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Νέες αφίξεις πολυτελούς κρουαζιέρας στη 
Σύρο. Διευκρινίσεις για θέματα κρουαζιέρας. 
 

 

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων με ιδιαίτερη χαρά και σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωσή του 

(30/10/2018), ανακοινώνει τις καινούριες προσεγγίσεις πολυτελών κρουαζιερόπλοιων για 

το 2020 που επιβεβαιώθηκαν μέσω ειδικών συνεργατών από τις εταιρείες κρουαζιέρας. 

Le Bougainville - Ponant Cruises || 3 αφίξεις: 20.07.2019, 25.07.2019, 02.08.2019  

Le Lyrial - Ponant Cruises || 1 άφιξη 12.07.2020 

Oceania Sirena - Oceania Cruises || 1 άφιξη 13.05.2020 

 

Με αφορμή δημοσιεύματα σε ΜΜΕ τοπικής αλλά και πανελλήνιας εμβέλειας, αλλά και 

ερωτήματα μελών του που προέκυψαν και με τα οποία ζητούν διευκρινίσεις για το θέμα της 

κρουαζιέρας, σας αποστέλλεται η συνολική λίστα των μέχρι στιγμής προσεγγίσεων και 

πάντα με βάση την ενημέρωση που έχει το Επιμελητήριο από τις εταιρείες κρουαζιέρας, που 

έχουν οριστικοποιηθεί για τη διετία 2019-2020 καθώς και λίγα λόγια που αφορούν την κάθε 

εταιρεία για να διαπιστώσετε κι εσείς το μέγεθος και τη δυναμική τους στον τομέα της 

πολυτελούς κρουαζιέρας. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων 

προχώρησε στην επιλογή των συγκεκριμένων κρουαζιερόπλοιων αφού έλαβε υπόψιν του τις 

σημερινές υποδομές του Λιμένα Ερμούπολης Σύρου και βεβαιώθηκε ότι το βύθισμά τους 

επιτρέπει την προσέγγισή τους σε αυτόν. Εφόσον υπάρξουν αλλαγές στις υποδομές υποδοχής 

κρουαζιερόπλοιων (π.χ. πλωτές εξέδρες), το Επιμελητήριο θα έχει τη δυνατότητα να 

εξασφαλίσει την προσέγγιση περισσότερων και μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2020 (όπως ισχύει στις 30/10/2018) 

 

ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΑΦΙΞΗΣ 

2019 

Wind Star Windstar Cruises  15.05.2019 

Wind Star Windstar Cruises  25.05.2019 

Seabourn Odyssey 
Seabourn Cruises/Carnival Corp. 

19.07.2019 

 

Τμήμα Επικοινωνίας & Κατάρτισης 

Απόλλωνος & Λαδοπούλου 

Τ. Κ. 84100, Ερμούπολη (Σύρος) 

+30 22810 82346 

+30 22810 86555 

 spapakosta@cycladescc.gr 

 www.e-kyklades.gr  
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Group 

Le Bougainville Ponant Cruises 20.07.2019 

Le Bougainville Ponant Cruises 25.07.2019 

Le Bougainville Ponant Cruises 02.08.2019  

Seabourn Odyssey 
Seabourn Cruises/Carnival Corp. 

Group 
16.08.2019 

Seabourn Odyssey 
Seabourn Cruises/Carnival Corp. 

Group 
13.09.2019 

Yacht LE PONANT Ponant Cruises 20.11.2019 

 
      

2020 

Oceania Sirena  Oceania Cruises  13.05.2020 

Silversea Shadow  Silversea Cruises 24.05.2020  

Le Lyrial Ponant Cruises 12.07.2020 

Le Bougainville Ponant Cruises 21.07.2020 

Silversea Shadow  Silversea Cruises 27.07.2020 

Wind Star Windstar Cruises 5.08.2020  

Le Bougainville Ponant Cruises 08.08.2020 

Wind Star Windstar Cruises 15.08.2020 

 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

Windstar Cruises 

Η εταιρεία Windstar Cruises εδρεύει στο Seattle των ΗΠΑ, ανήκει στην διεθνή εταιρεία 

τουριστικής ανάπτυξης Xanterra Parks & Resorts (με πολυτελή ξενοδοχεία, πάρκα και resorts 

σε όλο τον κόσμο), και δραστηριοποιείται στην κατηγορία των πολυτελών μικρών 

κρουαζιερόπλοιων – mega yachts που μπορούν να φιλοξενήσουν από 150 μέχρι 320 επιβάτες 

υψηλών προδιαγραφών που ενδιαφέρονται για θαλάσσιες περιηγήσεις με πολυτέλεια και 

αποκλειστικότητα (exclusivity). Στα πολλά χρόνια πετυχημένης λειτουργίας της, έχει αποκτήσει 
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το δικό της κοινό από μικρής ηλικίας φυσιολάτρες και καθηγητές μέχρι πετυχημένους 

επιχειρηματίες και διπλωμάτες. 

Ponant Cruises 

H εταιρεία Ponant Cruises εδρεύει στην Μασσαλία και ανήκει στην πολυεθνική Artemis που 

εξειδικεύεται στα πολυτελή καταναλωτικά προϊόντα και αξεσουάρ. Διαθέτει μικρού και 

μεσαίου μεγέθους κρουαζιερόπλοια – mega yachts, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία 

υπερπολυτελείας. Πιο συγκεκριμένα, το yacht LE PONANT είναι ένα υπερπολυτελές, 

σύγχρονο, μικρό κρουαζιερόπλοιο, με ιστία, που προσφέρει στους επιβάτες του την 

απόλαυση της μικρής κρουαζιέρας με τις ανέσεις ενός mega yacht. Φιλοξενεί στις 32 σουίτες 

του 70 περίπου επιβάτες με πολύ ποιοτικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Το 

κρουαζιερόπλοιο Le Bougainville είναι υπερπολυτελές και ανήκει στην κατηγορία της micro 

cruising-mega yachting με μήκος 130 μέτρα. Διαθέτει όλες τις κορυφαίες τεχνολογίες για τις 

ανέσεις των 200 επιβατών του, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή την 

στιγμή είναι υπό κατασκευή. Η εταιρεία είχε ήδη οριστικοποιήσει 4 αφίξεις για το 2019 και 

μόλις επιβεβαίωσε άλλες 3 νέες αφίξεις για το 2020. Έχει επίσης ανακοινώσει ένα εκτενές 

πρόγραμμα κατασκευής υπερσύγχρονων νεότευκτων κρουαζιερόπλοιων. 

Oceania Cruises 

Επίσης η εταιρεία Oceania Cruises ανήκει στον Όμιλο της  Norwegian Cruise Line Holding που  

διαθέτει δύο brand στην κατηγορία υπερπολυτελείας, την Oceania Cruises και την Regent 

Cruises με στόλο από 6 κρουαζιερόπλοια μικρού και μεσαίου μεγέθους και με παραγγελίες 

νεότευκτων για τα επόμενα χρόνια. Στη Σύρο έχει προγραμματίσει δοκιμαστική προσέγγιση στις 

13/5/2020 με το υπερπολυτελές Oceania Sirena (700 επιβατών, 350 μελών πληρώματος, 180 

μ. μήκους). Αδελφά κρουαζιερόπλοια με το Oceania Sirena είναι και όλα τα κρουαζιερόπλοια 

της Azamara Club Cruises (3), θυγατρικής της Royal Caribbean Cruise Line (RCCL), η οποία 

έχει ήδη δεχθεί πρόταση να εντάξει τη Σύρο στα προγράμματά της. 

Seabourn Cruises 

Το κρουαζιερόπλοιο Seabourn Odyssey ανήκει στην εταιρεία Seabourn Cruises, μέλος του 

Ομίλου Carnival Corp, και όπως αποδείχθηκε πέρυσι στην πράξη οι επιβάτες του ήταν 

υψηλής αγοραστικής δύναμης. Το τουριστικό profile του νησιού και οι συντονισμένες 

προσπάθειες όλων είχαν ως αποτέλεσμα το υψηλού επιπέδου κοινό των επιβατών του 

κρουαζιερόπλοιου να αποκομίσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις για το νησί. Όλα τα παραπάνω 

δεδομένα συνέβαλαν ώστε η Σύρος να ενταχθεί, ως προορισμός από την εταιρία, με το 

συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο και για το 2019 με τρεις συνολικά προσεγγίσεις, στο πλαίσιο 

θεματικής κρουαζιέρας με τίτλο «Tα διαμάντια της Αδριατικής και της ΝΑ Μεσογείου».  

Silversea Cruises 

Ειδικά για το Silversea Shadow θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι ανήκει στην εταιρεία 

Silversea Cruises με έδρα το Μονακό και πρόσφατα η εταιρεία εξαγοράστηκε από τον Όμιλο 

της RCCL που πλέον αποτελεί τον μεγαλύτερο διαχειριστή κρουαζιερόπλοιων στην 
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κατηγορία υπερπολυτελείας. Πρόκειται για ένα υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο μεσαίου 

μεγέθους και 7 αστέρων που εγγυάται την υπέρτατη πολυτέλεια στους επιβάτες του, αφού 

για τους 450 επιβάτες που μπορεί να φιλοξενήσει, διαθέτει πλήρωμα 350 ατόμων. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει την καλύτερη δυνατή αναλογία επιβατών-πληρώματος στην κατηγορία 

του. Οι επιβάτες του διαθέτουν υψηλή αγοραστική δύναμη και το Επιμελητήριο Κυκλάδων 

σχεδιάζει να προτείνει στην εταιρεία κρουαζιέρας εκδηλώσεις υποδοχής, εφόσον αυτό κριθεί 

απαραίτητο. 


