Κρουαζιέρα με την Celestyal Cruises και
το κρουαζιερόπλοιο Crystal | 2015

Η κρουαζιέρα που είχαμε κάνει πέρυσι το καλοκαίρι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για αυτό επιλέξαμε
να ξανακάνουμε και πάλι την 7 ήμερη κρουαζιέρα με διαφορετικούς προορισμούς. Φέτος οι
προορισμοί μας ήταν Κωνσταντινούπολη, Κουσάντασι (Έφεσος), Σαντορίνη, Ρόδος, Σύμη, Χίος,
Μύκονος. Και πάλι αυτή τη χρονιά η εμπειρία ήταν μοναδική και αναντικατάστατη.

Θέλοντας να σου παρουσιάσω το ταξίδι μας θα σου πω λίγα πράγματα για το πως λειτουργεί όλο το
θέμα με τις κρουαζιέρες στα πλοία της εταιρίας Celestyal Cruises. Πρέπει να θυμάσαι κάτι πολύ
σημαντικό: Μετά την επιβίβαση σου στο πλοίο, αφήνεσαι στις περιποιήσεις και την πολύ φιλική
συμπεριφορά του πληρώματος που για σένα κάνουν κυριολεκτικά τα πάντα. Σου προσφέρουν ποτό,
φαγητό, έναν καταπληκτικό χώρο για να γυμναστείς, ένα τέλειο μασάζ για να χαλαρώσεις, μια
ξεχωριστή εμπειρία ταξιδιού επάνω στη θάλασσα που θα την θυμάσαι σίγουρα σε όλη σου τη ζωή.
Ο κάθε προορισμός έχει και ξεχωριστές εκδρομές που σε πάνε στα πιο σημαντικά αξιοθέατα και
μπορείς να επιλέξεις κάθε φορά ποια κάνεις. Μπορείς φυσικά να πας στο λιμάνι και μόνος σου και
να γυρίσεις όπου θέλεις στον προορισμό σου. Πιστεύω πως αν δεν ξέρεις το νησί/πόλη που θα
σταματήσεις είναι πολύ καλύτερο να εμπιστευθείς τις εκδρομές που διοργανώνει η Celestyal καθώς
κινδυνεύεις να χάσεις τα σημαντικότερα αξιοθέατα. Εκτός αν είσαι έμπειρος ταξιδευτής οπότε
μπορείς εύκολα να κάνεις πλάνο και να το ακολουθήσεις. Δεν θα πρέπει όμως ποτέ να ξεχαστείς
στα δρομάκια της κάθε τοποθεσίας… καθώς το καράβι πρέπει να φεύγει πάντα στην ώρα του.

Η διαμονή σου στο πλοίο θα δεις πως είναι η πιο ιδιαίτερη εμπειρία που έχεις ζήσει. Η σχέση που
αποκτάς με το πλήρωμα είναι μοναδική καθώς τα παιδιά που σε εξυπηρετούν στα περισσότερα
πόστα είναι τα ίδια και αυτό σε κάνει να δένεσαι μαζί τους καθώς στο κρουαζιερόπλοιο που
διάλεξες περνάς υπέροχες στιγμές και αυτές πάντα θα συνδέονται μαζί τους.

Αν θέλεις και εσύ να ταξιδέψεις με ένα από τα κρουαζιερόπλοια της Celestyal Cruises τότε μπες
εδώ. To καλοκαίρι έχει την κρουαζιέρα που κάναμε πέρυσι και μπορείς να δεις όλα τα post
αναλυτικά εδώ.

