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       ΚΡΗΤΗ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ       XRCRE2 

8 Μέρες 
Αναχωρήσεις: 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8 
 
Με απευθείας πτήσεις της COBALT 
Λάρνακα – Ηράκλειο  CO 768 18:25 – 19:55 
Ηράκλειο - Λάρνακα  CO 769 20:40 – 22:05 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το Ηράκλειο. Άφιξη, παραλαβή και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η - 4η μέρα:  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Μετά το πρόγευμα μέρες ελεύθερες στη διάθεσή σας. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τις κοντινές 
παραλίες από το ξενοδοχείο σας όπως την Αμμουδάρα, μόλις ή την παραλία του Καρτερού, Κοκκίνη 
Χάνη για να κολυμπήσετε. Μπορείτε ακόμη να επισκεφτείτε  το μεγαλύτερο και λαμπρότερο κέντρο 
του Μινωικού πολιτισμού, την Κνωσό, την κοσμοπολίτικη Ελούντα ή το Aqua Water Park στην 
Χερσόνησο.   
 

5η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΕΝ ΠΛΩ 
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου στις 10:00 επιβίβαση στο 
κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το όμορφο νησί 
της Σαντορίνης όπου δεν έχει άλλο όμοιό του στον κόσμο! Η φύση της Σαντορίνης, οι οικισμοί, τα 
πανέμορφα τοπία που έχει δημιουργήσει το εργαστήριο της γης είναι έξω από κάθε περιγραφή. Από 
τις 16:30 μέχρι τις 21:30 χρόνος ελεύθερος στην Σαντορίνη. Επιστροφή στο πλοίο, δείπνο  και 
διασκέδαση.  
 
6η μέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΑΘΗΝΑ – ΜΥΚΟΝΟΣ – ΕΝ ΠΛΩ 
Πρόγευμα και άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. Χρόνος ελεύθερος μέχρι τις 11:30 και αναχώρηση για 
το νησί των ανέμων. Άφιξη στις 6 μ.μ. και μεταφορά στο κέντρο της Μυκόνου με λεωφορεία. 
Χρόνος ελεύθερος για περιπλάνηση στα πλακόστρωτα, δαιδαλώδη στενά δρομάκια με τα κάτασπρα 
σπίτια και τα μικρά παρεκκλήσια και τις μικρές μπουτίκ να σας σαγηνεύουν. Επιστροφή στο πλοίο 
και στις 11μ.μ. απόπλους για Κουσάντασι. Διασκέδαση και χορός στο πλοίο. 
 
7η μέρα: ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ - ΠΑΤΜΟΣ – ΕΝ ΠΛΩ 
Άφιξη στις 7:30 το πρωί στο Κουσάντασι. Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αρχαία Έφεσο.  Η 
περιήγηση είναι γεμάτη από πλούσια ιστορία, εξαιρετικά μνημεία κι αξιοθέατα. Επιστροφή στο πλοίο 
και απόπλους για Πάτμο, εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε το βιβλίο της Αποκάλυψης σε ένα 
σπήλαιο στο βουνό. Στο σημείο αυτό κτίστηκε το μοναστήρι όπου δεσπόζει πάνω από την πόλη. 
Επιστροφή στο πλοίο, δείπνο και διασκέδαση. 
 
8η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λίγος χρόνος ελεύθερος στο Ηράκλειο και νωρίς το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής προς Λάρνακα. 



 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ηράκλειο – Λάρνακα.  
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
• Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 
• Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στο Ηράκλειο. 
• Πρόγευμα καθημερινά στο ξενοδοχείο.  
• Τρεις διανυκτερεύσεις στην καμπίνα της επιλογής σας στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Celestyal 

Olympia. 
• Πλήρη διατροφή κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας. 
• Όλα τα ποτά κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων. 
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Μονοήμερη εκδρομή με ξεναγό στην Έφεσο. 
• Μεταφορά από και προς το λιμάνι της Μυκόνου για το κέντρο. 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας 
• Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Φαγητό στο αεροπλάνο. 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα εκτός κρουαζιέρας 
• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Απαραίτητο διαβατήριο. 
• Στις τιμές των τετράκλινων καμπίνων έχουν υπολογιστεί 2 δίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο. 
• Το δρομολόγιο της κρουαζιέρας υπόκειται σε αλλαγές ή ακυρώσεις χωρίς προειδοποίηση, σε 

περίπτωση που ο ελλιμενισμός δεν είναι εφικτός λόγω καιρικών συνθηκών. 
• Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το πλοίο με παρόμοιο με ή χωρίς 

προειδοποίηση.  
 

Τιμές κατ’ άτομο: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 8/7, 15/7, 22/7, 29/7 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 
Εσωτερική 

ΙΒ 

Εσωτερική 

ΙD 

Εσωτερική 

IF 

Εξωτερική 

ΧΒ 

Εξωτερική 

ΧD 

Δίκλινη καμπίνα €745 €775 €795 €805 €825 

3ος & 4ος ενήλικας €699 

1ο Παιδί €489 

2ο Παιδί €589 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/8, 12/8, 19/8, 26/8 

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 
Εσωτερική 

ΙΒ 

Εσωτερική 

ΙD 

Εσωτερική 

IF 

Εξωτερική 

ΧΒ 

Εξωτερική 

ΧD 

Δίκλινη καμπίνα €775 €805 €825 €835 €855 

3ος & 4ος ενήλικας €719 

1ο Παιδί €519 

2ο Παιδί €619 

 


