
Συντάξαμε έναν απλό οδηγό, για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι απαιτείται από εσάς, για να 
επιβιβαστείτε  στην κρουαζιέρα σας από Ελλάδα χωρίς προβλήματα. Διαβάστε το έγγραφο προσεκτικά 

και λάβετε υπόψη ότι οι απαιτήσεις για συμμετοχή σε κρουαζιέρα διαφέρουν από τις απαιτήσεις εισόδου 
της Ελληνικής κυβέρνησης. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το έγγραφο, επικοινωνήστε με την ομάδα 

εξυπηρέτησης πελατών. 
Μη συμμόρφωση με τις κάτωθι απαιτήσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης.

Τρέχουσες απαιτήσεις για συμμετοχή
στις κρουαζιέρες της Celestyal

Έγγραφα για το Check-In 
Θα πρέπει να έχετε το ηλεκτρονικό 
σας εισιτήριο, το διαβατήριο, τη βίζα 
(αν ισχύει), αρνητικό τεστ PCR εντός 
72 ωρών πριν την αναχώρηση  και ένα 
ερωτηματολόγιο δημόσιας υγείας, που 
μπορείτε να βρείτε στο celestyal.com 
στην ενότητα «Απαιτήσεις πριν την 
αναχώρηση ».

Τεστ PCR 
Θα χρειαστεί να έχετε αρνητικό 
τεστ PCR εντός 72 ωρών πριν την 
αναχώρηση, ανεξάρτητα από το εάν 
έχετε εμβολιαστεί πλήρως ή όχι, για να 
επιβιβαστείτε  στο πλοίο. Αυτό είναι 
υποχρεωτικό χωρίς εξαιρέσεις. Αυτό 
είναι υποχρεωτικό για όλους τους 
επισκέπτες ηλικίας 6 ετών και άνω. 

Passenger Locator Form 
για κρουαζιερόπλοια
Θα πρέπει να κατεβάσετε και να 
συμπληρώσετε το Passenger Locator Form 
για κρουαζιερόπλοια από το celestyal.com. 
Αυτή η φόρμα θα παραδίδεται κατά τη 
διάρκεια της κρουαζιέρας στον φροντιστή 
της καμπίνας σας.

Αποσκευές
Οι αποσκευές σας θα λάβουν 
ετικέτες κατά το check-in και
θα σταλούν για απολύμανση, 
πριν φορτωθούν στο πλοίο και 
παραδοθούν στην καμπίνα σας.

Αποβίβαση
Θα χρειαστεί να κάνετε ένα δωρεάν  
συμπληρωματικό τεστ Rapid Antigen 24 
ώρες πριν την αποβίβαση από το πλοίο.
Αυτό είναι υποχρεωτικό χωρίς εξαιρέσεις.
Αν χρειάζεστε τεστ PCR για να συνεχίσετε 
το ταξίδι σας, μπορείτε να το κάνετε εν 
πλω με κόστος 60 € ανά άτομο.

Χρήση μάσκας 
Απαιτείται να φοράτε μάσκα εν πλω, 
εκτός αν κάθεστε σε εστιατόρια, μπαρ  
ή στην πισίνα, αν κάνετε ηλιοθεραπεία 
στο κατάστρωμα ή στην καμπίνα σας.

Πρωτόκολλα εν πλω 
Απαιτείται να τηρούνται οι κοινωνικές 
αποστάσεις του 1,5 μέτρου και η τακτική 
απολύμανση των χεριών.
Χρησιμοποιείτε τα θερμόμετρα εν πλω 
καθημερινά έως τις 12 το μεσημέρι για να
ελέγχετε τη θερμοκρασία σας.
Τα θερμόμετρα είναι τοποθετημένα δίπλα
από τα ασανσέρ στο κατάστρωμά σας.

Rapid Antigen τεστ
Θα χρειαστεί να κάνετε ένα δωρεάν  
συμπληρωματικό τεστ Rapid Antigen 
κατά τη διαδικασία της επιβίβασης.
Απαιτείται αρνητικό αποτέλεσμα για 
την επιβίβαση στο πλοίο.
Αυτό είναι υποχρεωτικό χωρίς 
εξαιρέσεις.

Οδηγοί
Όταν είναι δυνατόν, χρησιμοποιείτε τις φόρμες 
κράτησης ή καλείτε από την καμπίνα σας, για 
να κλείσετε υπηρεσίες εν πλω. Οι υπηρεσίες 
γευμάτων θα διατίθενται σε εστιατόρια a la 
carte και μπουφέ και θα σερβίρονται από το 
πλήρωμα. Όλα τα μενού φαγητών και ποτών 
διαθέτουν κώδικες QR για όσους επιθυμούν 
να διαβάζουν τα μενού ηλεκτρονικά.
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Ταξιδιωτική ασφάλεια 
Συστήνεται έντονα ιατρική ασφάλεια 
κατά COVID-19, ασφάλεια ακύρωσης  
και ταξιδίου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κρουαζιέρας και του ταξιδίου, από τη 
στιγμή αναχώρησης από το σπίτι σας 
μέχρι τη στιγμή της επιστροφής.

Στην ξηρά 
Σας συστήνουμε έντονα να συμμετέχετε σε 
χερσαίες εκδρομές, που οργανώνει το πλοίο. 
Εντούτοις, μπορείτε να επιλέξετε να βγείτε 
στην ξηρά μόνοι σας, αλλά πρέπει πάντα 
να διασφαλίζετε τη συμμόρφωσή σας με τα 
τοπικά πρωτόκολλα υγιεινής. Σημειώστε ότι 
μπορεί να περάσετε από τυχαίους ελέγχους 
στα λιμάνια που επισκεπτόμαστε.

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα 
Αν ταξιδεύετε προς Ελλάδα , πρέπει 
να συμπληρώσετε ένα PLF (Passenger 
Locator Form). Επισκεφθείτε το Visit 
travel. gov.gr για να συμπληρώσετε 
το PLF και να ελέγξετε τις απαιτήσεις 
εισόδου από τη χώρα προέλευσής σας.




