα κρουαζιερόπλοια της Celebrity Cruises κοντά στο
"σπίτι" σας - τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα, επομένως μη χάνετε χρόνο!
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Αφήστε τις έγνοιες
πίσω σας
Όταν έχετε τόσα πολλά να κάνετε – για οποιονδήποτε λόγο – θα ευχόσασταν
η μέρα να έχει και άλλες ώρες. Οι συνεργασίες μας με μερικά από τα πιο
διάσημα brand σας προσφέρουν μοναδικές, ξεχωριστές εμπειρίες
που είναι εξίσου διασκεδαστικές, διαφωτιστικές και συναρπαστικές.
Πάρτε, για παράδειγμα, μέρος στην οινογευσία Riedel®Crystal, για να
δείτε ποιο σχήμα ποτηριού ταιριάζει καλύτερα με τις τοπικές ποικιλίες
κρασιών. Ή παρακολουθήστε την ομιλία του ειδικού προσκεκλημένου
εμπειρογνώμονα, που αναβιώνει τους πολιτισμούς που θα συναντήσετε.
Ενώ ταξιδεύετε προς το επόμενο λιμάνι, χαλαρώστε στο γρασίδι και
απολαύστε ένα φιλικό παιχνίδι μπότσε, ικανοποιήστε την περιέργειά σας με
μια ξενάγηση στα ενδότερα του πλοίου ή παρακολουθήστε τα γεμάτα
ενέργεια μαθήματα Zumba. Ζήστε τις διακοπές σας χωρίς όρια.

ΑΓΝΗ, ΧΑΡΩΠΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Πρωί και βράδυ – υπάρχουν εκατοντάδες συναρπαστικές
δραστηριότητες που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας.
Χαλαρώστε, μπορείτε να συμμετάσχετε σε όσες εσείς
θέλετε. Αυτό είναι το Celebrity Life.
Ένα μοναδικό Lawn Club – τα κρουαζιερόπλοια μας Solstice Class είναι τα πρώτα στον κόσμο που διαθέτουν
πραγματικό γρασίδι στο τελευταίο κατάστρωμα, το οποίο
κουρεύεται κάθε μερικές μέρες. Έχετε λοιπόν στη
διάθεσή σας μισό στρέμμα πλούσιο καταπράσινο γρασίδι
για να απολαύσετε χαλαρωτικά πικ νικ - στη μέση του
ωκεανού. Τι θα λέγατε για μια συναυλία υπό τον έναστρο
ουρανό; Εμείς θα βάλουμε το τυρί, το κρασί και τις
κουβέρτες.
Hot Glass Show* – πού αλλού θα βρείτε ένα ειδικά
κατασκευασμένο στούντιο επεξεργασίας φυσητού γυαλιού
σε πλοίο; Μόνο στο Celebrity, δίπλα ακριβώς από το
γρασίδι. Παρακολουθήστε τους "μάγους" του Corning Museum of Glass να ξετυλίγουν μπροστά στα μάτια σας τη
μαγεία τους, εξηγώντας το κάθε βήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα celebritycruises.com/activities
*Διαθέσιμο στα Celebrity Solstice, Celebrity Equinox, Celebrity Eclipse.
**Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.
Τα Apple, MacBook Pro και iMac είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

1. Celebrity iLounge, Celebrity Silhouette 2. Οινογευσία, Celebrity Silhouette 3. Μάθημα Zumba 4. Παιχνίδια στο γρασίδι, στο Lawn Club

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΠΛΩ

ΑΔΡΑΞΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
Αξέχαστες εμπειρίες. Σώμα και πνεύμα.
Ζήστε στη γενιά της Zumba Τα άκρως διασκεδαστικά και γεμάτα ενέργεια μαθήματα Zumba**
που διδάσκονται από πιστοποιημένους δασκάλους χορού θα σας ξεσηκώσουν με τους ρυθμούς
της σάλσα, της σάμπα, του χιπ χοπ και πολλούς άλλους. Παρακολουθήστε τα προγράμματα
Zumba Gold® (για δραστήριους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας) ή Aqua Zumba® (η απόλυτη
διασκεδαστική γυμναστική στην πισίνα) και ξυπνήστε τον χορευτή που κρύβετε μέσα σας.
Celebrity iLounge Χάρη στον πρώτο Authorised Apple® Specialist εν πλω, η τελευταία λέξη
της τεχνολογίας είναι τώρα στα χέρια σας. Ελέγξτε τα email σας σε τελευταίας τεχνολογίας
Macbook Pro® και iMac®, ψάξτε στο διαδίκτυο τα αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσετε στο
επόμενο λιμάνι, μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα ιστολόγιο για τα ταξίδια σας και μετά
δοκιμάστε (και αγοράστε, αν το επιθυμείτε), τα τελευταίας τεχνολογίας iPhone®, iPad® και
Macbook Air®.
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Απολαυστικά
αναζωογονητικό
Η Canyon Ranch® θεωρείται ευρέως ως η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο της
υγιεινής ζωής, ενώ τα βραβευμένα θέρετρα υγιεινής ζωής είναι πασίγνωστα
ως καταφύγια γαλήνης και απόλυτης ηρεμίας. Στη Celebrity Cruises,
επιθυμούμε με το ίδιο σθένος να σας προσφέρουμε την καλύτερη παγκοσμίως
εμπειρία spa για την κρουαζιέρα σας, και γι' αυτό ενώσαμε τις δυνάμεις μας με
την Canyon Ranch, ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε το νέο μας
Canyon Ranch SpaClub® - το μεγαλύτερο και πληρέστερο SpaClub εν πλω που
υπάρχει μέχρι σήμερα. Βαθιά χαλαρωτική, κάθε θεραπεία ή συνεδρία ηρεμεί το
σώμα και το πνεύμα σας με τρόπους που δεν είχατε ποτέ φανταστεί, ενώ η
πλήρης σειρά ανέσεων στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας μας σας
εμπνέουν να φτάσετε τη φυσική σας κατάσταση σε νέα επίπεδα. Ανακαλύψτε
τη δύναμη της ηρεμίας και αναδείξτε τον καλύτερό σας εαυτό.

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ SPA
Η Canyon Ranch είναι η μόνη εταιρεία που έχει
βραβευτεί 11 φορές με το βραβείο Spa καλύτερου
προορισμού του αμερικάνικου Condé Nast Traveler.
Αποκλειστικές προσφορές Canyon Ranch – κακομάθετε
τον εαυτό σας με ένα μενού από τις θεραπείες Canyon
Ranch – 20 από τις οποίες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά
για τις Celebrity Cruises. Προσθέστε και τις
εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, όπως
είναι οι θεραπείες τόνωσης της επιδερμίδας του
προσώπου και του σώματος, τα μασάζ (για ένα ή δύο
άτομα), οι ενεργειακές θεραπείες Asian touch και Reiki και
οι θεραπείες με τύλιγμα του σώματος. Επίσης, μπορείτε να
κάνετε βελονισμό, χειροπρακτική, σεμινάρια lifestyle,
πλήρη περιποίηση κομμωτηρίου, και πολλά άλλα.

Χαλαρωτικά ησυχαστήρια – βυθιστείτε στην απόλαυση του
θερμαινόμενου θαλασσινού νερού στην πισίνα του
κλειστού Solarium που ειναι μόνο για ενήλικες.
Χαλαρώστε στις θερμαινόμενες ξαπλώστρες από μωσαϊκό
της Αίθουσας Χαλάρωσης* ατενίζοντας το γαλήνιο
θαλάσσιο τοπίο ή αναζωογονηθείτε μετά από μια εκδρομή
στη στεριά, στους εξαγνιστικούς ατμούς
αρωματοθεραπείας στο Persian Garden.**
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα celebritycruises.com/spa

*Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα κρουαζιερόπλοια. Δείτε τις σελίδες
62-63 για περισσότερες πληροφορίες.
** Διατίθεται με επιπλέον χρέωση. Δωρεάν πρόσβαση για επισκέπτες
Suite και AquaClass®.

1. Αποκλειστικό μασάζ στην πλάτη της Canyon Ranch 2. Persian Garden, Celebrity Solstice 3. Μάθημα πιλάτες 4. Solarium μόνο για ενήλικες

CANYON RANCH® ΚΑΙ FITNESS CENTRE

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ.
Αναζωογονήστε το σώμα σας.
Μέσα στο Persian Garden**Για εκατοντάδες χρόνια, οι άνθρωποι γνώριζαν ότι το τρεχούμενο
νερό και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ανακουφίζουν τις παθήσεις των μυών και των
αρθρώσεων, απομακρύνουν τις τοξίνες από το σώμα και προσφέρουν βαθιά χαλάρωση.
Από τους πυκνούς θερμούς αρωματικούς ατμούς έως τα αισθησιακά ντους και τη λιμνούλα με
το παγωμένο νερό, αναζωογονήστε σώμα και πνεύμα σε μοναδικά υδάτινα περιβάλλοντα.
Πόσο γυμνασμένοι είστε; Το υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας του SpaClub είναι εξοπλισμένο με
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, που προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα σε
οποιοδήποτε είδος άσκησης, από γιόγκα μέχρι πιλάτες και προσωπικά προγράμματα
γυμναστικής. Μη χάσετε την ευκαιρία για μια κατ' ιδίαν συνεδρία ανάλυσης της φυσικής σας
κατάστασης με κάποιον από τους ειδικούς και πώς μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας
όσον αφορά την υγεία, τη φυσική σας κατάσταση και τον τρόπο ζωής σας.
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Παιχνίδια και διασκέδαση
για όλη την οικογένεια
Γνωρίζουμε ότι όταν τα παιδιά σας διασκεδάζουν, εσείς είστε ευτυχισμένοι. Γι' αυτό
δημιουργήσαμε ευκαιρίες όλων των ειδών για τους νεαρούς επισκέπτες μας, που θα
τους διασκεδάσουν και θα τους βοηθήσουν να βρουν καινούργιους φίλους. Για να
αναφέρουμε μερικές μόνο: μαθήματα σε γήπεδα και εγκαταστάσεις με συνθετικούς
χλοοτάπητες, μαθήματα δημιουργικής έκφρασης, ταινίες, κυνήγια θησαυρών και
παιχνίδια, μαθήματα μαγειρικής, νυχτερινούς χορούς αποκλειστικά για εφήβους - και
φυσικά τα καλύτερα παιχνίδια Xbox. Οι μαμάδες και οι μπαμπάδες μπορούν να
απολαύσουν λίγο πολύτιμο "χρόνο κατ' ιδίαν" με τα ειδικά γεύματα, δείπνα και πιτζάμα
πάρτυ που διοργανώνονται για τα παιδιά. Τώρα, όλοι μπορούν να διασκεδάσουν και να
χαλαρώσουν. Όπως ακριβώς θα πρέπει να είναι οι οικογενειακές διακοπές.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ = ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ
ΓΟΝΕΙΣ

Τα βραβευμένα προγράμματα κρουαζιέρας μας είναι
σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν κάθε ηλικία και ενδιαφέροντα,
ακόμα και για τους μικρότερους φιλοξενούμενούς μας.
Τα περισσότερα προγράμματα για νέους είναι σχεδιασμένα για
ειδικές ηλικιακές ομάδες, υπό την επίβλεψη έμπειρων σε
θέματα νέων μελών του προσωπικού μας.
Τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες διασκέδασης* - τα προγράμματα
για νέους χωρίζονται σε κατηγορίες, ώστε τα παιδιά να
απασχολούνται πάντα σε δραστηριότητες που αρμόζουν στην
ηλικία τους. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: Shipmates, 3-5 ετών,
Cadets, 6-8 ετών, Ensigns, 9-11 ετών και X Club Teens, 12-17 ετών.
Η ώρα του μωρού (3 ετών και κάτω) - προσφέρει στα μωρά και
τους γονείς τους την ευκαιρία να παίξουν μαζί, με παιχνίδια
και προϊόντα που παρέχονται από την ομάδα του Fun Factory.
Οι γονείς θα πρέπει να συνοδεύουν τα μωρά στις
δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Fun Factory.
Fun Factory (3-11 ετών) - ένας ανεξάρτητος φανταστικός
κόσμος για τους μικρότερους ταξιδιώτες, με παιχνίδια,
πρακτικές δραστηριότητες, βιντεοπαιχνίδια, ταινίες, τέχνη και
χειροτεχνίες, και παραμύθια.
X Club (teens) - σχεδιασμένο ως το απόλυτο σημείο συνάντησης
υπό επίβλεψη για εφήβους, με αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών
και πίστα χορού. Στην προσφορά περιλαμβάνονται διάφορες
κοινωνικές δραστηριότητες, οι πιο σύγχρονες κονσόλες
παιχνιδιών και παιχνίδια, αμέτρητα σπορ και πολλά άλλα.
Πάσο VIP για παιδιά** - δώστε στο παιδί σας απεριόριστη
πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων
των ξεναγήσεων στα ενδότερα του πλοίου, μια αποκλειστική
τσάντα με καλούδια από το Fun Factory και 40% έκπτωση στην
τιμή ενός μεμονωμένου γεύματος, δείπνου ή πιτζάμα πάρτυ.
Κάρτες SeaPass® - προσφέρετε στα παιδιά σας
πλεονεκτήματα χρέωσης, τα οποία μπορείτε να
παρακολουθείτε και να ελέγχετε.
Υπηρεσία μπέιμπι-σίτινγκ** - διατίθεται στο Fun Factory και στις καμπίνες.
Το μπέιμπι-σίτινγκ στις καμπίνες, για έως 3 παιδιά, περιλαμβάνει 2 μπέιμπισίτερ (βάσει διαθεσιμότητας). Οι γονείς καλούνται να υποβάλλουν όλες τις
ιδιωτικές αιτήσεις μπέιμπι-σίτινγκ στην καμπίνα 24 ώρες νωρίτερα και ένας
γονιός ή κηδεμόνας θα πρέπει να βρίσκεται εντός τους πλοίου κατά τη
διάρκεια του μπέιμπι-σίτινγκ. Σημείωση: πρόκειται για ένα πρόγραμμα
εξυπηρέτησης με σειρά προτεραιότητας. Για τιμές και περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com/youth.
*Τα παιδιά θα πρέπει να είναι 3 ετών, να είναι εκπαιδευμένα στη χρήση
τουαλέτας και να μην φορούν πάνα, προκειμένου να εισέλθουν στις
εγκαταστάσεις του προγράμματος για νέους ή να συμμετάσχουν στις
δραστηριότητές που παρέχονται εκεί, εκτός εάν συνοδεύονται από έναν
γονιό. Ωστόσο, οι οικογένειες είναι ευπρόσδεκτες να δανειστούν παιχνίδια για
την ψυχαγωγία των παιδιών τους.

Children Go Free!
Έως και 2 παιδιά κάτω των 12 ετών ταξιδεύουν
ΔΩΡΕΑΝ σε επιλεγμένες κρουαζιέρες στην Ευρώπη τη
σεζόν 2015. Θα χρειαστεί να πληρώσετε μόνο τους
φόρους, τα τέλη και τα φιλοδωρήματα. Οι θέσεις είναι
περιορισμένες, γι' αυτό κάντε την κράτησή σας
σήμερα. Αναζητήστε αυτό το σύμβολο για κρουαζιέρες
που περιλαμβάνουν αυτήν την προσφορά.

**Ισχύει πρόσθετη χρέωση.

1. Διασκεδαστικά μαθήματα μαγειρικής με τον Grill Master μας 2. Μπάσκετ στο επάνω κατάστρωμα 3. Διαγωνισμός στο τουρνουά XBox
4. Απολαμβάνοντας ένα παιχνίδι κροκέ στο γρασίδι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ.
Είμαστε έτοιμοι, με τις μπαταρίες φορτισμένες.
Τα πιο hot παιχνίδια Έχουμε εξοπλίσει τα κρουαζιερόπλοια μας με τους πιο σύγχρονους
σταθμούς Xbox και φορητές κονσόλες, ώστε να προσφέρουμε κορυφαία εμπειρία
παιχνιδιού εν πλω. Είτε παίζετε μόνοι είτε συμμετέχετε σε τουρνουά στο Xbox ή
λαμβάνετε μέρος σε μια θεματική βραδιά παιχνιδιού, μπορείτε να απολαύσετε την
εμπειρία με ολόκληρη την οικογένειά σας - από τον νεότερο παίκτη έως τον πιο ικανό
έφηβο.
iTake για φανατικούς κινηματογραφόφιλους Φώτα. Κάμερα. Πάμε. Το Celebrity iLounge
είναι η Μέκκα των φιλόδοξων νεαρών σκηνοθετών ταινιών. Εξοπλισμένο με μια
βιντεοκάμερα GoPro, μπορούν να κινηματογραφήσουν τις περιπέτειές τους, να τις
επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας το λογισμικό iMovie για να δημιουργήσουν ταινίες
μικρού μήκους διάρκειας 5 λεπτών και μετά να τις παρουσιάσουν στο δικό τους φεστιβάλ
ταινιών και την τελετή απονομής βραβείων.
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Περιπέτειες στη στεριά
Όταν πρόκειται για εξερευνήσεις στη στεριά, οι εκδρομές μας προσφέρουν τόσο μεγάλη
ποικιλία, όση και οι 260 προορισμοί μας. Οι εκδρομές χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες - Τα
καλύτερα σημεία του προορισμού, Πολιτιστικές διαδρομές, Οικογενειακές περιηγήσεις,
Ιδιωτικές εκδρομές και Celebrity Exclusives - είναι εύκολο να εντοπίσετε ποιες ταιριάζουν
καλύτερα σε εσάς, την οικογένειά σας ή στην παρέα σας, με την οποία έχετε τα ίδια
ενδιαφέροντα. Περιπλανηθείτε στον ουρανό της Τοσκάνης με ένα αερόστατο ή ταξιδέψτε
με ελικόπτερο σε ένα πανδοχείο της Προβηγκίας, για γεύμα. Απολαύστε τις εξωτικές
εικόνες και μυρωδιές των παζαριών της Κωνσταντινούπολης, κολυμπήστε ανάμεσα σε
άγριους σολομούς στη Νορβηγία, θαυμάστε το μεγαλοπρεπές Μάτσου Πίτσου στο Περού
ή κάντε μια βόλτα πάνω σε έναν ελέφαντα στο Πουκέτ, στην Ταϊλάνδη. Γιατί όμως να μην
παρατείνετε την απόλαυση; Παρατείνετε την κρουαζιέρα σας με περιήγηση στην Αλάσκα ή
στα Καναδικά Βραχώδη Όρη, η οποία συνδυάζει την κρουαζιέρα με ένα εξαιρετικό
πολυήμερο ταξίδι στην ξηρά με ξεναγό πριν ή μετά από το ταξίδι σας. Οι επιλογές σας
είναι αμέτρητες.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ
Celebrity Exclusives - προσωπικές, εξωτικές περιπέτειες για
μικρά γκρουπ (κατά μέσο όρο 2-4 άτομα, ανάλογα με την
παρεχόμενη υπηρεσία), αυτές οι προνομιακές υπηρεσίες
μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας από τον ειδικό
Σύμβουλο Προορισμών του πλοίου μας, ώστε να καλύπτουν
τα ενδιαφέροντά σας.
Ιδιωτικές εκδρομές - ειδικές περιηγήσεις για μεμονωμένα
άτομα ή μικρά γκρουπ, που περιλαμβάνουν ιδιωτικό όχημα
και ξεναγό, ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
Οικογενειακές περιηγήσεις - είναι σχεδιασμένες
αποκλειστικά για οικογένειες με παιδιά 12-17 ετών και
περιλαμβάνουν μια ομαδική δραστηριότητα στην οποία
μπορείτε να συμμετέχετε όλοι.
Πολιτιστικές διαδρομές - έχετε ξαναεπισκεφτεί έναν
προορισμό; Τότε, δείτε τον με άλλο μάτι καθώς η ξενάγηση
σας επιτρέπει να απολαύσετε ακόμα πιο έντονα τις εικόνες,
τους ήχους και τις γεύσεις του.
Τα καλύτερα σημεία του προορισμού - επισκέπτεστε ένα
μέρος για πρώτη φορά; Θα φροντίσουμε να επισκεφτείτε όλα
όσα πρέπει οπωσδήποτε να δείτε.
Cruisetour στην Αλάσκα και τα Καναδικά Βραχώδη Όρη εξαιρετικά πολυήμερα ταξίδια στην ξηρά με ξεναγό,
διαθέσιμα είτε πριν ή μετά την κρουαζιέρα σας στην Αλάσκα.
Θα συνοδεύεστε από έμπειρο Επικεφαλής ξεναγό, ο οποίος
θα φροντίσει ώστε η ξενάγησή σας να είναι και ενδιαφέρουσα
και διασκεδαστική. Εμείς θα κανονίσουμε τα πάντα.
Οι εκδρομές στη στεριά καλύπτονται γρήγορα. Επομένως, σας συνιστούμε
να κάνετε κράτηση το συντομότερο δυνατόν. Για να δείτε την πλήρη λίστα
(πολλά βίντεο προσφορών) και να κάνετε ηλεκτρονική κράτηση εκ των
προτέρων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/excursions.
Οι ξεναγήσεις που περιλαμβάνουν αεροπορικές πτήσεις, ειδικές
εκδηλώσεις, διαμονή στη στεριά ή διαμονή σε ξενοδοχείο ενδέχεται να
επιβαρύνονται με χρεώσεις ακύρωσης.
*Στην απίθανη περίπτωση που η ξενάγησή σας καθυστερήσει σημαντικά, θα
τακτοποιήσουμε τα πάντα, ώστε να επιστρέψετε στο κρουαζιερόπλοιο το
συντομότερο δυνατόν και χωρίς καμία επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να σας το
εξασφαλίσουμε αυτό, εάν κανονίσετε μόνοι σας την ξενάγησή σας, καθώς
μπορεί να χάσετε το πλοίο σας εάν καθυστερήσετε.

1. Ράφτινγκ σε αφρισμένους ποταμούς, Αλάσκα 2. Οι άνεμοι της Τοσκάνης, εκδρομή Celebrity Exclusives
3. & 4. Μια γεύση από την Προβηγκία, του Alain Ducasse, εκδρομή Celebrity Exclusives

ΕΚΔΡΟΜEΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙA ΚΑΙ CRUISETOUR

ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΕΣ.
Τρεις σπουδαίοι λόγοι για να κάνετε κράτηση με εμάς για μια εξαιρετική εμπειρία στη στεριά:
Εξασφαλισμένη άμεση αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο
Οι επισκέπτες που έχουν κάνει κράτηση για πρόγραμμα ξενάγησης απολαμβάνουν
αποβίβαση κατά προτεραιότητα στο λιμάνι.
Δεν ισχύουν κυρώσεις ακύρωσης
Μια ενδεχόμενη αλλαγή στα σχέδια δεν συνοδεύεται από ταλαιπωρίες.
Εξασφαλισμένη επιστροφή στο κρουαζιερόπλοιο
Αν η ξενάγησή σας καθυστερήσει, το πλοίο δεν θα φύγει χωρίς εσάς.*
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Πριν την κρουαζιέρα
Αφού κάνετε κράτηση για την κρουαζιέρα σας, θα σας έχουνε μείνει ακόμα μερικά
πραγματάκια που πρέπει να κάνετε. Απλώς επισκεφθείτε την ενότητα Already Booked
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα celebritycruises.com. Φυσικά, κάποια πράγματα καλό
είναι να γίνονται νωρίτερα. Για να διασφαλίσετε την πρώτη σας επιλογή από τις
εκδρομές στη στεριά, τις θεραπείες spa ή ένα τραπέζι σε κάποιο speciality restaurant,
είναι σημαντικό να κάνετε κράτηση από νωρίς - οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα από τα βολικά πακέτα μας με ποτά ή speciality
dining, ή ακόμα και ένα δώρο σε αυτές τις κρατήσεις - αυτές οι μικρές επιπλέον
απολαύσεις θα κάνουν τις διακοπές σας ακόμα πιο ξεχωριστές.
1 Προσκομίστε τα στοιχεία διαβατηρίου σας

Πριν ταξιδέψετε, θα πρέπει να μας δώσετε τα
στοιχεία διαβατηρίου σας και τα στοιχεία
διαβατηρίου όσων ταξιδεύουν μαζί σας. Θα
χρειαστούμε τα στοιχεία όλων των μελών της
ομάδας σας, επομένως βεβαιωθείτε ότι τα έχετε
εύκαιρα:
• Αριθμός διαβατηρίου
• Χώρα έκδοσης
• Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου
• Πλήρες ονοματεπώνυμο

• Φύλο
• Ημερομηνία γέννησης
• Υπηκοότητα

(όπως αναγράφεται στο διαβατήριο,
συμπεριλαμβανομένου και του μεσαίου ονόματος)

2 Κάντε check-in ηλεκτρονικά
Για να επισπεύσετε τη διαδικασία επιβίβασης, συνιστούμε
να κάνετε ηλεκτρονικά check-in για την κρουαζιέρα σας.
Μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή, από την ημέρα
που κάνετε την κράτηση έως τρεις ημέρες πριν την
αναχώρηση, ωστόσο σας συνιστούμε να το κάνετε όσο το
δυνατόν συντομότερα μετά την κράτηση. Η διαδικασία
διαρκεί περίπου 15-20 λεπτά, και θα χρειαστείτε τα
στοιχεία διαβατηρίου σας. Στην ενότητα Συχνές
ερωτήσεις στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνεται ένας
οδηγός διεκπεραίωσης του ηλεκτρονικού check-in.
3 Κάντε κράτηση για εκδρομές στη στεριά
Οι εκδρομές στη στεριά είναι ένας σπουδαίος τρόπος να
εξερευνήσετε τα συναρπαστικά λιμάνια που
προσεγγίζουμε και να δοκιμάσετε νέες δραστηριότητες.
Οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα όμως, επομένως σας
συνιστούμε να κάνετε κράτηση έγκαιρα για να μην
χάσετε την ευκαιρία. Όταν συνδεθείτε στο Ηλεκτρονικό
Check-In, θα βρείτε άφθονες χρήσιμες πληροφορίες για
τα λιμάνια που θα επισκεφθείτε και τις εκδρομές που
προσφέρονται, επομένως φροντίστε να ρίξετε μια ματιά.
Οι εκδρομές στη στεριά είναι συνήθως διαθέσιμες για
κράτηση πέντε μήνες πριν την κρουαζιέρα. Κράτηση
από το κρουαζιερόπλοιο θα μπορείτε να κάνετε μόνο
κατά τις 5 πρώτες ημέρες μετά τον απόπλου, επομένως
σας συνιστούμε να κάνετε προκράτηση για να
επιβεβαιώσετε τις ξεναγήσεις που θέλετε.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδρομές στη στεριά,
ανατρέξτε στις σελίδες 22-23.

4 Κάντε κράτηση για επιπλέον υπηρεσίες
Εάν γιορτάζετε μια ειδική περίσταση εν πλω ή απλώς
θέλετε να κάνετε ένα δώρο, οι επιλογές είναι αμέτρητες.
Τι θα λέγατε να κάνατε έκπληξη σε κάποιον διακοσμώντας
την καμπίνα του ή στέλνοντάς του ένα μπουκέτο
λουλούδια; Ή μήπως προτιμάτε να κάνετε δώρο στον
εαυτό σας μια χαλαρωτική θεραπεία spa; Ίσως μια
κράτηση για ένα γεύμα για δύο σε ένα από τα speciality
restaurants μας;

Για να ετοιμαστείτε για την κρουαζιέρα σας,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com

Μπορείτε να κάνετε κράτηση για κάθε είδους
δώρο, πακέτο ποτών, θεραπεία spa, speciality
dining και πολλά άλλα μέσω της ενότητας
Already Booked στην ιστοσελίδα μας.
Οι πρόσθετες υπηρεσίες κρουαζιέρας μπορούν
να εξαντληθούν γρήγορα, επομένως, για να μην
απογοητευτείτε, σας συνιστούμε να τις
αγοράσετε το συντομότερο δυνατόν.
5 Εκτυπώστε τα έγγραφα κρουαζιέρας σας
Να έχετε μαζί σας το υπογεγραμμένο
Xpress Pass σας, για να επιβιβαστείτε στο πλοίο.
Μπορεί επίσης να θέλετε να εκτυπώσετε το
Guest Ticket Booklet σας (e-doc), το οποίο
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία κράτησής σας,
τυχόν κουπόνια Ξενοδοχείου/Μεταφοράς και
στοιχεία πτήσης που έχετε κλείσει με την
Celebrity Cruises.
Το e-doc είναι διαθέσιμο για εκτύπωση μετά
την εκκαθάριση του οριστικού υπολοίπου σας
(το νωρίτερο 45 ημέρες πριν την αναχώρηση
της κρουαζιέρας).
Το ηλεκτρονικό check-in πρέπει να ολοκληρωθεί
πριν την εκτύπωση του Xpress Pass σας.
1. Ηλεκτρονικό check-in
2. Κάντε κράτηση για την εκδρομή σας στη στεριά
3. Δωρεάν τσάι, espresso, latte και cappuccino για τα
μέλη του διαζώματος Captain’s Club Elite Plus
4. Κάντε κράτηση για το speciality dining σας

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΚΑΙ CAPTAIN’S CLUB

Κάθε ταξίδι με την Celebrity Cruises είναι από μόνο
του μια εμπειρία επιβράβευσης, θα θέλαμε όμως
να προσθέσουμε μια ακόμα δόση πολυτέλειας σε
αυτούς που ταξιδεύουν συχνά μαζί μας. Όσο
περισσότερο ταξιδεύετε μαζί μας, τόσα
περισσότερα τα οφέλη που αποκομίζετε: μπορείτε
να συμμετέχετε δωρεάν και θα αρχίσετε να
συλλέγετε τις ανταμοιβές σας πριν ακόμα
επιβιβαστείτε στο κρουαζιερόπλοιο.* Οι Πόντοι
Club κερδίζονται βάσει τις κατηγορίας καμπίνας
και του αριθμού των διανυκτερεύσεων εν πλω όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία, τόσους
περισσότερους πόντους κερδίζετε. Θα εκπλαγείτε
με το πόσο γρήγορα ανεβαίνετε κατηγορία.†

ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ, ΤΟΣΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ
Όταν έρχεται η ώρα να σας ευχαριστήσουμε, η Celebrity
Cruises επιστρατεύει όλη της την κομψότητα. Πάρτε μια
μικρή γεύση από τα οφέλη που σας προσφέρουμε*:

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΠΟΝΤΟΥΣ CLUB
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΕΝ ΠΛΩ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

ΠOΝΤΟΙ CLUB
ΑΝA

• προσκλήσεις σε αποκλειστικές εκδηλώσεις εν πλω
• προνομιακές εκπτώσεις εν πλω και ειδικές προσφορές,
συν δωρεάν υπηρεσίες και ανέσεις σε κάθε ταξίδι
• αποκλειστικές προσφορές για τα μέλη, για μελλοντικές
κρατήσεις κρουαζιερών
• αναβαθμίσεις σε επόμενες κατηγορίες φιλοξενίας, έως
και την κατηγορία AquaClass (πριν τον απόπλου, εφόσον
διατίθενται, ισχύουν προϋποθέσεις)

Εσωτερική/Με θέα στον ωκεανό

2

Βεράντα

3

Concierge Class /AquaClass®

5

Sky Suites

8

Celebrity/Signature/Royal Suites

12

• παροχές διαδικτύου και υπηρεσιών πλυντηρίου ρούχων
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Reflection/Penthouse Suites

18

• δωρεάν σεμινάρια οινογνωσίας

• αποκλειστικό κέντρο υπηρεσιών για τα μέλη του
Captain’s Club

• προτεραιότητα στις κρατήσεις εκδρομών
*Κάνοντας εγγραφή πριν τον απόπλου
απολαμβάνετε οφέλη Preview Member.
†
Τα προνόμια του Captain’s Club διαφέρουν
ανάλογα με το διάζωμα και υπόκεινται σε αλλαγές.

• δωρεάν παγωτά από το Gelateria
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: celebritycruises.com/captainsclub
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Κρουαζιέρεςστην Ευρώπη

Απολαυστική ποικιλία
Η Ευρώπη έχει να προσφέρει άφθονες εμπειρίες για κάθε
γούστο, που σίγουρα δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο.
Αυτός είναι ο λόγος που επιλέξαμε τα καλύτερα αξιοθέατα
και δημιουργήσαμε διαδρομές που εξάπτουν την περιέργειά
σας και σας προσφέρουν άφθονο χρόνο στη στεριά, ώστε
κάθε αναπάντεχη ανακάλυψή σας να κάνει το ταξίδι σας
με την Celebrity Cruises αξέχαστο.

ΕΝΤΡΥΦΗΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ.
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
Εκδρομές στη στεριά Πόσοι μπορούν να πουν ότι πέρασαν τις
διακοπές τους εξερευνώντας την αρχαία ιστορία της Ελλάδας και
της Ρώμης; Ή 15 αιώνες στην Κωνσταντινούπολη; Θα σας δείξουμε
ιστορικές τοποθεσίες που σημαδεύουν τις απαρχές (ή το τέλος)
πολιτισμών. Θα σας βοηθήσουμε όμως επίσης να συνδυάσετε τον
ρομαντισμό με τη μόδα, την έντονη νυχτερινή ζωή με τους
αμπελώνες της Γαλλίας και τα σύγχρονα θαύματα του κόσμου με
συγκλονιστικά θαύματα της φύσης (παρακάτω μπορείτε να δείτε
μερικά παραδείγματα).
Ένα ταξίδι για όλη την οικογένεια - Η τέχνη των γονδολιέρηδων (Βενετία, Ιταλία)
Γίνετε γονδολιέρης για μία μέρα. Έπειτα από μια επίσκεψη στην παλαιότερη
λέσχη κωπηλασίας της Βενετίας, επιβιβαστείτε στη γόνδολά σας με 2
εκπαιδευτές και έως και 5 άλλους καλεσμένους και διασχίστε τα κεντρικά
κανάλια προς την πιο προστατευμένη και ήρεμη λίμνη της Βενετίας, όπου θα
ξεκινήσει η διασκεδαστική μέρα σας.
Βουτιά στη Νεκρά Θάλασσα (Ασντόντ, Ισραήλ)
Ελάτε μαζί μας σε αυτήν τη συναρπαστική περιπέτεια στους Αγίους Τόπους,
που δεν πρέπει να χάσετε: μια βουτιά στη Νεκρά Θάλασσα, 389 μέτρα κάτω
από τη στάθμη της θάλασσας. Θα έχετε πρόσβαση στα θερμά, πλούσια σε
μεταλλικά στοιχεία λουτρά του θερέτρου, καθώς και στην αίθουσα
χαλάρωσης, τις πισίνες και την παραλία. Βυθιστείτε τα θεραπευτικά νερά που
βοηθούν ακόμα και όσους δεν ξέρουν κολύμπι να επιπλέουν.
Αγία Πετρούπολη και Ερμιτάζ (Αγία Πετρούπολη, Ρωσία)
Μια ολοήμερη ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα αυτής της πλούσιας
πόλης. Για να ονομάσουμε μερικά από αυτά, θα δείτε την πλατεία του
παλατιού με τη γραφική αρχιτεκτονική της, το Φρούριο του Πέτρου και
Παύλου και μια ξενάγηση με οδηγό στο μουσείο Ερμιτάζ. Μετά το γεύμα, θα
θαυμάσετε τον τεράστιο καθεδρικό ναό του Αγίου Ισαάκ, το διάσημο θωρηκτό
Αυγή (το οποίο σηματοδότησε την επανάσταση του 1917) και θα μπορέσετε να
αγοράσετε παραδοσιακά αναμνηστικά από τη Ρωσία.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνετε κράτηση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
celebritycruises.com/excursions

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Παρατείνετε τις διακοπές σας πριν ή μετά από την κρουαζιέρα σας:

Άμστερνταμ
Movenpick Hotel
1 νύχτα από €167 το άτομο

Κωνσταντινούπολη
Grand Hyatt Istanbul
1 νύχτα από €191 το άτομο

Αθήνα
Hilton Αθήνας
1 νύχτα από €163 το άτομο

Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com

1. Παλάτι της Μεγάλης Αικατερίνης κοντά στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 2. Νεκρά Θάλασσα, Ισραήλ 3. Κολοσσαίο, Ρώμη 4. Μπουράνο, Βενετία, Ιταλία

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΝΕΟ CELEBRITY EXCLUSIVE.
Μια γεύση της Προβηγκίας από τον Αλέν Ντουκάς (Νίκαια, Γαλλία)
Η γαστρονομική σας περιπέτεια ξεκινάει με μια τριαντάλεπτη πτήση με ελικόπτερο στο διάσημο
πανδοχείο της Προβηγκίας, το La Bastide de Moustiers. Ο ιδιοκτήτης του, Αλέν Ντουκάς, ήταν ο
πρώτος σεφ που απέκτησε εστιατόρια με τρία Αστέρια Μισελέν σε τρεις πόλεις, κάτι το οποίο τον
ανέδειξε σε θρύλο της μαγειρικής τέχνης. Αποκτήσαμε ένα ειδικό σχέδιο πτήσης, με το οποίο θα
μπορείτε να απολαύσετε τη Γαλλική Ριβιέρα όπως λίγοι έχουν καταφέρει να τη δουν - ένα
εξαιρετικό ορεκτικό για το γεύμα 4 πιάτων που θα σας περιμένει όταν προσγειωθείτε.
Απολαύστε μια γκουρμέ εμπειρία με φρέσκα υλικά, εμπνευσμένη από τον μοναδικό Αλέν Ντουκάς.
Μετά, χαλαρώστε στους ελαιώνες και τους κήπους που προμηθεύουν την κουζίνα με βότανα και
λαχανικά πριν εξερευνήσετε το γραφικό μεσαιωνικό χωριό Μουστιέ Σεντ Μαρί.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/exclusives
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Κρουαζιέρες στη
Μεσόγειο

Ιταλία και Μεσόγειος

Ελλάδα και Ιταλία

Ελλάδα και Τουρκία

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity EquinoxSM

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity EquinoxSM

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity EquinoxSM

Τσιβιταβέκια
Βιλλφράνς
Βαρκελώνη

Πάλμα ντε
Μαγιόρκα

Κωνσταντινούπολη

Σαλέρνο

Λιβόρνο
Τσιβιταβέκια

Αιάκειο

Κωνσταντινούπολη

Πόρτο
Τόρες

Κατάνη

ΝΕΟ!

Πειραιάς

Πειραιάς
Μύκονος

Μύκονος
Κουσάντασι
Ρόδος

Σαντορίνη

Βαλέτα

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

1

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Αναχώρηση στις

19:00

1

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

2

Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο), Ιταλία

07:00

19:00

2

Μύκονος, Ελλάδα

13:00

21:00

2

Εν πλω 			

3

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία

07:00

19:00

3

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00

3

Ρόδος, Ελλάδα

08:00

17:00

4

Αιάκειο, Κορσική

08:00

18:00

4

Εν πλω			

4

Μύκονος, Ελλάδα

08:00

17:00

5

Πόρτο Τόρες (Σαρδηνία), Ιταλία

07:00

17:00

5

Βαλέτα, Μάλτα

08:00

18:00

5

Σαντορίνη, Ελλάδα

07:00

18:00

6

Εν πλω			

6

Κατάνη, Σικελία, Ιταλία

08:00

17:00

6

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

08:00

18:00

7

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

08:00

7

Ακτή Αμάλφι (Σαλέρνο), Ιταλία

07:00

18:30

7

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

13:00

8

Βαρκελώνη, Ισπανία

07:00

7

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

8

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

(

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

18:00

Πρωινή αποβίβαση

Αναχωρήσεις 2015:
27 Ιούν.

Αναχωρήσεις 2015:
20 Ιούν. • 18 Ιούλ.*

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 25 Ιουλίου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

* Βραδυνή αναχώρηση από τη Μύκονο, Ελλάδα

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.035
€1.178
€1.305
€1.435
€1.648
€2.808

€3.105
€3.534
€3.915
€4.305
€4.944
€8.145

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€984
€1.129
€1.259
€1.384
€1.599
€2.754

€3.282
€3.717
€4.092
€4.467
€5.127
€8.322

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€966
€1.107
€1.236
€1.366
€1.576
€2.736

€3.228
€3.648
€4.038
€4.401
€5.058
€8.269

Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την
κρουαζιέρα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay»,
δείτε τη σελίδα 26

Αναχωρήσεις 2015:
13 Ιούν. • 11 Ιούλ.

(Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα
μεσάνυχτα.

Children Go Free! Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 20.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ιταλία και Ελληνικά νησιά ΝΕΟ!

Ισπανία και Πορτογαλία ΝΕΟ!

Ιταλία και Ελληνικά νησιά ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity EquinoxSM

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Celebrity EquinoxSM

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Celebrity EquinoxSM

Τσιβιταβέκια
Σαλέρνο

Βαρκελώνη

Βαρκελώνη
Μύκονος

Λισσαβώνα

Πειραιάς
Βαλέτα

Πάλμα
ντε Μαγιόρκα

Μάλαγα
Κάντιθ

Σαντορίνη

Βιλλφράνς
Τουλόν
Λα Σπέτσια
Ντουμπρόβνικ
Βαρκελώνη
Τσιβιταβέκια
Κωνσταντινούπολη
Πειραιάς Κουσάντασι
Μύκονος

Καρταχένα
Γιβραλτάρ

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

19:00

4

Ακτή Αμάλφι (Σαλέρνο), Ιταλία

07:00

18:30

5

Εν πλω

6

Σαντορίνη, Ελλάδα

09:00

19:00

7

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

07:00

18:00

8

Μύκονος, Ελλάδα

07:00

18:00

9

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00

9

10

Εν πλω

11

Βαλέτα, Μάλτα

07:00

17:00

12

Εν πλω

13

Βαρκελώνη, Ισπανία

1

Βαρκελώνη, Ισπανία

2

Εν πλω

3

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
26 Αύγ. • 15 Οκτ.

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Βαρκελώνη, Ισπανία

2
3

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Απογευματινή αναχώρηση

1

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Βαρκελώνη, Ισπανία

Αναχώρηση στις

17:00

2

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Αναχώρηση στις

13:00

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

08:00

17:00

3

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

08:00

18:00

4

Καρταχένα, Ισπανία

08:00

17:00

4

Μύκονος, Ελλάδα

08:00

17:00

5

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

09:00

18:00

5

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00

6

Εν πλω 			

6

Εν πλω			

7

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

7

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

8

Λισσαβώνα, Πορτογαλία 		

8

Ντουμπρόβνικ, Κροατία		

Εν πλω 			

9

Εν πλω			

10

Σεβίλλη (Κάντιθ), Ισπανία

08:00

10

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

19:00

11

Μάλαγα, Ισπανία

08:00

11

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

07:00

19:00

(

(

(

08:00
17:00

17:00

17:00

Απογευματινή αναχώρηση

(

08:00

(

17:00

12

Μάλαγα, Ισπανία 		

12

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία

08:00

17:00

13

Εν πλω 			

13

Προβηγκία (Τουλόν), Γαλλία

08:00

17:00

14

Βαρκελώνη, Ισπανία

14

Βαρκελώνη, Ισπανία

07:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
2 Οκτ.

Αναχωρήσεις 2015:
19 Σεπτ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 2 Ιουνίου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί την 1η Αυγούστου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα Κλασική
Μεσόγειος 12 διανυκτερεύσεων αναχωρεί
στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 από τη Βαρκελώνη,
Ισπανία προς Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.
Τα λιμάνια διαφέρουν.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.285
€1.465
€1.625
€1.825
€2.005
€3.180

€4.935
€5.700
€6.180
€6.780
€7.320
€10.725

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.486
€1.666
€1.826
€2.026
€2.206
€3.386

€4.458
€4.998
€5.478
€6.078
€6.618
€9.807

Εσωτερική

€1.514
€1.764
€1.924
€2.124
€2.304
€3.546

€4.542
€5.292
€5.772
€6.372
€6.912
€10.332

Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

1. Καλλιτεχνική δημιουργία του Γκαουντί στη Βαρκελώνη, Ισπανία 2. Μύκονος, Ελλάδα 3. Βιλλφράνς, Γαλλία

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στη
Μεσόγειο

Ελληνικά νησιά

Ελλάδα και Τουρκία

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

ΝΕΟ!

Ιταλία και Δαλματικές Ακτές ΝΕΟ!
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Βενετία

Βενετία

Βενετία
Ραβέννα

Κότορ

Ντουμπρόβνικ

Τσιβιταβέκια

Κόπερ
Ζαντάρ
Σπλιτ
Ντουμπρόβνικ
Κότορ

Νάπολη
Κέρκυρα

Πειραιάς
Σαντορίνη

Κατάκολο

Μύκονος

Κατάνη

Έφεσος

Βαλέτα

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Βενετία, Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

1

Βενετία, Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

1

Βενετία, Ιταλία

2

Κότορ, Μαυροβούνιο

14:00

22:00

2

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

12:00

19:00

2

Βενετία, Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

3

Εν πλω			

3

Εν πλω		

3

Κόπερ, Σλοβενία

07:00

18:00

4

Σαντορίνη, Ελλάδα

07:00

17:00

4

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

10:00

20:00

4

Ραβέννα, Ιταλία

07:00

19:00

5

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00

5

Μύκονος, Ελλάδα

07:00

15:00

5

Ζαντάρ, Κροατία

08:00

18:00

6

Κατάκολο, Ελλάδα

09:00

17:00

6

Κέρκυρα, Ελλάδα

13:30

20:30

6

Σπλιτ, Κροατία

08:00

18:00

7

Εν πλω			

7

Εν πλω			

7

Κότορ, Μαυροβούνιο

08:00

18:00

8

Βενετία, Ιταλία

8

Βενετία, Ιταλία

8

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

08:00

18:00

9

Εν πλω			

10

Βαλέτα, Μάλτα

08:00

18:00

11

Κατάνη, Σικελία, Ιταλία

07:00

17:00

12

Σορέντο/Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

07:00

18:30

13

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00		

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

07:00		

Αναχωρήσεις 2015:
2, 16 Αύγ.

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

07:00		

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Απογευματινή αναχώρηση

(

Αναχωρήσεις 2015:
28 Μάιος

Αναχωρήσεις 2015:
9, 23 Αύγ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 16 Μαΐου 2015 και καταλήγει
στη Βενετία, Ιταλία. Τα λιμάνια διαφέρουν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 30 Αυγούστου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.
Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.054
€1.200
€1.470
€1.630
€1.740
€2.900

€3.372
€3.810
€4.620
€5.112
€5.430
€8.670

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€984
€1.125
€1.395
€1.564
€1.674
€2.824

€3.375
€3.822
€4.632
€5.112
€5.442
€8.664

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.613
€1.793
€2.173
€2.367
€2.513
€3.833

€4.839
€5.379
€6.519
€7.101
€7.539
€11.169

Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την
κρουαζιέρα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay»,
δείτε τη σελίδα 26

(Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα
μεσάνυχτα.

Children Go Free! Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 20.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μαύρη Θάλασσα και Ελληνικά νησιά

Ισραήλ και Μεσόγειος

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Τσιβιταβέκια

Οδησσός
Σεβαστόπολη
Γιάλτα

Κωνσταντινούπολη

Νάπολη

Βαλέτα

Κωνσταντινούπολη

Τουρκία και Μαύρη Θάλασσα ΝΕΟ!
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Βενετία
Κόπερ

Κουσάντασι

Μεσίνα

Μπουργκάς

Πειραιάς

ΝΕΟ!

Οδησσός

Ντουμπρόβνικ

Κουσάντασι

Ασντόντ

Σαντορίνη

Μύκονος

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Σότσι

Κωνσταντινούπολη

Χάιφα

Κουσάντασι

Σεβαστόπολη
Γιάλτα

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

1

Στενό του Βοσπόρου (διάπλους)

18:00

20:00

2

2

Εν πλω			

3

3

Γιάλτα, Ρωσία

Άφιξη

Άφιξη

Αναχώρηση

Απογευματινή αναχώρηση

1

Βενετία, Ιταλία

Αναχώρηση στις

22:00

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Αναχώρηση στις

14:00

2

Κόπερ, Σλοβενία

07:00

16:00

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

10:00

19:00

3

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

10:00

19:00

(

Αναχώρηση

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

07:00

19:00

4

Εν πλω			

4

Εν πλω 			

19:00

5

Χάιφα, Ισραήλ

5

Σαντορίνη, Ελλάδα

08:00

18:00

6

Ιερουσαλήμ (Ασντόντ), Ισραήλ

6

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

07:00

17:00

7

Στενό του Βοσπόρου (διάπλους) 				

4

Σεβαστόπολη, Ρωσία

07:00

5

Οδησσός, Ουκρανία(

09:00		

6

Οδησσός, Ουκρανία		

16:00

7

Ιερουσαλήμ (Ασντόντ), Ισραήλ		

7

Μπουργκάς, Βουλγαρία

18:00

8

Εν πλω			

8

Οδησσός, Ουκρανία

8

Στενό του Βοσπόρου (διάπλους)			

9

Εν πλω			

9

Οδησσός, Ουκρανία 		

17:00

9

Μύκονος, Ελλάδα

07:00

18:00

10

Βαλέτα, Μάλτα

08:00

17:00

10

Σεβαστόπολη, Ρωσία

07:00

21:00

10

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00

11

Μεσίνα, Σικελία, Ιταλία

08:00

17:00

11

Γιάλτα, Ρωσία

07:00

17:00

11

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

08:00

18:00

12

Σορέντο/Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

07:00

18:30

12

Σότσι, Ρωσία

08:00

17:00

12

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία(

14:00

13

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

13

Εν πλω 			

13

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Πρωινή αποβίβαση

10:00

Αναχωρήσεις 2015:
18, 30 Σεπτ.

07:00

(

21:30

06:30		
20:30

Αναχωρήσεις 2015:
23 Οκτ.

13:00

(

14

Στενό του Βοσπόρου (διάπλους) 				

14

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

15

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

(

10:00
Πρωινή αποβίβαση

Αναχωρήσεις 2015:
21 Ιούν. • 5 Ιούλ.*

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 12 Οκτωβρίου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.
Τα λιμάνια διαφέρουν. Ιούλ. 5 αναχώρηση Δρομολόγιο Φεστιβάλ Redentore.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.073
€1.253
€1.523
€1.651
€1.793
€2.947

€3.453
€3.993
€5.013
€5.379
€5.823
€9.507

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.088
€1.268
€1.538
€1.658
€1.808
€2.908

€3.264
€3.804
€4.614
€4.974
€5.424
€8.678

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.951
€2.171
€2.651
€2.891
€3.071
€4.525

€6.294
€6.954
€8.424
€9.114
€9.654
€13.704

1. Ντουμπρόβνικ, Κροατία 2. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 3. Swallow’s Nest, Γιάλτα, Ρωσία

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στη
Μεσόγειο

Ιταλία και Ελλάδα

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Τσιβιταβέκια

Δυτική Μεσόγειος

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette®

Ανατολική Μεσόγειος
Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
Celebrity Reflection®

Βιλλφράνς

Κωνσταντινούπολη

Μασσαλία

Τσιβιταβέκια

Λα Σπέτσια

Νάπολη
Μεσίνα

ΝΕΟ!

Νάπολη

Τσιβιταβέκια
Αιάκειο

Πειραιάς
Σαντορίνη

Ρόδος

Νάπολη

Μεσίνα

Μύκονος
Κουσάντασι

Πειραιάς

Ρόδος

Κάλιαρι

Σαντορίνη
Μεσίνα

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

2

Σορέντο/Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

07:00

18:30

2

Σορέντο/Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

07:00

18:30

2

Μεσίνα, Σικελία, Ιταλία

10:00

19:00

3

Μεσίνα, Σικελία, Ιταλία

08:00

17:00

3

Μεσίνα, Σικελία, Ιταλία

07:00

16:00

3

Εν πλω			

11:00

18:00

4

Εν πλω			

4

Κάλιαρι, Σαρδηνία, Ιταλία

4

Μύκονος, Ελλάδα

07:00

18:00

5

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδαa

06:00

18:00

5

Εν πλω			

5

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

07:00

18:00

6

Σαντορίνη, Ελλάδα

08:00

18:00

6

Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία

08:00

18:00

6

Ρόδος, Ελλάδα

07:30

18:30

7

Ρόδος, Ελλάδα

08:00

17:00

7

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία

08:00

17:00

7

Σαντορίνη, Ελλάδα

07:00

18:00

8

Εν πλω			

8

Αιάκειο, Κορσική

08:00

17:00

8

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00

9

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

9

Εν πλω			

9

Εν πλω			

10

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

07:00

10

Σορέντο/Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

07:00

11

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

11

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00		

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
10 Σεπτ.

19:00

Αναχωρήσεις 2015:
14 Σεπτ.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2015.
Τα λιμάνια διαφέρουν.

18:30

Αναχωρήσεις 2015:
29 Μάιος • 19 Ιούν.• 10, 31 Ιούλ.
21 Αύγ. • 11 Σεπτ. • 2 Οκτ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€885
€1.027
€1.297
€1.425
€1.567
€2.745

€2.655
€3.081
€3.891
€4.275
€4.701
€8.445

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.249
€1.499
€1.664
€1.854
€2.034
€3.282

€3.747
€4.497
€4.992
€5.562
€6.102
€9.537

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.181
€1.431
€1.561
€1.721
€1.862
€3.041

€4.083
€4.953
€5.553
€6.126
€6.783
€13.211

Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την
κρουαζιέρα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay»,
δείτε τη σελίδα 26

(Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα
μεσάνυχτα.

Children Go Free! Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 20.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ανατολική Μεσόγειος

Ανατολική Μεσόγειος και Ελληνικά νησιά

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Celebrity Reflection®

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Ισραήλ και Μεσόγειος

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette®

Βενετία
Τσιβιταβέκια

Τσιβιταβέκια

Κωνσταντινούπολη

Νάπολη

Νάπολη

Τσιβιταβέκια
Νάπολη

Μύκονος
Σαντορίνη

Μύκονος
Κουσάντασι
Πειραιάς

Βαλέτα

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

Κουσάντασι

Πειραιάς

Κουσάντασι

Πειραιάς

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Μύκονος

Βαλέτα

Χάιφα

Ρόδος
Σούδα

Ασντόντ

Σαντορίνη

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

07:00

18:30

2

Εν πλω			

2

Σορέντο/Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

07:00

18:30

2

Σορέντο/Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

3

Σαντορίνη, Ελλάδα

3

Βαλέτα, Μάλτα

13:30

22:00

3

Εν πλω			

4

Εν πλω			

4

Εν πλω			

4

Εν πλω			

5

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

5

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00

5

Ιερουσαλήμ (Ασντόντ), Ισραήλ

6

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		

13:00

6

Σαντορίνη, Ελλάδα

07:00

18:00

6

Ιερουσαλήμ (Ασντόντ), Ισραήλ		

22:00

7

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

11:00

20:00

7

Ρόδος, Ελλάδα

08:00

17:00

7

Χάιφα, Ισραήλ

22:00

8

Μύκονος, Ελλάδα

07:00

18:00

8

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

07:00

18:00

8

Εν πλω			

06:00

18:00

14:00

(

22:00

07:00

(

13:00			

07:00

9

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

9

Μύκονος, Ελλάδα

07:00

18:00

9

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

08:00

18:00

10

Εν πλω			

10

Χανιά (Σούδα), Κρήτη, Αθήνα

07:00

16:00

10

Μύκονος, Ελλάδα

08:00

17:00

11

Σορέντο/Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

07:00

11

Εν πλω				

11

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00

12

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

12

Βενετία, Ιταλία

13:00 		

12

Εν πλω			

13

Βενετία, Ιταλία

Πρωινή αποβίβαση

13

Βαλέτα, Μάλτα

14

Εν πλω			

15

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

18:30

(

08:00

20:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
27 Απρ. • 18 Μάιος • 8, 29 Ιούν.
20 Ιούλ. • 10, 31 Αύγ. • 21 Σεπτ.
12 Οκτ.

Αναχωρήσεις 2015:
4 Μαΐου • 9 Ιουν.

Αναχωρήσεις 2015:
3, 17 Οκτ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.208
€1.458
€1.620
€1.788
€1.968
€3.138

€4.494
€5.364
€5.964
€6.540
€7.194
€13.348

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.415
€1.595
€1.966
€2.165
€2.315
€3.626

€4.875
€5.415
€6.555
€7.155
€7.575
€11.205

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.477
€1.657
€1.747
€1.937
€2.117
€3.294

€4.641
€5.181
€5.451
€6.021
€6.561
€9.777

1. Κάπρι, Ιταλία 2. Ερείπια στη Μεσίνα, Σικελία 3. Απολαυστικό γεύμα στη Σαντορίνη, Ελλάδα

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρεςστην
Ευρώπη

Δυτική Μεσόγειος

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette®

Τουρκία και Ελλάδα

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Ιταλία και Τουρκία

Άμστερνταμ

Βενετία

Ζιμπρίζ

Τσιβιταβέκια

Σπλιτ
Ντουμπρόβνικ

Κωνσταντινούπολη

Νάπολη
Μασσαλία

Κεπέζ

Λα Σπέτσια

Κωνσταντινούπολη

Πειραιάς
Σαντορίνη

Τσιβιταβέκια

Λισσαβώνα Μάλαγα

Μύκονος
Κουσάντασι

Πειραιάς

Σαντορίνη

Κάντιθ Γιβραλτάρ

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Άμστερνταμ, Ολλανδία

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

2

Μπριζ (Ζιμπρίζ), Βέλγιο

07:00

17:00

2

3

Εν πλω			

3

4

Εν πλω			

5

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

09:00

6

Σεβίλλη (Κάντιθ), Ισπανία

7

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

8

Μάλαγα, Ισπανία

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Ρόδος

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Βενετία, Ιταλία

Εν πλω			

2

Βενετία, Ιταλία

Αναχώρηση στις

17:00

Εν πλω			

3

Σπλιτ, Κροατία

08:00

17:00

4

Όρμος Ανζάκ, Τουρκία (διάπλους)

02:00

4

Ντουμπρόβνικ, Κροατία

08:00

17:00

19:00

4

Τσανάκαλε (Κεπέζ), Τουρκία

10:30

5

Εν πλω			

13:00

22:00

5

Τσανάκαλε (Κεπέζ), Τουρκία		

6

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

17:00

08:00

17:00

6

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

7

Σαντορίνη, Ελλάδα

07:00

17:00

08:00

17:00

7

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		

8

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

(
(

17:00

08:00
17:00

Απογευματινή αναχώρηση

(

14:00		

(

9

Εν πλω			

8

Εν πλω			

9

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία		

17:00

10

Προβηγκία (Μασσαλία), Γαλλία

08:00

17:00

9

Αθήνα (Πειραιάς), Ελλάδα

06:00

18:00

10

Μύκονος, Ελλάδα

13:00

22:00

11

Φλωρεντία/Πίζα (Λα Σπέτσια), Ιταλία

07:00

19:00

10

Σαντορίνη, Ελλάδα

07:00

17:00

11

Έφεσος (Κουσάντασι), Τουρκία

08:00

18:00

12

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00		

11

Εν πλω			

12

Ρόδος, Ελλάδα

08:00

17:00

12

Σορέντο/Κάπρι (Νάπολη), Ιταλία

07:00

13

Εν πλω			

13

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

14

Εν πλω				

15

Βενετία, Ιταλία

Αναχωρήσεις 2015:
3 Σεπτ.

18:30

Αναχωρήσεις 2015:
22 Απρ.

07:00		

Αναχωρήσεις 2015:
19 Ιούλ.
Δρομολόγιο Φεστιβάλ Redentore.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.213
€1.469
€1.629
€1.823
€2.003
€3.248

€3.639
€4.407
€4.887
€5.469
€6.009
€9.447

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.213
€1.393
€1.773
€1.973
€2.113
€3.433

€3.639
€4.179
€5.319
€5.919
€6.339
€9.969

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€2.035
€2.253
€2.743
€2.973
€3.153
€4.613

€6.105
€6.759
€8.229
€8.919
€9.459
€13.515

Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την
κρουαζιέρα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay»,
δείτε τη σελίδα 26

(Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα
μεσάνυχτα.

Children Go Free! Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 20.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μεσόγειος

Κανάρια Νησιά και Αζόρες

Ισπανία και Κανάρια Νησιά

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Eclipse®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Eclipse®

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Celebrity Eclipse®

Λα Κορούνια
Βίγκο

Γένοβα
Λιβόρνο

Βιλλφράνς

Πόντα
Ντελγκάντα

Τσιβιταβέκια

Λισσαβώνα Μάλαγα

Σαουθάμπτον

Σαουθάμπτον

Σαουθάμπτον

Λισσαβώνα

Λισσαβώνα
Μαδέρα

Μαδέρα
Γιβραλτάρ

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Σαουθάμπτον, Αγγλία

2
3

Τενερίφη

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Τενερίφη

Λανθαρότε
Φουερτεβεντούρα
Γκραν Κανάρια

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Σαουθάμπτον, Αγγλία

Εν πλω			

2

Εν πλω			

3

4

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

5

Γκραν Κανάρια

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

1

Σαουθάμπτον, Αγγλία

Εν πλω			

2

Εν πλω			

Εν πλω			

3

Βίγκο, Ισπανία

09:00

16:00

4

Πόντα Ντελγκάντα, Αζόρες

4

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

08:00

18:00

Εν πλω			

5

Εν πλω			

5

Εν πλω			

6

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία

10:00

18:00

6

Μαδέρα (Φουνσάλ), Πορτογαλία

08:00

17:00

6

Γκραν Κανάρια, Κανάρια Νησιά

10:00

19:00

7

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

07:00

19:00

7

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

08:00

19:00

7

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

07:00

16:00

8

Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο), Ιταλία

07:00

19:00

8

Γκραν Κανάρια, Κανάρια Νησιά

08:00

19:00

8

Μαδέρα (Φουνσάλ), Πορτογαλία

08:30

15:00

9

Γένοβα, Ιταλία

07:00

16:00

9

Φουερτεβεντούρα, Κανάρια Νησιά

08:00

19:00

9

Εν πλω			

10

Εν πλω			

10

Λανθαρότε, Κανάρια Νησιά

08:00

17:00

10

Λα Κορούνια, Ισπανία

11

Μάλαγα, Ισπανία

10:00

17:00

11

Εν πλω			

11

Εν πλω			

12:00

19:30

12

Σαουθάμπτον, Αγγλία

13:00

18:00

12

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

13

Εν πλω			

12

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

13

Εν πλω

14
15

Εν πλω			

14

Εν πλω

Σαουθάμπτον, Αγγλία

15

Σαουθάμπτον, Αγγλία

07:00		

Αναχωρήσεις 2015:
30 Αύγ.

14:00

08:00

23:00

18:00

12:00

19:00

07:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
13 Σεπτ.

Αναχωρήσεις 2015:
10, 21 Οκτ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2015.
Τα λιμάνια διαφέρουν.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.589
€1.949
€2.109
€2.309
€2.429
€3.639

€4.767
€5.847
€6.327
€6.927
€7.287
€10.917

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.519
€1.879
€2.039
€2.239
€2.359
€3.569

€4.557
€5.637
€6.117
€6.717
€7.077
€10.707

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.219
€1.579
€1.699
€1.759
€1.879
€2.729

€3.837
€4.917
€5.277
€5.457
€5.817
€8.367

1. Σεβίλλη, Ισπανία 2. Δελφίνια στις Αζόρες 3. Γκραν Κανάρια, Κανάρια Νησιά

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στη
Βόρεια Ευρώπη

Νορβηγικά Φιόρδ

Σκανδιναβία και Ρωσία

Σκανδιναβία και Ρωσία

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
Celebrity Eclipse®

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette®

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette®

Άλεσουντ
Μπέργκεν

Γκεϊράνγκερ

Φλαμ
Στάβανγκερ

Στοκχόλμη

Αγ.
Ελσίνκι Πετρούπολη

Ελσίνκι

Φρεντερίκα
Βαρνεμούντε

1

Σαουθάμπτον, Αγγλία

2
3

Βαρνεμούντε
Άμστερνταμ

Άμστερνταμ

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Ταλίν

Κοπεγχάγη

Κοπεγχάγη

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Αγ.
Πετρούπολη

Στοκχόλμη
Ταλίν

Σαουθάμπτον

ΝΕΟ!

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Άμστερνταμ, Ολλανδία

Εν πλω			

2

Μπέργκεν, Νορβηγία

11:00

20:00

3

4

Φλαμ, Νορβηγία

07:00

17: 30

4

5

Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία

11:00

20:00

6

Άλεσουντ, Νορβηγία

07:00

7

Στάβανγκερ, Νορβηγία

09:00

8
9

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

1

Άμστερνταμ, Ολλανδία

Εν πλω			

2

Εν πλω			

Βερολίνο (Βαρνεμούντε), Γερμανία

3

Κοπεγχάγη, Δανία

Εν πλω			

4

Κοπεγχάγη, Δανία		

17:00

5

Ταλίν, Εσθονία

5

Φρεντερίκα, Δανία

08:00

18:00

17:00

6

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

6

Βερολίνο (Βαρνεμούντε), Γερμανία

07:00

21:30

17:00

7

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία		

18:00

7

Εν πλω			

Εν πλω			

8

Ελσίνκι, Φινλανδία

08:00

17:00

8

Ταλίν, Εσθονία

Σαουθάμπτον, Αγγλία

9

Στοκχόλμη, Σουηδία

09:00

16:00

9

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

10

Εν πλω			

10

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία		

18:00

11

Κοπεγχάγη, Δανία

11

Ελσίνκι, Φινλανδία

17:00

12

Εν πλω			

12

Στοκχόλμη, Σουηδία

13

Άμστερνταμ, Ολλανδία

13

Στοκχόλμη, Σουηδία

07:00

09:30

23:59

10:00

(

17:00

07:00		

10:00

18:00

07:00

12:00		

(

08:00

17:00

07:00		

(

08:00

09:00		

(

Πρωινή αποβίβαση			

		

Αναχωρήσεις 2015:
22 Αύγ.

Αναχωρήσεις 2015:
21 Ιούν. • 3 Ιούλ.*, 27 • 22 Αύγ.

Αναχωρήσεις 2015:
16, 28 Μάιος*

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 9 Μαΐου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

* Το Βερολίνο (Βαρνεμούντε), Γερμανία
αντικαθίσταται από το Βερολίνο (Ρόστοκ),
Γερμανία.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 3 Μαΐου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€919
€1.159
€1.279
€1.439
€1.459
€2.429

€2.757
€3.477
€3.837
€4.317
€4.377
€7.287

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.559
€1.819
€1.979
€2.169
€2.349
€3.499

€5.337
€6.207
€6.687
€7.377
€8.037
€12.750

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.666
€1.876
€2.036
€2.236
€2.416
€3.664

€5.067
€5.709
€6.189
€6.789
€7.329
€10.749

Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την
κρουαζιέρα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay»,
δείτε τη σελίδα 26

(Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα
μεσάνυχτα.

Children Go Free! Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 20.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σκανδιναβία και Ρωσία

Ισλανδία και Φιόρδ

Βρετανικά Νησιά

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Eclipse®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Eclipse®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette®

Ελσίνκι

Άκουρεϋρι

Αγ.
Πετρούπολη

Γκρίνοκ

Στοκχόλμη
Ταλίν

Κλάκσβικ

Ρέικιαβικ

Κοπεγχάγη

Άλεσουντ
Γκεϊράνγκερ
Όλντεν
Στάβανγκερ

Βαρνεμούντε
Ζιμπρίζ

Μπέλφαστ
Dun Laoghaire
Ντάνμορ Ιστ
Κομπ

Χόλιχεντ
Λίβερπουλ

Σαουθάμπτον

1

Άφιξη

Αναχώρηση

Σαουθάμπτον, Αγγλία

Αναχώρηση στις

16:30

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Σαουθάμπτον, Αγγλία

07:00

15:00

Άμστερνταμ

Χάβρη
Σαιντ Πίτερ Πορτ

Σαουθάμπτον

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

ΝΕΟ!

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Άμστερνταμ, Ολλανδία

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

2

Μπριζ (Ζιμπρίζ), Βέλγιο

2

Εν πλω			

2

Εν πλω			

3

Εν πλω			

3

Εν πλω			

3

Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία

07:00

21:00

4

Βερολίνο (Βαρνεμούντε), Γερμανία

4

Ρέικιαβικ, Ισλανδία

4

Σεν Πίτερ Πορτ, Νησιά της Μάγχης

07:00

16:00

5

Εν πλω			

5

Ρέικιαβικ, Ισλανδία		

14:00

5

Κορκ (Κομπ), Ιρλανδία

10:00

19:30

6

Ταλίν, Εσθονία

6

Άκουρεϋρι, Ισλανδία

19:00

08:00

18:00

7

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

7

Εν πλω			

6
Γουότερφορντ (Ντάνμορ Ιστ),
		 Ιρλανδία

8

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία		

8

Κλάκσβικ, Νησιά Φερόε

18:00

09:30

10:00

(

23:59

17:00

07:00		
18:00

(

13:00

09:00

07:00

16:00

9

Ελσίνκι, Φινλανδία

08:00

17:00

9

Εν πλω			

10

Στοκχόλμη, Σουηδία

09:00

16:00

10

Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία

11

Εν πλω			

12

Κοπεγχάγη, Δανία

13

Εν πλω			

14
15

10:00

23:59

Εν πλω			
Σαουθάμπτον, Αγγλία

07:00

11

08:00

08:00

Κόλπος του Δουβλίνου

07:00		

		

17:00

9

12

Όλντεν, Νορβηγία

08:00

17:00

Στάβανγκερ, Νορβηγία

09:00

17:00

14

Χόλιχεντ, Ουαλία

8

20:30

13

15

Αναχωρήσεις 2015:
11, 25 Ιούλ. • 8 Αύγ.

Άλεσουντ, Νορβηγία

09:00

7

(Dun Laoghaire), Ιρλανδία (
Κόλπος του Δουβλίνου (Dun Laoghaire), 		

21:00

		 Ιρλανδία
10

Μπέλφαστ, Βόρειος Ιρλανδία

08:00

18:00

Εν πλω			

11

Γλασκώβη (Γκρίνοκ), Σκωτία

07:00

18:00

Σαουθάμπτον, Αγγλία

12

Λίβερπουλ, Αγγλία

06:00

17:00

13

Εν πλω			

14

Εν πλω			

15

Άμστερνταμ, Ολλανδία

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
27 Ιούν.

07:00		

Αναχωρήσεις 2015:
8 Αύγ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 14 Ιουνίου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 30 Μαΐου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Παρόμοιες κρουαζιέρες 12 διανυκτερεύσεων
αναχωρούν στις 9 & 15 Ιουλίου 2015.
Τα λιμάνια διαφέρουν.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.621
€1.999
€2.239
€2.479
€2.779
€4.049

€5.097
€6.537
€7.257
€7.977
€8.337
€12.327

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.519
€1.939
€2.179
€2.419
€2.849
€4.269

€4.557
€5.817
€6.537
€7.257
€8.547
€12.807

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€2.158
€2.448
€2.608
€2.838
€3.058
€4.729

€6.474
€7.344
€7.824
€8.514
€9.174
€13.884

1. Κορκ, Ιρλανδία 2. Ισλανδία 3. Άλεσουντ, Νορβηγία

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στην Καραϊβική

Οι ρυθμοί των νησιών
Ατμοσφαιρικά ηλιοβασιλέματα, μερικές από τις πιο όμορφες
παραλίες του κόσμου, πεντακάθαρα τιρκουάζ νερά σας προσκαλούν
για μια αξέχαστη εμπειρία καταδύσεων. Προσθέστε αμέτρητα
μαγευτικά νησιά, καθένα από τα οποία έχει κάτι διαφορετικό να σας
δείξει, εξαιρετικά πιάτα με θαλασσινά και ρυθμούς ρέγκε μουσικής.
Με λίγα λόγια, ένα μέρος όπου είναι κανείς ελεύθερος να μην κάνει
τίποτα (ή να κάνει τα πάντα). Χαλαρώστε στην ξαπλώστρα σας και
διεκδικήστε τον δικό σας παράδεισο.
ΕΝΤΡΥΦΗΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
Εκδρομές στη στεριά Επιβιβαστείτε σε καταμαράν για μια
πρωτόγνωρη εμπειρία, διασχίστε με zipline τα βροχοδάση του Σαν
Χουάν, κάντε καγιάκ στα βραχώδη ποτάμια του Κάμπο Σαν Λούκας
στο Μεξικό ή πάρτε μέρος σε μια βόλτα με υποβρύχιο στην
Αρούμπα, παρέα με άλλους λάτρεις της περιπέτειας. Θα σας
βοηθήσουμε να απολαύσετε τις γεμάτες χρώμα στιγμές που
μπορεί να σας προσφέρει κάθε διαδρομή με ποδήλατο, βάρκα ή
πεζοπορία (παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα).
The Baths στη Βέρτζιν Γκόρντα (Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας)
Μια ατμοσφαιρική βόλτα με σκάφος σας μεταφέρει στην περιοχή
The Baths, ένα συναρπαστικό σύνολο θαλάσσιων σπηλιών και
βράχων. Σε αυτόν τον παράδεισο, μπορείτε να περιπλανηθείτε σε
σπηλιές που έχουν σχηματιστεί από τεράστια βράχια, καθώς
ακτίνες φωτός διεισδύουν από τον φυσικό θόλο βράχων και
φωτίζουν τα νερά.
Κατάδυση στο ναυάγιο του Τριγώνου των Βερμούδων (Κινγκς
Γουάρφ, Βερμούδες)
Επισκεφθείτε δύο από τα διασημότερα ναυάγια των Βερμούδων,
το Κονστελέισιον και το Μοντάνα, και απολαύστε μοναδικές
καταδύσεις στην Καραϊβική. Στο άκρο του υφάλου που τα
περιβάλλουν, τα ναυάγια φιλοξενούν πλήθος πολύχρωμων
κοραλλιών και τροπικών ψαριών.
Περιπέτεια στο βροχοδάσος με zipline (Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο)
Δείτε τον θαυμαστό κόσμο του προστατευόμενου δρυμού Λα
Μαρκέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Η ξενάγηση
αποτελείται από 8 εναέριες διαδρομές με zipline (η μεγαλύτερη
έχει έκταση πάνω από 2 γήπεδα ποδοσφαίρου και βρίσκεται σε
ύψος 170 μέτρων από το έδαφος), με 12 πλατφόρμες παρατήρησης
και μια σειρά υπερυψωμένων διαδρόμων.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνετε κράτηση,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/excursions

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Παρατείνετε τις διακοπές σας πριν ή μετά από την κρουαζιέρα σας:

Φορτ Λοντερντέηλ

Μαϊάμι
Marriott Stanton South Beach
1 νύχτα από €155 το άτομο

Μαϊάμι
EPIC Hotel. Ένα ξενοδοχείο του
ομίλου Kimpton
1 νύχτα από €111 το άτομο

Σαν Χουάν
Conrad San Juan Condado Plaza
1 νύχτα από €112 το άτομο

Hyatt Regency Pier 66
1 νύχτα από €106 το άτομο

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com

1. Κόκκινος παπαγάλος Μακάο 2. Κολύμβηση με δελφίνια 3. Εκδρομή με καταμαράν 4. Πετί Πιτόν, Σεν Λούτσια

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

ΝΕΟ CELEBRITY EXCLUSIVE.
Jade Mountain Beach και Spa Day (Κάστρις, Σεν Λούτσια)
Αφεθείτε στη σαγηνευτική μαγεία της γαλήνιας και λιγοτερο γνωστής δυτικής ακτής της Σεν Λούτσια.
Επιβιβαστείτε σε ένα ιδιωτικό σκάφος για το Jade Mountain, ένα θέρετρο γνωστό για τις μοναδικές φυσικές
ομορφιές του, και τιμημένο με το βραβείο "World’s Best" του περιοδικού Travel + Leisure των ΗΠΑ. Νιώστε την
απαλή άμμο να κυλάει ανάμεσα στα δάκτυλά σας καθώς επισκέπτεστε την ιδιωτική καμπάνα σας στην παραλία το ησυχαστήριό σας για τη συγκεκριμένη ημέρα.
Απολαύστε το ατμοσφαιρικό σκηνικό του εμβληματικού ηφαιστειακού συμπλέγματος των Πιτόν. Κάντε καγιάκ,
καταδύσεις, απολαύστε μια χαλαρωτική θεραπεία στο παραλιακό Kai en Ciel Spa, ή απλώς βυθιστείτε στην
ηρεμία του νησιού. Αργότερα, μια σύντομη διαδρομή με αυτοκίνητο θα σας μεταφέρει στο Jade Mountain, για
ένα δείπνο alfresco με τροπικές νοστιμιές, ενώ θα απολαμβάνετε τη μαγευτική θέα της Σεν Λούτσια.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/exclusives

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στην
Καραϊβική

1

Μπαχάμες

Δυτική Καραϊβική

Δυτική Καραϊβική

Κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων

Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων
Celebrity Eclipse ®

Celebrity Constellation®

Κι Γουέστ
Φορτ Λοντερντέηλ

Φορτ Λοντερντέηλ

Μαϊάμι

Νασσάου

Κι Γουέστ

Κοζουμέλ
Κοζουμέλ

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

ΝΕΟ!

Άφιξη

Αναχώρηση

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

Αναχώρηση στις

16:30

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

Αναχώρηση στις

16:30

1

Μαϊάμι, Φλόριντα

2

Νασσάου, Μπαχάμες

08:00

17:00

2

Κι Γουέστ, Φλόριντα

08:00

17:00

2

Εν πλω

3

Εν πλω

3

Εν πλω

3

4

Κι Γουέστ, Φλόριντα

08:00

17:00

4

Κοζουμέλ, Μεξικό

08:00

17:00

4

5

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

07:00

5

Εν πλω

5

Εν πλω

6

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

6

Μαϊάμι, Φλόριντα

Αναχωρήσεις 2015:
5, 29 Ιαν. • 26 Φεβρ. • 12, 26 Μάρ.
19* Νοέ. • 17*, 31* Δεκ.
Αναχωρήσεις 2016:
14*, 28* Ιαν. • 25* Φεβρ. • 10*, 24* Μάρ.
* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Κόστα
Μάγια

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
24 Ιαν. • 2*, 7, 21 Φεβρ.
2*, 7, 16*, 21, 30* Μάρ. • 4 Απρ.
23* Νοέ. • 7*, 12, 21*, 26† Δεκ.
Αναχωρήσεις 2016:
4*, 9, 18, 23 Ιαν. • 1*, 29* Φεβρ.
5, 14*, 19, 28* Μάρ.

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Κόστα Μάγια, Μεξικό

09:00

18:00

Κοζουμέλ, Μεξικό

08:00

18:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
13 Δεκ.
Μια κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων αναχωρεί
στις 5 Ιανουαρίου 2016. Τα λιμάνια διαφέρουν.

* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
†
Το Κοζουμέλ, Μεξικό αντικαθίσταται από το
Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€284
€321
€386
€416
€439
€733

€1.203
€2.025
€2.415
€2.715
€2.835
€3.429

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€333
€405
€501
€532
€569
€796

€2.007
€2.547
€3.159
€3.477
€3.579
€4.407

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€371
€421
€479
€509
€549
€839

€1.113
€1.263
€1.437
€1.527
€1.647
€2.247

Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την κρουαζιέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία μας
«Cruise & Stay», δείτε τη σελίδα 38.
Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

2

3

Δυτική Καραϊβική

Δυτική Καραϊβική

Απόδραση στη Δυτική Καραϊβική

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette ®

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Reflection®

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Reflection®

Μαϊάμι

Φορτ Λοντερντέηλ

CocoCay

Μαϊάμι
Τζορτζτάουν
Κοζουμέλ

Τζορτζτάουν
Labadee

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2

Τζορτζτάουν

Κοζουμέλ

Φάλμαουθ

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

ΝΕΟ!

Labadee

Κοζουμέλ

Ότσο Ρίος

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

1

Μαϊάμι, Φλόριντα

Εν πλω			

2

3

Κοζουμέλ, Μεξικό

07:00

16:00

4

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν

10:00

18:00

5

Φάλμαουθ, Τζαμάικα

08:00

6

Labadee, Αϊτή

10:00

7
8

Μοντέγκο Μπέι

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:00

1

Μαϊάμι, Φλόριντα

Εν πλω			

2

Εν πλω			

3

Κοζουμέλ, Μεξικό

07:00

16:00

3

Κοζουμέλ, Μεξικό

07:00

16:00

4

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν

10:00

18:00

4

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν

10:00

18:00

17:00

5

Ότσο Ρίος, Τζαμάικα

08:00

17:00

5

Μοντέγκο Μπέι, Τζαμάικα

07:00

16:00

17:00

6

Labadee, Αϊτή

10:00

17:00

6

Εν πλω			

Εν πλω		

7

Εν πλω			

7

CocoCay, Μπαχάμες

08:00

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

8

Μαϊάμι, Φλόριντα

8

Μαϊάμι, Φλόριντα

07:00		

07:00

07:00		

17:00

Αναχωρήσεις 2015:
11, 25 Ιαν. • 8, 22 Φεβρ. • 8, 22
Απρ. 5 • 15, 29 Νοέ. • 13, 27 Δεκ.
Αναχωρήσεις 2016:
10, 24 Ιαν. • 7, 21 Φεβρ. • 6, 20 Μάρ.
3 Απρ.

Αναχωρήσεις 2015:
17 Ιαν. • 28 Φεβρ. • 14, 28 Μάρ.

Αναχωρήσεις 2015:
7 Νοε. • 5 Δεκ.
Αναχωρήσεις 2016:
2, 16, 30 Ιαν. • 13, 27 Φεβρ.
12, 26 Μάρ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€569
€676
€729
€819
€926
€1.509

€2.997
€3.648
€3.807
€4.398
€4.938
€10.818

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€656
€807
€882
€995
€1.108
€1.485

€2.217
€2.547
€2.757
€2.985
€3.567
€11.387

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€573
€643
€697
€823
€893
€1.473

€1.929
€2.259
€2.409
€2.781
€3.219
€10.163

1. Κατάδυση στο Κοζουμέλ, Μεξικό 2. Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν 3. Μπαχάμες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στην
Καραϊβική

1

Βερμούδες

Βερμούδες και Καραϊβική

Ανατολική Καραϊβική

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Summit®

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
Celebrity Summit®

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette®

Κέηπ Λίμπερτυ

Κέηπ Λίμπερτυ
Φορτ Λοντερντέηλ
Κινγκς Γουάρφ

Τορτόλα
Σαρλότ Αμαλί
Σαν Χουάν

Κινγκς Γουάρφ

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

Αναχώρηση στις

20:30

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

Εν πλω		

2

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

17:00

2

Εν πλω			

3

Εν πλω		

3

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

08:00

17:00

3

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

15:30

21:00

4

Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες (

4

Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 07:00

14:00

4

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

10:00

18:00

5

Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες (		

5

Εν πλω

5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

17:00

6

Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες		

6

Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες (

6

Εν πλω

7

Εν πλω			

7

Κινγκς Γουάρφ, Βερμούδες		

7

Εν πλω

8

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ

8

Εν πλω

8

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

9

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ

2

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Φίλιπσμπουργκ

1

1

Άφιξη

Φίλιπσμπουργκ
Σαν Χουάν
Μπασστέρ

08:30

16:30

07:00

13:00
17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

07:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
3, 10, 17, 24, 31 Μάιος • 7, 14, 21, 28 Ιούν.
5, 12, 19, 26 Ιούλ. • 2, 9, 16, 23, 30 Αύγ.

Αναχωρήσεις 2015:
25 Απρ.
Μια κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων στην
Καραϊβική αναχωρεί στις 18 Οκτωβρίου 2015
από το Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ προς το
Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 2015:
4, 18 Ιαν. • 15 Φεβρ. • 1, 15, 29 Μάρ.
12 Απρ. • 22 Νοέ. • 6, 20 Δεκ.
Αναχωρήσεις 2016:
3, 17, 31 Ιαν. • 14, 28 Φεβρ.
13, 27 Μάρ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€639
€749
€929
€1.039
€1.075
€1.589

€2.787
€3.165
€3.705
€4.035
€4.137
€5.337

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€448
€608
€828
€898
€978
€1.379

€1.344
€1.824
€2.484
€2.694
€2.934
€4.599

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€539
€646
€699
€826
€896
€1.439

€2.808
€3.228
€3.408
€3.987
€4.308
€9.228

Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την κρουαζιέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay», δείτε τη σελίδα 38

(

Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα μεσάνυχτα.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

2

3

Ανατολική Καραϊβική

Ανατολική Καραϊβική

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Reflection®

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

ΝΕΟ!

Ανατολική Καραϊβική

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Φορτ Λοντερντέηλ

Μαϊάμι
Φορτ Λοντερντέηλ

Φίλιπσμπουργκ
Φίλιπσμπουργκ

Σαν Χουάν
Σαρλότ Αμαλί

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:00

Μαϊάμι, Φλόριντα

2

Εν πλω

3

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

15:30

4

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

08:00

5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

6

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2
22:00
17:00
17:00

Τορτόλα

Labadee

Σαν Χουάν

Σαν Χουάν

Σεν
Κρουά

Άφιξη

1

Labadee

Γκουστάβια

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Γκουστάβια

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

Εν πλω			

2

Εν πλω			

3

Εν πλω			

3

Εν πλω			

4

Γκουστάβια, Σεν Μπαρτς

10:00

19:00

4

Γκουστάβια, Σεν Μπαρτς

09:00

18:00

Σεν Κρουά, Αμερικανικές
Παρθένοι Νήσοι

08:00

17:00

5

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

08:00

18:00

Εν πλω

5
		

18:00

Εν πλω

6

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

07:00

14:00

Τορτόλα, Βρετανικές
Παρθένοι Νήσοι

08:00

7

6
		

8

Μαϊάμι, Φλόριντα

7

Labadee, Αϊτή

10:00

18:00

7

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

07:00

14:00

8

Εν πλω			

8

Labadee, Αϊτή

09:30

18:00

9

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

9

Εν πλω			

10

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

07:00		

Αναχωρήσεις 2015:
3, 10, 24*, 31 Ιαν. • 7, 14, 21* Φεβρ.
7, 21 Μάρ. • Απρ. 4 • 14, 21, 28 Νοέ.
12, 19, 26 Δεκ.
Αναχωρήσεις 2016:
9, 23* Ιαν. • 6, 20 Φεβρ.* • 5, 19 Μάρ.
2 Απρ.

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
16 Ιαν.

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
28 Νοε.
Μια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων για τις
Παρθένες Νήσους αναχωρεί στις 16 Οκτωβρίου
2016. Τα λιμάνια διαφέρουν.

* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€549
€619
€673
€799
€869
€1.409

€2.937
€3.579
€3.747
€4.557
€5.097
€18.049

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€839
€1.149
€1.209
€1.579
€1.619
€2.109

€2.517
€3.447
€3.627
€4.737
€4.857
€6.327

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€787
€907
€1.127
€1.197
€1.267
€1.917

€2.361
€2.721
€3.381
€3.591
€3.801
€6.017

1. Βερμούδες 2. Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι 3. Θέα της Καραϊβικής

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στην
Καραϊβική

1

Νότια Καραϊβική

Νότια Καραϊβική

Νότια Καραϊβική

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Summit®

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Summit®

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Summit®

Σαρλότ
Αμαλί

ΝΕΟ!

Σαρλότ Αμαλί

Φίλιπσμπουργκ

Σαν Χουάν

Σαν Χουάν

Τορτόλα

Σεν Κρουά
Σαν Χουάν

Μπασστέρ

Σεν Τζονς

Σαρλότ
Αμαλί

Μπασστέρ

Ρόσο

Ρόσο
Κάστρις

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

20:30

Άφιξη

Αναχώρηση

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

Αναχώρηση στις

20:30

1

Σεν Κρουά, Αμερικανικές
Παρθένοι Νήσοι

08:00

17:30

17:30

2
		

2
		

17:00

3

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

08:00

17:00

3

Εν πλω			

17:00

4

Ρόσο, Δομίνικα

08:00

17:00

4

Φορ ντε Φρανς, Μαρτινίκα

08:00

17:00

18:00

5

Σεν Τζορτζ, Γρενάδα

08:00

17:00

5

Ρόσο, Δομίνικα

08:00

17:00

17:00

6

Εν πλω			

6

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

08:00

17:00

7

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

08:00

7

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

08:00

17:00

8

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

07:00		

8

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

07:00		

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

2

Εν πλω				

3

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

08:00

4

Κάστρις, Σεν Λούτσια

08:00

6
7
8

Σεν Τζονς, Αντίγκουα
Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν
Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας
Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

08:00
08:00
08:00

Σεν Τζορτζ

1

1

5

Φορ ντε Φρανς

Μπρίτζταουν

07:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο

Αναχώρηση στις

20:30

Τορτόλα, Βρετανικές
Παρθένοι Νήσοι

08:00

17:30

Αναχωρήσεις 2015:
10, 24 Ιαν. • 7, 21 Φεβρ. • 7, 21 Μάρ.
4, 18 Απρ. • 31 Οκτ. • 14, 28 Νοέ.
12, 26 Δεκ.
Αναχωρήσεις 2016:
9, 23 Ιαν. • 6, 20 Φεβρ. • 19 Μάρ.
2, 16 Απρ.

Αναχωρήσεις 2015:
3, 17, 31 Ιαν. • 14, 28 Φεβρ.
14, 28 Μάρ. • 11 Απρ.

Αναχωρήσεις 2015:
24 Οκτ. • 21 Νοέ. • 5, 19* Δεκ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€429
€526
€589
€639
€749
€1.109

€2.037
€2.457
€3.477
€3.867
€4.197
€7.329

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€487
€517
€690
€778
€855
€1.139

€1.806
€2.367
€3.627
€3.777
€4.107
€5.229

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€429
€539
€589
€642
€749
€1.109

€1.818
€2.148
€2.838
€3.204
€3.528
€6.536

Αναχωρήσεις 2016:
2*, 16, 30* Ιαν. • 13 Φεβρ. • 12, 26* Μάρ.
Απρ. 9
* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την κρουαζιέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία μας
«Cruise & Stay», δείτε τη σελίδα 38
Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

2

3

Εξωτική Νότια Καραϊβική

Απόλυτη Καραϊβική

Απόλυτη Καραϊβική

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Eclipse®

Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
Celebrity EquinoxSM

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Celebrity EquinoxSM

Φορτ Λοντερντέηλ

Μαϊάμι

Φορτ Λοντερντέηλ

Κοζουμέλ

Φίλιπσμπουργκ

Φίλιπσμπουργκ
Σαρλότ Αμαλί

Σεν Τζονς

Μπασστέρ

Τζορτζτάουν

Μπελίζε Σίτι

Μπασστέρ

Μπρίτζταουν
Ρόσο

Κάστρις
Οράντζεστατ
Βίλλεμστατ

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Μπρίτζταουν

Σεν Τζορτζ

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

1

Μαϊάμι, Φλόριντα

2

Εν πλω

3

Εν πλω

4

Οράντζεστατ, Αρούμπα

08:00

20:00

5

Ουιλμστάντ, Κουρασάο

07:00

17:00

6

Εν πλω

7

Σεν Τζορτζ, Γρενάδα

08:00

8

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

Πουέρτο Λιμόν

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2

Εν πλω

3

Εν πλω

4

Σαρλότ Αμαλί, Σεν Τόμας

08:00

17:00

5

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

07:00

6

Μπρίτζταουν, Μπαρμπέιντος

09:00

17:00

7

Ρόσο, Δομίνικα

08:00

17:00

8

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Καρταχένα
Κόλον

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

08:00

17:00

Καρταχένα, Κολομβία

07:00

16:00

Κόλον, Παναμάς

08:00

18:00

7

Πουέρτο Λιμόν, Κόστα Ρίκα

07:00

18:00

8

Εν πλω			

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2

Εν πλω

3

Τζορτζτάουν, Γκραντ Κέημαν

4

Εν πλω

15:00

5

18:00

6

08:00

17:00

08:00

17:00

9

Κάστρις, Σεν Λούτσια

08:00

17:00

9

Εν πλω			

9

Μπελίζε Σίτι, Μπελίζε

09:30

18:00

10

Σεν Τζονς, Αντίγκουα

08:00

17:00

10

Εν πλω				

10

Κοζουμέλ, Μεξικό

08:00

17:00

11

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

08:00

17:00

11

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

11

Εν πλω			

08:00

17:00

12

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

12

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

13

Εν πλω

14

Εν πλω

15

Μαϊάμι, Φλόριντα

07:00

07:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
4*, 18† Ιαν. • 1, 15* Φεβρ. • 1, 15 29 Μάρ.
Νοέ. 29
Αναχωρήσεις 2016:
10*, 24 Ιαν. • 7*, 21 Φεβρ. • 6*, 20* Μάρ.
3*, 17 Απρ.

Αναχωρήσεις 2015:
2, 23 Ιαν. • 13 Φεβρ. • 6, 27 Μάρ.
17 Απρ. • 20 Νοέ. • 11 Δεκ.

Αναχωρήσεις 2015:
12 Ιαν. • 2, 23 Φεβρ. • 16 Μάρ.
Απρ. 6 • 9, 30* Νοέ.

Αναχωρήσεις 2016:
22 Ιαν. • 12 Φεβρ. • 4, 25 Μάρ.

* Τα λιμάνια διαφέρουν. † Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων αναχωρεί
στις 16 Νοεμβρίου 2015. Τα λιμάνια διαφέρουν.
Παρόμοιες κρουαζιέρες Διακοπές στη Νότια
Καραϊβική 9 διανυκτερεύσεων αναχωρούν στις 18 και
27 Δεκεμβρίου 2015. Τα λιμάνια διαφέρουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 2 Ιανουαρίου 2016.Τα λιμάνια διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 2016:
11 Ιαν. • 1*, 22 Φεβρ. • 14* Μάρ.
4 Απρ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.080
€1.265
€1.382
€1.485
€1.589
€2.859

€1.639
€3.399
€4.962
€5.439
€5.907
€10.209

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€747
€897
€947
€1.077
€1.217
€2.179

€3.351
€3.957
€4.701
€5.607
€6.447
€9.117

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€819
€969
€1.019
€1.177
€1.289
€2.379

€3.477
€4.677
€5.007
€6.507
€7.617
€9.237

Μια παρόμοια κρουαζιέρα Διακοπές στην Καραϊβική
12 διανυκτερεύσεων αναχωρεί στις 21 Δεκεμβρίου
2015. Τα λιμάνια διαφέρουν.

1. Λιμάνι Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 2. Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 3. Παραλία στην Αρούμπα

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στην Αλάσκα

Άγρια ομορφιά
Ελάτε μαζί μας για να απολαύσετε μια πλευρά της Αλάσκας που μπορείτε να
δείτε μόνο από τη θάλασσα. Γαλάζιοι παγετώνες ορθώνονται μεγαλόπρεπα
μπροστά σας. Σπάνιες εικόνες της παρθένας άγριας φύσης. Όλα απίστευτα
κοντά και αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα έργα της
Μητέρας Φύσης. Απολαύστε τη θέα από το αγαπημένο μας σημείο στα
βραβευμένα πλοία μας, και μετά βρεθείτε ακόμα πιο κοντά στην άγρια φύση
της Αλάσκας, με μια από τις δεκάδες συναρπαστικές εκδρομές στη στεριά ή
με ένα από τα 26 πακέτα Cruisetour που παρέχουμε.
ΕΝΤΡΥΦΗΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ
ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.
Εκδρομές στη στεριά Ανανεώστε το πάθος σας για τις μεγάλες
εκδρομές με έλκηθρα σκύλων στην άγρια φύση του Τζούνο,
επισκεφθείτε ένα καταφύγιο λευκοκέφαλων αετών στο Σκάγκγουεϊ
ή περπατήστε σε μια πεδιάδα πάγου στην κορυφή απόμερων
παγετώνων. Από την παρακολούθηση φαλαινών με καταμαράν έως
την πτήση πάνω από τους καταρράκτες του Εθνικού Πάρκου
Γκλέισιερ Μπέι, οι μοναδικές μας εκδρομές στη στεριά σας
μεταφέρουν στην καρδιά αυτού του σπουδαίου τόπου και σας
πλημμυρίζουν με τη μαγεία του (παρακάτω μπορείτε να δείτε
μερικά παραδείγματα).
Ξενάγηση στη γη των χρυσοθήρων (The Big Nugget Tour)
(Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα)
Μια συναρπαστική εμπειρία που σας προσφέρει πλήρη πρόσβαση
σε όλους τους χώρους του Κλοντάικ Γκολντ Φιλντς. Γνωρίστε μια
αγέλη σκύλων ελκήθρου με τα μικρά τους. Νιώστε το πολικό ψύχος
με την εμπειρία των 40 βαθμών υπό το μηδέν, δοκιμάστε μπύρες
από μικροπαραγωγούς, επισκεφθείτε το Klondike Grill για
μπάρμπεκιου με σολομό, δοκιμάστε την τύχη σας ως χρυσοθήρας
και δείτε πώς λειτουργεί μια μηχανή εξόρυξης χρυσού - και πολλά
άλλα.
Εξερεύνηση των ηφαιστειακών ακτών με την Ocean Raft
(Σίτκα, Αλάσκα)
Επιβιβαστείτε σε ειδικά διαμορφωμένα ταχύπλοα και απολαύστε
μια περιπέτεια στον ωκεανό, εξερευνώντας την ηφαιστειακή
ακτογραμμή του νησιού Κρούζοφ. Δείτε από κοντά πανύψηλα
βράχια γεμάτα με φωλιές θαλασσοπουλιών, επισκεφθείτε
θαλάσσιες σπηλιές και δαμάστε τα κύματα αναζητώντας φάλαινες,
ενυδρίδες και άλλα ζώα της θάλασσας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνετε κράτηση,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/excursions
Cruisetours Παρατείνετε τις διακοπές σας και πολλαπλασιάστε τις
εμπειρίες σας. Θα συνδυάσουμε το χρόνο που περνάτε στη
θάλασσα με μια εκδρομή στη στεριά πολλών διανυκτερεύσεων και
πλήρους ξενάγησης πριν ή μετά την κρουαζιέρα, με την οποία θα
μπορέσετε να απολαύσετε με τον πιο συναρπαστικό και
χαλαρωτικό τρόπο κάθε συγκλονιστική γωνιά της Αλάσκας.
Από την πολυτέλεια του τρένου μας Wilderness Express® με τον
γυάλινο θόλο, θα απολαύσετε πανοραμική θέα των 24.000
τετραγωνικών χιλιομέτρων του Εθνικού Πάρκου Ντενάλι, των
Καναδικών Βραχωδών Ορέων και πολλά άλλα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνετε κράτηση,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/excursions

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Παρατείνετε τις διακοπές σας
πριν ή μετά από την κρουαζιέρα
σας:
Άνκορατζ Anchorage Marriott
1 νύχτα από €178 το άτομο
Σιάτλ Hyatt at Olive 8
1 νύχτα από €138 το άτομο

Σιάτλ The Westin Seattle
1 νύχτα από €135 το άτομο
Βανκούβερ Four Seasons
Hotel Vancouver
1 νύχτα από €175 το άτομο
Βανκούβερ Sutton Place
1 νύχτα από €159 το άτομο

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
celebritycruises.com
1. Παραδοσιακή τέχνη της Αλάσκας 2. Ξενάγηση στους παγετώνες με ελικόπτερο 3. Ράφτινγκ σε ποτάμι της Αλάσκας 4. Άλκη της Αλάσκας

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ

ΝΕΟ CELEBRITY EXCLUSIVE.
The Ketchikan Way (Κέτσικαν, Αλάσκα)
Αυτή είναι η μοναδική σας ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά το μεγαλειώδες
Εθνικό μνημείο των Misty Fjords του Κέτσικαν. Επιβιβαστείτε στο θρυλικό υδροπλάνο Havilland Beaver
για μια εναέρια ξενάγηση πάνω από τις παρθένες ομορφιές της Αλάσκας. Καθώς θα απολαμβάνετε τη θέα των
νερών και των γρανιτένιων βράχων ύψους 914 μέτρων, ο πιλότος σας θα μοιράζεται μαζί σας πληροφορίες για την
Αλάσκα μέσω ειδικά σχεδιασμένων ακουστικών απομόνωσης του θορύβου.
Θα περάσετε πάνω από τεράστιους γαλάζιους παγετώνες, καταπράσινα ελατοδάση, ποτάμια, κοιλάδες και
αστραφτερές ορεινές λίμνες. Και όταν πια θα νομίζετε ότι έχετε απολαύσει όλο το μεγαλείο της φύσης, ο πιλότος
σας θα προσγειωθεί στο νερό για ένα πικνίκ σε ένα από τα ομορφότερα και πιο ατμοσφαιρικά τοπία της Μητέρας
Φύσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/exclusives

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στην Αλάσκα
Σιούαρντ

Παγετώνας
Χούμπαρτ
Άισι Στρέιτ Πόιντ

Σκάγκγουεϊ
Χέινς
Τζούνο
Φιόρδ Τρέισι Αρμ

Σίτκα

Κέτσικαν

Βανκούβερ
Βικτώρια
Σαν Φρανσίσκο

Αστόρια

Σιάτλ

Παγετώνες Αλάσκας, προς Βορρά

Παγετώνες Αλάσκας, προς Νότο

Παγετώνας Χούμπαρτ, Αλάσκα

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Millennium ®

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Millennium ®

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα

15:00

22:00

Παγετώνας Χούμπαρτ ( περίπλους)

10:30

14:30

5

Τζούνο, Αλάσκα

07:30

20:00

6

Κέτσικαν, Αλάσκα

14:00

20:30

7

Εσωτερικό πέρασμα (διάπλους)		

8

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

Αναχώρηση

Σιούαρντ, Αλάσκα

Αναχώρηση στις

20:00

1

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

2

Παγετώνας Χούμπαρτ (περίπλους)

14:00

18:00

2

Εσωτερικό πέρασμα (διάπλους)

15:00

3

Τζούνο, Αλάσκα

09:00

21:00

3

20:00

4

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

07:00

20:30

4

07:00

20:30

5

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα

07:00

16:00

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

07:00

16:00

6

Κέτσικαν, Αλάσκα

09:00

18:00

7

Παγετώνας Χούμπαρτ (περίπλους)

07:00

11:00

7

Εσωτερικό πέρασμα (διάπλους)

8

Σιούαρντ, Αλάσκα

07:00

8

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

2

Εσωτερικό πέρασμα (διάπλους)		

3

Κέτσικαν, Αλάσκα

07:00

4

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα

10:00

5

Τζούνο, Αλάσκα

6

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

1

1

07:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
22 Μάιος • 5, 19 Ιούν. • 3, 17, 31 Ιούλ.
14, 28 Αύγ.

Αναχωρήσεις 2015:
29 Μάιος • 12, 26 Ιούν. • 10, 24 Ιούλ.
7, 21 Αύγ. • Σεπτ. 4

Αναχωρήσεις 2015:
7, 14, 21, 28 Ιούν. • 5, 12, 19, 26 Ιούλ.
2, 9, 16 Αύγ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€553
€663
€973
€1.027
€1.173
€1.949

€2.319
€3.081
€4.239
€4.401
€4.839
€7.089

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€571
€761
€1.071
€1.161
€1.271
€2.039

€2.373
€3.249
€4.413
€4.563
€4.893
€7.143

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€807
€917
€1.227
€1.283
€1.357
€1.976

€2.751
€3.189
€4.119
€4.281
€4.509
€6.759

Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την κρουαζιέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay», δείτε τη σελίδα 46.

Διατίθενται Cruisetour στην ξηρά. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε τη σελίδα 46.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑ

1

1

Παγετώνας Σόγιερ, Αλάσκα

Γκόλντεν Λάιτ Αλάσκα		 ΝΕΟ!

Γκόλντεν Γκέιτ Αλάσκα

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Solstice ®

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

1

Σιάτλ, Ουάσινγκτον

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

1

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

ΝΕΟ!

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:00

1

Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια

Εν πλω			

2

Εν πλω		

2

Εν πλω			

2

3

Κέτσικαν, Αλάσκα

16:00

3

Σίτκα, Αλάσκα

12:00

20:00

3

Εν πλω		

10:00

4

Φιόρδ Τρέισι Αρμ

08:00

14:00

4

Σίτκα, Αλάσκα

11:00

19:00

22:00

		

5

Χέινς, Αλάσκα

08:30

19:00

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

07:00

20:30

6

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

07:00

19:00

4
4

Φιόρδ Τρέισι Αρμ, Αλάσκα
Τζούνο, Αλάσκα

07:00
06:00
13:30

(Παγετώνας Σόγιερ), Αλάσκα

5

Σκάγκγουεϊ, Αλάσκα

07:00

18:00

5

5

Εσωτερικό πέρασμα ( διάπλους)

18:30

22:30

6

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα

07:00

18:00

7

Άισι Στρέιτ Πόιντ, Αλάσκα

07:00

19:00

6

Εν πλω			

7

Τζούνο, Αλάσκα

07:00

20:00

8

Τζούνο, Αλάσκα

07:00

19:00

7

Βικτώρια, Βρετανική Κολούμπια

18:00

8

Κέτσικαν, Αλάσκα

14:00

21:00

9

Φιόρδ Τρέισι Αρμ

07:00

11:00

8

Σιάτλ, Ουάσινγκτον

07:00

9

Εν πλω			

10

Βικτώρια, Βρετανική Κολούμπια

08:00

17:00

10

Κέτσικαν, Αλάσκα

07:00

16:00

11

Αστόρια, Όρεγκον

08:00

17:00

11

Εν πλω			

12

Εν πλω			

12

Βικτώρια, Βρετανική Κολούμπια

13

Σαν Φραντσίσκο, Καλιφόρνια

13

Εν πλω			

14

Εν πλω			

15

Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια

23:59

Αναχωρήσεις 2015:
8, 15, 22, 29 Μάιος • 5, 12, 19, 26 Ιούν.
3, 10, 17, 24, 31 Ιούλ. • 7, 14, 21, 28 Αύγ.
4 Σεπτ.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί την 1η Μαΐου 2015. Η κρουαζιέρα ξεκινά
από το Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια. Τα λιμάνια
διαφέρουν.
Μια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων αναχωρεί στις
11 Σεπτεμβρίου 2015. Η κρουαζιέρα ξεκινά από το
Σιάτλ, Ουάσινγκτον και καταλήγει στο Βανκούβερ,
Βρετανική Κολούμπια. Τα λιμάνια διαφέρουν.

07:00

		

(Παγετώνας Σόγιερ), Αλάσκα

07:00

19:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
23 Αύγ.

Αναχωρήσεις 2015:
4 Σεπτ.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 26 Μαΐου 2015. Η κρουαζιέρα ξεκινά
από το Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια και καταλήγει
στο Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Μια παρόμοια κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 15 Μαΐου 2015. Τα λιμάνια διαφέρουν.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€738
€848
€898
€993
€1.063
€1.983

€3.084
€4.074
€4.239
€4.509
€4.734
€7.194

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.084
€1.344
€1.984
€2.144
€2.294
€3.114

€3.252
€4.032
€5.952
€6.432
€6.882
€9.012

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.221
€1.551
€2.292
€2.501
€2.641
€3.612

€3.663
€4.653
€6.876
€7.503
€7.923
€10.562

1. Τζούνο, Αλάσκα

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρεςστην Αμερική
Βανκούβερ

Χαβάη

Χονολουλού

Σαρλοττάουν
Σίδνεϋ

Πόλη του Κεμπέκ
Μπαρ Χάρμπορ
Πόρτλαντ
Βοστώνη
Κέηπ Λίμπερτυ

Λαχαϊνα
Χίλο

Καϊλούα Κόνα

Χάλιφαξ

Μπόρα Μπόρα
Μουρέα

Σίδνεϋ

Παπεέτε

Μπέι οφ Άιλαντς
Όκλαντ

Καναδάς και Νέα Αγγλία

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Summit®
Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ

2
3

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:00

Χαβάη

Οι θησαυροί της Ταϊτής

Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Celebrity Solstice®

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων
Celebrity Solstice ®

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

ΝΕΟ!

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

18:30

1

Χονολουλού, Οάχου, Χαβάη

Εν πλω 			

2

Βοστώνη, Μασαχουσέτη

08:00

18:00

3

4

Πόρτλαντ, Μέιν

08:00

17:00

4

Λαχαϊνα , Μάουι, Χαβάη 		

5

Μπαρ Χάρμπορ, Μέιν

07:00

17:00

5

Καϊλούα Κόνα, Χαβάη

08:00

6

Εν πλω 			

5

Ηφαίστειο Κιλαουέα (βραδινή πλεύση)

23:59

7

Εν πλω 			

6

Χίλο, Χαβάη

08:00

8

Πόλη του Κεμπέκ, Κεμπέκ

7

Εν πλω 			

7-8

9

Πόλη του Κεμπέκ, Κεμπέκ 		

8

Εν πλω 			

9

Παπεέτε, Ταϊτή, Γαλλική Πολυνησία

10:00

23:59

10

Εν πλω 			

9

Εν πλω 			

10

Μουρέα, Γαλλική Πολυνησία

07:00

18:00

11

Σαρλοττάουν, Πρίνς Έντουαρντ

10

Εν πλω 			

11

Μπόρα Μπόρα, Γαλλική Πολυνησία

07:00

18:00

11

Εν πλω 			

12

Βανκούβερ, Βρετανική Κολούμπια

23:00

(

10:00

08:00

17:00

17:00

		 Άιλαντ
12

Σίδνεϋ, Νέα Σκωτία

08:00

16:00

13

Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία

08:30

18:30

14

Εν πλω 			

15

Κέηπ Λίμπερτυ, Νιού Τζέρσεϊ

Απογευματινή αναχώρηση

1

Σίδνεϋ, Αυστραλία

Χονολουλού, Οάχου, Χαβάη

Αναχώρηση στις

2

Εν πλω 			

Λαχαϊνα , Μάουι, Χαβάη

08:00

3

Εν πλω 			

18:00

4

Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα Ζηλανδία

10:00

18:00

18:00

5

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

07:00

16:00

6

Εν πλω 			

6

Διεθνής γραμμή ημερομηνίας 		

(

(

23:59

17:00

07:00

Εν πλω 			

12-16 Εν πλω
17

Λαχαϊνα, Μάουι, Χαβάη

08:00

18

Χονολουλού, Οάχου, Χαβάη

07:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
6, 20 Σεπτ. • 4 Οκτ.

Αναχωρήσεις 2015:
20 Απρ.
Αναχωρήσεις 2016:
15 Απρ. *
* Με το Celebrity Millennium.
Παρόμοιες κρουαζιέρες 10 διανυκτερεύσεων
αναχωρούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 και στις
26 Απριλίου 2016. Τα λιμάνια διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 2015:
3 Απρ. • 2 Οκτ. *
Αναχωρήσεις 2016:
9 Απρ.
* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα. Η
σειρά των λιμανιών διαφέρει.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.296
€1.516
€1.929
€2.129
€2.276
€3.379

€4.107
€4.758
€6.018
€6.618
€7.038
€9.807

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€959
€1.104
€1.299
€1.499
€1.644
€2.321

€4.065
€4.665
€5.547
€5.997
€6.255
€7.075

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.538
€1.753
€1.883
€2.153
€2.373
€3.383

€5.937
€6.807
€7.317
€8.457
€11.067
€13.827

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

1

Σαν Φρανσίσκο

Σαν Ντιέγκο

Φορτ Λοντερντέηλ

Κάμπο Σαν
Λούκας
Πουέρτο Βαγιάρτα

Πουέρτο Γκουετζάλ
Καρταχένα

Κολόν
Πουνταρένας

Διώρυγα Παναμά

Διώρυγα Παναμά, Προς δυσμάς ΝΕΟ!

Διώρυγα του Παναμά, προς δυσμάς

Διώρυγα του Παναμά, προς ανατολάς

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity ®

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2
3

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

Εν πλω 			

2

Εν πλω 			

3

4

Καρταχένα, Κολομβία

07:00

15:00

5

Κόλον, Παναμάς

09:00

6

Διώρυγα Παναμά (διάπλους)

06:00

7

Εν πλω 			

8

Πουνταρένας, Κόστα Ρίκα

08:00

Celebrity Infinity®

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

16:30

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

1

Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια

Εν πλω 			

2

Εν πλω 			

Εν πλω 			

3

Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

11:00

18:00

4

Καρταχένα, Κολομβία

07:00

15:00

4

Πουέρτο Βαγιάρτα, Μεξικό

12:00

19:00

19:00

5

Κόλον, Παναμάς

09:00

19:00

5

Εν πλω 			

18:00

6

Διώρυγα Παναμά (διάπλους)

06:00

18:00

6

Εν πλω 			

7

Εν πλω 			

7

Πουέρτο Γκουετζάλ, Γουατεμάλα

8

Πουνταρένας, Κόστα Ρίκα

8

Εν πλω 			

20:00

08:00

20:00

07:00

18:00

9

Εν πλω 			

9

Εν πλω 			

9

Πουνταρένας, Κόστα Ρίκα

10

Πουέρτο Γκουετζάλ, Γουατεμάλα

10

Πουέρτο Γκουετζάλ, Γουατεμάλα

10

Εν πλω 			

07:00

18:00

07:00

18:00

08:00

20:00

11

Εν πλω 			

11

Εν πλω 			

11

Διώρυγα Παναμά (διάπλους)

06:00

18:00

12

Εν πλω 			

12

Εν πλω 			

12

Κολόν, Παναμάς

06:00

16:00

13

Πουέρτο Βαγιάρτα, Μεξικό

13

Πουέρτο Βαγιάρτα, Μεξικό

07:00

14:30

13

Καρταχένα, Κολομβία

09:00

16:00

14

Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

14

Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό

07:00

15:00

14

Εν πλω 			

07:00

(

14:30

07:00

15

Κάμπο Σαν Λούκας, Μεξικό 		

16

Εν πλω 			

16:00

17

Εν πλω 			

18

Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια

15

Εν πλω 			

15

Εν πλω 			

16

Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια

16

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

07:00

07:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
28 Απρ.
Μια παρόμοια υπερατλαντική κρουαζιέρα
17 διανυκτερεύσεων Διώρυγα του Παναμά,
προς ανατολάς αναχωρεί στις 18 Σεπτεμβρίου
2015. Τα λιμάνια διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 2015:
29 Μάρ. • 5 Νοέ.
Αναχωρήσεις 2016:
27 Μάρ. *
* Η κρουαζιέρα ξεκινάει από το Μαϊάμι, Φλόριντα

Αναχωρήσεις 2015:
13 Απρ. • 20 Νοέ.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 11 Απριλίου 2016. Η κρουαζιέρα
καταλήγει στο Μαϊάμι, Φλόριντα. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.140
€1.284
€2.000
€2.144
€2.220
€3.779

€3.420
€3.852
€6.000
€6.432
€6.660
€8.559

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.249
€1.509
€1.999
€2.219
€2.289
€2.992

€4.332
€5.019
€6.666
€6.996
€7.206
€8.526

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.178
€1.429
€1.928
€2.178
€2.258
€3.039

€4.212
€4.902
€5.547
€6.969
€7.083
€8.175

(

Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα μεσάνυχτα.
Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την κρουαζιέρα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay», επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.celebritycruises.com

1. Χαβάη

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com /
Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στη Νότια Αμερική
Φορτ Λοντερντέηλ

Μαϊάμι

Κολόν

1

Βίλλεμστατ
Καρταχένα

Διώρυγα Παναμά

Μάντα
Λίμα
Αρίκα

Μπούζιος
Ρίο ντε Τζανέιρο
Σάντος

Ιλαμπέλα

Ανταρκτική
Έλεφαντ Άιλαντ

Βαλπαραΐσο
Μπουένος
Άιρες
Πουέρτο Μοντ

Μοντεβίδεο
Πούντα ντελ Έστε

Πουέρτο Μαντρύν
Παραντάις Μπέι

Πούντα Αρένας

Πορτ Στάνλεϊ
Ουσουάια
Κέιπ Χορν

Νότια Αμερική
και Διώρυγα του Παναμά

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®
Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Βαλπαραΐσο, Χιλή

2
3

Νότια Αμερική
και Διώρυγα του Παναμά

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

20:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Βαλπαραΐσο, Χιλή

Εν πλω 			

2

Εν πλω 			

3

4

Αρίκα, Χιλή

5

Μπουένος Άιρες προς Βαλπαραΐσο

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

20:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Εν πλω 			

2

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Αναχώρηση στις

17:00

Εν πλω 			

3

Μοντεβίδεο, Ουρουγουάη

08:00

19:00

4

Αρίκα, Χιλή

4

Πούντα ντελ Έστε, Ουρουγουάη

07:00

18:00

Εν πλω 			

5

Εν πλω 			

5

Εν πλω 			

6

Λίμα, Περού

6

Λίμα, Περού

6

Πουέρτο Μαντρύν, Αργεντινή

7

Εν πλω 			

7

Εν πλω 			

7

Εν πλω 			

8

Μάντα, Εκουαδόρ

8

Μάντα, Εκουαδόρ

8

Κέιπ Χορν, Χιλή

16:00

18:00

9

Εν πλω 			

9

Εν πλω 			

9

Ουσουάια, Αργεντινή

07:00

16:00

10

Διώρυγα Παναμά (διάπλους)

06:00

18:00

10

Διώρυγα Παναμά (διάπλους)

10

Πούντα Αρένας, Χιλή

09:00

18:30

11

Κόλον, Παναμάς

07:00

17:00

11

Εν πλω 			

11

Στενό του Μαγγελάνου (διάπλους)		

09:00

17:00

07:00

19:00

07:00

16:30

09:00

18:30

07:00

07:00

09:00

06:00

16:30

18:30

18:00

17:00

08:00

17:30

12

Καρταχένα, Κολομβία

12

Ουιλμστάντ, Κουρασάο

12

Χιλιανά Φιόρδ (εν πλω)		

13

Εν πλω 			

13

Εν πλω 			

13

Πουέρτο Μοντ, Χιλή

14

Εν πλω 			

14

Εν πλω 			

14

Εν πλω 			

15

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

15

Μαϊάμι, Φλόριντα

15

Βαλπαραΐσο, Χιλή

07:00

09:00

19:00

Απογευματινή αναχώρηση

(

07:00

08:00

17:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
15 Μάρ. • 5 Δεκ. *
* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.

Αναχωρήσεις 2016:
13 Μάρ.

Αναχωρήσεις 2015:
4 Ιαν. • 1 Μάρ.
Αναχωρήσεις 2016:
3 Ιαν. • 28 Φεβρ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική€1.128
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.128
€1.271
€1.508
€1.708
€1.892
€3.259

€4.407
€4.857
€14.727
€15.657
€15.987
€27.366

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.417
€1.637
€1.907
€2.137
€2.357
€3.547

€4.251
€4.911
€5.721
€6.411
€7.071
€10.311

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.439
€1.729
€2.149
€2.349
€2.529
€4.223

€4.947
€6.177
€8.137
€8.379
€8.589
€10.449

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

2

Βαλπαραΐσο προς Μπουένος Άιρες

Ανταρκτική

Νότια Αμερική και
Καρναβάλι του Ρίο

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Infinity®

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

1

Βαλπαραΐσο, Χιλή

2

Εν πλω 			

3

Πουέρτο Μοντ, Χιλή

4
5
6

Πούντα Αρένας, Χιλή

07:00

7

Ουσουάια, Αργεντινή

8

Κέιπ Χορν, Χιλή

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή(

Απογευματινή αναχώρηση
Αναχώρηση στις

Εν πλω 			

2

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

5

Ουσουάια, Αργεντινή

09:00

21:00

3

Εν πλω 			

Χιλιανά Φιόρδ (εν πλω)		

6

Κέιπ Χορν, Χιλή

06:00

08:00

4

Εν πλω 			

Στενό του Μαγγελάνου (διάπλους)		

7

Διώρυγα Schollart, Ανταρκτική

11:00

13:00

5

Σάο Πάολο (Σάντος), Βραζιλία

09:00

20:00

17:30

7

Παραντάις Μπέι, Ανταρκτική

14:00

16:00

6

Ιλχαμπέλα, Βραζιλία

08:00

17:00

10:00

19:00

7

Στενό Γκερλάς (διάπλους)

17:00

19:00

7

Μπούζιος, Βραζιλία

07:00

22:00

06:00

08:30

14:00

18:00

8

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

09:00

19:00

9

Εν πλω 			

10

Πουέρτο Μαντρύν, Αργεντινή

11

Εν πλω 			

12

Μοντεβίδεο, Ουρουγουάη

08:00

8
Έλεφαντ Άιλαντ, Ανταρκτική
		 (περίπλους)

17:00

07:00
(
(			

9

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

9

Εν πλω 			

10

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία 		

10

Πορτ Στάνλεϊ, Νησιά Φόκλαντ

11

Εν πλω 			

20:00

11

Εν πλω 			

12

Εν πλω 			

17:00

12

Πουέρτο Μαντρύν, Αργεντινή

13

17:30

11:00

2-4

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

ΝΕΟ!

08:00

07:00

17:00

16:30

18:00

13

Πούντα ντελ Έστε, Ουρουγουάη

07:00

Πούντα ντελ Έστε, Ουρουγουάη

08:00

22:00

14

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή(

07:00

13

Εν πλω 			

14

Μοντεβίδεο, Ουρουγουάη

07:00

17:00

15

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Πρωινή αποβίβαση

14

Μοντεβίδεο, Ουρουγουάη

08:30

15

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

07:00

15

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

07:00

17:00

Αναχωρήσεις 2015:
18 Ιαν.
Αναχωρήσεις 2016:
17 Ιαν. *
* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Χιλή και Αργεντινή αναχωρεί στις 20 Δεκεμβρίου
2015. Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

Αναχωρήσεις 2015:
1, 15 Φεβ.
Αναχωρήσεις 2016:
14 Φεβ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.386
€1.676
€2.096
€2.296
€2.476
€4.170

€4.647
€5.757
€9.357
€10.827
€12.177
€15.447

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.779
€2.147
€2.567
€2.837
€3.017
€5.819

€5.847
€7.347
€10.767
€13.317
€14.577
€17.697

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€2.019
€2.379
€2.979
€3.269
€3.459
€6.099

€6.057
€7.137
€8.937
€9.807
€10.377
€15.777

(

Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα μεσάνυχτα.
Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την κρουαζιέρα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay», επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.celebritycruises.com

Αναχωρήσεις 2016:
31 Ιαν.

1. Μάτσου Πίτσου, Περού 2. Κολόν, Πόλη του Παναμά

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com /
Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στην Αυστραλία και τη
Νέα Ζηλανδία
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Μπαλί

Ντάργουιν

ΦΙΤΖΙ
Λαουτόκα
Σούβα

ΝΕΑ
ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
Γιόρκεϋς Νομπ

Νουμέα

Λιφού
Πάιν Άιλαντ

Πορτ Χέντλαντ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Μπρίσμπεϊν
Φρεμάντλ

Νιουκάστλ
Σίδνεϋ

Εσπεράνς
Αδελαΐδα

Μπέι οφ Άιλαντς
Όκλαντ

Μελβούρνη

Ταουράνγκα
Γουέλινγκτον

Χόμπαρτ

Νότιος Ειρηνικός
και Νησιά Φίτζι

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Solstice ®
Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Σίδνεϋ, Αυστραλία

2
3

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

17:00

Μίλφορντ Σάουντ
Ντάουτφουλ Σάουντ
Ντάσκυ Σάουντ

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Ακαρόα
Ντούνεντιν

Νότιος Ειρηνικός

Νέα Ζηλανδία

Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
Celebrity Solstice ®

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Celebrity Solstice ®

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Σίδνεϋ, Αυστραλία

Εν πλω 			

2

Εν πλω 			

3

4

Νουμέα, Νέα Καληδονία

08:00

17:00

5

Λιφού, Νησιά Λόγιαλτι

08:00

17:00

6

Εν πλω 			

7

Λαουτόκα, Φίτζι

08:00

8

Σούβα, Φίτζι

08:00

9

Εν πλω 			

10

Πάιν Άιλαντ, Νέα Καληδονία

11

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

18:30

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

18:30

1

Σίδνεϋ, Αυστραλία

Εν πλω 			

2

Εν πλω 			

Εν πλω 			

3

Χόμπαρτ, Τασμανία, Αυστραλία

4

Λιφού, Νησιά Λόγιαλτι

10:00

18:00

4

Εν πλω 			

5

Νουμέα, Νέα Καληδονία

08:00

17:00

5

Εν πλω 			

6

Πάιν Άιλαντ, Νέα Καληδονία

08:00

17:00

6

Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

08:00

09:00

17:00

7

Εν πλω 			

6

Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

13:00

14:00

17:00

8

Εν πλω 			

6

Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

16:00

17:30

9

Σίδνεϋ, Αυστραλία

7

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

09:00

19:00

8

Ακαρόα, Νέα Ζηλανδία

08:00

18:00

Εν πλω 			

9

Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία

08:00

18:00

12

Εν πλω 			

10

Εν πλω 			

13

Σίδνεϋ, Αυστραλία

08:00

07:00

17:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
22 Μάρ. • 21 Οκτ.
Αναχωρήσεις 2016:
20 Μάρ. *
* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.

08:00

18:00

11

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

08:00

18:00

12

Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα Ζηλανδία

07:00

18:00

13

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
14 Μάρ. * • 26 Νοέ. • 28 Δεκ. †
Αναχωρήσεις 2016:
1 Απρ.
* Η σειρά των λιμανιών διαφέρει.
†
Τα λιμάνια διαφέρουν.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 18 Ιανουαρίου 2015. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 2015:
27 Ιαν. • 2, 14 Νοέ. * • 4 Δεκ. †, 16
Αναχωρήσεις 2016:
2 Φεβ.
* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.
†
Τα λιμάνια διαφέρουν.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.111
€1.329
€1.459
€1.659
€1.799
€2.689

€4.002
€4.794
€5.136
€5.766
€6.225
€8.463

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€759
€909
€1.029
€1.179
€1.259
€1.789

€3.447
€3.882
€4.047
€4.857
€5.517
€8.067

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.118
€1.338
€1.468
€1.668
€1.808
€2.699

€4.482
€5.952
€6.897
€7.287
€7.977
€10.932

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

1

Νέα Ζηλανδία

Βόρειο άκρο Αυστραλίας

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Solstice®

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων
Celebrity Solstice ®

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

Αναχώρηση στις

20:00

1

Περθ (Φρήμαντλ), Αυστραλία

2

Μπέι οφ Άιλαντς, Νέα Ζηλανδία

07:00

18:00

2

3

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

4

Εν πλω 			

5
6
7
8

10:00

Γουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία

21:00

08:00

Ακαρόα, Νέα Ζηλανδία

18:00

08:00

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

18:00

07:00

Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

17:00

08:00

09:00

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων
Celebrity Solstice®
Άφιξη

Αναχώρηση

1

Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία

Αναχώρηση στις

20:00

Εν πλω 			

2

Ταουράνγκα, Νέα Ζηλανδία

08:00

18:00

3

Εν πλω 			

3

Εν πλω 			

4

Πορτ Χέντλαντ, Αυστραλία

4

Ακαρόα, Νέα Ζηλανδία

08:00

18:00

Εν πλω 			

5

Ντούνεντιν, Νέα Ζηλανδία

07:00

17:00

Μπενόα, Μπαλί, Ινδονησία

6

Ντάσκυ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

08:00

09:00

6

Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

11:30

13:00

6

Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

16:30

18:00

7

Εν πλω 			

8

Εν πλω 			

9

Σίδνεϋ, Αυστραλία

10

Εν πλω 			

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

5
6
7
8

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

20:00

08:00

08:00

16:00

18:00

Εν πλω 			
Εν πλω 			

8

Ντάουτφουλ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

11:30

13:00

9

Ντάργουιν, Αυστραλία

8

Μίλφορντ Σάουντ, Νέα Ζηλανδία

16:30

18:00

10

Εν πλω 			

11

Εν πλω 			

9

Εν πλω 			

07:00

16:00

10

Εν πλω 			

12

Καίιρνς (Γιόρκεϋς Νομπ), Αυστραλία

11

Χόμπαρτ, Τασμανία, Αυστραλία

13

Εν πλω 			

08:00

18:00

12:00

20:00

12

Εν πλω 			

14

Εν πλω 			

13

Μελβούρνη, Αυστραλία

15

Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία

14

Εν πλω 			

16

Εν πλω 			

15

Σίδνεϋ, Αυστραλία

17

Νιουκάστλ, Αυστραλία

08:00

18

Σίδνεϋ, Αυστραλία

07:00

08:00

18:00

07:00

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

07:00

18:00

18:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

06:30

08:00

22:00

11

Μελβούρνη, Αυστραλία

12

Εν πλω 			

13

Αδελαΐδα, Αυστραλία

14

Εν πλω 			

08:00

18:00

18:00

15

Εν πλω 			

16

Εσπεράνς, Αυστραλία

17

Εν πλω 			

18

Περθ (Φρήμαντλ), Αυστραλία

08:00

17:00

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
4 Ιαν.
Αναχωρήσεις 2016:
5 Ιαν. *, 19
* Η κρουαζιέρα διεξάγεται αντίστροφα.
Τα λιμάνια διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 2015:
25 Φεβ.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 17 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 3 Μαρτίου 2016. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.289
€1.544
€1.709
€1.944
€2.124
€3.159

€4.095
€4.875
€5.391
€6.138
€6.825
€10.191

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.802
€2.146
€2.295
€2.566
€2.795
€4.406

€5.406
€6.438
€6.885
€7.698
€8.385
€11.769

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.949
€2.249
€2.589
€3.009
€3.159
€4.609

€5.847
€6.747
€7.767
€9.027
€9.477
€13.827

Αναχωρήσεις 2015:
8 Φεβ.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 18 διανυκτερεύσεων
αναχωρεί στις 14 Φεβρουαρίου 2016. Τα λιμάνια
διαφέρουν.

1. Μεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος, Αυστραλία
Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την κρουαζιέρα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay», επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.celebritycruises.com

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com /
Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Κρουαζιέρες στην Ασία
ΡΩΣΙΑ
Βλαδιβοστόκ

Οτάρου

Καναζάβα
Κόμπε

ΙΑΠΩΝΙΑ

Γιοκοχάμα
Σιμίτσου

Μπέπου

ΚΙΝΑ

Χονγκ Κονγκ
Χαλόνγκ Μπέι
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΒΙΕΤΝΑΜ
Μπανγκόκ, Laemchabang
ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Σαν Μέη

Μπορακάϊ

Φου Μι

Πουκέτ
Λανγκάουι
Πορτ Κελάνγκ

Μανίλα

Κοτά Κιναμπαλού
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
Σιγκαπούρη

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Κομόντο

Μπαλί

Ινδονησία και Μαλαισία

Σαγηνευτική Ασία, προς Βορρά

Σαγηνευτική Ασία,
προς Νότο

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Millennium®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Millennium®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Millennium®

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης
1

Σιγκαπούρη

2

Σιγκαπούρη

Άφιξη

(

Αναχώρηση

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Απογευματινή αναχώρηση

1

Σιγκαπούρη

Αναχώρηση στις

2

Σιγκαπούρη

17:00

Άφιξη

(

Αναχώρηση

ΝΕΟ!

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Απογευματινή αναχώρηση

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Αναχώρηση στις

2

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Εν πλω 			

17:00

Απογευματινή αναχώρηση

(

Αναχώρηση στις

3

Εν πλω 			

3

Εν πλω 			

3

4

Εν πλω 			

4

Εν πλω 			

4

Ανόι (Χαλόνγκ Μπέι), Βιετνάμ(

5

Ανόι (Χαλόνγκ Μπέι), Βιετνάμ 		

5
6

Μπενόα, Μπαλί, Ινδονησία
Μπενόα, Μπαλί, Ινδονησία

07:00
(
(			

7

Μπενόα, Μπαλί, Ινδονησία 		

14:00

8

Κομόντο, Ινδονησία

15:00

9

06:30

Εν πλω 			

10

Εν πλω 			

11

Εν πλω 			

12

Πουκέτ, Ταϊλάνδη

13:00

22:00

13

Λανγκάουι, Μαλαισία

08:00

17:00

14

Πορτ Κλανγκ, Μαλαισία

08:00

17:00

15

Σιγκαπούρη

07:00

Αναχωρήσεις 2015:
4, 18 Ιαν. • 22 Νοέ.
Αναχωρήσεις 2016:
3 Ιαν.

5
Μπανγκόκ (Laemchabang),
		 Ταϊλάνδη

07:00

(

Αναχώρηση

1

6
Μπανγκόκ (Laemchabang), 		
		 Ταϊλάνδη

18:00

20:00

07:00

6
Χουέ/Ντανάνγκ (Σαν Μέη),
		 Βιετνάμ

13:00

08:00

19:00

7

Εν πλω 			

7

Εν πλω 			

8

Χο Τσι Μινχ (Φου Μι), Βιετνάμ

8

Χο Τσι Μινχ (Φου Μι), Βιετνάμ

9

Εν πλω 			

9

Εν πλω 			

07:00

10 Χουέ/Ντανάνγκ (Σαν Μέη),
		 Βιετνάμ
11

Ανόι (Χαλόνγκ Μπέι), Βιετνάμ

20:00

07:00

(

18:00

10 Μπανγκόκ (Laemchabang),
		 Ταϊλάνδη

07:00

20:00

08:00

(

11 Μπανγκόκ (Laemchabang), 		
		 Ταϊλάνδη

13:00

18:00

12

Ανόι (Χαλόνγκ Μπέι), Βιετνάμ 		

12

Εν πλω 			

13

Εν πλω 			

13

Εν πλω 			

14

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

07:00

14

Σιγκαπούρη

15

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Πρωινή αποβίβαση

15

Σιγκαπούρη

(

22:00

07:00

(

Πρωινή αποβίβαση

Αναχωρήσεις 2015:
1 Φεβ. • 6 Δεκ.
Αναχωρήσεις 2016:
14 Φεβ.
Μια παρόμοια κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Ο γύρος του Χονγκ Κονγκ αναχωρεί την 1η
Μαΐου 2015. Η κρουαζιέρα ξεκινά από το Χονγκ
Κονγκ. Τα λιμάνια διαφέρουν.

Αναχωρήσεις 2015:
15 Μάρ. • 8 Νοέ. • 20 Δεκ.
Αναχωρήσεις 2016:
28 Φεβ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.169
€1.349
€1.659
€1.859
€1.999
€2.529

€3.756
€4.536
€5.538
€6.168
€6.627
€9.297

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.182
€1.362
€1.672
€1.869
€2.019
€3.196

€3.825
€4.398
€5.373
€6.003
€6.462
€9.357

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.186
€1.366
€1.679
€1.876
€2.019
€3.200

€4.428
€5.298
€6.327
€7.158
€7.578
€12.318

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

1

2

Ιαπωνία

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Millennium®
Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Βιετνάμ και Φιλιππίνες

Πρωτοχρονιά στην Κίνα

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Millennium®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Millennium®

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

Αναχώρηση στις

17:00

1

Σιγκαπούρη

2

Όρος Φούτζι (Σιμίτσου), Ιαπωνία

07:00

15:00

2

3

Κόμπε, Ιαπωνία(

12:00

3

4

Κόμπε, Ιαπωνία 		

4

5

Εν πλω 			

5

6

Μπέπου, Ιαπωνία

7

Εν πλω 			

6

Εν πλω 			

8

Καναζάβα, Ιαπωνία

7

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

8
9

20:00

09:00

17:00

08:00

22:00

9

Εν πλω 		

10

Βλαδιβοστόκ, Ρωσία

11

Εν πλω 			

06:00

20:00

07:00

Άφιξη

Αναχώρηση

Αναχώρηση στις

18:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Άφιξη

Αναχώρηση

1

Σιγκαπούρη

Εν πλω 			

2

Σιγκαπούρη

Χο Τσι Μινχ (Φου Μι), Βιετνάμ

3

Εν πλω 			

Εν πλω 			

4

Κοτά Κιναμπαλού

Χουέ/Ντανάνγκ (Σαν Μέη),

5

Εν πλω 			

6

Μπορακάϊ, Φιλιππίνες

07:00

17:00

7

Μανίλα, Φιλιππίνες

07:00

17:00

8

Εν πλω 			

Εν πλω 			

9

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Μανίλα, Φιλιππίνες

08:00

17:00

10

Χονγκ Κονγκ, Κίνα 		

10

Μπορακάϊ , Φιλιππίνες

08:00

18:00

11

Εν πλω 			

07:00

20:00

07:00

18:00

		 Βιετνάμ

07:00

17:00

Απογευματινή αναχώρηση

(

Αναχώρηση στις

12:00

(

15:00

20:00

08:00
20:00

12

Οτάρου, Ιαπωνία

11

Εν πλω 			

12

Εν πλω 			

13

Εν πλω 			

12

Κοτά Κιναμπαλού

13

Χο Τσι Μινχ (Φου Μι), Βιετνάμ

14

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

13

Εν πλω 			

14

Εν πλω 			

15

Τόκιο (Γιοκοχάμα), Ιαπωνία

14

Σιγκαπούρη

15

Σιγκαπούρη

15

Σιγκαπούρη

(

16:00

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

ΝΕΟ!

12:00
Πρωινή αποβίβαση

Αναχωρήσεις 2015:
27 Σεπτ. • 11 Οκτ.

(

07:00

15:00

14:00

06:00

18:00

07:00

Πρωινή αποβίβαση

Αναχωρήσεις 2016:
17 Ιαν.

Αναχωρήσεις 2016:
31 Ιαν.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως		

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.097
€1.277
€1.587
€1.787
€1.927
€2.959

€3.291
€3.831
€4.761
€5.361
€5.781
€8.571

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.289
€1.478
€1.778
€1.978
€2.128
€3.299

€3.867
€4.434
€5.334
€5.934
€6.384
€7.799

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€1.289
€1.469
€1.771
€1.971
€2.119
€3.299

€3.867
€4.407
€5.313
€5.913
€6.357
€9.567

(

Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα μεσάνυχτα.
Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την κρουαζιέρα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay», επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.celebritycruises.com

1. Χαλόνγκ Μπέι, Βιετνάμ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com /
Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Υπερατλαντικές Κρουαζιέρες
Άμστερνταμ
Ζιμπρίζ
Χάβρη
Βιλλφράνς
Λιβόρνο
Βαρκελώνη
Τσιβιταβέκια
Πάλμα ντε Μαγιόρκα
Βαλένσια
Λισσαβώνα
Αλικάντε
Κάντιθ
Καρταχένα
Γιβραλτάρ Μάλαγα
Τουλόν

Πόντα Ντελγκάντα

Φουνσάλ

Φορτ Λοντερντέηλ
Μαϊάμι

Labadee

Πρωτεύουσες

ΝΕΟ!

Αγκαντίρ

Λανθαρότε
Τενερίφη

Φίλιπσμπουργκ
Μπασστέρ

Ιβηρικής χερσόνησος ΝΕΟ!

Δυτική Ευρώπη

ΝΕΟ!

Κλασική Ιταλία

ΝΕΟ!

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette®

Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων Κρουαζιέρα 16 διανυκτερεύσεων
Celebrity Equinox
Celebrity Reflection®

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Ημέρα

Ημέρα

Ημέρα

Λιμάνια προσέγγισης

SM

Λιμάνια προσέγγισης

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Λιμάνια προσέγγισης

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

1

Μαϊάμι, Φλόριντα

1

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

2

Εν πλω

2

Εν πλω

2

Εν πλω

2

Εν πλω

3

Εν πλω

3

Εν πλω

3

Εν πλω

3

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Εν πλω

5

Εν πλω

5

Εν πλω

5

Εν πλω

5

Εν πλω

6

Εν πλω

6

Εν πλω

6

Εν πλω

6

Εν πλω

7

Εν πλω

7

Εν πλω

7

Εν πλω

7

Εν πλω

8

Εν πλω

8

Πόντα Ντελγκάντα, Αζόρες

8

Εν πλω

8

Εν πλω

9

Εν πλω

9

Εν πλω

9

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

9

Μαδέρα (Φουνσάλ), Πορτογαλία

10

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

10

Εν πλω

10

Εν πλω

10

Εν πλω

11

Εν πλω

11

Λισσαβώνα, Πορτογαλία

11

Μάλαγα, Ισπανία

11

Γιβραλτάρ, Ηνωμένο Βασίλειο

12

Εν πλω

12

Σεβίλλη (Κάντιθ), Ισπανία

12

Καρταχένα, Ισπανία

12

Αλικάντε, Ισπανία

13

Παρίσι (Χάβρη), Γαλλία

13

Μάλαγα, Ισπανία

13

Βαρκελώνη, Ισπανία

13

Εν πλω

14

Μπριζ (Ζιμπρίζ), Βέλγιο

14

Αλικάντε, Ισπανία

14

Βαρκελώνη, Ισπανία

14

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

15

Άμστερνταμ, Ολλανδία

15

Βαρκελώνη, Ισπανία

15

Νίκαια (Βιλλφράνς), Γαλλία

16

Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο), Ιταλία

17

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

Αναχωρήσεις 2015:
19 Απρ.

Αναχωρήσεις 2015:
27 Απρ.

(

Αναχωρήσεις 2015:
11 Απρ.

Αναχωρήσεις 2015:
9 Απρ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€693
€873
€963
€1.093
€1.303
€2.329

€2.079
€2.619
€2.889
€3.279
€3.909
€6.645

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€701
€881
€971
€1.097
€1.311
€2.106

€2.103
€2.643
€2.913
€3.291
€3.933
€6.306

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€784
€964
€1.054
€1.184
€1.404
€2.429

€2.352
€2.892
€3.162
€3.552
€4.212
€8.559

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€443
€481
€601
€631
€670
€2.089

€1.329
€1.443
€1.803
€1.893
€2.010
€6.709

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή 2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους
φόρους αλλά δεν περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο. Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά
κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

1

Κρουαζιέρα στη Μεσόγειο

Ισπανία και
Κανάρια Νησιά

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
Celebrity Silhouette®

Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Celebrity Equinox

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
Celebrity Reflection®

Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
Celebrity Constellation®

Ημέρα

Ημέρα

Ημέρα Λιμάνια προσέγγισης

Ημέρα

Λιμάνια προσέγγισης

ΝΕΟ!

SM

Λιμάνια προσέγγισης

Κλασική Καραϊβική

ΝΕΟ!

Τρεις ήπειροι

ΝΕΟ!

Λιμάνια προσέγγισης

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

1

Βαρκελώνη, Ισπανία

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

1

Ρώμη (Τσιβιταβέκια), Ιταλία

2

Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο), Ιταλία

2

Βαλένσια, Ισπανία

2

Εν πλω

2

Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο), Ιταλία

3

Προβηγκία (Τουλόν), Γαλλία

3

Μάλαγα, Ισπανία

3

Εν πλω

3

Εν πλω

4

Βαρκελώνη, Ισπανία

4

Εν πλω

4

Εν πλω

4

Καρταχένα, Ισπανία

5

Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία

5

Λανθαρότε, Κανάρια Νησιά

5

Μαδέρα (Φουνσάλ), Πορτογαλία

5

Εν πλω

6

Εν πλω

6

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

6

Εν πλω

6

Αγκαντίρ, Μαρόκο

7

Εν πλω

7

Εν πλω

7

Εν πλω

7

Λανθαρότε, Κανάρια Νησιά

8

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

8

Εν πλω

8

Εν πλω

8

Τενερίφη, Κανάρια Νησιά

9

Εν πλω

9

Εν πλω

9

Εν πλω

9

Εν πλω

10

Εν πλω

10

Εν πλω

10

Εν πλω

10

Εν πλω

11

Εν πλω

11

Εν πλω

11

Μπασστέρ, Σεν Κιτς

11

Εν πλω

12

Εν πλω

12

Εν πλω

12

Φίλιπσμπουργκ, Σεν Μάαρτεν

12

Εν πλω

13

Εν πλω

13

Εν πλω

13

Εν πλω

13

Εν πλω

14

Εν πλω

14

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

14

Labadee, Αϊτή

14

Εν πλω

15

Εν πλω

15

Εν πλω

15

Εν πλω

16

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

16

Μαϊάμι, Φλόριντα

16

Φορτ Λοντερντέηλ, Φλόριντα

Αναχωρήσεις 2015:
31 Οκτ.

Αναχωρήσεις 2015:
27 Οκτ.

Αναχωρήσεις 2015:
23 Οκτ.

Αναχωρήσεις 2015:
4 Νοέ.

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως

Κατηγορία
Καμπίνας

Τιμές
Από

Τιμές
Έως

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€670
€850
€940
€1.060
€1.280
€2.079

€2.010
€2.550
€2.820
€3.180
€3.840
€6.769

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€701
€881
€971
€1.097
€1.311
€1.967

€2.103
€2.643
€2.913
€3.291
€3.933
€6.657

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€749
€929
€1.019
€1.149
€1.362
€2.012

€2.247
€2.787
€3.057
€3.447
€4.086
€7.782

Εσωτερική
Με θέα τη θάλασσα
Βεράντα
Concierge Class (Βεράντα)
AquaClass® (Βεράντα)
Σουίτα

€853
€1.071
€1.451
€1.581
€1.721
€2.371

€2.559
€3.213
€4.353
€4.743
€5.163
€6.991

(

Διανυκτέρευση ή αναχώρηση μετά τα μεσάνυχτα.
Διαθέσιμα ξενοδοχεία πριν ή μετά από την κρουαζιέρα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα ξενοδοχεία μας «Cruise & Stay», επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.celebritycruises.com

1. Σάουθ Μπιτς, Μαϊάμι, Φλόριντα

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: celebritycruises.com /
Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Ο στόλος της Celebrity

Κατηγορία Celebrity Solstice®

Κατηγορία Celebrity Millennium®

Celebrity Xpedition®

Η κατηγορία Solstice, η οποία
ανακηρύχτηκε ως «νέα σχεδίασηορόσημο στη βιομηχανία των
κρουαζιερόπλοιων» από την
International Interior Design
Association, αποτελείται από 5
βραβευμένα κρουαζιερόπλοια που
έκαναν το ντεμπούτο τους την
περίοδο 2008-2012. Εντυπωσιακά με
κάθε έννοια, το Celebrity Solstice,
το Celebrity Eclipse, το Celebrity
Equinox, το Celebrity Silhouette και
το Celebrity Reflection (το νεότερο
πλοίο μας), επαναπροσδιορίζουν
πλήρως την πολυτελή εμπειρία της
κρουαζιέρας.

Επενδύσαμε συνολικά 140 εκατομμύρια
δολάρια, για να αναβαθμίσουμε την
ήδη αναγνωρισμένη κατηγορία
Millennium στο βραβευμένο στυλ των
κρουαζιερόπλοιων της κατηγορίας
Celebrity Solstice. Αυτό συνεπάγεται
εντυπωσιακή νέα διακόσμηση,
εκθαμβωτικά νέα εστιατόρια και χώρους
και ακόμα μεγαλύτερη πολυτέλεια από
την πλώρη ως την πρύμνη. Αυτή η
κατηγορία αποτελείται από τέσσερα
εντυπωσιακά πλοία μεσαίου μεγέθους –
το Celebrity Constellation, το Celebrity
Infinity, το Celebrity Millennium και το
Celebrity Summit.

Προσφέροντας μια εμπειρία που
συνδυάζει μια πολυτελή κρουαζιέρα
με ένα ταξίδι ανακάλυψης, το μέγαγιοτ χωρητικότητας 100 επισκεπτών
ταξιδεύει καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους στα απομακρυσμένα Νησιά
Γκαλάπαγος. Με εξειδικευμένο
προσωπικό που περιλαμβάνει
έμπειρους φυσιογνώστες, το Celebrity
Xpedition είναι απόλυτα εξοπλισμένο
για να ανταποκριθεί στις επιθυμίες
των περιπετειώδων επισκεπτών του,
ενώ η φιλική προς το περιβάλλον
σχεδίασή του δεν θα διαταράξει την
ομορφιά αυτού του παρθένου
αρχιπελάγους.

1. Το Celebrity Solstice αναχωρεί από την Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ CELEBRITY

2014

2014

2013

2013

2013

«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ»
CELEBRITY XPEDITION
Κατηγορία μικρών πλοίων,
Cruise Critic
Cruisers’ Choice
Awards

«ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΠΑΡ»

«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
FITNESS»
Porthole Magazine’s
15th Annual
Readers’ Choice
Awards

«ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
SPA»
Porthole Magazine’s
15th Annual
Readers’ Choice
Awards

«ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΕΝ ΠΛΩ»
TravelAge West
Magazine’s
WAVE Awards

MOLECULAR BAR

Porthole Cruise
Magazine’s
Editor-in-Chief
Awards

2013

2013

2013

2013

2013

«ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ»

«ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ»

«ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ»

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΦΑΓΗΤΟ»
Prow’s Edge
Cruise Lines
Awards

«ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
ΓΙΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ»
Prow’s Edge
Cruise Lines
Awards

CELEBRITY REFLECTION

Κατηγορία μεγάλων πλοίων,
Cruise Critic
Cruisers’ Choice
Awards

CELEBRITY ECLIPSE

Κατηγορία μεγάλων πλοίων,
Cruise Critic
Cruisers’ Choice
Awards

CELEBRITY SUMMIT

Κατηγορία μεσαίων πλοίων,
Cruise Critic
Cruisers’ Choice
Awards

Επισκεφτείτε: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε: με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Ανέσεις εν πλω της Celebrity
Περισσότερα να γευτείτε.
Περισσότερα να απολαύσετε.
Τα 10 πολυτελή κρουαζιερόπλοια μας έχουν να
προσφέρουν κάτι διαφορετικό. Έχουν όμως
και ένα κοινό: είναι σχεδιασμένα για να
μετατρέψουν τις διακοπές σας σε αυτό που

Celebrity Summit®

Celebrity Millennium®

Celebrity Infinity®

Celebrity Solstice®

Πάρτε μια γεύση:

Celebrity Silhouette®

μέρες σας με απολαύσεις και εκπλήξεις.

Celebrity Reflection®

χώρων και ανέσεων για να γεμίσετε τις

Celebrity Eclipse®

ταξιδέψετε, θα έχετε μια τεράστια ποικιλία

Celebrity EquinoxSM

κρουαζιερόπλοια μας κι αν επιλέξετε να

Celebrity Constellation®

πάντα ονειρευόσασταν. Με όποιο από

Διατροφή									
Δωρεάν διατροφή									
Κύρια τραπεζαρία

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Oceanview Café / Bar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Spa Café

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Blu (δωρεάν για επισκέπτες AquaClass®)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mast Grill

•

•

•

•

•				

Speciality Dining (ισχύει χρέωση)									
Murano

•

•

•

•

•				

Tuscan Grille

•

•

•

•

•

Qsine®

•		 •

Silk Harvest

•			

•			 •

•

•

•			 •				

Café al Bacio & Gelateria

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bistro on Five

•

•

•

•

•

•

•

•

•

The Porch

		
•

•					
•					

The Lawn Club Grill

		
•

Olympic Restaurant

							•

Normandie Restaurant

								•

SS United States Restaurant

						•		

Ocean Liners Restaurant

					•			

Χώροι εν πλω									
Καταστήματα εν πλω

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Βιβλιοθήκη
Celebrity iLoungeSM
Canyon Ranch SpaClub®
Κομμωτήριο
Fitness Centre
Persian Garden

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fun Factory / XClub
Solarium μόνο για ενήλικες
The Lawn Club
The Alcoves
The Hideaway
The Art Studio
Art Gallery
Συνεδριακό κέντρο
Future Cruise Sales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•				
•					
•					
•					
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Blu, Celebrity Infinity®2. The Hideaway, Celebrity Silhouette® 3. The Persian Garden, Celebrity Solstice®

Celebrity Summit®

Celebrity Millennium®

Celebrity Infinity®

Celebrity Constellation®

Celebrity Solstice®

Celebrity Silhouette®

Celebrity Reflection®

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
Celebrity Xpedition, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
celebritycruises.com/accommodation

Celebrity EquinoxSM®

Οι ανέσεις και οι δραστηριότητες που προσφέρει το
Celebrity Xpedition® μπορεί να διαφέρουν από αυτές
που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο.

Celebrity Eclipse®

ΑΝΕΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ ΤΗΣ CELEBRITY

Μπαρ και Σαλόνια 								
Martini Bar & Crush

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Michael’s Club, VIP Lounge (για επισκέπτες επιλεγμένων σουιτών)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cellar Masters

•		 •

•

•

•

•

•

•

Gastrobar

•							

Sky Observation Lounge

•

Rendezvous Lounge

					•

•

Ensemble Lounge

•

•

•
•

•
•

•				
•

•

•

•				

Hemisphere Lounge									
Reflections Lounge

					•			

Revelations Lounge

								•

Constellation Lounge

						•		

Cosmos Lounge

							•

Molecular Bar

•

•

•

•

•				

Mast Bar

•

•

•

•

•

Slush

•

•

•

•

•							

Sunset Bar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pool Bar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Passport Bar

•

•

•

•

•				

Quasar

•

•		 •

•				

The Crystal Room									

Ψυχαγωγία									
Θέατρο

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Σινεμά									
Card Room

•

•

•

•

•				

Fortunes Casino

•

•

•

•

•

Celebrity Central

•

•

•

•

•				

Hot Glass ShowSM

•

•			•				

Game On

		•						

•

•

•

•

Δραστηριότητες εν πλω									
Διάδρομος στίβου για τζόγκινγκ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Πισίνες

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Γήπεδο μπάσκετ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Υδρομασάζ / Τζακούζι

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Πισίνα θαλασσοθεραπείας

					•

•

•

•

Επισκεφτείτε: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε: με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Διαμονή στη Celebrity
Περισσότερη πολυτέλεια.
Περισσότερες ανέσεις.
Οι φωτεινές και ευρύχωρες καμπίνες της Celebrity αποτελούν
παράδειγμα Modern Luxury και περιλαμβάνουν προσεγμένο
σχεδιασμό, άριστη αρχιτεκτονική, πολυτελείς ανέσεις και
καινοτόμους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ περισσότερες από
το 85% διαθέτουν τη δική τους ιδιωτική βεράντα. Για τους
επισκέπτες που επιθυμούν να ζήσουν μια εμπειρία Modern
Luxury σε ένα ακόμα πιο ευρύχωρο περιβάλλον, προσθέσαμε τη
νέα κατηγορία Suite Class που παρέχει αποκλειστικά οφέλη.*

ΑΝEΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ SUITE CLASS

Reflection
Suite

Penthouse
Suite

Royal
Suite

Signature
Suite

Celebrity
Suite

Sky
Suite

Διατροφή						
Αποκλειστικό ιδιωτικό εστιατόριο που σερβίρει πρωινό, γεύμα και δείπνο

•

•

•

•

•

•

Πλήρης υπηρεσία πρωινού, γεύματος και δείπνου στη σουίτα

•

•

•

•

•

•

Υπηρεσίες						
Προσωπικοί μπάτλερ για βοήθεια με το άδειασμα και την προετοιμασία
•
•
•
•
•
αποσκευών, τις κρατήσεις για δείπνο, τα ραντεβού για spa και πολλά άλλα						

•

Destination Concierge εν πλω						
Προτεραιότητα στο check-in κατά την επιβίβαση στο πλοίο

•

•

•

•

•

•

Προτεραιότητα στην επιβίβαση σε όλα τα λιμάνια προέγγισης

•

•

•

•

•

•

Προτεραιότητα κατά την αποβίβαση

•

•

•

•

•

•

Κρατήσεις θέσεων για επίσημες θεατρικές παραστάσεις

•

•

•

•

•

•

Δωρεάν ανέσεις/Εμπειρίες						
Καθημερινή παράδοση απογευματινών εδεσμάτων

•

•

•

•

•

•

Υπηρεσία σερβιρίσματος για απογευματινό τσάι εκλεκτών ποικιλιών στη σουίτα

•

•

•

•

•

•

Πολυτελείς ανέσεις λουτρού (σαμπουάν, κοντίσιονερ, τζελ σώματος, γαλάκτωμα σώματος, σαπούνι)

•

•

•

•

•

•

Michael’s Club VIP Lounge - αποκλειστική υπηρεσία Concierge και μοναδική

•

•

•

•

•
			

εμπειρία φαγητού και ποτού από τον σεφ της Celebrity, James Beard

Προνομιακά «πλήρως καλυμμένα» οφέλη
Δωρεάν πακέτο εκλεκτών ποτών (επιλέγεται από το μέλος)

•

•

•

Απεριόριστα δωρεάν speciality dining.

•

•

•
•

Απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο

•

•

Δωρεάν μίνι μπαρ με μπύρες, αναψυκτικά και νερό (ανεφοδιάζεται καθημερινά)

•

•

•

Δωρεάν φιάλη αλκοολούχου ποτού με αναμείκτες

•

•

•

ΟΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΕΣΕΙΣ ΣΟΥΙΤΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
Υπηρεσία:

• Υπηρεσία καμαριέρας δύο φορές την ημέρα
(στρώσιμο κρεβατιού και δίπλωμα)
• Προτεραιότητα στην άκατο
•Τ
 ο φιλικό προσωπικό μας, που προσφέρει εξατομικευμένη
εξυπηρέτηση, με αναλογία επισκέπτη/προσωπικού
περίπου 2:1
• Δωρεάν υπηρεσία δωματίου 24 ώρες το 24ωρο
• Εκτεταμένο μενού πρωινού με την υπηρεσία δωματίου
• Υπηρεσία πλυντηρίου ρούχων**
• Δωρεάν υπηρεσία πετσετών θαλάσσης, υπηρεσία
γυαλίσματος υποδημάτων, χρήση ομπρέλας του γκολφ
και κιαλιών

Διατροφή:

•Π
 ροτίμηση θέσης στην κύρια τραπεζαρία και
τα speciality restaurants

Ανέσεις:

• Κλινοσκεπάσματα Celebrity eXhale™ που περιλαμβάνουν
εξατομικευμένα, εξαιρετικής ποιότητας στρώματα, αφράτα
παπλώματα και μαξιλάρια και σεντόνια από 100% βαμβάκι
• Αφρώδης οίνος υποδοχής Blanc de Blanc με αναμνηστική
ετικέτα που περιλαμβάνει αποκλειστικά σχέδια των
καλλιτεχνών του ArtCentre/South Florida
• Φρέσκα φρούτα κατά την άφιξή σας
• Λουλούδια
• Δωρεάν εσπρέσο και καπουτσίνο (στη σουίτα)
• Επιλογή μαξιλαριών
• Αφράτα μπουρνούζια από 100% βαμβάκι
• Υπερμεγέθεις πετσέτες μπάνιου από 100% βαμβάκι

Χαρακτηριστικά σουίτας:

• Βεράντα με σαλονάκι
• Διπλή βάση φόρτισης για Dual iPod®/iPad®
• Κεφαλή ντους με υδρομασάζ της Hansgrohe®
• Συρόμενες γυάλινες πόρτες που εκτείνονται από το δάπεδο
ως την οροφή
• Καθιστικό με καναπέ
• Δύο χαμηλά κρεβάτια που μετατρέπονται σε διπλό κρεβάτι
(εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
• Ορισμένες καμπίνες ενδέχεται να διαθέτουν συρταρωτό κρεβάτι
• Διπλή τάση 110/220 AC
• Άφθονος χώρος φύλαξης στο λουτρό και την ντουλάπα
• Διαδραστικές τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης Samsung® με
πολλά κανάλια και διαδραστική τηλεόραση που σας
επιτρέπει να ελέγχετε το λογαριασμό σας, να κλείνετε
εκδρομές στη στεριά, να καλείτε την υπηρεσία δωματίου και
να παρακολουθείτε εκπομπές και ταινίες κατά παραγγελία**
• Ατομικό χρηματοκιβώτιο
• Μίνι μπαρ (ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις)

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ CELEBRITY

®

ΟΙ ΑΝΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ AQUACLASS
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CONCIERGE ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

ΟΙ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΤΗΣ CONCIERGE CLASS

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

Υπηρεσία:

Υπηρεσία:

Υπηρεσία:

• Συνοδό spa για τη διευθέτηση των θεραπειών
Canyon Ranch SpaClub®
•Ε
 κτεταμένο μενού πρωινού με την υπηρεσία
δωματίου
•Ε
 ιδική πρόσκληση σε ξενάγηση VIP στο spa
την ημέρα της επιβίβασης

• Εξατομικευμένη υπηρεσία Concierge
• Προτεραιότητα στο check-in
• Εκτεταμένο μενού πρωινού με την υπηρεσία
δωματίου
• Δωρεάν υπηρεσία γυαλίσματος υποδημάτων

Διατροφή:

• Προτίμηση ώρας στην κύρια τραπεζαρία και τα
speciality restaurants

• Το Speciality restaurant, Blu, έχει δημιουργηθεί
αποκλειστικά για τους καλεσμένους του
AquaClass και σερβίρει καθημερινά δωρεάν,
υγιεινό πρωινό Continental, συν ένα αξέχαστο
δείπνο με μοντέρνα κουζίνα

Ανέσεις:
• Στήλη ντους της Hansgrohe®
• Συσκευή αρωματοθεραπείας
• Πετσέτα προσώπου
• Επιπλέον εξατομικευμένα προϊόντα μπάνιου:
σπρέι προσώπου και lip balm
• Επιλογή μαξιλαριών για να απολαμβάνετε τον
βραδινό σας ύπνο
• Εμφιαλωμένο νερό υποδοχής
• Καθημερινή παράδοση αρωματικών τσαγιών
• Αφράτα μπουρνούζια και παντόφλες από
100% βαμβάκι

Χαρακτηριστικά καμπίνας:
• Δίκλινες καμπίνες
• Προνομιακή τοποθεσία στο πλοίο, δίπλα στο
Canyon Ranch SpaClub®
•Δ
 ωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στο spa
lounge Persian Garden με τις θερμαινόμενες
πέτρινες ξαπλώστρες
•Δ
 ωρεάν, απεριόριστη πρόσβαση στην
αίθουσα χαλάρωσης του Canyon Ranch
SpaClub
•W
 ellness Channel - Προγράμματα AquaClass
κατά παραγγελία: Διαλογισμός, Γιόγκα και
Αγιουρβέδα

Διατροφή:
Ανέσεις:
• Αφρώδης οίνος, φρέσκα φρούτα και λουλούδια
κατά την άφιξή σας
• Καθημερινή παράδοση απογευματινών
εδεσμάτων
• Επιλογές μαξιλαριών, αφράτα μπουρνούζια από
100% βαμβάκι
• Πετσέτες μπάνιου από 100% βαμβάκι
• Επιπλέον σεσουάρ χειρός για τα μαλλιά
• Εξατομικευμένο shower gel
• Χρήση ομπρέλας του γκολφ και κιαλιών
• Τσάντα Celebrity

Χαρακτηριστικά καμπίνας:
• Κεφαλή ντους με υδρομασάζ της Hansgrohe
• Συρόμενες γυάλινες πόρτες που εκτείνονται από
το δάπεδο ως την οροφή
• Καθιστικό με καναπέ
• Τηλεόραση LCD
• Μπουντουάρ
• Βεράντα με σαλονάκι

1. Celebrity Suite, Celebrity Silhouette® 2. Συνοδός καμπίνας, Celebrity Solstice®
3. Τραπεζαρία Penthouse, Celebrity Silhouette® 4. Καμπίνα κατηγορίας Concierge,
Celebrity Silhouette®

ΟΙ ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

•Τ
 ο φιλικό προσωπικό μας, που προσφέρει
εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, με αναλογία
επισκέπτη/προσωπικού περίπου 2:1
•Υ
 πηρεσία καμαριέρας δύο φορές την ημέρα
(στρώσιμο κρεβατιού και δίπλωμα)
• Δωρεάν υπηρεσία δωματίου 24 ώρες το 24ωρο
•Π
 αράδοση φρέσκου πάγου στην καμπίνα, κατόπιν
παραγγελίας
• Υπηρεσία πλυντηρίου ρούχων**
• Δωρεάν υπηρεσία πετσετών θαλάσσης

Διατροφή:
•Π
 ρωινό, γεύμα και δείπνο είναι διαθέσιμα σε
διάφορα εστιατόρια

Ανέσεις:
• Βαμβακερά σεντόνια, παπλώματα και μαξιλάρια
• Τέσσερα μαξιλάρια σε κάθε καμπίνα
• Δωρεάν χρήση μπουρνουζιών
• Πετσέτες από 100% βαμβάκι
• Σεσουάρ μαλλιών
•Ε
 ξατομικευμένα προϊόντα για το μπάνιο
(σαμπουάν, κοντίσιονερ, λοσιόν, σκουφάκι
μπάνιου και σαπούνι, βαμβάκι και μπαντονέτες)
• Δωρεάν τσάντα

Χαρακτηριστικά καμπίνας:
•Δ
 ύο χαμηλά κρεβάτια που μετατρέπονται σε διπλό
κρεβάτι (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
•Ο
 ρισμένες καμπίνες ενδέχεται να διαθέτουν
συρταρωτό κρεβάτι
• Διπλή τάση 110/220 AC
•Ά
 φθονος χώρος φύλαξης στο λουτρό και την
ντουλάπα
•Δ
 ιαδραστικές τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης με
πολλά κανάλια και διαδραστική τηλεόραση που
σας επιτρέπει να ελέγχετε το λογαριασμό σας,
να κλείνετε εκδρομές στη στεριά, να καλείτε την
υπηρεσία δωματίου και να παρακολουθείτε
εκπομπές και ταινίες κατά παραγγελία**
• Ατομικό χρηματοκιβώτιο
• Μίνι μπαρ**

*Οι υπηρεσίες και οι ανέσεις διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία σουίτας. Η εμπειρία
Suite Class δεν περιλαμβάνει το Celebrity Xpedition.® Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/accommodation.
**Ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.

Επισκεφτείτε: celebritycruises.com / Επικοινωνήστε: με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα

Σουίτες και καμπίνες της κατηγορίας Celebrity Solstice®

Reflection Suite
152 τ.μ.
βεράντα 18 τ.μ.

Μόνο στο
Celebrity
Reflection.

Signature Suite
41 τ.μ.
βεράντα 11 τ.μ.

Penthouse Suite
120 τ.μ.
βεράντα 36 τ.μ.

Celebrity Suite
36 τ.μ.
βεράντα 10 τ.μ.

Royal Suite
55 τ.μ.
βεράντα 14 τ.μ.

Sky Suite
28 τ.μ.
βεράντα 7 τ.μ.

Μόνο στο
Celebrity
Reflection.

1. Celebrity Eclipse® 2. Penthouse Suite, Celebrity Silhouette® 3. Signature Suite, Celebrity Reflection® 4. Λουτρό Penthouse, Celebrity Silhouette 5. Βεράντα Penthouse, Celebrity Silhouette

Ορισμένες σουίτες και καμπίνες παρέχουν πρόσβαση σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και άλλους επισκέπτες με ιδιαίτερες ανάγκες. Μόνο στην κατηγορία Solstice,
*
περιλαμβάνουν αυτόματες πόρτες, ντους ομαλής εισόδου, μπάρες στήριξης και άλλες ευκολίες προσβασιμότητας. Συμβουλευτείτε τα σχέδια καταστρώματος του συγκεκριμένου
κρουαζιερόπλοιου για μια λεπτομερή λίστα με όλες τις σουίτες που παρέχουν πρόσβαση σε αναπηρικά αμαξίδια.
**Η θέα από τη βεράντα παρεμποδίζεται μερικώς. †Το διπλό κρεβάτι δεν μετατρέπεται σε δύο μονά κρεβάτια. ‡Η θέα από τη βεράντα παρεμποδίζεται.

ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CELEBRITY SOLSTICE

Οικογενειακή καμπίνα με βεράντα
53 τ.μ.
βεράντα 5 ή 10 τ.μ.

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα
16 τ.μ.

Καμπίνα με βεράντα AquaClass®
18 τ.μ.
βεράντα 5 τ.μ.

Εσωτερική καμπίνα
16 τ.μ.

Καμπίνα Concierge Class με βεράντα
18 τ.μ.
βεράντα 5 τ.μ.

Βρίσκεται στα
πιο επιθυμητά
σημεία του πλοίου.

Sunset Veranda Stateroom Στην πρύμνη του πλοίου.
18 τ.μ.
βεράντα 5 τ.μ.

Καμπίνα με βεράντα
18 τ.μ.
βεράντα 5 τ.μ.
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Σχέδια καταστρώματος της κατηγορίας Celebrity Solstice®
Κατάστρωμα 16

Κατάστρωμα 9
Κατάστρωμα 11

Κατάστρωμα 10

Κατάστρωμα 12
Κατάστρωμα 14
Κατάστρωμα 15

Celebrity Eclipse®

Celebrity EquinoxSM

Celebrity Reflection®

Celebrity Silhouette®

Celebrity Solstice®

Χωρητικότητα: 2.850
Εκτόπισμα: 122.000
Μήκος: 317 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα
Ναυπηγήθηκε: 2010
Επόμενη ανακαίνιση: 2015

Χωρητικότητα: 2.850
Εκτόπισμα: 122.000
Μήκος: 317 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα
Ναυπηγήθηκε: 2009
Ανακαινίστηκε: 2014

Χωρητικότητα: 3.046
Εκτόπισμα: 126.000
Μήκος: 324 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα
Ναυπηγήθηκε: 2012

Χωρητικότητα: 2.886
Εκτόπισμα: 122.400
Μήκος: 324 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα
Ναυπηγήθηκε: 2011

Χωρητικότητα: 2.850
Εκτόπισμα: 122.000
Μήκος: 317 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα
Ναυπηγήθηκε: 2008
Ανακαινίστηκε: 2012

Το σχέδιο καταστρώματος απεικονίζει το Celebrity Eclipse που αποτελεί δείγμα κρουαζιερόπλοιου της κατηγορίας Solstice. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το κρουαζιερόπλοιο. Το σχέδιο καταστρώματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει μια επισκόπηση της διάταξης
του τυπικού κρουαζιερόπλοιου της κατηγορίας Solstice, υποδεικνύοντας την τοποθεσία των χώρων και των καμπινών σύμφωνα με τον αριθμό καμπίνας.
Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι το ακριβές σχέδιο ούτε παρουσιάζεται σε κλίμακα και ενδέχεται να αλλάξει. Εάν έχετε ειδικές απαιτήσεις ή επιθυμείτε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
Για να κάνετε λήψη των πιο πρόσφατων σχεδίων καταστρώματος της κατηγορίας Solstice, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/ships.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CELEBRITY SOLSTICE

Κατάστρωμα 7

Κατάστρωμα 6

Κατάστρωμα 5

Κατάστρωμα 4

Κατάστρωμα 3

Κατάστρωμα 8

Penthouse Suite

Καμπίνα Concierge Class 1

Βεράντα 2Β

Royal Suite

Καμπίνα Concierge Class 2

Βεράντα 2C

Celebrity Suite

Καμπίνα Concierge Class 3

Βεράντα 2D

Sky Suite 1

Οικογενειακή καμπίνα με θέα τη θάλασσα

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 7

Sky Suite 2

Sunset Veranda Stateroom

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 8

Reflection Suite

Βεράντα 1Α

Εσωτερική καμπίνα 9

Signature Suite

Βεράντα 1Β

Εσωτερική καμπίνα 10

Καμπίνα AquaClass® 1

Βεράντα 1C

Εσωτερική καμπίνα 11

Καμπίνα AquaClass 2

Βεράντα 2Α

Εσωτερική καμπίνα 12

Οι καμπίνες με επάνω κουκέτα και καναπέ-κρεβάτι φιλοξενούν έως και τέσσερις επισκέπτες.
Οι καμπίνες προσβασιμότητας με καναπέ-κρεβάτι φιλοξενούν έως και τρεις επισκέπτες.
Οι σουίτες με δυνατότητα πρόσβασης για αναπηρικά αμαξίδια με καναπέ-κρεβάτι φιλοξενούν
έως και τέσσερις επισκέπτες.
Οι καμπίνες 1547, 1549, 1552 και 1554 έχουν θέα που παρεμποδίζεται μερικώς.

Οι αριθμοί καταστρώματος αντιπροσωπεύουν ανώτερα
επίπεδα επισκεπτών

Καναπές-κρεβάτι
Μία επάνω κουκέτα
Συνδεδεμένες καμπίνες
Τοποθεσία πόρτας εσωτερικής καμπίνας
Καμπίνα με πρόσβαση για αναπηρικά αμαξίδια/
Σουίτα με ντους ομαλής εισόδου

Οι καμπίνες 2190, 2192, 2194 και 2196 διαθέτουν ντους ομαλής εισόδου και δεν
διαθέτουν μπανιέρες.
Οι καμπίνες με βεράντα 2C έχουν θέα από τη βεράντα που παρεμποδίζεται μερικώς.
Οι καμπίνες με βεράντα 2D και οι καμπίνες 1547, 1549, 1552, 1553 και 1554 έχουν θέα από τη
βεράντα που παρεμποδίζεται μερικώς.
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Σουίτες και καμπίνες της κατηγορίας Celebrity Millennium®

Penthouse Suite
133 τ.μ.
βεράντα 102 τ.μ.

Royal Suite
50 τ.μ.
βεράντα 18 τ.μ.

*

Ορισμένες σουίτες και καμπίνες παρέχουν πρόσβαση σε χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και άλλους επισκέπτες με
ιδιαίτερες ανάγκες. Συμβουλευτείτε τα σχέδια καταστρώματος του συγκεκριμένου
κρουαζιερόπλοιου για μια λεπτομερή
†
λίστα με όλες τις σουίτες που παρέχουν πρόσβαση σε αναπηρικά αμαξίδια. Δεν διατίθεται βεράντα στο Celebrity Summit®.

1. Celebrity Millennium® 2. Ιδιωτική βεράντα, Celebrity Constellation® 3. Καμπίνα AquaClass, Celebrity Infinity
4. Λουτρό Penthouse, Celebrity Constellation® 5. Λουτρό Penthouse, Celebrity Constellation®

Sky Suite
23 τ.μ.
βεράντα 5 τ.μ.

Celebrity Suite
43 τ.μ.
βεράντα 8 τ.μ.†

ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CELEBRITY MILLENNIUM

Οικογενειακή καμπίνα με βεράντα
25 τ.μ.
βεράντα 10 ή 18 τ.μ.

Καμπίνα με βεράντα
16 τ.μ.
βεράντα 3,5 τ.μ.

Καμπίνα Concierge Class
19 τ.μ.
βεράντα 4 τ.μ.

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα
16 τ.μ.

Βρίσκεται στα
πιο επιθυμητά
σημεία
του πλοίου.

Καμπίνα AquaClass®
18 τ.μ.
βεράντα 5 τ.μ.

Εσωτερική καμπίνα
16 τ.μ.

Βρίσκεται στα
πιο επιθυμητά
σημεία
του πλοίου.
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Σχέδια καταστρώματος της κατηγορίας Celebrity Millennium®

Κατάστρωμα 7
Κατάστρωμα 8
Κατάστρωμα 10

Κατάστρωμα 9

Κατάστρωμα 11

Κατάστρωμα 12

Celebrity Constellation®

Celebrity Infinity®

Celebrity Millennium®

Celebrity Summit®

Χωρητικότητα: 2.170
Εκτόπισμα: 90.940
Μήκος: 294 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα
Ναυπηγήθηκε: 2002
Ανακαινίστηκε: 2013

Χωρητικότητα: 2.170
Εκτόπισμα: 90.940
Μήκος: 294 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα
Ναυπηγήθηκε: 2001
Ανακαινίστηκε: 2011

Χωρητικότητα: 2.158
Εκτόπισμα: 90.940
Μήκος: 324 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα
Ναυπηγήθηκε: Ser2000
Ανακαινίστηκε: 2012

Χωρητικότητα: 2.158
Εκτόπισμα: 90.940
Μήκος: 324 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 110/220 AC
Σημαία πλοίου: Μάλτα
Ναυπηγήθηκε: 2001
Ανακαινίστηκε: 2012

Το σχέδιο καταστρώματος απεικονίζει το Celebrity Infinity, το οποίο αποτελεί δείγμα κρουαζιερόπλοιου της κατηγορίας Millennium. Οι χώροι και οι
εγκαταστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το κρουαζιερόπλοιου. Το σχέδιο καταστρώματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει μια
επισκόπηση της διάταξης του τυπικού κρουαζιερόπλοιου της κατηγορίας Millennium, υποδεικνύοντας την τοποθεσία των χώρων και των καμπινών σύμφωνα
με τον αριθμό καμπίνας. Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι το ακριβές σχέδιο ούτε παρουσιάζεται σε κλίμακα και ενδέχεται να αλλάξει. Εάν έχετε ειδικές
απαιτήσεις ή επιθυμείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
Για να κάνετε λήψη των πιο πρόσφατων σχεδίων καταστρώματος της κατηγορίας Millennium, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/ships.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CELEBRITY MILLENNIUM

Κατάστρωμα 6

Κατάστρωμα 5

Κατάστρωμα 4

Penthouse Suite

Οικογενειακή καμπίνα με βεράντα

Εσωτερική καμπίνα 9

Royal Suite

Βεράντα 2Α

Εσωτερική καμπίνα 10

Celebrity Suite

Βεράντα 2Β

Εσωτερική καμπίνα 11

Sky Suite 1

Βεράντα 2C

Εσωτερική καμπίνα 12

Sky Suite 2

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 4

Καμπίνα AquaClass® 1

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 5

Καμπίνα AquaClass 2

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 6

Καμπίνα Concierge Class 1

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 7

Καμπίνα Concierge Class 2

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα 8

Κατάστρωμα 3

Κατάστρωμα 2

Οι αριθμοί καταστρώματος αντιπροσωπεύουν
ανώτερα επίπεδα επισκεπτών
Καναπές-κρεβάτι
Μία επάνω κουκέτα
Δύο επάνω κουκέτες
Συνδεδεμένες καμπίνες
Τοποθεσία πόρτας εσωτερικής καμπίνας
Καμπίνα με πρόσβαση για αναπηρικά αμαξίδια/
Σουίτα με ντους ομαλής εισόδου

Καμπίνα Concierge Class 3

Οι καμπίνες 9034, 9039 και 9041 έχουν θέα που παρεμποδίζεται μερικώς.
Οι καμπίνες 9094 και 9100 έχουν μικρότερα μπαλκόνια που είναι ημι-ιδιωτικά.
Οι καμπίνες 9117, 9121 και 9123 διαθέτουν ντους ομαλής εισόδου και δεν
διαθέτουν μπανιέρες.
Οι καμπίνες 8043, 8090, 8092 και 8106 έχουν θέα που παρεμποδίζεται μερικώς.

Οι καμπίνες 6102, 6108, 7136, 7142, 8102 και 8108 έχουν μικρότερες βεράντες που
είναι ημι-ιδιωτικές.
Οι σουίτες 6145 και 6146 διαθέτουν τυπικές γυάλινες πόρτες προς τη βεράντα.
Οι καμπίνες 8121, 8125 και 8127 διαθέτουν ντους ομαλής εισόδου και δεν διαθέτουν μπανιέρες.
Ο Σταθμός Πρώτων Βοηθειών βρίσκεται στη μέση του πλοίου στο Κατάστρωμα 1 (δεν απεικονίζεται).
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Celebrity Xpedition®

Η Celebrity είναι η μόνη μεγάλη εταιρεία κρουαζιερόπλοιων
που ταξιδεύει στα Γκαλαπάγκος, με δρομολόγια που
προσφέρονται όλο το έτος με το μέγα-γιοτ μας χωρητικότητας
100 επισκεπτών, Celebrity Xpedition.® Θα απολαύσετε την
πολυτελή, ωστόσο χαλαρή, ατμόσφαιρα εν πλω, με τραπέζια
χωρίς κράτηση για όλα τα γεύματα και ανεπίσημο ντύσιμο.
Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να χαλαρώσετε και να
επικεντρωθείτε στα θαύματα της φύσης που σας περιβάλλουν.
Πραγματικά All-Inclusive
Ελάτε μαζί μας σε ένα ταξίδι ανακάλυψης όπου σας παρέχουμε
πραγματικά τα πάντα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα εξής*:
• Όλα τα ποτά - εμφιαλωμένο νερό, κρασί, μπύρα και αλκοολούχα ποτά,
τσάι, καφές, εσπρέσο και καπουτσίνο.
• Όλα τα γεύματα – επιπλέον, υπηρεσία δωματίου και γεύμα στην
καμπίνα κατά τις ώρες των γευμάτων.
• Όλες οι εκδρομές στη στεριά - με επιλογές επιπέδων και τοποθεσιών
δραστηριοτήτων.
• Πλήρης εξοπλισμός καταδύσεων με αναπνευστήρα - μάσκα,
αναπνευστήρας, βατραχοπέδιλα, στολή και συσκευές επίπλευσης.
• Είσοδος στο πάρκο και Τουριστική Κάρτα Γκαλαπάγκος.
• Διαμονή πριν και μετά από την κρουαζιέρα σε ξενοδοχείο και
περιηγήσεις σε πακέτα 10 διανυκτερεύσεων και άνω.
• Όλες οι μεταφορές και το αεροπορικό ταξίδι** από και προς το Κίτο και
το νησάκι Μπάλτρα στα πακέτα 10 διανυκτερεύσεων και άνω.
• Όλα τα φιλοδωρήματα.

Νησιά Γκαλαπάγκος - Α

Νησιά Γκαλαπάγκος - Β

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Xpedition®

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Celebrity Xpedition®

Ημέρα

Ημέρα

Λιμάνια προσέγγισης

Λιμάνια προσέγγισης

1

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

1

1

Νήσος Ντάφνε (Γκαλαπάγκος)

1

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)
Νήσος Ντάφνε (Γκαλαπάγκος)

2

Γκάρντνερ Μπέι (Εσπανιόλα)

2

Πουέρτο Έγκας (Σαντιάγκο)

2

Πούντα Σουαρέζ (Εσπανιόλα)

2

Ραμπίντα (Γκαλαπάγκος)

3

Κόρμοραντ Πόιντ (Φλορεάνα)

3

Ελίζαμπεθ Μπέι (Ισαμπέλα)

3

Μπαχία Ποστ Όφις (Φλορεάνα)

3

Καλέτα Τάγκους (Ισαμπέλα)

4

Πούντα Μορένο (Ισαμπέλα)

4

Σάλιβαν Μπέι (Σαντιάγκο)

4

Ουρβίνα Μπέι (Ισαμπέλα)

4

Νήσος Μπαρτολομέι (Σαντιάγκο)

5

Πούντα Βισέντε Ρόκα (Ισαμπέλα)

5

Λας Μπάχας (Σάντα Κρουζ)

5

Πούντα Εσπινόζα (Φερναντίνα)

5

Νορθ Σήμορ (Γκαλαπάγκος)

6

Σάουθ Πλάζα (Σάντα Κρουζ)

6

Π. Μπακουερίζο (Σαν Κριστόμπαλ)

6

Ντράγκον Χιλ (Σάντα Κρουζ)

6

Θέρο Μπρούχο (Σαν Κριστόμπαλ)

7

Πουέρτο Αγιόρα (Σάντα Κρουζ)

6

Κίκερ Ροκ (Σαν Κριστόμπαλ)

8

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

7

Πουέρτο Αγιόρα (Σάντα Κρουζ)

8

Μπάλτρα (Γκαλαπάγκος)

Αναχωρήσεις 2015:

Αναχωρήσεις 2015:

Πρόσβαση στους Ειδικούς

11, 25 Ιαν. • 8, 22 Φεβ. • 8, 22 Μάρ.

4, 18 Ιαν. • 1, 15 Φεβ. • 1, 15, 29 Μάρ.

Μια ομάδα από εξαιρετικά πεπειραμένους φυσιογνώστες
συνοδεύει κάθε περίπλου και μοιράζονται τις γνώσεις τους για
αυτό το αρχιπέλαγος. Μαζί, θα εξερευνήσετε κάθε νησί στο
δρομολόγιο, περπατώντας σε μαύρους ηφαιστειακούς βράχους,
εκεί που λιάζονται τα θαλάσσια ιγκουάνα. Θα γνωρίσετε τις
χελώνες των Γκαλαπάγκος, τις θαλάσσιες χελώνες και πολλά άλλα.
Πίσω στο πλοίο, η εκπαίδευσή σας συνεχίζεται με παρουσιάσεις για
την πανίδα και τη χλωρίδα που είδατε και για το τι θα ακολουθήσει.
Όπως είναι αναμενόμενο, το Celebrity Xpedition έχει διαμορφωθεί
κατάλληλα ώστε να πληροί τα ανώτερα πρότυπα για μια οικολογική
κρουαζιέρα, διασφαλίζοντας ότι αφήνουμε αυτά τα νησιά ανέπαφα
για τις επόμενες γενιές.

5, 19 Απρ. • 3, 17, 31 Μάιος • 14, 28 Ιούν.

12, 26 Απρ. • 10, 24 Μάιος • 7, 21 Ιούν.

12 Ιούλ. • 9, 23 Αύγ. • 4, 18 Οκτ.

5 Ιούλ. • 2, 16, 30 Αύγ. • 27 Σεπ.

1, 15, 29 Νοε. • 13, 27 Δεκ.*

11, 25 Οκτ. • 8, 22 Νοε. • 6, 20 Δεκ.*

Αναχωρήσεις 2016:

Αναχωρήσεις 2016:

10, 24 Ιαν. • 7, 21 Φεβ. • 6, 20 Μάρ.

3, 17, 31 Ιαν. • 14, 28 Φεβ. • 13, 27 Μάρ.

3, 17 Απρ.

10, 24 Απρ.

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

* Κρουαζιέρα τις ημέρες των εορτών.

Επεκτείνετε την εμπειρία σας
Για να ζήσετε μια πραγματικά πλούσια περιπέτεια στα
Γκαλαπάγκος, μπορείτε να συνδυάσετε την κρουαζιέρα σας με
ταξίδια ξηράς πριν και μετά την κρουαζιέρα στο Κίτο, το
Εκουαδόρ, τη Λίμα και το Κούζκο, στο Περού, καθώς και στην
Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας και τα μυθικά ερείπια του Μάτσου Πίτσου.
* Η χρέωση ισχύει για τα εξής: πρόσβαση στο Internet, υπηρεσία πλυντηρίου
ρούχων, υπηρεσίες μασάζ, καταδύσεις, επιλεγμένα οινοπνευματώδη ποτά,
απεριτίφ και κρασιά.
** Σημειώστε ότι ισχύει όριο αποσκευών στις πτήσεις μεταξύ του Κίτο και του
νησιού Μπάλτρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παράγραφο
2.4 των προϋποθέσεων κρατήσεων.

Μόνο για κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων (A & B)

Κατηγορία καμπίνας

με με θέα την Θάλασσα

Σουίτα

Τιμές από

€2.326

€3.409

Τιμές έως

€5.339

€10.602

Διατίθενται, επίσης, πακέτα κρουαζιέρας και διαμονής 10, 11 & 13
διανυκτερεύσεων.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες.
Οι τιμές που αναγράφονται σε όλο το φυλλάδιο είναι τιμές ανά άτομο σε ευρώ, με βάση τη διαμονή
2 ατόμων σε καμπίνα της αναγραφόμενης κατηγορίας και περιλαμβάνουν τους φόρους αλλά δεν
περιλαμβάνουν τυχόν φιλοδωρήματα. Σε ορισμένα λιμάνια η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με άκατο.
Όλα τα δρομολόγια, οι ημερομηνίες και οι τιμές ήταν σωστά κατά την εκτύπωση του παρόντος αλλά
ενδέχεται να αλλάξουν και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Για τους πλήρεις όρους και τις
προϋποθέσεις, ανατρέξτε στις σελίδες 76-79.

1. Celebrity Xpedition 2. Beagle Grill 3. Σουίτα Penthouse 4. Καμπίνα Deluxe 5. Σουίτα Xpedition
Το σχέδιο καταστρώματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει μια επισκόπηση της διάταξης του κρουαζιερόπλοιου Celebrity Xpedition, υποδεικνύοντας την
τοποθεσία των χώρων και καμπινών σύμφωνα με τον αριθμό καμπίνας. Το σχέδιο καταστρώματος δεν είναι το ακριβές σχέδιο και ενδέχεται να αλλάξει. Εάν έχετε ειδικές
απαιτήσεις ή επιθυμείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη καμπίνα, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Τα σχέδια των καταλυμάτων που
απεικονίζονται προέρχονται από το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Xpedition. Το μέγεθος της καμπίνας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία. Όλες οι μετρήσεις είναι
κατά προσέγγιση. Η διαμόρφωση της επίπλωσης που απεικονίζεται μπορεί να διαφέρει σε καμπίνες με χωρητικότητα για τρίτο και τέταρτο επισκέπτη. Τα σχεδιαγράμματα
δεν είναι σε κλίμακα. Επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/ships για ακριβείς μετρήσεις.

Για να κάνετε λήψη των πιο πρόσφατων σχεδίων καταστρώματος του Celebrity Xpedition, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com/ships.

CELEBRITY XPEDITION

Celebrity Xpedition

Χωρητικότητα: 100
Εκτόπισμα: 2.842
Μήκος: 90 μέτρα
Ηλεκτρικό ρεύμα: 220 AC/DC, 110 AC
Σημαία πλοίου: Εκουαδόρ
Ναυπηγήθηκε: 2004
Ανακαινίστηκε: 2013
Penthouse Suite
Royal Suite
Xpedition Suite
Junior Suite
Καμπίνα Premium

Καναπές-κρεβάτι

*

Επάνω κουκέτα

Penthouse Suite
43 τ.μ. βεράντα 18 τ.μ.

Κατάστρωμα Marina
Κατάστρωμα Vista

Royal Suite
23 τ.μ. βεράντα 18 τ.μ.

Χωρητικότητα τριών ατόμων
Χωρητικότητα τεσσάρων ατόμων
Συνδεδεμένες καμπίνες

Καμπίνα Deluxe
Καμπίνα με θέα τη θάλασσα

Κατάστρωμα Panorama

Xpedition Suite
19 τ.μ. βεράντα 5 τ.μ.

Κατάστρωμα Sunrise

Junior Suite
16 τ.μ. βεράντα 4 τ.μ.

Καμπίνες Premium και Deluxe
15 τ.μ.)

Καμπίνα με θέα τη θάλασσα
13 τ.μ.
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Οι ακόλουθες συνθήκες κράτησης αποτελούν τη βάση του συμβολαίου
σας. Τα συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης είστε εσείς και είτε
Celebrity Cruises Inc ή RCI Cruises Ltd, οι οποίοι αποδέχονται την νομική
ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, όπως ορίζεται
παρακάτω. Θα ενημερωθείτε από το σχετικό συμβαλλόμενο μέρος κατά
τη στιγμή της κράτησης ή/και σε κάθε τιμολόγιο επιβεβαίωσης.
Σε αυτές τις συνθήκες κράτησης, «εσείς» και «δική σας» σημαίνει όλα τα
πρόσωπα που κατονομάζονται στην κράτηση και «εμείς», «εμάς» «δική
μας» και «Celebrity Cruises” σημαίνει είτε η Celebrity Cruises Inc ή RCI
Cruises Ltd, όπου ισχύει.RCL Cruises Ltd είναι καταχωρημένη εταιρεία
στο Ηνωμένο Βασιλείο (αριθμός εταιρείας 07.366.612) υπευθυνη για τις
πωλήσεις και το μάρκετινγκ της Celebrity Cruises με κύρια έδρα της
επιχείρησης Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey
KT13 0NY.
Εάν κάνετε μία κράτηση με Celebrity Cruises σε συνδυασμό με άλλες
υπηρεσίες (όπως πτήσεις, διαμονή στη στεριά και/ή χερσαίες μεταφορές)
οι οποίες διακανονίζονται ή παρέχονται από έναν ταξιδιωτικό πράκτορα
ή tour operator (‘φορέας οργάνωσης ταξιδιών’) με τον οποίο προβαίνετε
στην κράτηση (και όχι με εμάς), η σύμβαση για ολόκληρη την κρουαζιέρα
σας συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας και λοιπών παρόμοιων
υπηρεσιών και διακανονισμών θα συσταθεί με τον φορέα οργάνωσης του
ταξιδιού και όχι με εμάς. Επομένως, στη σύμβασή σας θα συντρέχουν οι
διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις (και όχι αυτοί που παρουσιάζονται
στη συνέχεια) του φορέα οργάνωσης του ταξιδιού σας. Παρακαλούμε
σιγουρευτείτε ότι διαθέτετε ένα αντίγραφο αυτών από τον φορέα
οργάνωσης του ταξιδιού σας πριν ή κατά την κράτηση. Παρακαλούμε
σημειώστε ότι δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας. Για την
αποφυγή παρεξηγήσεων, εάν ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας κάνει
κρατήσεις για σας και αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους
προμηθευτές εκτός από την Celebrity Cruises, δεν θα έχουμε καμία
συμβατική υποχρέωση προς εσάς σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο,
στην περίπτωση που φέρουμε οποιουδήποτε είδους ευθύνη απέναντί
σας, η ευθύνη και/ή οι υποχρεώσεις απέναντι σε εσάς ή στον φορέα
οργάνωσης του ταξιδιού δεν θα είναι μεγαλύτερες ή διαφορετικές από
την ευθύνη και τις υποχρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται υπό τις
παρούσες προϋποθέσεις αναφορικά με τους καταναλωτές οι οποίοι
έχουν συνάψει μία σύμβαση με εμάς. Σε μία τέτοια περίπτωση, θα
διατηρούμε πλήρως το δικαίωμα να βασιζόμαστε στις απαντήσεις,
εξαιρέσεις και περιορισμούς όπως περιέχονται στις προϋποθέσεις
κρατήσεων οι οποίες ορίζονται κατωτέρω.
Παρά ταύτα, κάθε σύμβαση μεταξύ εσάς και τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα πρέπει να ενσωματώνει τους όρους αυτούς και άλλους όρους
μεταφοράς που παρέχονται από Celebrity Cruises.
Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν έχετε κάνει κράτηση για μια κρουαζιέρα
Celebrity Xpedition με προορισμό τις Νήσους Γκαλαπάγκος, ο tour
operator του τμήματος της κρουαζιέρας η οποία ξεκινά στο Κίτο είναι
μία εταιρεία του Εκουαδόρ, η Islas Galapagos Turismo y Vapores C.A.
(‘IGTV’), η οποία θα αποτελεί επίσης μέρος της σύμβασής σας μαζί με
την Celebrity Cruises Inc.
1. Όταν κλείνετε τις διακοπές σας
1.1 Πώς κάνω μία κράτηση;
Για να κλείσετε την κρουαζιέρα που επιλέξατε, επικοινωνήστε με τον
ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Το πρώτο πρόσωπο (το οποίο πρέπει να είναι
τουλάχιστον 21 ετών - ανατρέξτε στον όρο 4.3) που αναφέρεται στο
συμφωνητικό οφείλει να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο
κράτησης. Κατόπιν το επιστρέφει στον ταξιδιωτικό πράκτορα. Κατά την
κράτηση, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το ονοματεπώνυμό σας, όπως
εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, καθώς και την ημερομηνία γέννησής σας.
Πρέπει να πληρώσετε μία προκαταβολή κατ’ άτομο σύμφωνα με τα
παρακάτω στοιχεία (ή η εξόφληση να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου
εάν η κράτηση απέχει από την ημέρα αναχώρησης μέχρι 60 ημέρες)
κατά την κράτηση.
1 – 5 νύκτες
€80
6 – 9 νύκτες
€200
10 + νύκτες
€360
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιείται
στο όνομα της Celebrity Cruises διακανονίζεται στις Η.Π.Α και επομένως
ενδέχεται να υπόκεισθε σε κάποια χρέωση προερχόμενη από την
εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής σας. Σημειώστε, οτι θα μπορείτε να
κλείσετε μια μελλοντική κρουαζιέρα
όσο βρίσκεστε εν πλώ
χρησιμοποιώντας το Celebrity Future Cruise. Επισκεφτείτε την συβουλο
πωλήσεων που βρίσκεται στο πλοίο για περισσότερες λεπτομέρειες.
Όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για το Celebrity Cruise Now και για το
Celebrity Cruise Later οπότε φροντίστε να ελέγξετε το τιμολόγιο
επιβεβαίωση σας προσεκτικά. Μπορεί να υπάρχει μια εξαίρεση με το
πρότυπο τέλη μεταβίβασης μας (βλέπε 1.11) για Onboard κρατήσεις,
ρωτήστε για περισσότερες λεπτομέρειες κατά την διάρκεια της
κρουαζιέρας σας. Σημειώστε ότι οι κρατήσεις που γίνονται επί του
πλοίου θα υπόκεινται σε αυτές τις συνθήκες κράτησης.
1.2 Πώς θα επικυρωθεί η κρουαζιέρα μου;
Με την προϋπόθεση ότι το πακέτο διακοπών που επιλέξατε είναι
διαθέσιμο και ότι λάβαμε το έντυπο κράτησης (όπου ισχύει) καθώς και
όλες τις σχετικές πληρωμές, θα στείλουμε σε εσάς (εάν η κράτηση είναι
απευθείας) ή στον πράκτορά σας ένα Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης. Το μεταξύ
μας συμβόλαιο γίνεται οριστικό και δεσμευτικό όταν στείλουμε το
Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης και θα έχει ισχύ από τη στιγμή αυτή. Το Τιμολόγιο
αυτό θα δείχνει το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε.Μόλις λάβετε το
Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια κρουαζιέρας και
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το ταξιδιωτικό σας πρακτορείο ή από
εμάς, παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες για να
σιγουρευτείτε ότι είναι ορθές. Εάν κάποιες πληροφορίες είναι
λανθασμένες, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα, επειδή ενδέχεται αργότερα να μην είναι δυνατόν να γίνουν
αλλαγές. Λυπούμαστε που δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε
ευθύνη σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα ή εμάς σχετικά με λάθη στα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένου
και του Τιμολογίου Επιβεβαίωσης) εντός 14 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή εσάς για όλα τα έγγραφα
εκτός από τα εισιτήρια και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και εντός 5 ημερών
για τα εισιτήρια και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια.
1.3 Ποιές πληροφορίες πρέπει να σας δώσω και γιατί;
Θα χρειαστεί να διαβιβάσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας
δεδομένα προς τις μεταναστευτικές αρχές, τις αεροπορικές εταιρείες ή
άλλες εξουσιοδοτημένες αρχές. Θα πρέπει επομένως να δώσετε τις
σχετικές πληροφορίες κατά το χρονικό διάστημα που κάνετε την
κράτηση για την κρουαζιέρα σας, ή το αργότερο μέχρι 70 ημέρες πριν
από την αναχώρησή σας, όποιο τυχαίνει να είναι το αργότερο.
Οι πληροφορίες αυτές είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν ορισμένα
προσωπικά στοιχεία, για το διαβατήριό σας, για πρόσωπα με τα οποία θα
γίνει επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και στοιχεία που
σχετίζονται με την ασφάλισή σας. Θα σας ενημερώσουμε κατά την
κράτησή σας, ή μόλις μάθουμε τις ακριβείς πληροφορίες που
χρειάζονται. Συνιστούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο
www.celebritycruises.com και να κάνετε κλικ στο ‘Already Booked”,
έπειτα στο ‘Online Check-in’ και να υποβάλετε αυτά τα στοιχεία
ηλεκτρονικά. Υποβάλλοντας τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά και πριν από
την κρουαζιέρας σας, κάνετε πιο γρήγορη τη διαδικασία τσεκ-ιν και
μπορείτε να επιβιβαστείτε στο πλοίο νωρίτερα, αποφεύγοντας τις
καθυστερήσεις και τις ουρές στον τερματικό σταθμό της κρουαζιέρας.
Εάν δεν έχετε κάνει ηλεκτρονικό τσεκ-ιν, θα σας ζητηθεί να
ολοκληρώσετε την εν λόγω διαδικασία το αργότερο δύο ώρες πριν από
την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική διαδικασία τσεκ-ιν,
καθώς και να τυπώσετε το Xpress Pass αυτό ίσως να οφείλεται σε
ανεξόφλητο ποσό της κράτησής σας. Εάν έχετε κάνει κράτηση μέσω
ταξιδιωτικού πράκτορα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί του
προκειμένου να μεταφερθεί το ζητούμενο ποσό σε εμάς για να
ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σας τσεκ-ιν.
Παρακαλούμε σημειώστε: Όλοι οι επιβάτες πρέπει να κάνουν τσεκ-ιν και
να επιβιβαστούν στο πλοίο τουλάχιστον 90 λεπτά πριν από την
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Διαφορετικά, δεν θα τους
επιτραπεί η επιβίβαση. Θα χρειαστεί να έχετε πρόχειρο τον αριθμό
κράτησης και την ημερομηνία αναχώρησης ή εάν έχουμε ήδη
συγκεντρώσει τα εν λόγω στοιχεία κατά τη διαδικασία κράτησης,
επιβεβαιώστε ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πλήρη και ακριβή. Εάν
δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
τουριστικό σας πράκτορα, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το πώς
μπορείτε να δώσετε ή να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες αυτές. Οι
διαδικασίες μας μπορεί να αλλάξουν και τότε θα σας ενημερώσουμε
σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές την ώρα της κράτηση ή το
συντομότερο δυνατό. Ενδεχομένως να χρειαστεί να παρέχουμε τις
πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη στιγμή της κράτησης ή αργότερα
σε διάφορους προμηθευτές οι οποίοι παρέχουν τα στοιχεία σύστασης
των διακοπών σας. Κατά τη στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος
φυλλαδίου, οι αεροπορικές εταιρίες της Ε.Ε. με τις οποίες
συνεργαζόμαστε οφείλουν να παρέχουν ορισμένα από τα δεδομένα
σχετικά με τους επιβάτες τους στις αρχές των Η.Π.Α. Επιπλέον
ενδέχεται τέτοιες πληροφορίες να γνωστοποιηθούν σε άλλες αρχές.
Θα περιλαμβάνονται ορισμένες τουλάχιστον από τις πληροφορίες που
μας παρέχετε. Εάν δεν δώσετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που
θα σας ζητηθούν με ακρίβεια και πληρότητα, έχουμε το δικαίωμα να
αρνηθούμε την κράτησή σας ή εάν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες
αργότερα από ότι ορίζεται, μπορεί να μην σας επιτραπεί η επιβίβαση
και/ή η επιστροφή και/ή η πτήση επιστροφής. Σε μία τέτοια περίπτωση
δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη και δεν θα σας επιστρέψουμε χρήματα
ούτε θα παρέχουμε κάποια αποζημίωση. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για
τη διευθέτηση των ταξιδιωτικών σας διακανονισμών. Εάν η μη παροχή
αυτών των πληροφοριών οδηγήσει σε πρόστιμα, προσαυξήσεις ή άλλες
οικονομικές επιβαρύνσεις μας, θα είστε υπεύθυνοι και θα κληθείτε να
μας αποζημιώσετε. Παρακαλούμε δείτε επίσης τη Δήλωση Προστασίας
Δεδομένων στη σελίδα 79.
1.4 Πότε πρέπει να πληρώσω το υπόλοιπο;
Πρέπει να λάβουμε το υπόλοιπο της πληρωμής για τις διακοπές σας
(μετά από την αφαίρεση της προκαταβολής που ήδη πληρώσατε)
τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός εάν κάνετε
κράτηση 60 ημέρες ή λιγότερο πριν από την αναχώρηση. Σε αυτή την
περίπτωση, θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό κόστος κατά την
κράτησή σας. Εάν δεν λάβουμε όλο το οφειλόμενο ποσό εγκαίρως και εξ
ολοκλήρου (συμπεριλαμβανομένης τυχόν επιβάρυνσης όπου ισχύει),
έχουμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε την
κράτησή σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να πληρώσετε τα
ακυρωτικά όπως ορίζεται παρακάτω (ανατρέξτε στο 1.10).
1.5 Τί γίνεται όταν πληρώνετε μέσω Τουριστικού Πράκτορα;
Τα χρήματα που καταβάλλετε σε έναν από τους εξουσιοδοτημένους
ταξιδιωτικούς μας πράκτορες για τις διακοπές σας δεσμεύονται από τον
πράκτορα στο όνομά σας έως ότου εκδώσουμε το Τιμολόγιο
Επιβεβαίωσης. Κατόπιν τούτου, ο πράκτοράς σας θα καταβάλλει τα
χρήματα σε εμάς.
1.6 Τί περιλαμβάνει η τιμή;
Όλες οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο είναι
ανά άτομο σε ΕΥΡΩ και βάσει δύο ατόμων που μοιράζονται τη
συγκεκριμένη καμπίνα. Ορισμένα στοιχεία των διακοπών σας,
συμπεριλαμβανομένου του τι περιλαμβάνεται και τι όχι στην τιμή
διαφέρουν ανάλογα με το δρομολόγιο. Για παράδειγμα, τι περιλαμβάνεται
και τι όχι στην τιμή μίας κρουαζιέρας Celebrity Xpedition ενδέχεται να
διαφέρει ελαφρώς από τις πληροφορίες που ορίζονται παρακάτω.
Επομένως, καλό θα ήταν να ρωτούσατε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή να
επισκεπτόσασταν την ιστοσελίδα www.celebritycruises.com για
περαιτέρω πληροφορίες. Ωστόσο, σε γενικό πλαίσιο, η τιμή της
κρουαζιέρας περιλαμβάνει τα εξής: πλήρη διατροφή, εγκατάσταση και
διασκέδαση* στο πλοίο και όλους τους σχετικούς φόρους εκτός από
αυτούς που ορίζονται παρακάτω. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά,
η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει εκδρομές στη στεριά και προσωπικά έξοδα
(όπως ποτά στο πλοίο, έξοδα πλυντηρίου, θεραπείες υγείας και αισθητικής,
κομμωτικής, τηλέφωνα κ.λπ., φαγητά σε ξενοδοχείο στην ξηρά (εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά), μεταφορές από και προς το πλοίο ή άλλου
είδους μεταφορά, ασφάλιστρα των διακοπών σας, επιβαρύνσεις
υπηρεσιών, πχ. φιλοδωρήματα στο πλοίο και στην ξηρά και οτιδήποτε άλλο
δεν αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται στην τιμή.
*Μπορεί να προστεθεί μια χρέωση για ορισμένα είδη διασκέδασης.
Διατηρούμε το δικαίωμα να περιλαμβάνουμε επιπρόσθετη χρέωση
καυσίμων κατά την κράτηση σας. Η αξία της επιπρόσθετης χρέωσης θα
επιβεβαιωθεί τη στιγμή που κάνετε την κράτησή σας.
Παρακαλούμε σημειώστε: Εάν επωφελείσθε από διαδοχική κρουαζιέρα,
ενδεχομένως να υπάρχει επανάληψη σε ότι αφορά τα προγράμματα στο
πλοίο, τα γεύματα και τη διασκέδαση.
1.7 Πώς μπορώ να διασφαλίσω τη χαμηλότερη κατ’ άτομο τιμή;
Οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο καλύπτουν
το πρόγραμμα της Ευέλικτης Τιμολόγησης. Οι σελίδες των τιμών
δείχνουν τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες τιμές. Οι χαμηλότερες
τιμές δείχνουν την χαμηλότερη τιμή που ενδέχεται να πληρώσετε (εκτός
από τις αναχωρήσεις Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Πάσχα που
αναφέρονται ως “αναχωρήσεις σε περίοδο εορτών’’ στο εν λόγω
φυλλάδιο). Οι χαμηλότερες τιμές αφορούν μόνο επιλεκτικές αναχωρήσεις
και η εν λόγω τιμολόγηση δεν διατίθεται για όλες τις ημερομηνίες
αναχώρησης που παρουσιάζονται. Η τιμή διαφέρει ανά πλοίο, δρομολόγιο,
ημερομηνίες αναχώρησης και κατηγορία καμπίνας. Οι τιμές ενδέχεται να
αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνήστε είτε με τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα είτε απευθείας με το τμήμα κρατήσεών μας.
1.8 Τί σημαίνει GTY καμπίνα;
Κατά διαστήματα προσφέρουμε τη δυνατότητα να κάνετε GTY κράτηση.
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κλείσετε καμπίνα στη χαμηλότερη
κατηγορία GTY (καθορίζεται από εμάς πριν από την κράτηση) στο πλοίο
που επιθυμείτε. Ωστόσο, η ακριβής θέση της θα δοθεί από εμάς (είναι
στη διακριτική μας ευχέρεια) οποιαδήποτε στιγμή, μέχρι και πριν από
την επιβίβασή σας. Όταν δοθεί νούμερο καμπίνας καμία αλλαγή δεν
είναι δυνατή. Το όφελος GTY καμπίνας είναι ότι μετά από την
επιβεβαίωση της κράτησής σας, είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να
αναβαθμίσουμε την καμπίνα σας σε υψηλότερη κατηγορία στην τιμή του
τύπου καμπίνας που επιλέξατε, χωρίς πρόσθετη χρέωση. Σε κάθε
περίπτωση, η ελάχιστη κατηγορία της καμπίνας που συμφωνήθηκε κατά
την κράτηση είναι “εγγυημένη”. Αν έχετε μια συγκεκριμένη απαίτηση, ή
θέση καμπίνας ή αν ταξιδεύετε με την οικογένεια ή τους φίλους
(και παιδιά) και θέλετε να είστε κοντά, τότε σας προτείνουμε να μην
κάνετε μια κράτηση GTY.
Κατά διαστήματα έχουμε προσφορές GTY. Τέτοιες κατηγορίες GTY
είναι:
W – Σουίτα
ΧΑ – Κατηγορία AquaClass®
XC - Κατηγορία Concierge
X - Πολυτελείας
Y - Καμπίνα με θέα στη Θάλασσα
Z - Εσωτερική Καμπίνα

1.9 Υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθεί η τιμή;
Έχουμε το δικαίωμα να αυξήσουμε ή να μειώσουμε οποιαδήποτε στιγμή
την τιμή των διαθέσιμων κρουαζιερών. Η τιμή της επιλεχθείσας
κρουαζιέρας θα επικυρωθεί την ημέρα της κράτησης.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η τιμή των επιλεγμένων διακοπών σας κατά την
κράτηση και έπειτα πραγματοποιηθεί η διόρθωση των λαθών, θα
αυξήσουμε ή θα μειώσουμε την τιμή μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις.
Οι αυξήσεις ή μειώσεις μετά από την κράτηση μετατρέπονται σε μορφή
επιβάρυνσης ή αποζημίωσης. Θα καταβληθεί επιβάρυνση ή αποζημίωση
(όπως ισχύει), σύμφωνα με τους όρους στο παρόν, εάν τα έξοδα
μεταφοράς ή οι δασμοί, φόροι ή αμοιβές για ορισμένες υπηρεσίες, όπως
φόροι λιμένα ή αεροδρομίου αυξηθούν ή μειωθούν ως αποτέλεσμα
δυσμενών ή ευνοϊκών αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που
χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της τιμής της κρουαζιέρας σας.
Ακόμη και στις παραπάνω περιπτώσεις, μόνο εάν κάποια αύξηση υπερβεί
το 2% του κόστους της επικυρωμένης κρουαζιέρας σας (εκτός από
έξοδα μετατροπής) θα σας ζητήσουμε να πληρώσετε περισσότερα
χρήματα. Εάν η πρόσθετη αύξηση που θα σας ζητήσουμε υπερβαίνει το
10% του κόστους της κρουαζιέρας σας (εκτός από τα έξοδα
μετατροπής), θα έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε από τα α), β) και γ),
όπως ορίζονται παρακάτω στο 4.5.
Θα έχετε 14 ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο
αυτό για να μας ειδοποιήσετε σχετικά με την επιλογή (β) ή (γ) όπως
ορίζεται παρακάτω στο 4.5. Αν δεν μας ειδοποιήσετε εντός 14 ημερών
σχετικά με την επιλογή σας, έχουμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι δεν
επιθυμείτε κάτι τέτοιο και ότι είστε έτοιμοι να πληρώσετε το πρόσθετο
ποσό. Κάθε πρόσθετο ποσό πρέπει να καταβληθεί μαζί με το υπόλοιπο
του κόστους της κρουαζιέρας σας ή εντός 14 ημερών από την
ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο προσαύξησης, οποιοδήποτε
είναι τελευταίο . Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα σας ζητήσουμε να
πληρώσετε την διαφορά σε λιγότερο διάστημα από 30 ημέρες πριν από
την αναχώρηση. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ταξιδιωτικοί
διακανονισμοί δεν καταβάλλονται πάντοτε με βάση το τοπικό
συνάλλαγμα και ότι ορισμένες εμφανείς αλλαγές δεν επιφέρουν καμία
συνέπεια στην τιμή του ταξιδιού σας χάρη στη συμβατική και άλλου
είδους ισχύουσα προστασία.
Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τα λάθη τόσο στις
δημοσιευμένες όσο και στις επιβεβαιωμένες τιμές. Θα προβούμε στις εν
λόγω διορθώσεις αμέσως μόλις λάβουμε γνώση των λαθών.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι γίνονται αλλαγές και λάθη ανά διαστήματα.
Πρέπει να ελέγξετε την τιμή των επιλεγμένων σας διακοπών κατά την
κράτηση.
1.10 Εάν είμαι υποχρεωμένος(η) να ακυρώσω την κρουαζιέρα μου, θα
μου επιστραφούν τα χρήματα;
Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος που ταξιδεύει μαζί σας θελήσει να
ακυρώσει την κρουαζιέρα, θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον
ταξιδιωτικό πράκτορα ο οποίος θα επικοινωνήσει μαζί μας ή να μα
ειδοποιήσει εγγράφως εάν η κράτηση έχει γίνει απευθείας σε εμάς. Θα
ακυρώσουμε την κρουαζιέρα σας μόνο από τη χρονική στιγμή που θα
λάβουμε τη γραπτή ακύρωση είτε από εσάς είτε από τον ταξιδιωτικό σας
πράκτορα. Θα πρέπει κατόπιν να πληρώσετε τα παρακάτω ακυρωτικά. Τα
ασφάλιστρα και τα έξοδα μετατροπής δεν μπορούν να επιστραφούν σε
περίπτωση ακύρωσης.
3 – 5 νύχτες κρουαζίερας:
89 – 60 Ημέρες πριν την αναχώρηση = €25 ανά άτομο
59 – 30 Ημέρες πριν την αναχώρηση = €80 ανά άτομο
29 – 8 Ημέρες πριν την αναχώρηση = 50% ποσοστό επί του κόστους
διακοπών (taxes/fees εξαιρούνται)
7 Ημέρες ή λιγότερες πριν την αναχώρηση = 100% ποσοστό επί του
κόστους διακοπών (taxes/fees εξαιρούνται)
6+ νύχτες κρουαζίερας:
89 – 60 Ημέρες πριν την αναχώρηση = €50 ανά άτομο
59 – 45 Ημέρες πριν την αναχώρηση = προκαταβολή
44 – 30 Ημέρες πριν την αναχώρηση = 25% ποσοστό επί του κόστους
διακοπών (taxes/fees εξαιρούνται)
29 – 8 Ημέρες πριν την αναχώρηση = 50% ποσοστό επί του κόστους
διακοπών (taxes/fees εξαιρούνται)
7 Ημέρες ή λιγότερες πριν την αναχώρηση = 100% ποσοστό επί του
κόστους διακοπών (taxes/fees εξαιρούνται)
Παρακαλούμε σημειώστε: Για την περίοδο των γιορτών ακυρωτικά
ξεκινάνε 89 ήμερες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας, επειδή όμως
ενδέχεται η περίοδος να διαφοροποιηθεί , επικοινωνήστε με τον
τουριστικό σας πράκτορα για λεπτομέρειες
Ανάλογα με τον λόγο ακύρωσης, μπορείτε να επανακτήσετε τα εν λόγω
ακυρωτικά (λιγότερο από τυχόν ισχύοντα ασφάλιστρα) σύμφωνα με
τους όρους της πολιτικής ασφάλισής σας. Οι αξιώσεις πρέπει να
εγείρονται απευθείας στην εταιρεία ασφάλισής σας.
Στην περίπτωση όπου μια τυχόν ακύρωση μειώσει τον αριθμό των
συμβαλλόμενων μερών που έχουν εξ ολοκλήρου πληρώσει κάτω από
τον αριθμό στον οποίο βασίστηκε η τιμή, ο αριθμός των διαθέσιμων
θέσεων και/ή οι συμφωνημένες παραχωρήσεις, θα υπολογίσουμε εκ
νέου τα εν λόγω στοιχεία και θα τα τιμολογήσουμε εκ νέου στην
ισχύουσα υψηλότερη τιμή.
Ακυρωτικά για το Celebrity Xpedition
Για τις αναχωρήσεις του Celebrity Xpedition, προκειμένου να αποφύγετε
την επιβολή ακυρωτικών, πρέπει να λάβουμε την γραπτή ακύρωση πριν
από την ημερομηνία αναχώρησης σύμφωνα με τα κάτωθι:
Ημέρες πριν από
Ακυρωτικά ανά
αναχώρηση
άτομο εκτός έξοδα μετατροπής
89 - 30 ημέρες
ποσό προκαταβολής
29 – 15 ημέρες
50% της συνολικής τιμής
14 ημέρες ή λιγότερο
δεν επιστρέφονται χρήματα
1.11 Μπορώ να επιφέρω μετατροπές μετά την επικύρωση της
κράτησής μου;
Εάν υπάρχει διαθεσιμότητα, ναι, μπορείτε. Θα πράξουμε το δυνατόν για
να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Δεν μπορούμε όμως να σας
υποσχεθούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε
αυτές τις αλλαγές.
Εάν ζητήσετε μία αλλαγή εντός των 89 ημερών από την αναχώρηση,
αυτό θα θεωρηθεί ως ακύρωση της αρχικής σας κράτησης και θα πρέπει
να πληρώσετε ακυρωτικά όπως ορίζεται στους Όρους και Συνθήκες.
Οι νέες αλλαγές θα θεωρηθούν ως νέα κράτηση. Για όλες τις αλλαγές
που θεωρούμε ότι είναι ήσσονος σημασίας (όπως πχ η αλλαγή της
καμπίνας ή αλλαγή σε όνομα σε μια υπάρχουσα κράτηση), πέραν την
περιόδου των 89 ημερών απο την αναχώρηση υπάρχει amendment fee
$ 55 ανά πελάτη ανά κράτηση και θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με τυχόν
έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν από εμάς και τυχόν έξοδα ή επιβαρύνσεις
που επιβάλλονται από ή κάποιος από τους προμηθευτές μας. Σημειώστε
ότι η αποζημίωση για την τροποποίηση είναι μη επιστρεπτέο ποσό, στο
οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε τυχόν χρεώσεις ακύρωσης,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.10.
Εάν εσείς ή κάποιο πρόσωπο που ταξιδεύει μαζί σας κωλύεται να
συμμετάσχει στην κρουαζιέρα, μπορεί να δώσει τη θέση του σε κάποιο
άλλο πρόσωπο (που θα μας υποδείξετε). Στην περίπτωση αυτή, αρκεί να
μας ειδοποιήσετε εγγράφως τουλάχιστον 14 ημέρες νωρίτερα για την
πρόθεσή σας να προβείτε στην εν λόγω αλλαγή και θα επιτρέψουμε την
αλλαγή του ονόματος. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία
για το λόγο της μεταβίβασης μαζί με την αίτηση (για παράδειγμα,
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επιστολή ιατρού κ.λπ.). Και τα δύο πρόσωπα, τόσο ο αρχικός κάτοχος
της θέσης όσο και το άτομο που παίρνει τώρα αυτή τη θέση, θα πρέπει
να βεβαιωθούν ότι πλήρωσαν τα έξοδα διαχείρισης και τυχόν άλλα
έξοδα ή υπόλοιπα που οφείλονται ακόμη για την κρουαζιέρα.
Για όλες τις αλλαγές πρέπει να καταβληθεί έξοδο διαχείρισης 55 ευρώ
ανά άτομο και ανά κράτηση, μαζί με τυχόν έξοδα ή επιβαρύνσεις που
προκύπτουν ή που επιβάλλονται από τους προμηθευτές μας.
1.12 Θα χρειαστώ ταξιδιωτική ασφάλιση;
Ναι. Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να έχουν την κατάλληλη ταξιδιωτική
ασφάλιση πριν από την αναχώρηση που να καλύπτει το ελάχιστον
κόστος ακύρωσης που προέρχεται από εσάς, καθώς και τα έξοδα
επαναπατρισμού και ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας. Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η ασφάλισή σας είναι
κατάλληλη και καλύπτει τις ανάγκες σας καθώς και να προβείτε σε
επιπρόσθετη ή εναλλακτική ασφάλιση εάν απαιτείται. Σας συνιστούμε
να επικοινωνήσετε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή έναν ανεξάρτητο
πράκτορα ασφαλειών για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλες
πολιτικές.
2. Προτού φύγετε από το σπίτι
2.1 Τί να κάνω με τα πολύτιμα αντικείμενα;
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι μεταφέρετε όλα τα πολύτιμα και
απαραίτητα αντικείμενά σας (φάρμακα, χρυσαφικά, εύθραυστα
αντικείμενα, σημαντικά ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα, βίντεο/κάμερα/
ηλεκτρονικό υπολογιστή/κινητό τηλέφωνο κ.λ.π) στις χειραποσκευές και
όχι στις αποσκευές σας ή ότι δεν βρίσκονται χωρίς επιτήρηση στην
καμπίνα σας ή οπουδήποτε αλλού στο πλοίο. Θα πρέπει να προσέχετε
ιδιαιτέρως τα εν λόγω αντικείμενα. Για την προστασία σας, όταν
επιβιβαστείτε στο πλοίο, θα πρέπει να εναποθέσετε τα πολύτιμα και
σημαντικά σας αντικείμενα στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών ή στη
μίνι θυρίδα ασφαλείας στην καμπίνα σας. Σας συνιστούμε επίσης να
επιλέξετε την κατάλληλη και αρμόδια ασφάλιση για την προφύλαξη των
εν λόγω αντικειμένων. Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη ή
υποχρέωση για πολύτιμα ή σημαντικά αντικείμενα τα οποία δεν
παραδόθηκαν για φύλαξη στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επιβατών. Για
αντικείμενα που παραδόθηκαν για φύλαξη, το μέγιστο ποσό που
οφείλουμε να σας καταβάλουμε, εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα
χαθεί ή φθαρεί (για οποιονδήποτε λόγο), ενώ βρισκόταν υπό την
επιτήρησή μας, αντιστοιχεί στο μέγιστο που οφείλουμε να πληρώσουμε
σύμφωνα με τη Συνθήκη των Αθηνών (ανατρέξτε παρακάτω στο 4.8) γι’
αυτή την περίπτωση.
2.2 Τι δεν πρέπει να πάρω μαζί μου;
Για την ασφάλεια των πελατών μας, τα ακόλουθα στοιχεία δεν
επιτρέπονται στο πλοίο: ηλεκτρικά σίδερα / ατμοσίδερα, κεριά,
ναρκωτικα, καφετιέρες, ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, εύφλεκτα υγρά
και τα εκρηκτικά, όπως πυροτεχνήματα ή βεγγαλικά, πυροβόλα και
πιστόλια, συμπεριλαμβανομένων BB όπλων, αεροβόλα, φωτοβολίδες,
και όπλα με σκάγια, πυρομαχικα συμπεριλαμβανομένων και σφαίρες,
απομίμηση ή αντίγραφο όπλου, συμπεριλαμβανομένων των
παροπλισμένων όπλα ή εκείνων που δεν μπορούν να τροφοδοτούνται τα
οποία προφανώς και δεν είναι παιδικά παιχνίδια, taser ή ηλεκτρονικά
όπλα αναισθητοποίησης σπρέι πιπεριού ή ρόπαλο ή τηλεσκοπικό,
εξοπλισμός πολεμικών τεχνών (κόπανοι, αστεράκια, κλπ.), συμπιεσμένες
φιάλες αερίου / κύλινδροι (οι δεξαμενές κατάδυσης και ιατρικές φιάλες
οξυγόνου επιτρέπονται εφόσον είναι κενες) κάθε είδους μαχαίρια
(τελετουργικά ή άλλο) lockback οδοντωτά μαχαίρια οποιουδήποτε
μήκους συγκεκαλυμμένο μαχαίρι, όπως σουγιάδες ή κυνηγετικά
μαχαίρια, τσεκούρια και χειροπέδες. Επιπλέον, είναι πιθανό να
καθορίσουμε (εμείς/η αεροπορική εταιρεία) ορισμένα άλλα αντικείμενα
που δεν μπορείτε να φέρετε μαζί σας, ή επίσης να απαγορεύσουμε την
επιβίβαση στο πλοίο ορισμένων αντικειμένων που εμείς θεωρούμε
ακατάλληλα. Εάν εμείς ή ο καπετάνιος του πλοίου έχουμε λόγο να
πιστεύουμε ότι μπορεί σε κάποια καμπίνα να υπάρχει ένα αντικείμενο ή
ουσία που δεν έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο πλοίο, τότε ο καπετάνιος
ή ένας εξουσιοδοτημένος υπάλληλος έχει το δικαίωμα να εισέλθει και
να ελέγξει τη συγκεκριμένη καμπίνα καθώς και να κατάσχει το εν λόγω
αντικείμενο ή την εν λόγω ουσία.
Σημαντική σημείωση: Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι τα αιχμηρά
αντικείμενα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά ψαλίδια,
λεπίδες, νυχοκόπτες, τσιμπιδάκια, χτένες με μεταλλικά στελέχη και
βελόνες κεντήματος, είναι πακεταρισμένα στις αποσκευές τσεκ-ιν και
όχι στις χειραποσκευές σύμφωνα με τα νέα μέτρα ασφαλείας που
ισχύουν στα αεροδρόμια.
2.3 Τί πρέπει να κάνω στην περίπτωση που χάθηκαν, καθυστέρησαν ή
φθάρηκαν τα υπάρχοντά μου κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας μου;
(Ανατρέξτε στο 2.1 για πολύτιμα ή σημαντικά αντικείμενα.) Για να σας
βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει να μας
ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για το πρόβλημά σας κατά τη
διάρκεια της κρουαζιέρας σας ή κατά την αποβίβαση από το πλοίο ή
κατά τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχουμε (πέραν των
αεροπορικών πτήσεων-ανατρέξτε στο 2.4.)
Εάν ανακαλύψετε την απώλεια, καθυστέρηση ή φθορά ενώ βρίσκεστε
στο πλοίο, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στο Γραφείο
Εξυπηρέτησης Επιβατών. Οι χρονικοί περιορισμοί σχετικά με την
κοινοποίηση οποιασδήποτε απώλειας, καθυστέρησης ή ζημίας καθώς
και το μέγιστο πληρωτέο από εμάς ή από τον σχετικό προμηθευτή ποσό
έχουν ως εξής:
Θα πρέπει να ενημερώσετε εμάς και τον υπεύθυνο των σχετικών
υπηρεσιών (εάν δεν είμαστε εμείς) σχετικά με την κάθε εμφανή φθορά
ή καθυστέρηση πριν, ή το αργότερο κατά την αναχώρησή σας από το
πλοίο, ή για άλλες υπηρεσίες, κατά την περίοδο χρήσης ή μετά την
χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Κάθε απώλεια, φθορά ή καθυστέρηση
που δεν είναι εμφανής πρέπει να ανακοινώνεται σε εμάς και στο
υπεύθυνο των σχετικών υπηρεσιών (εάν δεν είμαστε εμείς) εντός 15
ημερών από την αποχώρησή σας από το πλοίο ή από το τέλος χρήσης
των εν λόγω υπηρεσιών. Εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι η φθορά, η
καθυστέρηση ή η απώλεια οφείλεται σε δικό μας λάθος ή σε λάθος του
υπευθύνου των υπηρεσιών που συμφωνήθηκαν ως μέρος της
κρουαζιέρας σας και ότι δεν ήταν δικό σας το λάθος, θα σας
αποζημιώσουμε για την απώλεια ή τη φθορά που υπεστήκατε, σύμφωνα
με τους όρους της Συνθήκης των Αθηνών. Εντούτοις, το μέγιστο ποσό
που οφείλουμε να σας καταβάλουμε για κάθε φθορά, καθυστέρηση ή
απώλεια υπό τις συνθήκες αυτές αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό που
χρεώνεται σχετικά με τις αποσκευές καμπίνας σύμφωνα με τη Συνθήκη
των Αθηνών.
Το ίδιο επίσης θα ισχύει και για τα υπάρχοντα που φθάρηκαν,
καθυστέρησαν ή χάθηκαν ενώ δεν βρισκόσασταν στο πλοίο ή κατά την
επιβίβαση ή αποβίβαση ή ενώ χρησιμοποιούσατε άλλες υπηρεσίες οι
οποίες αποτελούν τμήμα της κρουαζιέρας που συμφωνήσαμε να σας
παρέχουμε με το συμβόλαιο.
2.4 Πόσες αποσκευές δικαιούμαι;
Το μέγιστο βάρος αποσκευών για τους επισκέπτες μας στα πλοία ειναι
90kg ανά επισκέπτη, (με την εξαίρεση της Celebrity Xpedition), ωστόσο,
οι αεροπορικές εταιρείες επιβάλλουν τη δική τους πολιτική για το
επιτρεπόμενο βάρος των αποσκευών το οποίο είναι συνήθως λιγότερο
απο όσο επιτρεπεται στο κρουαζιερόπλοιο.
Αν και δεν τίθεται όριο για τις αποσκευές που μπορείτε να πάρετε στο
πλοίο στο πλαίσιο της κρουαζιέρας σας, υπάρχουν εντούτοις πάντοτε
περιορισμοί στην ποσότητα, το μέγεθος και το βάρος των αποσκευών
που μπορείτε να πάρετε στην αεροπορική σας πτήση. Παρακαλούμε
ελέγξτε το αεροπορικό σας εισιτήριο για το όριο βάρους που ισχύει για
την πτήση σας ή επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρεία.

2.5 Ποιές είναι οι απαιτήσεις για το διαβατήριο και τη βίζα μου για την
κρουαζιέρα;
Παρακαλούμε ελέγξτε τις ισχύουσες απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζα
συμβουλευόμενοι τις πρεσβείες των χωρών τις οποίες θα επισκεφτείτε
κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας ή συμβουλευτείτε τον ταξιδιωτικό
σας πράκτορα πολύ πριν από την αναχώρησή σας. Για την προστασία
σας, σας συνιστούμε η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου σας να
υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης του ταξιδιού σας.
Εάν ταξιδεύετε στις Η.Π.Α σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από
την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP), θα πρέπει εσείς καθώς και όλα τα
μέλη της ομάδας σας (συμπεριλαμβανομένων των τέκνων) να
σιγουρευτείτε ότι το διαβατήριό σας είναι μηχανικώς αναγνώσιμο. Ένα
διαβατήριο είναι μηχανικώς αναγνώσιμο όταν υπάρχουν δύο γραμμές με
γράμματα, αριθμούς και σύμβολα “>>>>” κατά μήκος της σελίδας των
προσωπικών στοιχείων (τη σελίδα με τη φωτογραφία και τα προσωπικά
στοιχεία). Το μηχανικώς αναγνώσιμο κείμενο θα εμφανίζεται σε μία
λευκή λωρίδα στα παλαιότερα διαβατήρια και απευθείας στη ροζ σελίδα
στα νεότερα διαβατήρια. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες γραμμές κειμένου
στη σελίδα των προσωπικών στοιχείων, το διαβατήριο δεν είναι
μηχανικώς αναγνώσιμο. Αυτό ενδέχεται να ποικίλει ανά χώρα και εάν
δεν είστε σίγουρος για τον τύπο του διαβατηρίου σας, παρακαλούμε
ελέγξτε με το γραφείο διαβατηρίων της χώρας σας. Από τις
26 Οκτωβρίου 2004, οποιοσδήποτε ταξιδεύει στις Η.Π.Α. σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP) χωρίς να
διαθέτει ένα μηχανικώς αναγνώσιμο διαβατήριο θα χρειαστεί βίζα για να
ταξιδέψει στις Η.Π.Α. Εάν ταξιδεύετε στις Η.Π.Α σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP) και έχετε
ένα διαβατήριο που έχει εκδοθεί μετά την 26η Οκτωβρίου, θα χρειαστεί
να έχετε ένα βιομετρικό διαβατήριο. Οι ταξιδιώτες με ισχύοντα
διαβατήρια μηχανικώς αναγνώσιμα τα οποία εκδόθηκαν πριν από τον
Οκτώβριο 2006 που ταξιδεύουν προς τις Η.Π.Α. σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP) μπορούν
να ταξιδέψουν με τα υπάρχοντα διαβατήριά τους. Εάν το διαβατήριο
εκδόθηκε μετά από τις 26 Οκτωβρίου 2006 και δεν είναι βιομετρικό, δεν
θα σας χορηγηθεί ταξιδιωτική βίζα χωρίς χρέωση αλλά θα χρειαστεί να
αποκτήσετε βίζα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα
διαβατήρια, παρακαλούμε ενημερωθείτε κατά την κράτησή σας ή
επικοινωνήστε με το γραφείο διαβατηρίων της χώρας σας. Παρακαλούμε
σημειώστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή και ότι
πρέπει να ελέγχετε τις ενημερωμένες απαιτήσεις αρκετό χρονικό
διάστημα πριν από την αναχώρηση.
Παρακαλούμε σημειώστε: Σε ορισμένα άτομα ενδέχεται να μην
επιτραπεί η είσοδος στις Η.Π.Α. σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής
από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP). Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται,
αλλά όχι αποκλειστικά, για παράδειγμα άτομα που έχουν συλληφθεί,
ακόμη κι αν η σύλληψη δεν επέφερε ποινική καταδίκη και εκείνα τα
άτομα με ποινικό μητρώο. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά
με τη δυνατότητά σας να ταξιδέψετε σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP), σας συνιστούμε να
επικοινωνήσετε με την προξενική αρχή πληροφόρησης της Πρεσβείας
των Η.Π.Α. προτού κάνετε κράτηση σε εμάς.
Εάν δεν είστε πολίτης χώρας η οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Απαλλαγής από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP), πρέπει να ελέγξετε
τις ισχύουσες απαιτήσεις διαβατηρίου και βίζας συμβουλευόμενοι τις
Πρεσβείες των χωρών που θα επισκεφτείτε κατά τη διάρκεια των
διακοπών σας. Συμπεριλαμβάνονται τυχόν τεχνικές στάσεις όπως για
παράδειγμα στο Πρινς Ρούπερτ.
Λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη εάν
σας αρνηθούν την είσοδο σε πτήση ή σε οποιαδήποτε χώρα ή εάν
υποστείτε άλλες δυσκολίες ή επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα επειδή
δεν κατέχετε ένα αποδεκτό διαβατήριο και/ή την απαιτούμενη βίζα.
Οι περισσότεροι κάτοχοι διαβατηρίων θα χρειαστούν βίζα προκειμένου
να ταξιδέψουν στη Ρωσία, η απόκτηση της οποίας πραγματοποιείται
εντός αρκετών εβδομάδων ή και περισσότερο. Σε γενικό πλαίσιο, δεν
παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης βίζας από την Celebrity Cruises. Ωστόσο,
εάν επισκεφτείτε τη Ρωσία με μία από τις διαθέσιμες εκδρομές οι οποίες
οργανώνονται από τη Celebrity Cruises, δεν θα χρειαστείτε βία για την
εν λόγω εκδρομή. Εντούτοις, εάν επιθυμείτε να επισκεφτείτε μόνοι σας
αξιοθέατα, πρέπει να αποκτήσετε μία βίζα απευθείας από την Πρεσβεία
της Ρωσίας.
Βεβαιωθείτε ότι αναφέρεται ακριβώς το ίδιο όνομα (και αρχικά) στο
εισιτήριό σας όπως και στο διαβατήριό σας. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά
μπορεί να σας αρνηθούν την είσοδο στην πτήση σας ή στην κρουαζιέρα
σας. Λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη
εάν σας αρνηθούν την είσοδο σε πτήση ή σε οποιαδήποτε χώρα ή εάν
υποστείτε άλλες δυσκολίες ή επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα επειδή
δεν κατέχετε ένα αποδεκτό διαβατήριο ή την απαραίτητη βίζα.
Ορισμένες λιμενικές αρχές ενδέχεται κατά καιρούς να ζητούν τα
στοιχεία συνοδευόμενα από φωτογραφία σας κατά την αναχώρηση της
κρουαζιέρας σας. Σας συνιστούμε να έχετε πάντοτε μαζί σας κατά την
αναχώρηση με πλοίο, εκτός του διαβατηρίου σας, ένα φωτοαντίγραφο
του διαβατηρίου με τη φωτογραφία σας, για να αποφύγετε τυχόν
ταλαιπωρία ή εμπόδιο που ενδεχομένως προκληθεί.
Ηλεκτρονικό σύστημα για την άδεια ταξιδίου (ESTA)
Το ESTA είναι ένα υποχρεωτικό και αυτοματοποιημένο σύστημα το
οποίο χρησιμοποιείται για να ορίσει την επιλεξιμότητα των επισκεπτών
με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό το Πρόγραμμα Απαλλαγής
από την Υποχρέωση Θεώρησης (VWP) και για να ορίσει εάν ένα τέτοιο
ταξίδι συνεπάγεται τυχόν επιβολής νόμου ή κινδύνου ασφαλείας. Για να
κάνετε αίτηση χορήγησης άδειας ταξιδιού με προορισμό τις Ηνωμένες
Πολιτείες υπό το VWP, πρέπει να συνδεθείτε στο διαδικτυακό σύστημα
ESTA και να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική αίτηση παρέχοντας τα
βιογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία επιλεξιμότητας που απαιτούνται στο
έντυπο αίτησης I-94W. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία χορήγησης
άδειας μέσω του ESTA, παρακαλούμε συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του
ESTA στο https://esta.cbp.dhs.gov.
Οι πληροφορίες μέσω ESTA θα διασφαλιστεί από τις αεροπορικές
εταιρείες ότι ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του τσεκ-ιν. Για το
τσεκ-ιν στην κρουαζιέρα, οι επισκέπτες μας θα χρειαστεί να έχουν μαζί
τους ένα αντίγραφο του αποδεικτικού ESTA και να το προσκομίσουν
κατά το τσεκ-ιν σε κρουαζιέρα στην οποία το λιμάνι προσέγγισης/
τερματισμού είναι οποιοδήποτε λιμάνι των Η.Π.Α.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη για την
απόρριψη των αιτήσεων ESTA από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αιτήσεις ESTA οι οποίες απορρίφθηκαν θα
χρειαστεί να αναφερθούν στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών
προκειμένου να πραγματοποιηθεί αίτηση για έκδοση βίζας ταξιδιού
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2.6 Υπάρχουν κάποιες επίσημες υγειονομικές απαιτήσεις;
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ιατρό σας για συμβουλές και
συμβουλευτείτε τις πλέον ενημερωμένες υγειονομικές απαιτήσεις για
όλους τους προορισμούς που παρουσιάζονται στο εν λόγω φυλλάδιο. Η
Celebrity Cruises καλωσορίζει τις γυναίκες σε εγκυμονούσα κατάσταση
αλλά δεν θα δεχτεί εκείνες οι οποίες θα μπουν στην 24η εβδομάδα της
κύησης από την αρχή ή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρας γυναίκες σε εγκυμονούσα κατάσταση πρέπει να
προσκομίσουν βεβαίωση από τον γιατρό τους η οποία να αναφέρει τον
μήνα εγκυμοσύνης που διανύουν όταν αρχίζει η κρουαζιέρα, αν είναι σε
θέση να ταξιδέψουν και ότι δεν πρόκειται για επικίνδυνη εγκυμοσύνη.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε ενημερωθείτε από την
ιστοσελίδα μας. Για να διασφαλίσουμε μια υγιής κρουαζιέρα ζητάμε απο
τους επισκέπτες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο κατά το
check-in για να επιβεβαιώσουν εάν πάσχουν ή παρουσιάζουν

συμπτώματα γαστρεντερικά συπτώματα ή άλλες ασθένειες που
μεταδίδονται εύκολα από άτομο σε άτομο.
3. Εν πλω
3.1 Τί γίνεται με τα γεύματα;
Έχετε μια επιλογή σε δύο προτάσεις σερβιρίσματος φαγητού στο
κεντρικό μας εστιατόριό. Παρακαλούμε ζητήστε το σερβίρισμα που
προτιμάτε και το μέγεθος του τραπεζιού κατά την ώρα της κράτησης.
Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κράτηση υπό τον όρο να ικανοποιήσουμε
την προτίμησή σας ως προς το σερβίρισμα. Εάν ακυρώσετε επειδή δεν
διατίθεται η προτίμησή σας ως προς το σερβίρισμα (ανεξαρτήτως εάν
αυτό επιβεβαιώθηκε κατά την κράτηση), θα εφαρμοστούν τα κανονικά
μας ακυρωτικά.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σχετικά με τις αιτήσεις σερβιρίσματος.
Ο αριθμός του τραπεζιού σας θα επιβεβαιωθεί στην καμπίνα σας στην
αρχή της κρουαζιέρας σας. Οι ώρες των γευμάτων ενδέχεται να
αλλάξουν ελαφρώς τις ημέρες προσέγγισης σε λιμάνι λόγω των
αναχωρήσεων για τις εκδρομές στη στεριά.
Celebrity Select Dining (ευέλικτος τρόπος) προσφέρεται τώρα σε όλα τα
πλοία του στόλου προσφέροντας ευελιξία στους φιλοξενούμενους όσον
αφορά το βραδινό γεύμα. Μπορείτε να αποφασίσετε πότε θα θέλατε να
δειπνήσετε μεταξύ των ωρών 18:00 και 21:30 (ενδέχεται να διαφέρουν
ανά δρομολόγιο), κάθε βράδυ. Σαν ένα κανονικό εστιατόριο, όμως, εμείς
ενθαρρύνουμε κρατήσεις για να εξασφαλίσετε την καλύτερη
εξυπηρέτηση και την αποφυγή τυχόν πιθανών χρόνους αναμονής.
Μπορείτε επίσης να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων για την
κρουαζιέρα σας μέσω « Manage my Booking» τμήματος της ιστοσελίδας
μας. Celebrity Select Dining υπόκειται σε διαθεσιμότητα και τα
φιλοδωρήματα πρέπει να καταβληθούν εκ των προτέρων για να
χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να
κλείσετε αυτή την επιλογή, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον
ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
Αν επιθυμείτε περισσότερη ευελιξία το πρωινό και το γεύμα επίσης
σερβίρονται σε εναλλακτικές τοποθεσίες. Παρακαλώ πολύ ελέγξετε το
ημερήσιο πρόγραμμα για τις ώρες και τους χώρους. Πρωινό continental
σερβίρεται κατόπιν ζήτησης στην καμπίνα σας μεταξύ 6:00 και 10:00.
Ο κατάλογος του room service είναι διαθέσιμος 24 ώρες. Οι επιβάτες
που μένουν στις σουίτες μπορούν να έχουν ένα πλήρες μενού από το
κάθε γεύμα να σερβίρεται στην καμπίνα τους. Η διατροφή στο πλοίο
συμπεριλαμβάνετε στο κόστος της κρουαζιέρας, αλλά υπάρχει χρέωση
για τα “Speciality Restaurants” πάνω στα πλοία της Celebrity (από 30$-45$
ανά επιβάτη ανάλογα με το εστιατόριο). Απαιτείται κράτηση για τα
συγκεκριμένα εστιατόρια και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Κρατήσεις
για τα συγκεκριμένα εστιατόρια μπορουν να γίνουν μέχρι και 5 ήμερες
πριν την αναχώρηση σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ια
περισσότερες λεπτομέρειες. Οι επιβάτες που γευματίζουν στα
“Specialty Restaurants”Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών με
εξαίρεση τα εστιατόρια Silk Harvest, Tuscan Grille and Qsine Ομοίως οι
επιβάτες που διαμένουν σε σουίτα και επιθυμούν να γευματίσουν στα
Murano & Blu πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών. Το εστιατόριο Blu
είναι αποκλειστικά για τους επιβάτες που διαμένουν σε καμπίνες
κατηγορίας Aqua Class, τα παιδιά που διαμένουν στις συγκεκριμένες
καμπίνες μπορούν να δειπνήσουν στο Blu μαζί με τον ενήλικα που
μοιράζονται την καμπίνα. Επιπλέον παιδιά που διαμένουν σε σουίτες και
είναι άνω των 12 ετών μπορούν να δειπνήσουν στο Blu μαζί με τον
ενήλικα που μοιράζονται την καμπίνα. Παρακαλώ πολύ σημειώστε ότι για
τους επιβάτες διαμένουν σε σουίτες και γευματίζουν στο Blu υπάρχει
χρέωση 5$ το άτομο. Παιδικά μενού δεν είναι διαθέσιμα στα Speciality
Restaurants πάνω στα πλοία της Celebrity.
3.2 Τι γίνεται με τις ειδικές δίαιτες;
H Celebrity Cruises προσφέρει μία πληθώρα διατροφικών επιλογών,
συμπεριλαμβανομένων διαιτών για χορτοφάγους, διαβητικούς, διαιτών
με λίγο αλάτι, με λίγα λιπαρά, χαμηλής χοληστερίνης, Παρομοίως,
προσπαθούμε να ληφθεί μέριμνα για ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για
θρησκευτικούς και/ή ιατρικούς λόγους, π.χ. Kosher, χωρίς γλουτένη ή
γαλακτοκομικά γεύματα.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων ώστε να
προετοιμαστούμε για την άφιξή σας. Παρακαλούμε να μας το
κοινοποιήσετε γραπτώς τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την
ημερομηνία αναχώρησής σας, δίνοντας μας όσο το δυνατόν
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις σας και
επιβεβαιώστε τους διακανονισμούς σας με τον Υπεύθυνο Εστιατορίου
την ημέρα της επιβίβασης. (Οι αιτήσεις γευμάτων κοσέρ πρέπει να
υποβάλλονται γραπτώς 80 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης
στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική και 40 ημέρες πριν από τις
αναχωρήσεις για την Καραϊβική και την Αλάσκα).
*Τα γεύματα κοσέρ είναι προσυσκευασμένα και διατίθενται μόνο για
δείπνο.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν και έχουμε τη δυνατότητα να
ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες διατροφικές σας απαιτήσεις και να
λαμβάνουμε υπόψη διάφορες διατροφικές δυσανεξίες, οι εν λόγω
επιλογές ορίζονται σύμφωνα με το εστιατόριο του εκάστοτε πλοίου. Δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε φέρουμε ουδεμία ευθύνη ότι το φαγητό
το οποίο σερβίρεται σε άλλο χώρο φαγητού στο πλοίο ανταποκρίνεται
σε ειδικές διατροφικές απαιτήσεις και δυσανεξίες.
3.3 Μπορείτε να εγγυηθείτε την ικανοποίηση ορισμένων ιδιαιτέρων
απαιτήσεων;
Δυστυχώς, όχι. Αν έχετε κάποια ιδιαίτερη απαίτηση, παρακαλούμε
ενημερώστε εγγράφως και λεπτομερώς τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
κατά την κράτησή σας. Ενώ εμείς και οι προμηθευτές μας θα
προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας,
λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι εμείς/οι
προμηθευτές μας θα το πράξουμε. Η μη ικανοποίηση κάποιας ιδιαίτερης
απαίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν αποτελεί αθέτηση της συμφωνίας
μας. Εάν μία ιδιαίτερη απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με μία
πρόσθετη επιβάρυνση, η επιβάρυνση αυτή θα τιμολογηθεί πριν από την
αναχώρηση ή θα πληρωθεί επί τόπου. Η επιβεβαίωση ότι προστέθηκε μία
ειδική απαίτηση και γνωστοποιήθηκε στον προμηθευτή ή ότι
συμπεριλήφθηκε η ειδική αυτή απαίτηση στο Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης ή
σε άλλο έγγραφο δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι η απαίτηση θα
ικανοποιηθεί.
Εκτός εάν προηγήθηκε ειδική γραπτή συμφωνία κατά την κράτηση, δεν
μπορούμε να δεχθούμε μία κράτηση υπό τον όρο να ικανοποιηθεί μια
ιδιαίτερη απαίτηση. Οι κρατήσεις αυτές θα θεωρηθούν σαν “κανονικές”
κρατήσεις, ανάλογα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις επί ειδικών
απαιτήσεων.
3.4 Κατανάλωση αλκοόλ στο πλοίο;
Το όριο ηλικίας για την κατανάλωση αλκοόλ σε όλα τα πλοία της
Celebrity Cruises για τις αναχωρήσεις απο Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ασία,
Αυστραλία και Νεά Ζηλανδία είναι δέκα οκτώ (18) έτη. Το όριο ηλικίας
για την κατανάλωση αλκοόλ σε όλα τα πλοία της Celebrity Cruises για τις
αναχωρήσεις Βόρειο Αμερική και Καναδά ειναι είκοσι ενός (21) ετών. Η
Celebrity Cruises διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ελάχιστα όρια
ηλικίας χωρίς προειδοποίηση όταν οι τοπικοί νόμοι απαιτούν ή όταν
κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο.
Παρακαλώ σημειώστε: ότι εντός των χωρικών υδάτων ορισμένων χωρών
του δρομολογίου σας ή με βάση το λιμάνι επιβίβασης σας, τα εν πλω
καταστήματα και μπάρ ενδέχεται να κλείσουν ή εναλλακτικά μπορούν να
επιβληθούν περιορισμοί σε ορισμένα στοιχεία διαθέσιμα για αγορά ή
επιπλέον ΦΠΑ προστίθεται εξαρτάται από τους κανόνες ΦΠΑ της χώρας.
Ισχύουν περιορισμοί και η εν λόγω πολιτική υπόκειται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους αλκοολούχα ποτά,
παρά μόνο δύο φιάλες κρασιού ανά καμπίνα κατά την αρχική επιβίβαση.
Όταν αυτά καταναλωθούν σε δημόσιο χώρο, θα υπόκεινται σε χρέωση
σερβιρίσματος στο ποσό των $25 ανά μπουκάλι. Αλκοολούχα ποτά που
αγοράζονται εν πλω από το κατάστημα αφορολόγητων ειδών δεν είναι
προς κατανάλωση κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Θα αποθηκεύονται
από το προσωπικό του πλοίου και θα παραδίδονται στις καμπίνες των
επιβατών κατά την τελευταία ημέρα της κρουαζιέρας.
3.5 Φιλοδωρήματα
Εάν δεν έχετε προπληρώσει τα φιλοδωρήματα σας/δαπάνες παροχής
υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα προστεθούν
αυτόματα για το εστιατόριο και τις υπηρεσίες καμπίνας στο λογαριασμό
SeaPass σας σε καθημερινή βάση τα ακόλουθα ποσά, τα οποία μπορούν
να προσαρμοστούν κατά την κρίση σας: $ 12.00 ανά άτομο ανά ημέρα για
τους επιβάτες σε καμπίνες (12,50 δολάρια ανά άτομο ανά ημέρα για τους
επιβάτες στην Concierge Class και καμπίνες AquaClassSM και $ 15,50
ανά άτομο ανά ημέρα για τους επιβάτες στις σουίτες). Xρεώνονται σε
δολάρια ΗΠΑ και με βάση τα προτεινόμενα ακόλουθα ποσά:
Εξυπηρέτηση σε Εστιατόριο
Ανά Άτομο ανά Ημέρα
Σερβιτόρος
$3.72
Βοηθός Σερβιτόρος
$2.16
Βοηθός Μαιτρ
$1.16
Εξυπηρέτηση καμπίνας
Ανά Άτομο ανά Ημέρα
Μπάτλερ (μόνο σε σουίτες)
$3.50
Προσωπικό υποδοχής
$3,58 ($4,00 για Concierge &
Aqua Class)
Εξυπηρέτηση καμπίνας
$1.38
Μια τυπική χρέωση υπηρεσιών 15% προστίθεται αυτόματα στην τιμή
των ποτών από τα, μπαρ και στις περιποιήσεις ομορφιάς.
*Παρακαλώ σημειώστε ότι τα φιλοδωρήματα σας/δαπάνες παροχής
υπηρεσιών, μπορούν να μοιραστούν με άλλα μέλη του προσωπικού,
ανάλογα με τη συγκεκριμένη απαίτηση υπηρεσίας.
Παρακαλώ σημειώστε ότι τα φιλοδωρήματα σας/δαπάνες παροχής
υπηρεσιών, μπορούν είτε να έχουν προπληρωθεί ή θα προστεθούν
αυτόματα στο λογαριασμό SeaPass επί του σκάφους σας.
Τα φιλοδωρήματα σας/δαπάνες παροχής υπηρεσιών είναι στην
διακριτική ευχέρεια του επιβάτη και ως εκ τούτου τα ποσά που μπορούν
να ρυθμιστούν κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας. Τα προπληρωμένα
φιλοδωρήματα σας/δαπάνες παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να
υπολογίζονται κατά τη στιγμή της κράτησης.
Celebrity Xpedition
Όλα τα φιλοδωρήματα στο χώρο του πλοίου καθώς και αυτά για τους
νατουραλιστές που συνοδεύουν τους επιβάτες στις διάφορες νήσους
περιλαμβάνονται στην τιμή της κρουαζιέρας.
Ποσό που καλύπτει όλο το Προσωπικό Εξυπηρέτησης,
συμπεριλαμβανομένων των σερβιτόρων και των υπευθύνων που θα σας
περιποιηθούν στους χώρους εστίασης, τους οικονόμους, τον μπάτλερ
σας και τους συνοδούς της καμπίνας σας.
Παρακαλώ σημειώστε ότι σε κάποια δρομολόγια προσεγγίζουμε
ευρωπαϊκά λιμάνια για τα οποία υποχρεούμαστε να πληρώνουμε ΦΠΑ σε
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες πάνω στο πλοίο, ανάλογα με τους
κανονισμούς που διέπουν τον ΦΠΑ σε κάθε λιμάνι. Ο ΦΠΑ χρεώνεται σε
αγαθά & υπηρεσίες στο σημείο πώλησης και ακολούθως αποδίδεται
στην χώρα υποδοχής. Όσοι δεν είναι κάτοικοι της Ε.Ε έχουν την
δυνατότητα να διεκδικήσουν τον φόρο που πλήρωσαν για φυσικά αγαθά
κατά την αναχώρηση τους από την Ε.Ε συνήθως στο αεροδρόμιο που
αναχωρούν.
3.6 Εκδρομές και δραστηριότητες στη στεριά
Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε την επιλεγμένη εκδρομή
στην στεριά σας συνιστούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.celebritycruises.com για να κρατήσετε την θέση σας. Κρατήσεις
μπορούν να γίνουν μέχρι και 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία
αναχώρηση σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι με την αγορά της εκδρομής
σας εκ των προτέρων, θα αποφευχθεί η ανάγκη να επισκεφθείτε το
πολυάσχολο γραφείο εκδρομών στο πλοίο. Εναλλακτικά, είστε
ελεύθεροι να εξερευνήσετε και να κάνετε τις δικές σας επιλογές σε
κάθε λιμάνι έχοντας μεριμνήσει για τα κατάλληλα ταξιδιωτικά εγγράφα
(εκτός από τις κρουαζιέρες Xpedition Celebrity προς τα νησιά
Γκαλάπαγκος).
Οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στο φυλλάδιό μας ήταν ορθές τη
στιγμή κατά την οποία το φυλλάδιο επρόκειτο να τυπωθεί. Οι
περιγραφές στο φυλλάδιό μας ενδέχεται να αναφέρονται σε
δραστηριότητες, οι οποίες διατίθενται στα λιμάνια που επισκέπτεστε.
Δεν εμπλεκόμαστε στις εν λόγω δραστηριότητες καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο και δεν τις επιβλέπουμε ούτε τις ελέγχουμε. Οι εκδρομές στη
στεριά παρέχονται από τοπικούς φορείς οργάνωσης οι οποίοι είναι
εντελώς ανεξάρτητοι από εμάς. Δεν αποτελούν κανένα μέρος της
σύμβασής σας με εμάς ακόμη και εάν σας προτείνουμε συγκεκριμένους
διοργανωτές/κέντρα και/ή σας βοηθούμε στην κράτηση τέτοιων
δραστηριοτήτων καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.
Επομένως, δεν αποδεχόμαστε ουδεμία ευθύνη που σχετίζεται με τις εν
λόγω δραστηριότητες και η αποδοχή ευθύνης η οποία περιέχεται στο
4.7 των προϋποθέσεων κρατήσεων δεν ισχύει εν προκειμένω.
Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ακρίβεια των πληροφοριών οι
οποίες παρέχονται σε σχέση με τις εν λόγω δραστηριότητες ή σε σχέση
με τα θέρετρα/την περιοχή που επισκέπτεστε σε γενικό πλαίσιο (εκτός
εάν πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν μέρος της σύμβασής
σας) ή σε σχέση με οποιαδήποτε εκδρομή ή δραστηριότητα η οποία δεν
αποτελεί μέρος της σύμβασής μας καθώς οι εν λόγω υπηρεσίες δεν
είναι υπό τον έλεγχό μας.
Εάν αισθάνεστε ότι οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες οι οποίες
αναφέρονται στο φυλλάδιό μας αλλά δεν αποτελούν μέρος της
σύμβασής μας είναι ζωτικής σημασίας στην απόλαυση των διακοπών σας,
επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας εγγράφως και θα σας ενημερώσουμε
σχετικά. Εάν μας γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή πληροφοριών
σχετικά με θέρετρα/περιοχές ή εξωτερικές δραστηριότητες οι οποίες
αναμένεται εύλογα να επιδράσουν στην απόφασή σας να κάνετε
κράτηση των διακοπών σας σε εμάς, θα σας ενημερώσουμε σχετικά κατά
την στιγμή της κράτησης.
3.7 Πολιτική καπνίσματος
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε χώρο τραπεζαρίας, καζίνο,
θέατρο, σαλόνι, χωλ, διάδρομο ή ασανσέρ. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει
και το κάπνισμα με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται μέσα σε οποιαδήποτε καμπίνα ή σε
οποιαδήποτε καμπίνα με βεράντα. Οι ειδικοί εξωτερικοί χώροι θα
παραμείνουν σε ισχύ και οι λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν μέσα
στην καθημερινή έκδοση του Celebrity Today που παρέχεται επί του
σκάφους.
Σε κάθε πλοίο, είναι στη διακριτική ευχέρεια του διευθύνοντος να ορίσει
είτε την αριστερή/δεξιά πλευρά και το τμήμα προς τα εμπρός/προς τα
πίσω του καταστρώματος Promenade ως εξωτερικό (προστατευόμενο)
χώρο καπνίσματος.
• Το Celebrity Xpedition λειτουργεί σύμφωνα με αυστηρότερη πολιτική
σε σύγκριση με τον λοιπό στόλο. Επιτρέπεται το κάπνισμα μόνο στα
εξωτερικά καταστρώματα του πλοίου, σε ειδικούς χώρους.
• Στο Celebrity Solstice’s Lawn Club και το Sunset Bar του Lawn Club δεν
επιτρέπεται το κάπνισμα.
•
Παραβιάσεις στην πολιτική καπνίσματος θα επισύρουν πρόστιμο
ύψους $250 το οποίο και θα επιβαρυνθεί ο επιβάτης στο λογαριασμό

του εν πλω και ενδέχεται επίσης να γίνει αντικείμενο αναφοράς στην
πολιτική της συμπεριφοράς των επισκεπτών.
Η πολιτική καπνίσματος υπόκειται σε αλλαγές. Ενδέχεται να εισαχθούν
αλλαγές στην περίπτωση που ακολουθούνται τοπικοί κανονισμοί
καπνίσματος στις χώρες αναχώρησης/άφιξης του στόλου μας.
4. Πρόσθετες πληροφορίες
4.1 Τι γίνεται εάν ταξιδεύω με γκρουπ;
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή εμάς
απευθείας για θέματα σχετικά με την προκαταβολή, την πληρωμή, την
ακύρωση ή άλλες πληροφορίες. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις για όσους
ταξιδεύουν με γκρουπ διαφέρουν από αυτούς που ταξιδεύουν
μεμονωμένα.
4.2 Τι γίνεται αναφορικά με τους επιβάτες με ειδικές ανάγκες;
Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τους επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη
κινητικότητα, κάνοντας εύλογες προσπάθειες να ληφθεί μέριμνα για τα
άτομα με ειδικές υπηρεσίες/απαιτήσεις βοήθειας. Για τα άτομα με
αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα θα επιδιώξουμε να εξασφαλίσουμε
άνετο ταξίδι μέσα από προβλήτες αεροδρόμια, καθώς και επί του
σκάφους κατά τις επαφές με τις αεροπορικές εταιρείες, λιμενικούς
πράκτορες, εταιρείες ξενοδοχεία, μεταφορές και φυσικά τα πλοία μας
για να κάνουμε κάθε εύλογη και αναγκαία προσπάθεια για την παροχή
βοήθειας σε πραγματικούς ιατρικούς λόγους.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ειδικές απαιτήσεις που
μπορεί να έχετε κατά τη στιγμή της κράτησης, π.χ. ειδικού ιατρικού
εξοπλισμού, τα ζώα βοήθειας, αναπηρικά αμαξίδια, βοήθεια στο
αεροδρόμιο/λιμάνι/επί του σκάφους ή συνδέονται με τη στέγαση του
πλοίου ή το ξενοδοχείο κατά τη στιγμή της λήψης της κράτησης. Θα
παρέχει επίσης με την πρώτη Τιμολόγιο Επιβεβαίωση σας μια “Guest
Ειδικές Ανάγκες” μορφή (επίσης διαθέσιμο από την ιστοσελίδα μας), το
οποίο σας ζητάμε να συμπληρώσετε και να μας επιστρέψετε το
αργότερο 90 ημέρες πριν από το ταξίδι, όπως αυτό σας δίνει την
ευκαιρία να μας ενημερώσετε με κάθε λεπτομέρεια για τυχόν ειδικές
απαιτήσεις που μπορεί να έχετε γραπτώς.
Θα πρέπει να μας βεβαιώσετε ότι είστε ιατρικά και σωματικά ικανοί να
ταξιδέψετε και ότι ένα τέτοιο ταξίδι δεν θα θέσει σε κίνδυνο εσάς ή
κάποιον άλλο. Κατά την κράτηση (ή το ταχύτερο δυνατό εάν το γεγονός
επήλθε μετά από την κράτηση) θα πρέπει να γνωστοποιήσετε εγγράφως
στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα οποιαδήποτε ιατρική ή σωματική
κατάσταση η οποία θα απαιτήσει ή ενδέχεται να απαιτήσει ειδική
θεραπεία ή προσοχή κατά την κρουαζιέρα ή η οποία ενδέχεται να
επηρεάσει ή θα επηρεάσει την κρουαζιέρα σας καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τυχόν υπηρεσιών ή
εγκαταστάσεων). Παρακαλούμε όπως μας παρέχετε όσο το δυνατόν
περισσότερες πληροφορίες.
Εκτός όσων αναφέρονται παρακάτω, τα πλοία μας έχουν έναν
περιορισμένο αριθμό με προσβάσιμες καμπίνες, που είναι εξοπλισμένες
με λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους επισκέπτες
με προβλήματα κινητικότητας ή άλλη αναπηρία, που μπορεί να βρει μια
μη προσβάσιμη καμπίνα περιοριστική. Οι επισκέπτες που κάνουν
κράτηση για αυτά τα καμπίνες πρέπει να έχουν υπογράψει και
επιστρέψει το έντυπο “Guest Special Needs” που παρέχουμε για να
διασφαλίσουμε ότι διατίθενται αποκλειστικά για τους επισκέπτες που
έχουν πραγματική ιατρική ανάγκη. Διατηρούμε το δικαίωμα μεταφοράς
τους επισκέπτες σε μια τυπική καμπίνα, όπου δεν υπάρχει πραγματική
ιατρική ανάγκη για μια προσβάσιμη καμπίνα ή ακυρώση της κράτηση,
προκειμένου να εξασφαλιστεί το ανωτέρω Παρακαλούμε επικοινωνήστε
στο celebrityspecialservices@celebritycruises.com για περαιτέρω
πληροφορίες.
Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν καροτσάκι θα πρέπει να φέρουν το δικό
τους πτυσσόμενο καροτσάκι και ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε ορισμένους χώρους του πλοίου. Σε ορισμένες περιστάσεις
(όπως η χρήση λέμβων) ίσως να εμποδίζονται οι επιβάτες με καροτσάκι
να αποβιβαστούν σε ορισμένα λιμάνια προσέγγισης. Παρακαλούμε
σημειώστε: Το Celebrity Xpedition δεν διαθέτει καμπίνες ειδικά
διαμορφωμένες για καροτσάκια ή εγκαταστάσεις που χρειάζονται οι
επιβάτες οι οποίοι χρήζουν χορήγησης οξυγόνου ή οξυγονοθεραπείας.
Λυπούμαστε που πρέπει να διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να
επιτρέψουμε σε κάποιον να ταξιδέψει, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ
1177/2010. Αυτό περιλαμβάνει την άρνηση προκειμένου να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, το
σωματείο ή την εθνική νομοθεσία ή τις αρμόδιες αρχές, ή όταν ο
σχεδιασμός
του
πλοίου
ή
των
λιμενικών
υποδομών
(συμπεριλαμβανομένων των τερματικών) και εξοπλισμού καθιστά
αδύνατη την εκτέλεση της επιβίβασης, αποβίβασης ή μεταφορά του
επισκέπτη με έναν ασφαλή ή λειτουργικά εφικτό τρόπο.
4.3 Υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας;
Στα πλοία μας, τα οποία αναχωρούν από τους λιμένες στην Ευρώπη, την
Ασία, τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία κανένα άτομο
κάτω των δεκαοκτώ (18) («ανήλικος(η)») δεν μπορεί να ταξιδέψει σε
οποιοδήποτε αναχώρηση κρουαζιέρας ή να έχουν δική τους καμπίνα,
εκτός αν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα ή του εξουσιοδοτημένου
προσώπου που είναι πάνω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18). Παρακαλώ
σημειώστε, ότι για οποιαδήποτε από τα πλοία μας, που αναχωρούν από
λιμάνι στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, η ελάχιστη ηλικία για τα παραπάνω θα
είναι είκοσι ένα (21).
Για ανηλίκους ηλικίας 18 ετών ή νεότερους κατά την έναρξη της
κρουαζιέρας, πρέπει να παρέχεται γραπτή άδεια από γονέα/νόμιμο
κηδεμόνα. Για ανηλίκους ηλικίας 18, 19 ή 20 ετών κατά την έναρξη της
κρουαζιέρας δεν χρειάζεται άδεια Οι ενήλικες οι οποίοι δεν είναι οι
γονείς ή νόμιμος κηδεμόνας οιουδήποτε ανήλικου που ταξιδεύει μαζί
τους οφείλουν να προσκομίσουν το διαβατήριο του ανηλίκου που θα
είναι σε ισχύ και την ισχύουσα θεώρηση (βίζα) (ή επικυρωμένο
αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του ανηλίκου) και πρωτότυπο
επιστολής νομικά επικυρωμένης ή συνταχθείσας ενώπιον
συμβολαιογράφου υπογεγραμμένης από τουλάχιστον ένα από τους
γονείς/νομίμους κηδεμόνες του ανηλίκου. Η επιστολή πρέπει να
εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να πάρει μαζί του τον(τους)
ανήλικο(ους) στην προσδιοριζόμενη κρουαζιέρα και πρέπει να
εξουσιοδοτεί τον ταξιδεύοντα ενήλικο να επιβλέπει το ανήλικο, να
υπογράφει τις ισχύουσες παραιτήσεις από δικαιωματική απαίτηση για
αθλητικές δραστηριότητες (sports waiver) και να επιτρέπει ιατρική
θεραπεία που πρέπει να χορηγείται στο ανήλικο, η οποία κατά τη γνώμη
του θεράποντα ιατρού χρειάζεται να χορηγηθεί χωρίς καθυστέρηση.
Μια επιστολή μπορεί να επικυρωθεί νομικά ή να συνταχθεί και να
επικυρωθεί ενώπιον συμβολαιογράφου από εν ενεργεία δικηγόρο,
συμβολαιογράφο ή επίτροπο ορκοδοσίας έναντι καταβολής αμοιβής.
Αν δεν προσκομίζονται τέτοια στοιχεία, στον(ους) ενδιαφερόμενο(ους)
ανήλικο(ους) δεν θα επιτρέπεται να η επιβίβαση στο πλοίο ή να αρχίσουν
την κρουαζιέρα. Δεν θα φέρουμε οιαδήποτε ευθύνη για έξοδα ή ζημίες
που προκληθούν ως αποτέλεσμα τέτοιας περίπτωσης είτε από τον
ενδιαφερόμενο ανήλικο, το(τα) άτομο(α) που πληρώνουν για την
κρουαζιέρα τους (αν όχι ο(η) ίδιος(α) ο(η) ανήλικος(η)), ή οιαδήποτε
άτομα που ταξιδεύουν μαζί με τον ανήλικο ο οποίος αποφασίζει να μη
συνεχίσει την κρουαζιέρα ως αποτέλεσμα της παράλειψης να
προσκομίσει επιστολή εξουσιοδότησης όπως ορίζεται ανωτέρω. Δε θα
καταβάλλουμε οιαδήποτε αποζημίωση ούτε θα επιστρέψουμε οιοδήποτε
χρηματικό ποσό σε οιονδήποτε ανήλικο στον οποίο δεν επιτρέψαμε να
επιβιβαστεί στο πλοίο, οιαδήποτε άτομα που πληρώνουν για τις
διακοπές του ανηλίκου (αν δεν είναι ο (η) ίδιος(α) ο(η) ανήλικος(η)), ή
οιαδήποτε άτομα ταξιδεύοντα με τον ανήλικο που αποφασίζουν να μη
συνεχίσουν οι ίδιοι την κρουαζιέρα ως αποτέλεσμα της παράλειψης να
προσκομίσουν επιστολή εξουσιοδότησης. Παράκληση να σημειώσετε ότι

ο (οι) γονέας(είς) /νόμιμος κηδεμόνας που ταξιδεύει με ανήλικο, που
έχει διαφορετικό επίθετο από το επίθετο του(των) γονέα(ων)/νόμιμου
κηδεμόνα, θα πρέπει να προσκομίζει επίσημο αποδεικτικό στοιχείο όπως
πλήρες πιστοποιητικό γέννησης/έγγραφα διαζυγίου, κλπ., προκειμένου
να αποδείξουν ότι είναι ο γονέας(είς)/
νόμιμος κηδεμόνας του
ενδιαφερόμενου ανήλικου.
Ατομικές καμπίνες μπορούν να κρατηθούν από παντρεμένα ζευγάρια
των οποίων η ελάχιστη ηλικία είναι δεκαέξι (απαιτείται η απόδειξη γάμου
τη στιγμή της κράτησης). Επί του πλοίου υπάρχουν ορισμένες
εγκαταστάσεις όπου εκάστη είσοδος περιορίζεται ανάλογα με την
ηλικία. Τα άτομα που χρησιμοποιούν τα σπα Elemis® AquaSpa® πρέπει να
είναι άνω των 18 ετών. Πλήρεις πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις που
προσφέρονται επί του πλοίου με περιορισμούς ανάλογα με την ηλικία
περιέχονται στο Ημερήσιο Πρόγραμμα (Daily Programme), το οποίο
διατίθεται από το Γραφείο Σχέσεων με τους Φιλοξενούμενους
(Guest Relations Desk).
Η ελάχιστη ηλικία για βρέφη να ταξιδεύσουν είναι οι έξι
(6) μήνες, την ημερομηνία απόπλου και δώδεκα μήνες, την ημερομηνία
απόπλου για Διατλαντικές, Διειρηνικές, Χαβάη, Αυστραλία, επιλεγμένες
νοτιομερικανικές κρουαζιέρες και λοιπές επιλεγμένες κρουαζιέρες.
Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, κάθε κρουαζιέρα που έχει 3 ή
περισσότερες συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, απαιτέι τα βρέφη να
είναι 12 μηνών κατά την πρώτη ημέρα της κρουαζιέρας/cruisetour.
Η υγεία και η ασφάλεια των φιλοξενουμένων μας είναι η πρώτιστη
προτεραιότητά μας. Ως τέτοια, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών
των επί του πλοίου ιατρικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και
προσωπικού, η εταιρεία δεν μπορεί να αποδεχθεί παραιτήσεις από
απαιτήσεις, απαλλαγές ή αιτήματα για εξαιρέσεις από αυτή την πολίτική.
4.4 Τι γίνεται σχετικά με τις εκ των προτέρων ή καθυστερημένες
αναχωρήσεις και αλλαγές του δρομολογίου;
Δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα πλοία μας θα
προσεγγίζουν το εκάστοτε δημοσιευμένο λιμάνι ούτε ότι θα
ακολουθείται κάθε τμήμα του δημοσιευμένου δρομολογίου. Κατά
διαστήματα, τα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάζουν. Εμείς και ο
καπετάνιος του πλοίου έχουμε το δικαίωμα να παραλείψουμε κάποιο
λιμάνι, να προσεγγίσουμε ένα πρόσθετο λιμάνι, να παρεκκλίνουμε καθ’
οποιονδήποτε τρόπο από το δημοσιευμένο δρομολόγιο ή να
αντικαταστήσουμε ένα πλοίο ή τη στάση σε ένα λιμάνι. Αυτό θα
μπορούσε να συμβεί για πολλούς λόγους, όπως για παράδειγμα οι
υπάρχουσες καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες, επείγοντα περιστατικά
επισκεπτών, παροχή βοήθειας σε άλλα πλοία και η αδυναμία λειτουργίας
του πλοίου σύμφωνα με την κανονική του ταχύτητα εξαιτίας κάποιου
απρόσμενου μηχανικού ή τεχνικού προβλήματος. Σε κανονικές
συνθήκες, οι αλλαγές στα δρομολόγια πραγματοποιούνται με γνώμονα
τη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των επιβατών μας.
Ανατρέξτε επίσης στο 4.5.
4.5 Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την κρουαζιέρα μου;
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως είναι απαραίτητο να προβούμε σε
αλλαγές και να διορθώσουμε λάθη στο φυλλάδιο και σε άλλες
πληροφορίες τόσο πριν όσο και μετά την επιβεβαίωση των κρατήσεων
και ενδέχεται, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, να ακυρώσουμε
επιβεβαιωμένες κρατήσεις. Προσπαθούμε πάντοτε να αποφεύγουμε
αλλαγές και ακυρώσεις. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε
σε αυτές εάν χρειαστεί. Εάν χρειαστεί να προβούμε σε μία σημαντική
αλλαγή ή ακύρωση, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό. Στη
περίπτωση αυτή, θα σας προσφέρουμε την επιλογή μεταξύ των κάτωθι
δυνατοτήτων εφόσον υπάρχει χρόνος πριν από την αναχώρηση:
(α) (για σημαντικές αλλαγές) μπορείτε να αποδεχτείτε τις αλλαγές όπως
σας κοινοποιήθηκαν, ή
(β) να προβείτε στην αγορά μίας εναλλακτικής κρουαζιέρας από εμάς,
παρόμοιου επιπέδου εφόσον διατίθεται. Θα σας προσφέρουμε
τουλάχιστον μία εναλλακτική πρόταση κρουαζιέρας ισοδύναμου ή
υψηλότερου επιπέδου για την οποία δεν θα πληρώσετε παραπάνω
από την τιμή της αρχικής σας κρουαζιέρας. Εάν η εν λόγω κρουαζιέρα
είναι πιο οικονομική από την αρχική, θα σας επιστρέψουμε τη
διαφορά. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε την ειδική κρουαζιέρα
που σας προσφέρουμε, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη
από τις διαθέσιμες κρουαζιέρες. Πρέπει να πληρώσετε την τιμή που
ισχύει για την εν λόγω κρουαζιέρα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα
πληρώσετε περισσότερο εάν είναι ακριβότερη και θα λάβετε
επιστροφή εάν είναι πιο οικονομική.
(γ) να ακυρώσετε ή να αποδεχτείτε την ακύρωση και στην περίπτωση
αυτή θα λάβετε εξ ολοκλήρου και σύντομα τα χρήματα που μας
καταβάλατε.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παραπάνω επιλογές δεν διατίθενται εάν
η αλλαγή είναι ήσσονος σημασίας.
Τι είναι η σημαντική αλλαγή;
Μία σημαντική αλλαγή είναι μία αλλαγή η οποία σημειώνεται στην
επιβεβαιωμένη κρουαζιέρα σας η οποία αναμένεται εύλογα να έχει
σημαντικές επιπτώσεις. Παραδείγματα σημαντικής αλλαγής και αλλαγής
ήσσονος σημασίας (ορίζεται παρακάτω) αναφέρονται ως εξής:
Σημαντική αλλαγή: Αλλαγή από λιμάνια προσέγγισης δύο ημερών αντί
για δύο ημέρες εν πλω
Αλλαγή ήσσονος σημασίας: Αλλαγή από ένα λιμάνι προσέγγισης σε άλλο,
Αλλαγή από λιμάνι προσέγγισης μίας ημέρας σε μία ημέρα εν πλω,
Αλλαγή στην ώρα προσέγγισης σε λιμάνια με το πλοίο να προσεγγίζει
ωστόσο όλα τα επικυρωμένα λιμάνια,
Αλλαγή στη σειρά επίσκεψης των λιμανιών.
Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να προβούμε σε αλλαγές
ή τερματισμό της κρουαζιέρας σας μετά από την αναχώρηση και πριν
από την προγραμματισμένη λήξη της εν λόγω κρουαζιέρας λόγω
“ανωτέρας βίας” (ανατρέξτε στο 4.10). Στην ασυνήθιστη αυτή
περίπτωση, λυπόμαστε αλλά δεν μπορούμε να παρέχουμε οποιοδήποτε
είδος επιστροφής χρημάτων (εκτός εάν λάβουμε κάποιο ποσό από τους
προμηθευτές μας) ή αποζημίωσης ή καταβολής χρημάτων για δαπάνες
και έξοδα στα οποία υποβληθήκατε ως άμεση συνέπεια.
4.6 Μπορείτε να μου αρνηθείτε να ταξιδέψω;
Ναι, εάν κατά την εύλογη κρίση μας ή την εύλογη κρίση του καπετάνιου
του πλοίου ή του ιατρού, δεν είστε ή δεν φαίνεστε να είστε σε θέση να
ταξιδέψετε για οποιονδήποτε λόγο, ή ένα αποτελείτε κίνδυνο για τον
εαυτό σας ή κίνδυνο ή ενόχληση για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή
κίνδυνο για την περιουσία, έχουμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε να
ταξιδέψετε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πλοίο κι
εάν βρίσκεστε ή να τερματίσουμε την κρουαζιέρα σας ανά πάσα στιγμή.
Μπορεί κατόπιν να σας αφήσουμε σε οποιοδήποτε λιμάνι ή χώρο όπου
το πλοίο προσεγγίζει δίχως να φέρουμε ουδεμία ευθύνη. Θα πρέπει να
πληρώσετε όλες τις δαπάνες, όλα τα έξοδα ή την απώλεια που προέκυψε
και δεν θα προβούμε σε κανενός είδους αποζημίωσης ή επιστροφής
χρημάτων. Όταν η κρουαζιέρα σας λάβει τέτοιο τέλος, δεν θα φέρουμε
ουδεμία περαιτέρω ευθύνη απέναντί σας. Για να διασφαλίσουμε μια
υγιής κρουαζιέρα ζητάμε απο τους επισκέπτες να συμπληρώσουν ένα
ερωτηματολόγιο κατά το check-in για να επιβεβαιώσουν εάν πάσχουν ή
παρουσιάζουν γαστρεντερικά συπτώματα ή άλλες ασθένειες που
μεταδίδονται εύκολα από άτομο σε άτομο.
Το αυτό δικαίωμα άρνησης συμμετοχής σας στο ταξίδι ή χρήσης των
υπηρεσιών ισχύει και στην περίπτωση όπου δεν είστε ή φαίνεστε ότι δεν
είστε ικανός να ταξιδέψετε ή συμπεριφέρεστε με άσχημο τρόπο όπως
αυτός καθορίζεται παραπάνω, σε οποιοδήποτε σημείο της κρουαζιέρας
σας. Εάν αρνηθούμε να σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε την κρουαζιέρα
σας επειδή δεν μας ειδοποιήσατε σχετικά με τις σωματικές ή νοητικές
ειδικές ανάγκες σας οι οποίες τυγχάνουν ειδικής φροντίδας, θα σας
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επιστραφεί μόνο η τιμή του εισιτηρίου της κρουαζιέρας που πληρώσατε.
Σε κάθε κρουαζιερόπλοιο της Celebrity, μέλημά μας είναι να
προσφέρουμε σε όλους τους επισκέπτες μας μια εξαίρετη κρουαζιέρα.
Προκειμένου να λάβετε εσείς και οι συνεπιβάτες σας ακριβώς αυτή την
εξαίρετη κρουαζιέρα, έχουμε υιοθετήσει κανόνες Καλής Συμπεριφοράς
που πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους επιβάτες εν πλω.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραβιάσεις των κανόνων Καλής Συμπεριφοράς των
επιβατών της Celebrity Cruises Inc. συνιστούν αιτία για τη λήψη
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της
κατάσχεσης των ακατάλληλων υλικών ή αντικειμένων και της
απομάκρυνσης του επισκέπτη από το πλοίο. Οι εν λόγω πολιτικές
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς η
Celebrity Cruises Inc. να φέρει ουδεμία ευθύνη. Η Celebrity Cruises Inc.
είναι ελεύθερη να υιοθετήσει πρόσθετους κανόνες οι οποίοι δεν
περιλαμβάνονται στις εν λόγω πολιτικές.
4.7 Ποιά είναι η ευθύνη σας;
(1) Βάσει του 4.8 παρακάτω, υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το παν για να
σας παράσχουμε ολόκληρο το πακέτο της κρουαζιέρας όπως
συμφωνήσαμε να πραγματοποιήσουμε ως μέρος τους συμβολαίου
μας. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τις εν λόγω προϋποθέσεις
κράτησης, θα αποδεχτούμε την ευθύνη εάν, για παράδειγμα,
υποστείτε θάνατο ή ατομικό τραυματισμό ή εάν το πακέτο των
συμφωνημένων με συμβόλαιο διακοπών σας δεν σας παρασχέθηκε
όπως σας είχαμε υποσχεθεί ή αποδείχτηκε ελαττωματικό οφειλόμενο
σε αδυναμία εκπλήρωσης των συμφωνημένων διακοπών σας από
εμάς, τους υπαλλήλους μας, τους πράκτορές μας ή τους
προμηθευτές μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που
επιθυμείτε να εγείρετε αξίωση εναντίον μας, είναι δική σας ευθύνη
να αποδείξετε ότι δεν υιοθετήθηκαν εύλογες δεξιότητες και μέριμνα
εκ μέρους μας. Επιπλέον, θα φέρουμε ευθύνη μόνο για τις ενέργειες
ή παραλείψεις των εργαζομένων μας, των πρακτόρων μας και των
προμηθευτών μας κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους (για τους
εργαζομένους) ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης καθηκόντων που
τους ζητήθηκαν από εμάς (για τους πράκτορες και τους
προμηθευτές).
(2) Δεν θα αναλάβουμε ουδεμία ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό,
θάνατο, απώλεια (απώλεια απόλαυσης για παράδειγμα), ζημία,
δαπάνη, έξοδα ή λοιπά ποσά ή αξιώσεις που καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο προκύπτουν από:
• τ ις ενέργειες και/ή τις παραλείψεις του παθόντος ή μελών αυτού ή
• τις ενέργειες και/ή τις παραλείψεις τρίτου ο οποίος δεν σχετίζεται με
την παροχή των διακοπών σας και οι οποίες ήταν απρόβλεπτες ή
αναπόφευκτες ή
• λόγο “ανωτέρας βίας” όπως ορίζεται στο άρθρο 4.10 παρακάτω
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να φέρουμε ουδεμία ευθύνη
για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, δαπάνη ή άλλα τυχόν ποσά
οποιουδήποτε είδους (1) τα οποία, με βάση τις πληροφορίες που μας
παρείχατε σχετικά με την κράτησή σας πριν από την αποδοχή εκ μέρους
μας, δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί ως επιφερόμενες
συνέπειες εάν παραβιάζαμε τη σύμβασή μας μαζί σας ή (2) τα οποία δεν
αποτελούν συνέπεια ουδεμίας αθέτησης της σύμβασης ή τυχόν άλλης
αδυναμίας προερχόμενης από εμάς ή τους υπαλλήλους μας ή από τους
προμηθευτές μας, όπου εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς. Επιπλέον,
δεν μπορούμε να φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τυχόν επιχειρηματικές
απώλειες.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για
τυχόν υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας
συμφωνίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, τυχόν
πρόσθετες υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις τις οποίες το ξενοδοχείο ή
άλλος προμηθευτής συμφωνεί να σας παρέχει όπου αυτές δεν
δημοσιεύονται στο φυλλάδιό μας και τον διακανονισμό των οποίων δεν
είχαμε συμφωνήσει. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τα κείμενα που
παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας ή στο φυλλάδιό μας ή κάπου αλλού,
υποσχόμαστε να προσφέρουμε τις εύλογες δεξιότητες και μέριμνα
όπως ορίζεται παραπάνω και δεν φέρουμε μεγαλύτερη ή διαφορετική
ευθύνη απέναντί σας.
Οι υποσχέσεις στις οποίες προβήκαμε σχετικά με τις υπηρεσίες που
αφορούν την κρουαζιέρα σας ως τμήμα του συμβολαίου μας μαζί σας και
οι νόμοι και οι κανονισμοί της χώρας στην οποία έλαβε χώρα η αξίωση ή
το παράπονο θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για να αποφασιστεί εάν οι εν
λόγω υπηρεσίες μας σας παρασχέθηκαν ορθά. Εάν οι ειδικές υπηρεσίες
οι οποίες προξένησαν την αξίωση ή το παράπονο ήταν σύμφωνες με
τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τις εν λόγω
υπηρεσίες κατά τη δεδομένη στιγμή, οι υπηρεσίες αυτές θα θεωρηθούν
ότι έχουν παρασχεθεί ορθά. Εξαίρεση αυτού αποτελεί η αξίωση ή το
παράπονο σχετικά με την απουσία μέτρων ασφαλείας η οποία θα
μπορούσε ενδεχομένως να έχει ως εύλογη συνέπεια την απόσυρση του
ενδιαφέροντος των εν λόγω διακοπών εκ μέρους του επισκέπτη.
4.8 Μέχρι πού εκτείνεται η ευθύνη σας;
Παρακαλούμε σημειώστε: Οι προβλέψεις της Συνθήκης του 1974 όπως
συμπληρώθηκε και / ή τροποποιείται από κάθε άλλη εφαρμοστέα
νομοθεσία κατά καιρούς σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν
περιορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2009, ο οποίος θέτει σε
εφαρμογή το Πρωτόκολλο των Αθηνών 2002 περί Μεταφοράς Επιβατών
και των αποσκευών αυτών δια θαλάσσης (“Συνθήκη των Αθηνών”) ισχύει
για την κρουαζιέρα σας καθώς και για τις διαδικασίες επιβίβασης και
αποβίβασης. Για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με θάνατο ή ατομικό
τραυματισμό ή καθυστέρηση ή απώλεια ή φθορά αποσκευών, η μόνο
ευθύνη που φέρουμε απέναντί σας είναι σύμφωνα με την Συνθήκη των
Αθηνών. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε το δικαίωμα να εγείρετε αξίωση
απέναντί μας παρά μόνο για τις περιπτώσεις όπως ρητά ορίζεται στη
Συνθήκη των Αθηνών ή όπως παρέχονται καθ’ υπέρβαση των ορίων
όπως ορίζεται από τη Σύμβαση των Αθηνών. Όλες οι αξιώσεις σύμφωνα
με τη Συνθήκη των Αθηνών πρέπει να εγείρονται εντός του χρονικού
πλαισίου όπως ορίζεται σε αυτήν.
Με τη Συνθήκη των Αθηνών περιορίζεται το μέγιστο ποσό που εμείς, ως
μεταφορέας θα πρέπει να πληρώσουμε σε περίπτωση θανάτου ή
ατομικού τραυματισμού καθώς και απώλειας ή φθοράς αποσκευών.
Επίσης, υφίσταται ειδική διάταξη για τα τιμαλφή. Για απαιτήσεις που
αφορούν αποσκευές και τιμαλφή, παρακαλούμε ανατρέξτε σε άλλα
άρθρα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
Στις περιπτώσεις όπου μία αξίωση ή μέρος της αξίωσης
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με θάνατο ή ατομικό
τραυματισμό) αφορά ή βασίζεται σε οποιουσδήποτε ταξιδιωτικούς
διακανονισμούς (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας επιβίβασης
και/ή αποβίβασης του σχετικού μέσου μεταφοράς) οι οποίοι παρέχονται
από μεταφορείς αέρος, τρένου ή οδών ή οποιαδήποτε διαμονή σε
ξενοδοχείο, το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που θα σας καταβάλλουμε
είναι περιορισμένο. Το μέγιστο ποσό που θα πρέπει να σας
καταβάλλουμε για την εν λόγω αξίωση ή μέρος αυτής, εάν φέρουμε
οποιουδήποτε είδους ευθύνη απέναντί σας, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις Προϋποθέσεις κρατήσεων, είναι το μέγιστο ποσό το
οποίο θα έπρεπε να πληρώσει ο εν λόγω μεταφορέας ή κάτοχος
ξενοδοχείου σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση ή τον κανονισμό που
ισχύει σχετικά με τους εν λόγω ταξιδιωτικούς διακανονισμούς ή την εν
λόγω διαμονή σε ξενοδοχείο (για παράδειγμα, η Σύμβαση της Βαρσοβίας
όπως τροποποιήθηκε ή όχι και η Σύμβαση του Μόντρεαλ για τις διεθνείς
αεροπορικές μεταφορές και/ή αερογραμμές με άδεια λειτουργίας
χορηγούμενη από χώρα της Ε.Ε., ο υπ’ αριθμόν 889/2002 κανονισμός ΕΚ
για εθνικές και διεθνείς αεροπορικές μεταφορές). Παρακαλούμε
σημειώστε: Στις περιπτώσεις όπου ένας μεταφορέας ή ένα ξενοδοχείο
δεν είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει ουδεμία πληρωμή σε εσάς
σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση ή τον κανονισμό που ισχύει αναφορικά

με μία αξίωση ή μέρος αυτής, παρομοίως δεν είμαστε υποχρεωμένοι να
σας καταβάλλουμε πληρωμή για την εν λόγω αξίωση ή μέρος αυτής.
Κατά την καταβολή πληρωμής, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε
τυχόν χρήματα που λάβατε ή είχατε δικαίωμα να λάβετε από τον
μεταφορέα ή τον ξενοδόχο για την εν λόγω αξίωση ή το εν λόγω
παράπονο. Αντίγραφα των ισχυουσών Διεθνών Συμβάσεων και
ισχυόντων Κανονισμών διατίθενται από εμάς κατόπιν αίτησης.
Για τους επισκέπτες που κάνουν κρατήσεις που αφορούν δρομολόγια
κρουαζιέρας, όπου ο τόπος αναχώρησης ή προορισμού είναι κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιορίζουν την ευθύνη μας
απέναντί σας για θάνατο και σωματικές βλάβες ή απώλεια ή φθορά
αποσκευών, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών. Εν ολίγοις, τα
σημερινά ανώτατα όρια που ισχύουν δυνάμει της Σύμβασης των Αθηνών
σε περίπτωση που η ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που
προκλήθηκε από ναυτικό συμβάν είναι 250.000 special drawing rights
(SDRs ), εκτός εάν αυτό προκαλείται από μια πράξη πολέμου, φυσικό
φαινόμενο, εμφυλίου πολέμου, τρομοκρατίας ή οποιαδήποτε άλλη
εξαίρεση που προβλέπεται στη Σύμβαση Αθήνα. Όταν βρισκόμαστε με
αμέλεια το όριο αυτό αυξάνεται σε 400.000 (SDRs). Το όριο της ευθύνης
μας για θάνατο και σωματικές βλάβες μη - ναυτικά συμβάντα
περιορίζεται σε 400.000 (SDRs). Στην περίπτωση της ευθύνης μας για
την φθορά και απώλεια των αποσκευών, όταν οι αποσκευές κατατεθεί με
το πλοίο, αυτό περιορίζεται σε 3.375 (SDRs) και για την φθορά και
απώλεια αποσκευών καμπίνας αυτό περιορίζεται 2.250 (SDRs). Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας.
4.9 Τι συμβαίνει εάν έχω κάποιο παράπονο;
Σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το παν για να σας παράσχουμε όλο το
συμφωνηθέν πακέτο της κρουαζιέρας σας, ως μέρος της σύμβασης που
υπογράψατε μαζί μας, υπό τον όρο τήρησης των κάτωθι εξαιρέσεων.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη ή να σας
καταβάλλουμε αποζημίωση σε περίπτωση που προκύψει τραυματισμός,
ασθένεια, θάνατος, ζημία, απώλεια ή άλλη αξίωση που να οφείλεται σε
κάποιον από τις εξής λόγους:
(1) από λάθος του παθόντος ή μελών αυτού ή
(2) από λάθος τρίτου ο οποίος δεν σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών
στο πλαίσιο της κρουαζιέρας σας και το οποίο δεν μπορούσαμε να
προβλέψουμε ή να αποφύγουμε
(3) από ένα γεγονός ή περιστάσεις τις οποίες εμείς ή ο παροχέας των εν
λόγω υπηρεσιών δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποφύγει παρά
την εύλογη μέριμνά του.
(4) από λάθος προσώπου στο οποίο δεν είχαν ανατεθεί συμφωνημένες
εργασίες από εμάς κατά τη δεδομένη στιγμή.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για
τυχόν υπηρεσίες οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας
συμφωνίας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, τυχόν
πρόσθετες υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις τις οποίες το ξενοδοχείο ή
άλλος προμηθευτής συμφωνεί να σας παρέχει όπου αυτές δεν
δημοσιεύονται στο φυλλάδιό μας και τον διακανονισμό των οποίων δεν
είχαμε συμφωνήσει.
Οι υποσχέσεις στις οποίες προβήκαμε σχετικά με τις υπηρεσίες που
αφορούν την κρουαζιέρα σας ως τμήμα του συμβολαίου μας– μαζί σας
και οι νόμοι και οι κανονισμοί της χώρας στην οποία έλαβε χώρα η
αξίωση ή το παράπονο –θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για να αποφασιστεί
εάν οι εν λόγω υπηρεσίες μας σας παρασχέθηκαν ορθά. Εάν οι ειδικές
υπηρεσίες οι οποίες προξένησαν την αξίωση ή το παράπονο ήταν
σύμφωνες με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για
τις εν λόγω υπηρεσίες κατά τη δεδομένη στιγμή, οι υπηρεσίες αυτές θα
θεωρηθούν ότι έχουν παρασχεθεί ορθά. Και αυτό θα ισχύει ακόμη κι αν
οι υπηρεσίες δεν συμφωνούν με τους νόμους και τους κανονισμούς της
χώρας διαμονής που θα ίσχυαν εάν οι υπηρεσίες αυτές είχαν παρασχεθεί
στη χώρα διαμονής σας. Εξαίρεση αυτού αποτελεί η αξίωση ή το
παράπονο σχετικά με την απουσία μέτρων ασφαλείας η οποία θα
μπορούσε ενδεχομένως να έχει ως εύλογη συνέπεια την απόσυρση του
ενδιαφέροντος των εν λόγω διακοπών εκ μέρους του επισκέπτη.
Στην απίθανη περίπτωση που έχετε κάποιο λόγο να παραπονεθείτε,όσο
βρίσκεστε μακριά, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το Γραφείο
Δημοσίων Σχέσεων του πλοίου και τον προμηθευτή της υπηρεσίας (-ες)
στην περίπτωση που δεν είμαστε
εμείς. Αυτό γίνεται για να
διασφαλίσουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να αναφέρετε και να
επιχειρήσουμε να επιλύσουμε το κάθε ζήτημα που θίγετε. Κάθε
προφορική καταγγελία πρέπει να υποβληθεί γραπτώς και να παραδωθέι
στον προμηθευτή, και σε εμας το συντομότερο δυνατόν. Αν ένα
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί άμεσα και χρειάζεται να το
παρακολουθείτε θα πρέπει να μας γράψετε με την επιστροφή σας στην
παρακάτω διεύθυνση. Πρέπει να δώσετε τον αριθμό αναφοράς της
κράτησής σας και τα πλήρη στοιχεία του παραπόνου σας εντός
28 ημερών από την επιστροφή σας από τις διακοπές, εκτός εάν μια
διαφορετική προθεσμία ισχύει και για την αξίωσή σας - βλέπε
παραγράφους 2.1, 2.3 και 4.7. Δεχόμαστε παράπονα μόνο απο το πρώτο
όνομα της κράτησης. Αν το παράπονό σας είναι γραμμένο εξ ονόματος
των άλλων μελών του ταξιδιού σας, το πλήρες ονοματεπώνυμο τους και
ο αριθμός κράτησης πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα
στην
αλληλογραφία μαζί οπως και η εξουσιοδότηση για να χειριστείτε την
καταγγελία για λογαριασμό τους. Αν οποιαδήποτε απο τα παραπάνω δεν
ακολουθηθεί , τοτε χάνετε το δικαίωμα διεκδίκησης της αποζημίωσης
που μπορει να δικαιούστε.
4.10 Τι γίνεται σχετικά με τις περιστάσεις εκείνες οι οποίες είναι τελείως
εκτός δικού σας ελέγχου;
Εκτός από τα σημεία εκείνα στα οποία ρητώς αναφέρεται κάτι το
διαφορετικό στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορούμε
να αποδεχτούμε ουδεμία ευθύνη ή να καταβάλλουμε ουδεμία
αποζημίωση όταν η κρουαζιέρα σας και/ή τυχόν άλλες υπηρεσίες που
υποσχεθήκαμε να σας παράσχουμε δεν μπόρεσαν να σας παρασχεθούν
καθόλου ή όπως σας υποσχεθήκαμε ή για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια
η οποία προέκυψε λόγω περιστάσεων οι οποίες βρίσκονται τελείως
εκτός δικού μας ελέγχου (‘ανωτέρα βία’). Όταν μιλάμε για περιστάσεις
τελείως εκτός ελέγχου, εννοούμε κάθε γεγονός το οποίο δεν μπορεί να
προβλεφθεί ή έστω να αποφευχθεί κατόπιν όλης της εύλογης μέριμνας
από εμάς ή από τους προμηθευτές των εν λόγω υπηρεσιών. Στα
γεγονότα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται πόλεμος, απειλή πολέμου,
τρομοκρατικές ενέργειες ή απειλές αυτών, διαδηλώσεις ή πολιτικές
αναταραχές, κλαδικές ενέργειες, φυσική ή πυρηνική καταστροφή,
πυρκαγιά, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κίνδυνοι υγείας, επιδημίες,
μηχανικές δυσκολίες (τις οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλέψουμε ούτε
να αποφύγουμε παρά τους συνήθεις περιεκτικούς μηχανικούς ελέγχους
μας) καθώς και όλες οι παρόμοιες περιστάσεις οι οποίες είναι τελείως
εκτός ελέγχου.
4.11 Ισχύς Ενημερωτικού Φυλλαδίου
Το παρόν φυλλάδιο δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2014 και το
περιεχόμενό του αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Όταν
κάνετε κράτηση για τις διακοπές σας πρέπει να είστε σίγουροι ότι
χρησιμοποιείτε ενημερωμένο φυλλάδιο. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε
ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη και/ή εσφαλμένες/ανακριβείς
πληροφορίες που προκύπτουν από τη χρήση ενός φυλλαδίου του
οποίου η ισχύς έχει λήξει.
4.12 Ποιοί άλλοι όροι ισχύουν για την κρουαζιέρα μου;
Οι αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, οι εταιρείες καταλυμάτων και
εκμίσθωσης καθώς και άλλοι προμηθευτές έχουν τους δικούς τους
όρους που ισχύουν για τις διακοπές σας. Ορισμένους από τους εν λόγω
όρους ενδέχεται να περιορίζουν ή να αποκλείουν την ευθύνη της
αεροπορικής εταιρείας ή άλλου προμηθευτή προς εσάς, συχνά σύμφωνα

με τις Διεθνείς Συμβάσεις. Αντίγραφα των σχετικών τμημάτων των εν
λόγω όρων διατίθενται κατόπιν αίτησης.
4.13 Τιμές και ακρίβεια του Ενημερωτικού Φυλλαδίου
Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της Celebrity Cruises συνεχώς
εξελίσσονται. Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν φυλλάδιο
ήταν ορθά κατά την εκτύπωση. Παρακαλούμε σημειώστε: Οι
πληροφορίες και οι τιμές που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο
ενδεχομένως να έχουν αλλάξει τη στιγμή που σκοπεύετε να κάνετε
κράτηση για την κρουαζιέρα σας. Παρ’ όλες τις δυνατές προσπάθειες
που καταβάλουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε την ακρίβεια του
φυλλαδίου κατά την εκτύπωση, δυστυχώς σημειώνονται λάθη κατά
διαστήματα. Επομένως πρέπει να ελέγχετε όλα τα στοιχεία της
επιλεγμένης σας κρουαζιέρας μαζί με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή
απευθείας με εμάς, κατά την κράτησή σας.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Όλες οι κρατήσεις που γίνονται με την Celebrity Cruises επεξεργάζονται
από το γραφείο μας στο Μαϊάμι, Φλόριντα.
Προκειμένου να επεξεργαστούμε την κράτησή σας, χρειάζεται να
συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία. Στα εν λόγω στοιχεία θα
συμπεριλαμβάνονται, όπου ισχύει, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των
μελών του γκρουπ, η πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή άλλα στοιχεία
πληρωμής και ειδικές απαιτήσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με τυχόν
ειδικές ανάγκες ή ιατρική κατάσταση οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν
τις επιλεγμένες ρυθμίσεις των διακοπών σας και τυχόν διατροφικούς
περιορισμούς οι οποίοι ενδέχεται να αποκαλύψουν τις θρησκευτικές
σας πεποιθήσεις. Είναι επίσης απαραίτητο να συλλέγουμε επιπρόσθετα
λοιπά προσωπικά στοιχεία όπως η εθνικότητά σας, η υπηκοότητά σας, το
φύλο και τα στοιχεία διαβατηρίου σας, εκτός από αυτά που αναφέρονται
παραπάνω. Σε περίπτωση που χρειαστούμε λοιπά προσωπικά στοιχεία,
θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.
Χρειάζεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις εταιρείες
και τους οργανισμούς στους οποίους πρέπει να είναι γνωστά για την
παροχή των διακοπών σας (για παράδειγμα η αεροπορική σας εταιρεία,
το ξενοδοχείο, οι λοιποί προμηθευτές, η εταιρεία πιστωτικών/
χρεωστικών καρτών ή η τράπεζα). Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί, είτε
από το νόμο είτε από ισχύοντες τρίτους (όπως οι Μεταναστευτικές
Αρχές) να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία σας για διάφορους λόγους, για
παράδειγμα προς όφελος προστασίας της εθνικής ασφάλειας.
Ωστόσο, οι εν λόγω δημοσιεύσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εάν
επιτρέπεται από ισχύοντες ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας της
ιδιωτικής ζωής, όπως θεσπίστηκαν στη χώρα προέλευσής σας.
Αυτές οι εταιρείες, οργανισμοί και τρίτοι ενδέχεται να είναι εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδίας ή Λιχτενστάιν εάν οι
διακοπές σας πρόκειται να πραγματοποιηθούν ή συνεπάγονται
προμηθευτές εκτός των χωρών αυτών. Θα θέλαμε επίσης να
αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία
για μελλοντικούς διαφημιστικούς σκοπούς (για παράδειγμα να σας
αποστείλουμε ενημερωτικό ή διαφημιστικό φυλλάδιο) Όλες οι
πληροφορίες που μας παρέχετε αναφορικά με την κράτησή σας
(συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τυχόν ειδικές
ανάγκες ή ιατρική κατάσταση ή θρησκευτικές πεποιθήσεις) θα είναι
εμπιστευτικές. Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ονόματα και
στοιχεία επικοινωνίας για διαφημιστικούς σκοπούς.
Δικαιούμαστε να υποθέσουμε ότι δεν έχετε αντίρρηση απέναντι σε
κάποια από τις προαναφερόμενες ενέργειες αυτής της δήλωσης εκτός
αν μας δηλώσετε διαφορετικά γραπτώς.
Με εξαίρεση όπου ρητά επιτρέπεται από τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς
νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως θεσπίστηκαν στη
χώρα προέλευσής σας, θα επεξεργαστούμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία
που μας παρέχετε όπως ορίζεται παραπάνω εκτός εάν συμφωνηθεί
διαφορετικά. Για την προστασία αυτών των πληροφοριών εφαρμόζουμε
τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
Σε γενικό πλαίσιο, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε διευκρινήσεις
(μέσω επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικά με
το είδος των προσωπικών στοιχείων που διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε,
για ποιόν σκοπό και σε ποιόν ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή έχουν ήδη
κοινοποιηθεί. Θα υπάρξει μία χρέωση για να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο
αίτημα. Υποσχόμαστε να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 40 ημερών
από την ημέρα λήψης του γραπτού αιτήματός σας καθώς και της
αμοιβής. Σε εξαιρετικά μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουμε το δικαίωμα
να αρνηθούμε το αίτημά σας. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα
προσωπικά σας στοιχεία που επεξεργαζόμαστε είναι ανακριβή ή
εσφαλμένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως.
Τηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)
Χρησιμοποιούμε επίσης Τηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος (CCTV) για
την παρακολούθηση σε όλα τα πλοία της Celebrity για την πρόληψη της
εγκληματικότητας και την ασφάλεια των επιβατών μας και
αποθηκεύουμε τις εικόνες αυτές συνήθως για διάστημα που δεν
υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τη Celebrity Cruises.
Τα Celebrity Cruises, Century, Constellation, Eclipse, Equinox, Infinity,
Millennium, Reflection, Silhouette, Solstice, Summit, Canyon Ranch
SpaCLub, Michael’s Club και Celebrity Xpedition είναι καταχωρημένα
δικαιώματα/εμπορικά σήματα/σήματα υπηρεσιών της Celebrity Cruises Inc.
Νηολόγηση πλοίων: Μάλτα και Εκουαδόρ.
Company Information
Celebrity Cruises Inc. doing business as Celebrity Cruises is a subsidiary
of Royal Caribbean Cruises Ltd, a registered Liberian company with
principal place of business at 1050 Caribbean Way, Miami, Florida,
(company Number C-59735).RCL Cruises Ltd is also subsidiary of Royal
Caribbean Cruises Ltd.
RCL Cruises Ltd is an English company with its registered office address
at Building 3. The Heights, Brooklands, Addlestone, Surrey KT13 0NY
(company Number 07366612
Στη Celebrity Cruises, είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα του
προσωπικού μας. Έχουμε δεσμευτεί για συνεχή εκπαίδευση, στην οποία
μερικές φορές περιλαμβάνεται η καταγραφή των τηλεφωνικών
συνομιλιών.
CruisingPower
Το www.cruisingpower.com είναι η εύχρηστη ιστοσελίδα του
ταξιδιωτικού μας πρακτορείου. Πρόκειται για μία κεντρική πηγή
πληροφοριών σχετικά με την Celebrity Cruises, η οποία σας παρέχει
εργαλεία προκειμένου να προβείτε σε αγορά και πώληση πακέτων
κρουαζιέρας με ευκολία και επαγγελματισμό.
© 2014 Celebrity Cruises Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
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Ημερομηνίες αναχώρησης

Σελίδα

ΕΥΡΩΠΗ
Celebrity Equinox®
Celebrity Equinox
Celebrity Equinox
Celebrity Equinox
Celebrity Equinox
Celebrity Equinox
Celebrity Equinox
Celebrity Equinox
Celebrity Equinox
Celebrity Equinox
Celebrity Constellation
Celebrity Constellation
Celebrity Constellation
Celebrity Constellation
Celebrity Constellation
Celebrity Constellation
Celebrity Constellation
Celebrity Constellation
Celebrity Constellation
Celebrity Constellation
Celebrity Silhouette
Celebrity Silhouette
Celebrity Reflection®
Celebrity Reflection
Celebrity Constellation
Celebrity Silhouette
Celebrity Silhouette®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Silhouette
Celebrity Silhouette
Celebrity Silhouette
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Eclipse
Celebrity Silhouette
Celebrity Silhouette

Ιταλία και Μεσόγειος
Ιταλία και Μεσόγειος
Ελλάδα και Ιταλία
Ελλάδα και Τουρκία
Ιταλία και Ελληνικά νησιά
Ιταλία και Ελληνικά νησιά
Ιταλία και Ελληνικά νησιά
Υπερατλαντικό ταξίδι Ιταλία και Ελληνικά νησιά
Κλασσική Μεσόγειος
Ελληνικά νησιά
Ελλάδα και Τουρκία
Ιταλία και Δαλματικές Ακτές
Ιταλία και Κροατία
Ιταλία και Δαλματικές Ακτές
Μαύρη Θάλασσα και Ελληνικά νησιά
Τουρκία και Μαύρη Θάλασσα
Ισραήλ και Μεσόγειος
Τουρκία και Μαύρη Θάλασσα
Ιταλία και Ελλάδα
Δυτική Μεσόγειος
Δυτική Μεσόγειος
Ανατολική Μεσόγειος
Ανατολική Μεσόγειος
Ανατολική Μεσόγειος και Ελληνικά νησιά
Ισραήλ και Μεσόγειος
Δυτική Μεσόγειος
Τουρκία και Ελλάδα
Ιταλία και Τουρκία
Μεσόγειος
Κανάρια Νησιά και Αζόρες
Κανάρια Νησιά και Αζόρες
Ισπανία και Κανάρια Νησιά
Νορβηγικά Φιόρδ
Νορβηγικά Φιόρδ
Σκανδιναβία και Ρωσία
Σκανδιναβία και Ρωσία
Σκανδιναβία και Ρωσία
Σκανδιναβία και Ρωσία
Σκανδιναβία και Ρωσία
Σκανδιναβία και Ρωσία
Ισλανδία και Φιόρδ
Βρετανικά Νησιά
Βρετανικά Νησιά

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 15 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων

2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:

27 Ιούν.
25 Ιούλ.
20 Ιούν. • 18 Ιούλ.
13 Ιούν. • 11 Ιούλ.
26 Αύγ. • 15 Οκτ.
2 Ιούν.
1 Αύγ.
2 Οκτ.
19 Σεπτ.
7 Σεπτ.
2, 16 Αυγ.
9, 23 Αυγ.
28 Μάιος
16 Μάιος
30 Αύγ.
18, 30 Σεπτ.
12 Οκτ.
23 Οκτ.
21 Ιούν. • 5 Ιούλ
10 Σεπτ.
14 Σεπτ.
24 Σεπτ.
29 Μαΐου • 19 Ιουν. • 10, 31 Ιουλ. • 21 Αυγ. • 11 Σεπτ. • 2 Οκτ.
27 Απρ. • 18 Μαΐου • 8, 29 Ιουν. • 20 Ιουλ. • 10, 31 Αυγ. • 21 Σεπτ. • 12 Οκτ.
4 Μαΐου • 9 Ιουν.
3, 17 Οκτ.
3 Σεπτ.
22 Απρ.
19 Ιούλ.
30 Αύγ.
13 Σεπτ.
27 Σεπτ.
10, 21 Οκτ.
22 Αύγ.
9 Μάιος
21 Ιουν. • 3, 27 Ιουλ. • 22 Αυγ.
3 Μάιος
16, 28 Μαΐου
11, 25 Ιουλ. • 8 Αυγ.
14 Ιούν.
30 Μάιος
27 Ιούν.
8 Αύγ.
9 Ιούν. • 15 Ιούλ.

Celebrity Equinox
Celebrity Equinox
Celebrity Equinox

Ανατολική Μεσόγειος
Μεσόγειος
Μεσόγειος

Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων

2015:
2015:
2015:

21 Μαΐου
4 Ιουλ
11 Μαΐου

28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα celebritycruises.com για λεπτομέρειες

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
Celebrity Constellation Μπαχάμες
Κρουαζιέρα 4 διανυκτερεύσεων
2015: 5, 29 Ιαν. • 26 Φεβ. • 12, 26 Μάρ. • 19 Νοέμ. • 17, 31 Δεκ.		40
				 2016: 14, 28 Ιαν. • 25 Φεβ. • 10, 24 Μάρ.
Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων
2015: 	24 Ιαν. • 2, 7, 21 Φεβ. • 2, 7, 16, 21, 30 Μάρ. • 4 Απρ. • 23 Νοέμ.
40
Celebrity Constellation Δυτική Καραϊβική
7, 12, 21, 26 Δεκ.
				 2016: 4, 9, 18, 23 Ιαν. • 1, 29 Φεβ. • 5, 14, 19, 28 Μάρ.
Δυτική Καραϊβική
Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων
2015: 13 Δεκ. 			
40
Celebrity Eclipse
Δυτική Καραϊβική
Κρουαζιέρα 5 διανυκτερεύσεων
2016: 5 Ιαν. 			
40
Celebrity Eclipse
Δυτική Καραϊβική
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων	
2015: 11, 25 Ιαν. • 8, 22 Φεβ. • 8, 22 Μάρ. • 5 Απρ. • 15, 29 Νοέμ. • 13, 27 Δεκ.
41
Celebrity Silhouette
				 2016: 10, 24 Ιαν. • 7, 21 Φεβ. • 6, 20 Μάρ. • 3 Απρ.
Δυτική Καραϊβική
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
2015: 17 Ιαν. • 28 Φεβρ. • 14, 28 Μάρ. 			
41
Celebrity Reflection
Απόδραση στη Δυτική Καραϊβική
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
2015: 7 Νοέμ. • 5 Δεκ.			
41
Celebrity Reflection
				 2016: 2, 16, 30 Ιαν. • 13, 27 Φεβ. • 12, 26 Μάρ.
®
Βερμούδες
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
2015: 3, 10, 17, 24, 31 Μαΐου • 7, 14, 21, 28 Ιούν. • 5, 12, 19, 26 Ιούλ. • 2, 9, 16, 23, 30 Αυγ.
42
Celebrity Summit
Βερμούδες και Καραϊβική
Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
2015: 25 Απρ. 			
42
Celebrity Summit
Καραϊβική
Κρουαζιέρα 6 διανυκτερεύσεων
2015: 18 Οκτ. 			
42
Celebrity Summit
Ανατολική Καραϊβική
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
2015: 4, 18 Ιαν. • 15 Φεβ. • 1, 15, 29 Μάρ. • 12 Απρ. • 22 Νοέμ. • 6, 20 Δεκ.
42
Celebrity Silhouette
2016: 3, 17, 31 Ιαν. • 14, 28 Φεβ. • 13, 27 Μάρ.
Ανατολική Καραϊβική
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
2015: 	3, 10, 24, 31 Ιαν. • 7, 14, 21 Φεβ. • 7, 21 Μάρ. • 4 Απρ. • 14, 21, 28 Νοέμ.
43
Celebrity Reflection
12, 19, 26 Δεκ.
2016: 9, 23 Ιαν. • 6, 20 Φεβ. • 5, 19 Μάρ. • 2 Απρ.
Κρουαζιέρα 8 διανυκτερεύσεων
2015: 16 Ιαν. 			
43
Celebrity Constellation Ανατολική Καραϊβική
Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
2015: 28 Νοέμ. 			
43
Celebrity Constellation Ανατολική Καραϊβική
Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
2016: 16 Ιαν. 			
43
Celebrity Constellation Παρθένοι Νήσοι
Νότια Καραϊβική
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
2015: 10, 24 Ιαν. • 7, 21 Φεβ. • 7, 21 Μάρ. • 4, 18 Απρ. • 31 Οκτ. • 14, 28 Νοέμ. • 12, 26 Δεκ.
44
Celebrity Summit
				 2016: 9, 23 Ιαν. • 6, 20 Φεβ. • 19 Μάρ. • 2, 16 Απρ.
Νότια Καραϊβική
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
2015: 3, 17, 31 Ιαν. • 14, 28 Φεβρ. • 14, 28 Μάρ. • 11 Απρ.
44
Celebrity Summit
Νότια Καραϊβική
Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων
2015: 24 Οκτ. • 21 Νοέμ. • 5, 19 Δεκ.
44
Celebrity Summit
				 2016: 2, 16, 30 Ιαν. • 13 Φεβ. • 12, 26 Μάρ. • 9 Απρ.
Εξωτική Νότια Καραϊβική
Κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων
2015: 4, 18 Ιαν. • 1, 15 Φεβ. • 1, 15, 29 Μάρ. • 29 Νοέμ.			45
Celebrity Eclipse
				 2016: 10, 24 Ιαν. • 7, 21 Φεβ. • 6, 20 Μάρ. • 3, 17 Απρ.
Εξωτική Νότια Καραϊβική
Κρουαζιέρα 13 διανυκτερεύσεων
2015: 16 Νοέμ.			
45
Celebrity Eclipse
Διακοπές στη Νότια Καραϊβική
Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
2015: 18, 27 Δεκ.			
45
Celebrity Eclipse
Απόλυτη Καραϊβική
Κρουαζιέρα 10 διανυκτερεύσεων
2015: 2, 23 Ιαν. • 13 Φεβ. • 6, 27 Μάρ. • 17 Απρ. • 20 Νοέμ. • 11 Δεκ.
45
Celebrity Equinox
				 2016: 22 Ιαν. • 12 Φεβ. • 4, 25 Μάρ.
Απόλυτη Καραϊβική
Κρουαζιέρα 9 διανυκτερεύσεων
2016: 2 Ιαν. 			
45
Celebrity Equinox
Απόλυτη Καραϊβική
Κρουαζιέρα 11 διανυκτερεύσεων
2015: 12 Ιαν. • 2, 23 Φεβ. • 16 Μάρ. • 6 Απρ. • 9, 30 Νοέμ.
45
Celebrity Equinox
2016: 11 Ιαν. • 1, 22 Φεβ. • 14 Μάρ. • 4 Απρ.
Διακοπές στην Καραϊβική
Κρουαζιέρα 12 διανυκτερεύσεων
2015: 21 Δεκ. 			
45
Celebrity Equinox
Celebrity Summit

Νότια Καραϊβική

Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων

2015:

7 Νοέμ.
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