
Celestyal Crystal˂ 
 

Το Celestyal Crystal είναι ένα κομψό κρουαζιερόπλοιο της Celestyal Cruises. Το χειμώνα 
πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ το καλοκαίρι πραγματοποιεί 
ειδυλλιακές κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά και την Τουρκία. Η δυνατότητά του να 
επισκέπτεται μικρά αλλά πανέμορφα νησιά που άλλα κρουαζιερόπλοια δεν μπορούν να 
προσεγγίσουν το έχει χαρακτηρίσει ως «κατακτητή» της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Το Celestyal Crystal χαρακτηρίζεται επίσης από τα άνετα σαλόνια του και την ασφάλεια 
που παρέχει. Διαθέτει καμπίνες οι οποίες ξεκινάνε από πολύ οικονομικές τιμές μέχρι 
σουίτες που ικανοποιούν απαιτητικό πελάτη. Φέτος, το 2016, το Celestyal Crystal, 
πρόσθεσε έξτρα καμπίνες με ιδιωτικά μπαλκόνια. 
 

Λεπτομέρειες για το Celestyal Crystal 

 Έχει 480 καμπίνες που διαθέτουν μπάνιο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό. 

 Φιλοξενεί συνολικά 1200 επιβάτες 
 Διαθέτει 3 εστιατόρια a la cart, μπουφέ, 3 καθιστικά, 2 bar, πισίνα, γυμναστήριο, 

Jacuzzi, σάουνα, αίθουσα Spa & Μασάζ, σαλόνι ομορφιάς, κομμωτήριο, casino, 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών και ιατρείο  

 Υπάρχει πάντα γιατρός εν πλω, διαθέσιμος όλο το 24ωρο. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Αρ. Επιβατών - 964 Σύνολο καμπίνων – 480 

Αρ. Πληρώματος - 400 Ναυπήγηση - 1992 

Ολική χωρητικότητα - 25,611τ. Πλάτος - 25,60μ. 

Ταχύτητα - 21κ. Ανακαίνηση - 2014 

Μήκος Πλοίου - 162,00μ   

Περισσότερα  

Τα Καταστρώματα 
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Deck 5 - Dionyssos 

*Πατήστε πάνω στη φωτογραφία του καταστρώματος για μεγέθυνση 
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Οι Καμπίνες 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ IA 

Οι καμπίνες IA βρίσκονται στο 3ο Deck, είναι περίπου 11 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο/4ο κρεβάτι 
κουκέτα, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 
ασφαλείας και τηλεόραση. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ IB 

Οι καμπίνες IB βρίσκονται στα 4ο και 5ο Decks, είναι περίπου 12 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο/4ο κρεβάτι 
κουκέτα, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 
ασφαλείας και τηλεόραση. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ IC 

Οι καμπίνες IC βρίσκονται στα 6ο και 7ο Decks, είναι περίπου 12 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια, μπάνιο με ντους, 
κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας και τηλεόραση. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ XA 

Οι καμπίνες ΧΑ βρίσκονται στο 2ο Deck, είναι περίπου 12 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο/4ο κρεβάτι 
κουκέτα, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 
ασφαλείας, τηλεόραση και φινιστρίνι. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ XBO 

Οι καμπίνες ΧΒΟ βρίσκονται στο 6ο Deck, είναι περίπου 13 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο/4ο κρεβάτι 
κουκέτα, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα 

ασφαλείας, τηλεόραση και παράθυρο (περιορισμένη θέα). 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ XB 

Οι καμπίνες ΧΒ βρίσκονται στα 3ο, 5ο και 6ο Decks, είναι περίπου 11 τ.μ. και μπορούν 
να φιλοξενήσουν έως 2 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια, μπάνιο με ντους, 
κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, τηλεόραση και 
παράθυρο. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ XC 

Οι καμπίνες ΧC βρίσκονται στα 3ο και 4ο Decks, είναι περίπου 14 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 4 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια, 3ο/4ο κρεβάτι κουκέτα 
και 1 καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, 
θυρίδα ασφαλείας, τηλεόραση και παράθυρο. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ XD 

Οι καμπίνες XD βρίσκονται στα 6ο και 7ο Decks, είναι περίπου 15 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 4 άτομα με 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 3ο /4ο κρεβάτι κουκέτα, 
μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, 

τηλεόραση και παράθυρο. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΣΟΥΙΤΑ SBJ 

Οι Σουίτες SBJ βρίσκονται στο 6ο και 7ο Decks, είναι περίπου 15 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 3 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 1 καναπέ-κρεβάτι, 
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μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, 
τηλεόραση, ψυγείο μίνι-μπαρ και μπαλκόνι. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΣΟΥΙΤΑ S 

Οι Σουίτες S βρίσκονται στο 6ο Deck, είναι περίπου 25 - 34 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 3 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 1 καναπέ-κρεβάτι, 
μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, 
τηλεόραση, ψυγείο μίνι-μπαρ και 2 παράθυρα. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΣΟΥΙΤΑ SB 

Οι Σουίτες SB βρίσκονται στο 7ο Deck, είναι περίπου 36 τ.μ. και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 3 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 1 καναπέ-κρεβάτι, 
μπάνιο με ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, 

τηλεόραση, ψυγείο μίνι-μπαρ και μπαλκόνι. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 

  

ΣΟΥΙΤΑ SG 

Οι Σουίτες SG (Αυτοκρατορική Σουίτα) βρίσκονται στο 6ο Deck, είναι περίπου 43 τ.μ. και 
μπορούν να φιλοξενήσουν έως 3 άτομα. Διαθέτουν 2 χαμηλά μονά κρεβάτια και 1 
καναπέ-κρεβάτι, μπάνιο με μπανιέρα και ντους, κλιματισμό, τηλέφωνο, στεγνωτήρα 
μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, τηλεόραση, ψυγείο μίνι-μπαρ και μεγάλο μπαλκόνι με 
ιδιωτικό υδρομασάζ. 

Που βρίσκεται η καμπίνα 
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