
     
ORESTIADA EVRIPIDOU 69  Tel +302552029526 – 29527   

Email : karakatsanis.tours@gmail.com 
 
 

8ήμερη ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ 
Πειραιάς – Αίγυπτος (Πορτ Σάιντ) – Ισραήλ (Ασντόντ) – Κύπρος (Λεμεσός) – Ελλάδα (Ρόδος) 

Τουρκία (Κουσάντασι) - Πειραιάς 
 
 
 
Από 18/03/2023 έως 25/03/2023 

 
1η Μέρα: Σάββατο 18.03.2023 
Αναχώρηση ώρα 03.00 ξημερώματα. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση άφιξη περίπου στις 
15.00 το απόγευμα στον Πειραιά. Επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο, τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους για (Πορτ Σάιντ) στην Αίγυπτο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
 

 

2η Μέρα: Κυριακή  19.03.2023 
Εν Πλω… Μετά τον απόπλου, το πλοίο γίνεται δικό σας. Αφήστε τους ήχους των κυμάτων να σας 
μεταφέρουν σε μια αληθινή κατάσταση χαλάρωσης. Απολαύστε δημοφιλή κοκτέιλ, νόστιμα πτι φουρ 
ευφάνταστα καναπεδάκια εκμεταλλευτείτε κάθε σημείο του πλοίου.. διασκεδάστε.. χορέψτε.. χαλαρώστε 
κοιτώντας την θάλασσα.. απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία φιλοξενίας  Διανυκτέρευση 
 
 
 

3η Μέρα: Δευτέρα 20.03.2023 
Άφιξη ώρα 06.30 το πρωι  στο λιμάνι του ΠΟΡΤ ΣΑΙΝΤ (Αίγυπτος). Τελωνειακό έλεγχος, επιβίβαση σε 
λεωφορείο που θα μας μεταφέρει στην πρωτεύουσα, στο ΚΑΙΡΟ σε μία απόσταση 200 χιλιομέτρων 
(περίπου δυόμισι ώρες), Ταξιδεύοντας μέσα από εκτάσεις ερήμου και σύγχρονες πόλεις. Πρώτη μας στάση 
στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα είναι το υψίπεδο της Γκίζα, όπου βρίσκουμε το τελευταίο εναπομείναν από τα 
επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, την Μεγάλη Πυραμίδα.!! και πραγματικά είναι ένα μοναδικό θαύμα!!! 
Η πανοραμική θέα από το Δυτικό υψίπεδο καλύπτει ολόκληρο το συγκρότημα που περιλαμβάνει επίσης την 
πυραμίδα του Χεφρήνου και την πυραμίδα του Μυκερίνου. Χτίστηκαν όλες κατά την διάρκεια της 
Τέταρτης Δυναστείας του Παλαιού Βασιλείου της Αρχαίας Αιγύπτου. Η περιοχή έχει καταχωρηθεί ως 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σταθμεύουμε στη βάση της πυραμίδας του Χεφρήνου 
και έχουμε χρόνο να εξερευνήσουμε μόνοι μας, πριν κατευθυνθούμε προς την κοιλάδα για να επισκεφθούμε 
τον φύλακα αυτού του εκπληκτικού ταφικού συγκροτήματος, την μυστηριώδη και αινιγματική Σφίγγα!! 
Φεύγουμε από την Γκίζα έχοντας θαυμάσει ένα από τα πιο μαγευτικά αξιοθέατα του κόσμου. Στις όχθες του 
πανίσχυρου Νείλου μας περιμένει ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο για να διασχίσουμε το ίδιο διαχρονικό 
κανάλι, όπου ταξίδευαν οι Φαραώ, οι βασίλισσες και οι ευγενείς πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Μπορείτε να 
καθίσετε αναπαυτικά, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε έναν πλούσιο μπουφέ στο κομψό περιβάλλον 
καθώς θα βλέπετε πανοραμικά τα παραθαλάσσια αξιοθέατα του Καίρου και παρακολουθώντας φολκλόρ 
παράσταση με χορούς της κοιλιάς.. Προσδένουμε στο λιμάνι  και μεταφερόμαστε στην Ακρόπολη του 
Σαλαντίν και στο αλαβάστρινο τέμενος του Μοχάμεντ Αλί, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε τους εξαίσιους 
εσωτερικούς χώρους και τον συναρπαστικό ορίζοντα του παλιού Καίρου από την κορυφή του λόφου. 
Κάνουμε την τελευταία μας στάση σε Ινστιτούτο Παπύρου για να δούμε την αρχαία τέχνη της μετατροπής 
των  καλαμιών σε χαρτί. Λιγοστός ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ και επιστροφή στο κρουαζιερόπλοιο μας 
στο Πορτ Σάιντ. Επιβίβαση, δείπνο, διανυκτέρευση εν πλω. 
 



 
 
 

4η Μέρα: Τρίτη 21.03.2023 
Άφιξη το πρωί στις 08.00 στο λιμάνι ΑΣΝΤΟΝΤ (Ισραήλ) Ολοήμερη εκδρομή για να επισκεφθούμε τους 
ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Υπάρχουν κάποιοι προορισμοί τόσο μοναδικοί που δεν θα πιστεύετε…. Ότι είστε 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!! Όντως εκεί!!!! Οι Άγιοι Τόποι με τα τοπωνύμια τους που έχουν μείνει ανεξίτηλα 
χαραγμένα στην ιστορία, είναι σίγουρα ένας τέτοιος προορισμός!  
Η οδός του Μαρτυρίου , η Γεθσημανή, το Όρος του Ναού, ο Ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, η 
Βασιλική της Γεννήσεως και η πλατεία Μαντζέρ στην Βηθλεέμ. Το μνημειώδες ταξίδι μας στους Αγίους 
Τόπους, ξεκινάει από την σημαντική Ισραηλινή παραλιακή πόλη του Ασντόντ, φτάνοντας στην 
Ιερουσαλήμ, κατευθυνόμαστε στο κοιμητήριο στο Όρος των Ελαιών, εκεί όπου έφτασε ο Ιησούς την 
Κυριακή των Βαΐων, μετά την Ιεριχώ. Από αυτό το πλεονεκτικό σημείο, η θέα προς τα Τείχη της παλιάς 
πόλης (UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς) μέχρι το Όρος του Ναού και τον χρυσό θόλο του 
βράχου, είναι μοναδική. Συνεχίζουμε για την Βηθλεέμ που βρίσκεται στη Δυτική Όχθη για να 
επισκεφθούμε  τον τόπο της γενέτειρας του Ιησού, την Βασιλική της Γεννήσεως και την πλατεία Μαντζέρ. 
Απολαμβάνουμε το μεσημεριανό μας γεύμα στην Βηθλεέμ, έχοντας ελεύθερο χρόνο για αγορά σουβενίρ, 
πρωτού επιστρέψουμε στο κρουαζιερόπλοιο. Επιβίβαση στο πλοίο δείπνο διανυκτέρευση εν πλω 
 
 
 
5η Μέρα: Τετάρτη  22.03.2023  
Άφιξη στις 11.00 το πρωί στο λιμάνι της πολύβουης πόλης της  ΛΕΜΕΣΟΥ (Κύπρος). Πόλος τουριστικής 
έλξης. Μπορεί να αναπτύχθηκε γρήγορα τις τελευταίες δεκαετίες με μεγαθήρια ξενοδοχειακών 
συγκροτημάτων.. κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Μεσογείου, όμως η καρδιά της Λεμεσού 
εξακολουθεί να είναι γεμάτη γοητεία και χαρακτήρα. Αποβίβαση από το πλοίο και εξ ιδίων γνωριμία με το 
νησί της Κύπρου. Το απόγευμα επιστροφή στο πλοίο και ώρα 18:00 απόπλους για Ρόδο δείπνο, 
διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 
 
 
 6η Μέρα: Πέμπτη 23.03.2023 
Άφιξη στις 12:00 το μεσημέρι, στο λιμάνι της ΡΟΔΟΥ. Ας ξεκινήσουμε κάπως ασυνήθιστα.. αναφέροντας 
ΤΙ δεν θα δείτε στην Ρόδο. Ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου στεκόταν  κάποτε υπερήφανα 
εδώ. Ήταν ο Κολοσσός της Ρόδου ο οποίος χάθηκε.. καθώς πιθανότατα καταστράφηκε από σεισμό. 
Ωστόσο, καθώς φτάνετε στο υπέροχο ιστορικό νησί, ίσως φανταστείτε αυτό το άγαλμα του Έλληνα θεού 
Ήλιου, να στέκεται σε ύψος 30 μέτρων, έχοντας κατασκευαστεί για να γιορτάσει την νίκη της Ρόδου επί της 
Κύπρου. Το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, η Ρόδος έχει ένα συναρπαστικό παρελθόν και υπάρχουν 
ακόμα απομεινάρια από τη εποχή της κατοχής της από τους Ιππότες του Αγίου Ιωάννη κατά την διάρκεια 
των Σταυροφοριών. Αποβίβαση από το πλοίο, εξ ιδίων γνωριμία με το νησί. Επιστροφή στο πλοίο και ώρα 
18.30 απόπλους για Κουσάντασι. Δείπνο. Διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 
7η Μέρα: Παρασκευή 24.03.2023  
Άφιξη το πρωί στις 07.00 στο κοσμοπολίτικο ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ή αλλιώς το νησί των πουλιών και σήμερα 
δημοφιλές τουριστικό θέρετρο που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο.. Μυρωδιά από 
μπαχάρια.. άρωμα ναργιλέ.. εξαντλητικά παζάρια…με την ανατολίτικη μαγεία, σύγχρονο lifestyle.. τίποτα 
δεν θυμίζει το άλλοτε μικρό ψαροχώρι…. Ελεύθερος χρόνος να εξερευνήσουμε τις ομορφιές του νησιού! 
Ώρα 17:00 απόπλους για Πειραιά.  Δείπνο και  διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 
 
8η Μέρα Σάββατο: 25.03.2023   
Άφιξη ώρα 07.00 το πρωί στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ. Αποβίβαση από το πλοίο, επιβίβαση στο λεωφορείο 
μας και αναχώρηση για την επιστροφή μας. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση, άφιξη 
το βράδυ. 
 
 



 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 Μεταφορά με λεωφορείο του γραφείου μας από Ορεστιάδα - Διδυμότειχο στον ΠΕΙΡΑΙΑ και 

αντίστροφα 
 Συνοδό του γραφείου μας 
 Η διαμονή σε καμπίνα ΙΑ2 (Δίκλινη Εσωτερική) 
 Λιμενικά & λοιπά έξοδα και χρέωση παροχής υπηρεσιών (φιλοδωρήματα) 
 Πλήρης διατροφή (Πρωινό-Μεσημεριανό-Βραδινό) 
 Επιλογή ποτών κατά τη διάρκεια των γευμάτων (εξαιρείται το Specialty Restaurant) 
 Διασκέδαση και καθημερινές δραστηριότητες εν πλω 
 Εκδρομή στην ΑΙΓΥΠΤΟ 
 εκδρομή στους ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 

 
 

Τιμή συμμετοχής 980 ΕΥΡΩ κατά άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα 
 

 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Οι επιπλέον προαιρετικές εκδρομές σε ΛΕΜΕΣΟ, ΡΟΔΟ και ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ οι οποίες μπορούν να 

αγορασθούν από την Ρεσεψιόν του πλοίο με τις ανάλογες χρεώσεις 
 
 
 

 
Η κρουαζιέρα πραγματοποιείται με το CELESTYAL CRYSTAL  

 
 
 
 


