3/4ήμερη κρουαζιέρα "Πάσχα στο Αιγαίο"

Celestyal Olympia
Πειραιάς, Ελλάδα
17 Απριλίου 2020
3 ΝΥΧΤΕΣ
ΑΠΟ €439,00
μόνο €146,33 ανά διανυκτέρευση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΟΥΙΤΕΣ
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
από 439
από 499
από 849 από 739

Λιμάνια Προσέγγισης
Ημέρα
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Αναχώρηση
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Πειραιάς, Ελλάδα

-
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18 Απριλίου
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07:30

13:00
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18:00
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19 Απριλίου

Ηράκλειο, Ελλάδα

07:00

12:00

19 Απριλίου

Σαντορίνη, Ελλάδα

16:30

21:30

20 Απριλίου

Πειραιάς, Ελλάδα

07:00

-

Πειραιάς, Ελλάδα
Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και ένα από τα ιστορικότερα λιμάνια της
Μεσογείου, αποτελεί την πύλη εισόδου στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα από μια
ευχάριστη διαδρομή, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις ομορφιές της
πρωτεύουσας, να επισκεφθείτε τον Παρθενώνα, να περπατήσετε στην Αρχαία Αγορά
και την πλατεία Συντάγματος, να επισκεφθείτε το Μουσείο της Ακροπόλεως ή απλά,
να χαλαρώσετε στα στενά της Πλάκας και να πιείτε ένα καφέ με θέα τον Ιερό Βράχο
της Ακροπόλεως.
Μύκονος, Ελλάδα
Το όνομά της είναι παγκοσμίως συνώνυμο με τις έννοιες "κέφι", "ανεξαρτησία",
"ελευθερία", "celebrity lifestyle". Η κοσμοπολίτικη Μύκονος, από τους
γραφικότερους σταθμούς της κρουαζιέρας, σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε στα
πανέμορφα, όλο ζωή σοκάκια της και να διασκεδάσετε μέχρι πρωίας, χωρίς κανόνες.
Οι παραλίες της είναι μοναδικές και προσφέρονται για όλα τα γούστα. Θαυμάστε
τους ανεμόμυλους, φωτογραφήστε το μοναδικό τοπίο και απολαύστε ένα ποτό ή
καφέ στη «Μικρή Βενετία».

Κουσάντασι, (Έφεσος), Τουρκία
Αυτό το δημοφιλές θέρετρο στα παράλια της Μικράς Ασίας, είναι το ορμητήριο για
να επισκεφθείτε την αρχαία πόλη της Εφέσου, έναν από τους σημαντικότερους
αρχαιολογικούς χώρους στη Μεσόγειο και μεγαλύτερη πόλη του κόσμου τον 1ο αι.
π.Χ. Φιλοξενούσε ένα αρχαίο θέατρο χωρητικότητας 24.000 θεατών, τη βιβλιοθήκη
του Κέλσου, το ναό της Αρτέμιδος και τα λουτρά. Σήμερα, αν και πολλά από τα
ευρήματα έχουν πλέον καταρρεύσει, θα μαγευθείτε από τη μεγαλοπρέπεια των
θησαυρών της. Επιστρέφοντας στο Κουσάντασι, μη χάστε την ευκαιρία για αγορές
στο παζάρι της πόλης.
Πάτμος, Ελλάδα
To βορειότερο νησί των Δωδεκανήσων, το γραφικό και Iερό νησί της Πάτμου,
παραμένει γραφικό και γαλήνιο, χάρη στην ήπια τουριστική ανάπτυξη. Επισκεφτείτε
το Σπήλαιο της Aποκάλυψης και το επιβλητικό μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη στην
κορυφή του λόφου, όπου, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, σχίστηκε ο βράχος
και από εκεί, από τρεις μικρότερες σχισμές που συμβολίζουν την Αγία τριάδα,
ακούγονταν η φωνή του Θεού όταν υπαγόρευε στον Ιωάννη το κείμενο της
Αποκάλυψης. Το 1999, το ιστορικό κέντρο της Χώρας και το Μοναστήρι του Αγ.
Ιωάννη ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
UNESCO.
Ηράκλειο, Ελλάδα
Στην πρωτεύουσα και μεγαλύτερο λιμάνι της Κρήτης, θα περιπλανηθείτε στις
πλατείες και τα συντριβάνια θα απολαύσετε το απέραντο γαλάζιο του Κρητικού
Πελάγους και θα γευθείτε φρέσκα θαλασσινά και ψάρια στις παραλιακές ταβέρνες.
Μη χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την Κνωσσό, το σημαντικότερο κέντρο του
Μινωικού Πολιτισμού, που απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο.
Ανακαλύφθηκε το 1899 και έχει μερικώς αναστυλωθεί, με υπέροχα συγκροτήματα
κατοικιών και μοναδικές τοιχογραφίες. Το ανάκτορο ήταν η έδρα του θρυλικού
βασιλιά Μίνωα και έχει συνδεθεί με διάσημους Ελληνικούς μύθους, όπως αυτόν του
Δαίδαλου και του Ίκαρου, αλλά και του Λαβύρινθου με τον Μινώταυρο.
Σαντορίνη, Ελλάδα
Η Σαντορίνη, το πιο εντυπωσιακό Eλληνικό νησί και Νο 1 προορισμός της χώρας,
είναι το αποτέλεσμα της ηφαιστειακής έκρηξης που έλαβε χώρα πριν από 3.600
χρόνια (μεταξύ 1627 και 1600 π.Χ.) κατά την οποία σχηματίστηκε η καλντέρα, με την
κεντρική λιμνοθάλασσα που καταλαμβάνει επιφάνεια 12 x 7 χλμ. περίπου. Το
αποτέλεσμα παραμένει "εκρηκτικό"! Απότομοι γκρεμοί ύψους 300 μ, κυβόσημα
υπόσκαφα σπίτια, κατάλευκα, περιβεβλημένα από ροζ βουκαμβίλιες, λάμπουν στο
φως του ήλιου. Η άγρια ομορφιά και το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο θα σας
κλέψουν την καρδιά!

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας.
Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο)
Τα λιμενικά & λοιπά έξοδα 129€ λιμενικά έξοδα ανά άτομο.
H χρέωση παροχής υπηρεσιών.
H μεταφορά με πούλμαν από το πλοίο στο κέντρο της Μυκόνου.
Η εκδρομή στο Κουσάντασι (Αρχ Έφεσος KUS-02)
Η εκδρομή στο Ηράκλειο (Το παλάτι της Κνωσσού HER-02)
Πακέτο Ποτών/Αναψυκτικών (σε απεριόριστη κατανάλωση)
Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου.
Ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Οι προαιρετικές εκδρομές στα υπόλοιπα λιμάνια προσέγγισης.
Οι μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης.
Ταξιδιωτική ασφάλεια προτείνεται).
Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης.
Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου.
Προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Για την επιβεβαίωση απαιτείται 250€ ευρώ προκαταβολή ανά καμπίνα και εξόφληση 30 ημέρες πριν την
αναχώρηση της κρουαζιέρας.
Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών απαιτείται άμεση
εξόφληση.
Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ ή αστυνομική
ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες.
Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της εταιρίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε
τα πλήρη στοιχεία όλων των επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/ Ταυτότητα (ες) για την
ορθότητα την έκδοση και την παράδοση των εισιτηρίων.
Τα παιδιά που δεν έχουν ταυτότητα και ταξιδεύουν και με τους δύο γονείς τους χρειάζονται διαβατήριο σε ισχύ.
Τα παιδιά που έχουν αστυνομική ταυτότητα και είναι με τους δύο γονείς τους ταξιδεύουν κανονικά
Τα παιδιά που συνοδεύονται από ένα γονέα πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση του έταιρου γονέα για να
μπορέσουν να ταξιδέψουν πλέον των ανωτέρω εγγράφων
Τα παιδιά που ταξιδεύουν με λοιπούς συγγενείς θα πρέπει να έχουν την γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων
για να μπορέσουν να ταξιδέψουν πλέον των ανωτέρω εγγράφων
Επιβάρυνση μονόκλινων καμπίνων: οι εσωτερικές και οι εξωτερικές καμπίνες έχουν επιβάρυνση 30% στις τιμές
ατόμου ενώ η επιβάρυνση για τις Σουίτες είναι 70%.
Βρέφη από 3 μηνών έως 1,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες πληρώνουν τα ακόλουθα:
Στην 3/4ήμερη 129€, στην 4/5ήμερη 169€, στην 7/8ήμερη 289€.
Παιδιά από 2 έως 11,99 ετών όταν μοιράζονται την ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες πληρώνουν τα ακόλουθα: Στην
3/4ήμερη 149€, στην 4/5ήμερη 219€, στην 7/8ήμερη 289€.
Πολιτική ακύρωσης
89-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής
29 ή λιγότερες ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου

Ιδέες. Έμπνευση. Πληροφόρηση.
Νέοι προορισμοί, νέα δρομολόγια, προσφορές της τελευταίας στιγμής. Εδώ, θα τα βρείτε όλα.
O Celestyal Τρόπος Διακοπών
Όλες οι κρουαζιέρες μας περιλαμβάνουν πακέτα απεριόριστης κατανάλωσης ποτών, πλήρη διατροφή στο πλοίο,
ψυχαγωγία, επιλεγμένες εκδρομές αλλά και άνετη διαμονή καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας σας. Στην τιμή
περιλαμβάνονται επίσης λιμενικά τέλη, λοιπά έξοδα & φιλοδωρήματα.Οι κρουαζιέρες μας αποτελούν μια υπόσχεση.
Τη δική μας υπόσχεση, πως θα σας ταξιδέψουμε στα μέρη που πραγματικά ονειρεύεστε. Θα σας πάμε σε
ειδυλλιακούς προορισμούς, ξακουστούς στα πέρατα του κόσμου, αλλά και σε μικρότερα, πιο ανεξερεύνητα στολίδια
της Ελληνικής Μεσογείου. Υποσχόμαστε πως θα σας καλομάθουμε επικίνδυνα… Η φημισμένη μας ζεστή κι απλόχερη
φιλοξενία, η πλούσια ελληνική κουζίνα μας μαζί με τα διαλεχτά κρασιά, οι άψογα οργανωμένες εκδρομές μας και οι
εντυπωσιακές μας θεματικές εκδηλώσεις, όλα αυτά μαζί θα απογειώσουν την εμπειρία σας.
Το 2015, η Louis Cruises ονοματίζει αυτή την υπόσχεση… Celestyal Cruises. "Celestyal" θα πει «ουράνιο», «θείο»,
«θεσπέσιο». Celestyal είναι οι κρουαζιέρες μας και η ονειρική εμπειρία που σας προσφέρουμε. Το όνομα Celestyal
Cruises είναι μια ωδή στους προγόνους μας, τους Αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι υπήρξαν από τους πρώτους
πολιτισμούς που χρησιμοποίησαν τον ουράνιο χάρτη και τους αστερισούς.
To 2017, η Celestyal Cruises απέσπασε τέσσερα κορυφαία βραβεία στα Cruise Critic Cruisers’ Choice Awards, τη
μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα κρουαζιέρας στον κόσμο, στις κατηγορίες που αφορούν τα κρουαζιερόπλοια
μεσαίου μεγέθους, και συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: «Αξία», «Ψυχαγωγία», «Επιβίβαση» και «Εκδρομές». Στα
Greek Tourism Awards 2017, η εταιρία κατέκτησε πέντε βραβεία, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά τη δυναμική
της δραστηριοποίηση στον κλάδο του κρουαζιέρας και την υπεραξία που προσφέρει. Συγκεκριμένα, βραβεύθηκε με
χρυσό βραβείο στις κατηγορίες «Πρωτοβουλίες επιμήκυνσης τουριστικής περιόδου/ Εμπλουτισμός του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος», «Guest Service Excellence», «Γαστρονομικός τουρισμός» και «Εταιρική ταυτότητα/
Διαχείριση εταιρικής φήμης/ Branding», ενώ απέσπασε ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Ολοκληρωμένη
επικοινωνιακή καμπάνια».

Celestyal Olympia

Το κομψό κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia αντανακλά και αποθεώνει την ελληνική κληρονομιά, την παράδοση
και τον πολιτισμό στη διακόσμησή του και προσφέρει ζεστή μεσογειακή φιλοξενία. Διαθέτει φωτεινά σαλόνια και
εστιατόρια, ευρύχωρες καμπίνες, δύο πισίνες και ξύλινο δάπεδο. Το πλοίο έχει πάρει το όνομά του από την Αρχαία
Ολυμπία που βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα και ήταν αφιερωμένη στο θεό Δία. Στην Αρχαία Ολυμπία
πραγματοποιούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά την αρχαιότητα. Τo Celestyal Olympia που αποτελεί το κόσμημα
του στόλου της Celestyal, υποβλήθηκε σε πλήρη ανακαίνιση το 2016, είναι επανδρωμένο με πλήρωμα τουλάχιστον
540 ατόμων και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 1.664 επιβάτες σε κάθε κρουαζιέρα. Ο χρόνος στο πλοίο θα κυλά
αργά όσο εσείς θα χαλαρώνετε απολαμβάνοντας όλες τις ανέσεις, ενώ θα υπάρχει και αρκετός χρόνος για να
εξερευνήσετε τα συναρπαστικά μέρη, στα οποία θα σας μεταφέρει το Celestyal Olympia.
Σουίτες & Καμπίνες
Το Celestyal Olympia διαθέτει 694 καμπίνες και 30 σουίτες, εκ των οποίων 9 διαθέτουν ιδιωτικά μπαλκόνια. Όλες οι
σουίτες και οι καμπίνες διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο, τηλεόραση και κλιματισμό. Όλες οι σουίτες διαθέτουν μίνι
μπαρ.
Εστιατόρια
Οι επιλογές για φαγητό στο Celestyal Olympia είναι πολλές. Επισκεφθείτε το Aura Grill ή το Leda Buﬀet για ένα
χαλαρό δείπνο στο κατάστρωμα εννέα ή το Aegean Restaurant για να δοκιμάσετε μεσογειακή και διεθνή κουζίνα.
Μπορείτε να απολαύσετε αστακό και φρέσκα θαλασσινά της Μεσογείου στο εστιατόριο Specialty (ειδικά
διαμορφωμένο χώρο του εστιατορίου, διατίθεται με επιπλέον χρέωση).

Μπαρ
Για να χαλαρώσετε και να συναντήσετε κόσμο επισκεφθείτε το Horizons Lounge and Bar που βρίσκεται στο
τελευταίο κατάστρωμα του πλοίου προσφέροντας μια μοναδική θέα 360 μοιρών ή προτιμήστε τα μπαρ Thalassa ή
Helios και το Eclipse Lounge and Bar που βρίσκονται στο Sports Deck.
Διασκέδαση & Χαλάρωση
Muses Lounge είναι το τέλειο μέρος για να καθίσετε, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα ωραίο σόου. Υπάρχει
μια διαφορετική παράσταση κάθε βράδυ, από παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς μέχρι ακροβατικά. Εάν
αισθάνεστε τυχεροί, μπορείτε να επισκεφθείτε το καζίνο που βρίσκεται στο πλοίο. Εκεί θα βρείτε κλασσικά
παιχνίδια, όπως η ρουλέτα, το μπλάκτζακ και το πόκερ, καθώς και τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα τυχερών
παιχνιδιών από το Λας Βέγκας. Ή εάν προτιμάτε να χαλαρώσετε, τότε επισκεφθείτε το σπα που βρίσκεται στο πλοίο.
Κάντε σάουνα, ατμόλουτρο ή απολαύστε μια από τις πολλές θεραπείες που προσφέρουμε.
Υπηρεσίες εν πλω
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι είναι στη διάθεσή σας και μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο από αυτές
τις ξεχωριστές στιγμές. Στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από σουβενίρ και
ρούχα μέχρι καπνό και οινοπνευματώδη ποτά. Διατίθεται Wi-Fi με επιπλέον χρέωση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ναυπήγηση

1982

Ανακαίνιση

2005

Ολική Χωρ.

37.58 τ.

Μήκος

-

Πλάτος

-

Αρ. Επιβατών

1,664

Αρ. Πληρώματος

525

Σύνολο Καμπίνων

724

Ταχύτητα

21.00

ΠΑΡΟΧΕΣ
Διασκέδαση

Καζίνο
Eclipse Σαλόνι και Μπάρ
Muses Σαλόνι και Μπάρ
Βιβλιοθήκη
Argo Σαλόνι και Μπάρ
Selene Σαλόνι και Μπάρ
Πισίνα

Ευεξία & Σπορ

Εστιατόρια & Bar

Thalassa Μπάρ
Aura grill
Leda Εστιατόριο
Aegean Εστιατόριο
Muses Σαλόνι και Μπάρ
Eclipse Σαλόνι και Μπάρ
Καζίνο
Selene Σαλόνι και Μπάρ

Καμπίνες
Γυμναστήριο
Σάουνα
Δωμάτια Μασάζ
Σαλόνι Ομορφιάς
Υδρομασάζ

Εσωτερική καμπίνα
Εξωτερική καμπίνα
Σουίτες

ΚΑΜΠΙΝΕΣ
Εσωτερική καμπίνα - IA
Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο
κρεβάτι/κουκέτα.

Παροχές

11τμ

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Εσωτερική καμπίνα - IB
Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο
κρεβάτι/κουκέτα.

Παροχές

11τμ

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Εσωτερική καμπίνα - IC
Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια
που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό κρεβάτι.

Παροχές

11τμ

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Σουίτα με μπαλκόνι - SB
Οι Σουίτες έχουν ένα διπλό κρεβάτι και καναπέ
κρεβάτι.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Παροχές

27τμ

Παροχές

Σουίτα Grand - SG

35τμ

Οι Σουίτες Grand έχουν μπαλκόνι, είναι με διπλό
κρεβάτι και καναπέ κρεβάτι.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Junior Σουίτα - SJ

22τμ

Οι Junior Σουίτες είναι με διπλό κρεβάτι και καναπέ
κρεβάτι.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Εξωτερική καμπίνα με φινιστρίνι - XA

11τμ

Οι εξωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια και
έχουν 3ο/4o κρεβάτι/κουκέτα.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο - XB

11τμ

Οι εξωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια και
έχουν 3ο/4o κρεβάτι/κουκέτα.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας.

Εξωτερική καμπίνα με παράθυρο - XC
Οι εξωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια
που μπορούν να μετατραπούν σε ένα διπλό.
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι καμπίνες που εμφανίζονται
είναι μόνο δείγματα. Η πραγματική διακόσμηση της
καμπίνας και η διαρρύθμισή της μπορεί να διαφέρει ανά
κατηγορία και τον τύπο της καμπίνας

12τμ

