Το #1, MUST, ΠΑΡΤΥ του καλοκαιριού είναι και πάλι εδω, και μάλιστα πάνω σε πλοίο! Το World Party Cruise powered by What’s Up
μετά από 2 συνεχόμενα χρόνια ΧΑΜΟΥΛΗ στο ΑΙΓΑΙΟ, επιστρέφει στους πιο HOT προορισμούς και μέσα στο κατακαλόκαιρο! Ένα
3ήμερο συνεχόμενο ΠΑΡΤΥ, στις 3 Αυγούστου, σε ΜΥΚΟΝΟ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΜΟ και ΕΦΕΣΟ!
Οι σχεδόν 1000 που θα καταφέρουν να ανέβουν στο υπερπολυτελές πλοίο Olympia της Celestyal Cruises θα ζήσουν μοναδικές, exclusive στιγμές με ultimate pool parties, DJ’s, παιχνίδια, comedy, γνωριμίες με τους υπόλοιπους παρτυ-επιβάτες και μια live συναυλία!
Σε μια εκδρομή που έχει ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ποτο και ΦΑΓΗΤΟ μέσα στο εισιτήριο για να είσαι σίγουρος/η ότι θα μείνεις μέσα στο budget
σου! Και το πιο βασικό…αν είσαι solo μη κολλάς, θα γίνεις μέλος της παρέας στα πρώτα λεπτά, αφού όπως μας αρέσει να λέμε:
“Έρχεσαι solo, φεύγεις yolo!”.
Η ερώτηση, λοιπόν, για το πιο τρελο και exclusive World Party Cruise powered by What’s Up, που γίνεται μια μοναδική φορά κάθε
χρόνο, δεν είναι αν θέλεις να είσαι κι εσύ….η ερώτηση είναι αν είσαι ΟΚ με το να το χάσεις φετος!?
The Plan
Σίγουρα θα προκληθούν …τρικυμίες

1η ημέρα: 02 Αυγούστου | Pool Party – Games και Challenges – Μύκονος – Beach party – Late Night Clubbing on board
Ποιος είναι ο ιδανικός προορισμός για το καλοκαίρι; Φυσικά και δεν μπορούμε να αρκεστούμε μόνο σε έναν… Γι’ αυτό και ετοιμάσαμε
μια κρουαζιέρα σε τέσσερα μοναδικά αγαπημένα ελληνικά νησιά και στην ιστορική Έφεσο. Μπορείς είτε να επιβιβαστείς σε κάποιο
από τα World Party Traveller λεωφορεία μας, είτε να σε συναντήσουμε κατευθείαν στο λιμάνι του Πειραιά στις 09.30… το πλοίο θα
σαλπάρει στις 11.30 για Μύκονο.
Τακτοποιηθείτε γρήγορα στις καμπίνες, γιατί στις 14.00 αρχίζει το πρώτο Pool Cruise Party! Οι DJs έχουν πάρει ήδη θέση, τα cocktail έχουν αρχίσει ήδη να σερβίρονται, η παρέα του World Party Traveller έχει μπει ήδη σε party mood άρα όπως φαντάζεσαι δεν θα
αργήσεις να ξεσηκωθείς! Εκεί στο κατάστρωμα του πλοίου θα γίνουν και τα πρώτα games – challenges που θα βγάλουν από μέσα
σου τον πιο ανταγωνιστικό σου εαυτό! Get ready, γιατί Sumo fights, hula hoop, διελκυστίνδα, αγωνίσματα και πολλά διασκεδαστικά
παιχνίδια είναι οι δοκιμασίες που θα πρέπει να… “περάσεις” αν θέλεις να αναδειχθείς νικητής και να κερδίσεις έπαθλα!!
Στις 18.00 “δένουμε” σε ένα από τα πιο διάσημα νησιά παγκοσμίως, τη Μύκονο! Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που άνθρωποι από
κάθε μέρος της γης επιλέγουν αυτό το νησί όχι μόνο για τις διακοπές τους, αλλά και για να εγκατασταθούν μόνιμα! Αυτό οφείλεται
στις όμορφες παραλίες, στον κυκλαδίτικο αέρα, στην κοσμοπολίτικη ζωή και τα τρελά parties! Εμείς επιβιβαζόμαστε αμέσως στα
λεωφορεία μας και με τους team leaders αναχωρούμε για ένα από τα πιο γνωστά beach party της Μυκόνου, που θα μας βάλουν για
τα καλά στο κλίμα του νησιού των ανέμων και της διασκέδασης. Είναι Αύγουστος και η Μύκονος είναι στα καλύτερα της! Είναι όμως
και γεμάτη από κίνηση και μποτιλιάρισμα.. Στο βαθμό που η κίνηση στο δρόμο κατά την επιστροφή το επιτρέψει, θα κάνουμε μια
βόλτα στα στενά σοκάκια της χώρας της Μυκόνου. Επιβιβαζόμαστε και πάλι στο Celestyal Olympia για να αναχωρήσουμε στις 23.00.
Πάρε μια μικρή ανάσα, γιατί στη συνέχεια σε περιμένει late night clubbing on board με free drinks που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες!
2η ημέρα: 03 Αυγούστου | Έφεσος – Pool Games – Πάτμος – Stand Up Comedy – Song Contest – Eyes Wide Shut Party
Φτάνουμε στο Κουσάντασι στις 7.30. Όσοι αποβιβαστείτε μπορείτε να συμμετέχετε στην εκδρομή στην Αρχαία Έφεσο χωρίς κάποια
extra χρέωση. Κάνουμε μία βόλτα σε έναν από τους μεγαλύτερους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ευρώπη που κάποτε ήταν
μία από τις μεγαλουπόλεις του αρχαίου κόσμου και πρωτεύουσα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Στις 13.00 επιβιβαζόμαστε στο
πλοίο και σαλπάρουμε! Μετά το γεύμα, το party στο deck συνεχίζεται με μουσική από τους Djs και pool games μέχρι την άφιξή μας
στην Πάτμο. Δεν μας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να κουράστηκες από τώρα, επειδή το πρόγραμμά μας είναι full από activities!
Στις 17.45 αποβιβαζόμαστε και έχουμε χρόνο να περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια, τα εντυπωσιακά αρχοντικά, τα σπίτια με
τις ανθισμένες αυλές και το περίφημο κάστρο μοναστήρι του Αγ.Ιωάννη της Αποκάλυψης. Στις 21.30 επιβιβαζόμαστε στο πλοίο και
αναχωρούμε για το Ηράκλειο! Στο κρουαζιερόπλοιο θα δώσουμε ραντεβού για το πιο ξεκαρδιστικό Stand Up Comedy που θα σου
χαρίσει μια πολύ καλή “δόση” γέλιου! Για τη συνέχεια, σου έχουμε το… παγκοσμίου πλέον φήμης World Party Traveller Song Contest!! Είτε είσαι “κακοφωνίξ” είτε θα ήσουν το αντικείμενο ζήλιας της Beyonce, ξεκίνα τις πρόβες άμεσα, γιατί η κριτική επιτροπή δεν θα
χαρίσει ούτε πόντο! Ξέχνα τις ντροπές, πιάσε το μικρόφωνο και “ξεδίπλωσε” την καλλιτεχνάρα που κρύβεις μέσα σου! Όλοι θα βγουν
κερδισμένοι, όμως ο νικητής ενός World Party ταξιδιού θα είναι μοναδικός!! Και τώρα φορέσε τα αέρινά σου, φορέσε τα γιορτινά σου,
άμα θέλεις φόρεσε.. την Άρτα και τα Γιάννενα! Δεν μας νοιάζει τι θα βάλεις… Αυτό που χρειάζεται σίγουρα να βάλεις είναι η μάσκα
που θα βρεις στο δωμάτιό σου και να έρθεις στο Club του πλοίου για το Eyes Wide Shut Party!! Μουσική που θα ξεσηκώσει ακόμα
και τους… φρεσκοχωρίσμενους, χορός που θα κρατήσει μέχρι τα ξημερώματα δίνοντας δικαιώματα και free cocktails, θα κάνουν αυτό
το party να ξεπεράσει κάθε προσδοκία!
3η ημέρα: 04 Αυγούστου | Ηράκλειο – Deck Party – Σαντορίνη – Water sports – Concert Closing Party – Clubbing
Η τέταρτη στάση θα γίνει στις 07.00 στη γενέτειρα καλλιτεχνών παγκοσμίου φήμης, όπως ο El Greco και ο Ελύτης, το πανέμορφο
Ηράκλειο. Φτάνοντας στην πρωτεύουσα της Κρήτης θα εντυπωσιαστείτε από τα επιβλητικά τείχη του Γεντί Κούλε, τα πλακόστρωτα
δρομάκια που οδηγούν στο ιστορικό κέντρο της πόλης συνδέοντας πλατείες με περίτεχνα καλντερίμια κι έχοντας για θέα τα ενετικά
τείχη. Ένα ειδυλλιακό τοπίο που θα εξερευνήσουμε, θα απολαύσουμε και σίγουρα θα φωτογραφίσουμε! Στις 12.00 επιβιβαζόμαστε
στο πλοίο και κατευθυνόμαστε προς το πιο ρομαντικό νησί του κόσμου, τη Σαντορίνη. Μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί… μαντέψτε! 3..
2.. 1.. Party στο κατάστρωμα! Αν και στην κρουαζιέρα θα γίνονται συνεχώς parties, κάθε ένα από αυτά θα έχει κάτι διαφορετικό! Τα
μόνα κοινά στοιχεία σε αυτά θα είναι τα free drinks, η ξεσηκωτική μουσική, η ατελείωτη καλή διάθεση και φυσικά το τρελό παρεάκι!
Και πριν καλά καλά το καταλάβουμε “δένουμε” στο νησί που δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά! Τη μαγευτική Σαντορίνη που την
ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά! Επιβιβαζόμαστε στα λεωφορεία και κατευθυνόμαστε προς την πιο γνωστή παραλία του νησιού,
τον Περίβολο. Μια παραλία γεμάτη εστιατόρια και beach bars! Εδώ οι πιο τολμηροί μπορείτε να δοκιμάσετε εκτός από τα γνωστά
watersports και κάποια πιο extreme όπως Flyboard και Hoverboard. Αν πάντα ονειρευόσουν να “πετάξεις”, τότε αυτά τα αθλήματα
είναι για σένα! Γιατί, αν είσαι δυνατός παίχτης μπορείς να φτάσεις μέχρι και τα 18 μέτρα! Σειρά έχουν τα Φηρά με τα κατάλευκα
σπιτάκια και τις γαλάζιες σκεπές που έχουν για θέα την μοναδική Καλντέρα! Εκεί λίγο πριν το διασημότερο ηλιοβασίλεμα του κόσμου,
θα περπατήσουμε και θα φωτογραφηθούμε στα όμορφα σοκάκια! Στις 21.30 επιστρέφουμε στο πλοίο, όπου περιμένει ένα Concert
Closing Party έκπληξη! Ειδικά και μόνο για τη World Party Cruise powered by What’s Up ετοιμάσαμε μια αποκλειστική συναυλία
για όλους τους yolo World Party Travellers που για ακόμα μια φορά θα κάνουν τη διαφορά! Αφού χορέψουμε και τραγουδήσουμε
πίνοντας τα summer cocktail μας, μεταφερομάστε στο club του πλοίου για να συνεχίσουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα!
Να “παρτάρουμε” μέχρι τελικής πτώσεως!
4η ημέρα: 05 Αυγούστου | Επιστροφή
Η μοναδική αυτή καλοκαιρινή εμπειρία έφτασε δυστυχώς στο τέλος της και νωρίς το πρωί αποβιβαζόμαστε στον Πειραιά! Μια εμπειρία
που δεν θα ήταν το ίδιο αν δεν είχε όλους εσάς που με την τρέλα σας κάνατε αυτήν την World Party Cruise powered by What’s Up
να φτάσει σε άλλο level! Μια κρουαζιέρα που είναι για όλους! Είτε είσαι νιάτο είτε νιώθεις έτσι, είτε είσαι χωρισμένος είτε είσαι full
ερωτευμένος, είτε ταξιδεύεις με το… “αίσθημα” είτε με τα «κολλητάρια» σου η κρουαζιέρα αυτή να ξέρεις ότι γράφει το όνομά σου!
Με λίγα λόγια.. Come with us για να τη βρεις! Αν πάλι είσαι solo traveller… μη μασάς! Η παρέα σου σε περιμένει εκεί: Έλα solo, φύγε
yolo! Η συνταγή είναι δοκιμασμένη κι άκρως πετυχημένη.. γιατί το ταξίδι από μόνο του δεν έχει την ίδια αξία αν δε μοιράζεσαι τις
στιγμές του με την κατάλληλη παρέα!

Θα πάθετε την πλάκα σας όταν αρχίσετε να βλέπετε το Αιγαίο να λάμπει μπροστά στα μάτια σας από το Celestyal Olympia.
Περιλαμβάνει εστιατόρια, μπαρ και lounges, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, night club, 10 καταστρώματα, πάνω
από 700 καμπίνες καθώς και διάφορα μαγαζιά απ’ όπου μπορείτε να αγοράσετε παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα και αφορολόγητα
είδη. Ο χώρος του deck θα είναι ειδικά διαμορφωμένος για τα events-activities του World Party Cruise powered by What’s up.

Highlights
- Pool Party
- Μύκονος, Beach Party
- Deck challenges and games
- Djs sets
- Pool Volley
- Beach games και Watersports
- Standup Comedy
- WP Traveller Song Contest
- Eyes Wide Shut Party
- Concert Closing Party
Tips
- Επειδή το πρόγραμμα μας θα είναι full
από δραστηριότητες όσο θα βρισκόμαστε
εν πλω, μην ξεχνάτε το φαγητό. Σε αυτήν
την κρουαζιέρα περιλαμβάνονται 3 πλήρη
γεύματα σε μπουφέ!
- Προσοχή! Τα ποτά είναι free, για όσους
πίνουν υπεύθυνα! Αν δεν αντέχεις το
ποτό, τότε… I am sorry my friend! No more
drinks for you!
- Κατά την κράτησή σας, καλό θα ήταν
να εξασφαλίσετε μια θέση στα World
Party Traveller λεωφορεία μας για τις
μετακινήσεις στη Μύκονο και τη Σαντορίνη,
γιατί τα ταξί εκεί είναι δυσεύρετα, ειδικά
αρχές Αυγούστου!
- Επειδή ο αριθμός των καμπινών είναι
περιορισμένος μην αργήσετε να κάνετε την
κράτησή σας γιατί οι τιμές είναι πιθανόν να
αυξηθούν

Must have
- Οι Κύπριοι πολίτες, θα πρέπει να έχουν διαβατήριο για να μπορούν να
επιβιβαστούν στο πλοίο.
- Οι Ευρωπαίοι πολίτες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρη ευρωπαϊκή
ταυτότητα ή διαβατήριο. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση του διαβατηρίου σας,
βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 κενές σελίδες και ότι το διαβατήριό
σας λήγει τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
κρουαζιέρας. Σε περίπτωση κατοχής έγκυρου διαβατηρίου είναι προτιμότερο
να καταχωρήσετε στην κράτηση τα στοιχεία αυτού αντί της ταυτότητας.
- Οι τουρκικές αρχές δέχονται μόνο τις ταυτότητες των παρακάτω χωρών:
Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Λιχτενστάϊν,
Λουβεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιταλία.
- Οι κάτοχοι υπηρεσιακής ταυτότητας των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και
πολίτες ευρωπαϊκών χωρών που ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω
χώρες ταξιδεύουν ΜΟΝΟ με διαβατήριο της χώρας τους.
- Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι ευθύνη του κάθε ταξιδιώτη.
- Δεν μπορούν να ταξιδέψουν ασυνόδευτοι ανήλικοι

Περιλαμβάνονται
Κρουαζιέρα με το Celestyal Olympia της εταιρείας Celestyal Cruises
Διαμονή σε καμπίνες της επιλογής σας
Τρία γεύματα ανά ημέρα. Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο. Περιλαμβάνονται
και γεύματα για χορτοφάγους.
Πακέτο απεριόριστης κατανάλωσης αλκοολούχων και μη ποτών.
Εκδρομή στην αρχαία Έφεσο
StandUp Comedy
World Party Traveller Song Contest
Pool Party
Deck Challenges and Games
Φωτογραφική κάλυψη
World Party Traveller team leaders
Eyes Wide Shut Party
Concert Closing Party
ΔΕΝ Περιλαμβάνονται
Το κόστος των προαιρετικών δραστηριοτήτων και των watersports
Οι είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Προαιρετικές δραστηριότητες
Δηλώνονται κατά την κράτηση
ΜΥΚΟΝΟΣ BEACH PARTY
Σε αυτό το νησί ο χρόνος μας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα! “Δένουμε”
στο λιμάνι της Μυκόνου και αναχωρούμε αμέσως με τα λεωφορεία και τους
Team Leaders για ένα από τα πιο γνωστά Beach Party του νησιού. Τα υπόλοιπα
μπορείτε να τα φανταστείτε (ίσως)..
Πιθανότατα να προλάβουμε, μετά το Beach Party, να κάνουμε μια βόλτα στη
χώρα της Μυκόνου, απλώς λόγω της αυξημένης κίνησης τις ημέρες αυτές στο
νησί, υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να μην καταστεί δυνατό και να επιστρέψουμε
κατ’ευθείαν στο πλοίο.
Κόστος ανά άτομο 35€ (το ποσό αφορά τη μεταφορά προς και από το beach bar
της Μυκόνου)
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ PERIVOLOS BEACH & FIRA CALDERA VIEW
Δεν χρειάζονται και πολλές συστάσεις για αυτό το νησί..θα ξεκινήσουμε με βουτιές
στην πιο γνωστή παραλία γεμάτη beach bars και εστιατόρια, τον Περίβολο. Οι
πιο τολμηροί μπορείτε να δοκιμάσετε εκτός από τα καθιερωμένα watersports και
κάποια πιο extreme όπως Flyboard και Hoverboard. Στη συνέχεια μας περιμένει
η καρδιά της Σαντορίνης, τα περίφημα Φηρά. Περπατήστε στα ρομαντικά
σοκάκια της χώρας και απολαύστε την υπέροχη θέα στην Καλντέρα λίγο πριν το
“ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του κόσμου”.
Κόστος ανά άτομο 35€ (το ποσό αφορά τη μεταφορά προς και από το beach bar
της Σαντορίνης)

