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Εθνικότητες

Επισκεπτών

Κύριες Χώρες 

ως Πηγές 

Επισκεπτών

Η.Π.Α., Βαλκάνια,
Ελλάδα, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωµένο
Βασίλειο, Ιρλανδία, Κύπρος

*οι ταξιδιωτικοί περιορισµοί λόγω
της πανδηµίας επηρέασαν σηµαντικά 
τις χώρες προέλευσης επισκεπτών

Λιµάνια

Homeport

Εργαζόµενοι

στα Γραφεία

Εργαζόµενοι

στα

Κρουαζιερόπλοια

Πειραιάς, Λαύριο, 
Θεσσαλονίκη, Λεµεσός 

Η CELESTYAL CRUISES

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ



ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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ΚΥΠΡΟΣ

22.24%

Για την χρονική περίοδο 12/06–23/08/21

*2019: 120.000 Επισκέπτες

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

67.28%
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ &

ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
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Μ.Ο.
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
(ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)

57%



Θέτοντας διαρκώς σε ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία 
των επισκεπτών, του πληρώµατος και των τοπικών κοινωνιών που 
επισκεπτόµαστε, παρουσιάσαµε ένα ειδικά διαµορφωµένο πρόγραµµα 
κρουαζιέρων και λιµανιών που θα αξιοποιούνταν για homeporting:

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Σχεδιασµός νέων διαφορετικών σύντοµων κρουαζιέρων τριών ή τεσσάρων 
διανυκτερεύσεων πέραν των επτά διανυκτερεύσεων. 

ΜΥΘΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 
Νέο δροµολόγιο που επισκεπτόταν το λιµάνι του Λαυρίου στην Αθήνα,
τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Λεµεσό, τη Ρόδο και
τον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Βελτίωση και επίσπευση της διαδικασίας επιβίβασης και αποβίβασης των 
επισκεπτών, σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τα ισχύονται υγειονοµικά 
πρωτόκολλα. 

ΝΕΑ ΛΙΜΑΝΙΑ HOME PORT - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΛΕΜΕΣΟΣ
Προς διευκόλυνση των ταξιδιωτών από τη Β. Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την 
Κύπρο, αξιοποιήσαµε τα λιµάνια της Θεσσαλονίκης και της Λεµεσού για 
homeporting.

''ΖΗΣΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ'' 
ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Συνεργασία µε την American 
Airlines για την προώθηση 

των νέων απευθείας πτήσεων 
Η.Π.Α. - Ελλάδα

Εισαγωγή µοναδικών και 
αυθεντικών γεύσεων της 

ελληνικής κουζίνας από την 
βραβευµένη και διάσηµη 

συγγραφέα βιβλίων 
µαγειρικής, Diane Kochilas

Προσέλκυση επενδυτικού
κεφαλαίου µε σκοπό την 
στρατηγική ανανέωση

του στόλου

140 
Τουριστικοί πράκτορες από τη 

Β. Αµερική και την Ευρώπη 
συµµετείχαν σε κρουαζιέρες 

της CC, συµβάλλοντας άµεσα 
στην διεθνή ανάδειξη της 

Ελλάδας

Εγκατάσταση νέας 
πλατφόρµας κρατήσεων 

Versonix Seaware 

Ανανέωση της εταιρικής 
ταυτότητας εστιάζοντας στην 

εµπειρία του επισκέπτη. 
Βασικός στόχος είναι να 

µεταδώσουµε την αίσθηση 
του ''Ζήστε την εµπειρία της 
ζωής µας για να αποκτήσετε 
την εµπειρία του ταξιδιού''.

Αναβάθµιση του συστήµατος 
εξαερισµού των πλοίων µε 
την τελευταία τεχνολογογία 
BPI σε συνεργασία µε την 

AtmosAir Solutions

Πάνω από

70
εκπρόσωποι Μέσων και travel

bloggers/ influencers από Η.Π.Α.,
Ηνωµένο Βασίλειο, Αυστρία,

Γερµανία, Βαλκάνια, Ελλάδα και Κύπρο 
φιλοξενήθηκαν σε κρουαζιέρες

Βελτίωση της ταξιδιωτικής 
εµπειρίας µε την προσθήκη 
νέων γλωσσών που µιλά το 

προσωπικό εν πλω 
(Γερµανικά, Ισπανικά, 

Γαλλικά) 



Περίοδος: 12 Ιουνίου- 23 Αυγούστου 2021
∆είγµα: 6.500 ερωτηµατολόγια,
τα οποία συµπληρώθηκαν από

επισκέπτες που ερωτήθηκαν
κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας τους

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 2021

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
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87,27%

95,40%

97,87%

84,89%

89,09%

Υπηρεσίες καθαριότητας

Φιλοξενία εν πλω

∆ραστηριότητες εν πλω

Συνολική εµπειρία
κρουαζιέρας

Εκδροµές



ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΣΤΟ HOMEPORTING 2021

Επισκέπτες σε
ελληνικά λιµάνια

Επισκέπτες  που ξεκίνησαν
και ολοκλήρωσαν

την κρουαζιέρας τους
σε ελληνικά λιµάνια

Σύνολο επισκεπτών
(Celestyal Olympia
& Celestyal Crystal)

14.330

71.650

12.000

(14.330
x 

5 ελληνικά λιµάνια)

€ εκ.

∆απάνες επισκεπτών
από το home porting

(14.330 επισκέπτες X 400€
έξοδα ανά επισκέπτη)

€ εκ. 156€ εκ.9 + =
∆απάνες επισκεπτών σε λιµάνια προσέγγισης

71.650 επισκέψεις x 120€ 
(120€ έξοδα ανά επισκέπτη, Μ.Ο. 101 USD
σύµφωνα µε στοιχεία του 2019 της CLIA)

Ετήσιες δαπάνες επισκεπτών
σε λιµάνια home port

Προσεγγίσεις σε
ελληνικά λιµάνια

146



ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

€ εκ.26
3
€ εκ.

∆απάνη σε 
Ελληνικές 
Εταιρείες 
Τροφίµων &
Ποτών

Συνολική Ετήσια
Συνεισφορά 

Συνολικές ∆απάνες 
Επισκευών &
Συντήρησης σε 
Ναυπηγοεπισκευαστικές
Μονάδες
& Προµηθευτές. 

6
€ εκ.1

€ εκ.

1
€ εκ.

Συνολική ∆απάνη για 
Προώθηση &

∆ιαφήµιση της 
Ελλάδας

100
Μισθοί & Λειτουργικά 

Έξοδα Γραφείου

Απασχολούµενοι Ναυτικοί
& Μέλη Πληρώµατος
(αριθµός που αντιστοιχεί σε
20 µέλη πληρώµατος φορτηγών πλοίων)

11€ εκ.

Ετήσιες Άµεσες Λειτουργικές ∆απάνες 

+15€ εκ.

Ετήσιες ∆απάνες Επισκεπτών σε Λιµάνια Ηome Port

+

+

+

+



ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΠΙΟ ''ΕΞΥΠΝΕΣ''
& ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

∆εσµευόµαστε στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στη βιωσιµότητα των τοπικών κοινωνιών στις 
οποίες δραστηριοποιούµαστε.

Εφαρµόσαµε τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισµό περί 
Ανακύκλωσης στα Πλοία και της Σύµβασης του Χονγκ 
Κονγκ, προκειµένου να διασφαλίσουµε την ασφαλή 
και περιβαλλοντικά βιώσιµη διαχείριση των 
επικίνδυνων υλικών και της βιώσιµης ανακύκλωσης 
των πλοίων. 

Ακολουθήσαµε όλα τα απαραίτητα µέτρα 
προκειµένου για την ευθυγράµµιση µας µε τη 
στρατηγική του ∆ιεθνή Οργανισµού Ναυσιπλοΐας 
(ΙΜΟ) για τη µείωση αερίων του θερµοκηπίου, µε τη 
φιλοδοξία της ελάττωσης των εκποµπών αερίων 
που προέρχονται από την ναυσιπλοΐα τουλάχιστον 
κατά 50% το 2050, σε σύγκριση µε το 2008 και µε 
σκοπό να ακολουθήσουµε τον  ∆είκτη Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας των Ενεργών Πλοίων (EEXI) και τον 
∆είκτη Έντασης Άνθρακα (CII) που θα τεθούν σε 
πλήρη εφαρµογή το 2023. 



ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η Celestyal υποστήριξε ενεργά διεθνείς οργανισµούς που προωθούν την Ελλάδα
καθώς και τις τοπικές κοινότητες στους προορισµούς που επισκέπτεται.

∆ωρεά 12.000 χειρουργικών µασκών και 1.100 λίτρων αντισηπτικού υγρού 
στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας και στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Νίκαιας-Πειραιά, στα οποία νοσηλεύονταν ασθενείς µε COVID-19. 

∆ωρεά 50 κρουαζιέρων τριών διανυκτερεύσεων στο υγειονοµικό προσωπικό 
του Θριάσιου Γενικού Νοσοκοµείου. 
 
Χορηγία της Συναυλίας Κατά της Φτώχειας που οργάνωσε ο ∆ήµος Πειραιά. 

∆ωρεά 5.5 τόνων τροφίµων µακράς διάρκειας, καθώς και ειδών πρώτης 
ανάγκης και προϊόντων προσωπικής υγιεινής σε περίπου 7.500 κατοίκους που 
ήταν σε ανάγκη στους ∆ήµους της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιά καθώς 
και του Γηροκοµείου Πειραιά. 

Λειτουργία της ειδικής έκπτωσης "Hero’s Discount" σε ένδειξη ευγνωµοσύνης 
στους εργαζόµενους της πρώτης γραµµής (πυροσβέστες, αστυνοµικούς, 
τεχνικούς επείγουσας ιατρικής βοήθειας, κ.α.), τους επαγγελµατίες υγείας 
(ιατρούς, νοσηλευτές και φαρµακοποιούς) και το υπόλοιπο υγειονοµικό  
προσωπικό. 

Στήριξη της ΜΚΟ «Make a Wish»
Προσφορά δωρεάν κρουαζιέρων τριών διανυκτερεύσεων σε οικογένειες 
παιδιών που πάσχουν από νεοπλασία. 

Στρατηγική συµµαχία µε τον οργανισµό ΑΧΕΠΑ - American Hellenic Educational 
Progressive Association. Στο πλαίσιο του εορτασµού των 200 χρόνων από την 
Ελληνική Ανεξαρτησία, το 2021 τα µέλη του AΧEΠA έλαβαν ειδική έκπτωση για 
οµαδικές κρατήσεις κρουαζιέρας, τα έσοδα από τις οποίες θα προσφέρονταν 
για την υποστήριξη πρωτοβουλιών του οργανισµού. 

Συνεργασία µε το The Hellenic Initiative (ΤΗΙ). Η εταιρεία αποτελεί επίσηµο 
''Πρεσβευτή'' (Corporate Ambassador) και αποκλειστικό συνεργάτη κρουαζιέρας 
του παγκόσµιου µη κερδοσκοπικού οργανισµού. Η εταιρεία διέθεσε το 5% του  
συνολικού κόστους των δροµολογίων κρουαζιέρας που έχουν κλείσει τα µέλη 
του THI για το 2021-22, για την υποστήριξη των φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών 
του οργανισµού.

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ



Εφαρµόσαµε αυστηρά πρωτόκολλα υγείας και 
ασφάλειας και τηρήσαµε όλους τους κανονισµούς 
και τις οδηγίες που έθεσαν η Ε.Ε, η Ελληνική 
Κυβέρνηση, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας
και η ∆ιεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA).

Ενδεικτικά µέτρα προστασίας:

▸ Όλοι οι επισκέπτες έπρεπε να παρουσιάσουν 
αρνητικό µοριακό τεστ εντός των τελευταίων 72 
ωρών πριν την επιβίβασή τους. Επίσης, 
υποβάλλονταν υποχρεωτικά σε ένα επιπλέον 
δωρεάν Rapid τεστ Αντιγόνων πριν από την 
επιβίβασή τους. 

▸ Οι επιβάτες των επταήµερων κρουαζιέρων 
υποβάλλονταν σε µία επιπλέον, δωρεάν, εξέταση 
Rapid τεστ Αντιγόνων, κατά την τρίτη µέρα του 
ταξιδιού τους. 

▸ Πλήρως εµβολιασµένο πλήρωµα.

▸ Ανέπαφος θερµικός έλεγχος κατά την επιβίβαση 
αλλά και κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, 
διαθέσιµος  όλο το 24ώρο για τους επισκέπτες και 
υποχρεωτικός πριν και µετά από κάθε λιµάνι 
αποβίβασης.

▸ Χρήση συστήµατος φιλτραρίσµατος HEPA για τον 
εξαερισµό σε βασικούς χώρους του πλοίου,  όπως 
οι ιατρικές εγκαταστάσεις και οι ειδικά 
διαµορφωµένες «καµπίνες αποµόνωσης». 

▸ Χρήση ATMOS για την απολύµανση των 
συστηµάτων εξαερισµού όλων των δηµόσιων 
χώρων του πλοίου µε τη χρήση 100% εξωτερικού, 
καθαρού αέρα, χωρίς να επιτρέπει την ανακύκλωση 
του εσωτερικού αέρα. 

▸ Στους διεθνείς επιβάτες δόθηκε η επιλογή της 
διεξαγωγής της υποχρεωτικής τους εξέτασης µε τη 
µέθοδο PCR, σε µειωµένο κόστος, στο ιατρικό 
κέντρο «Cross Border MedCare» το οποίο βρίσκεται 
στην Αθήνα και αποτελεί µέλος του Οµίλου 
Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΑΤΡΙΚΗΣ. 

ΥΓΙΕΙΝΗ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΘΕΤΟΥΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

1 GOLD AWARD
STRATEGIC INVESTMENT

COOPERATION
 DEVELOPMENT

2 BRONZE AWARDS
SOCIAL RESPONSIBILITY 
ACTIONS/ CSR ACTIONS

1 SILVER AWARD
CORPORATE IDENTITY

CORPORATE REPUTATION 
MANAGEMENT-BRANDING

GUEST PROTECTION
STAFF PROTECTION

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

FIRST PLACE IN CATEGORIES
SHORE EXCURSIONS & VALUE,

SECOND PLACE IN CATEGORIES 
SERVICE & ENTERTAINMENT

CRUISERS’ CHOICE

FIRST PLACE IN
CATEGORY BEST SERVICE

AWARD FOR THE CRUISE LINE
WITH GREATEST COMMITMENT

TO THE EAST MED REGION

BEST ITINERARY FOR THE
“ 3 CONTINENTS” ITINERARY

TOP CRUISE LINE
FOR SOLO GUESTS

TOP CRUISE LINE
FOR SOLO GUESTS



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


