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• 3 noites alojamento em Atenas
• Meio-dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia
em pensão completa (baseado na categoria IA mais
econômica de cabinas internas)
• 2 excursões durante o cruzeiro segundo o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Circuito de 2 dias “Delfos & Meteora” em meia pensão
em hotéis de Categoria Turística (na categoria 3*) ou
Categoria Primeira (nas categorias 4* e 5*)
• Guia profissional em Espanhol durante as visitas
guiadas
• Entradas e visitas aos sítios conforme itinerário
• Todos os traslados segundo o itinerário (sendo
os traslados de chegada e saída com assistência em
Português)
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Português durante
a estadia (Contato –Whats’ app)
• Impostos hoteleiros * (ver página 120)

ITINERÁRIO
QUINTA: ATENAS
Na sua chegada, você será recebido e transferido para o
hotel escolhido. Resto do dia livre.
SEXTA: ATENAS / DELFOS / METEORA
Café da manhã no seu hotel e saída para iniciar o
Circuito de 2 dias. Saída em direção a Delfos (cidade
conhecida como o centro do mundo), para visitar o
museu local onde poderemos ver a famosa estátua o
“Cocheiro de Bronze”. Visita ao sítio arqueológico de
Delfos e na parte da tarde saída até Kalambaka. Jantar
e alojamento.
SÁBADO: METEORA / ATENAS
Visita em Meteora, lugar onde a beleza natural da região
é cruzada com os seus eternos monastérios, situados
sobre rochas altas. Saída para Atenas, passagem por
Termopilas onde se encontra a estátua do Rei de Esparta
Leônidas. Chegada e regresso ao seu hotel em Atenas ao
entardecer.
DOMINGO: ATENAS
Pela manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e a
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Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Portão de Adriano, Estádio Panatenáico e outros
míticos monumentos. Finalizando o tour panorâmico,
visitaremos a espetacular Acrópole. Tarde livre.
SEGUNDA: ATENAS / LAVRIO / MYKONOS
No horário indicado, traslado para o porto de Lavrio
(situado aproximadamente a 60 km do centro de
Atenas), para embarcar no cruzeiro de 4 noites que o
levará primeiramente á excitante ilha de Mykonos.
Uma ilha famosa por suas praias maravilhosas, lojas
internacionais e incrível vida noturna. Saída de
Mykonos no final da noite. Noite a bordo.
TERÇA: KUSADASI / PATMOS
Hoje o primeiro porto de escala será Kusadasi. O
porto onde se encontra a antiga cidade de Éfeso, uma
das cidades escavadas e mais conservadas até os dias
de hoje. Excursão incluída em Éfeso. Após o almoço o
navio seguirá em direção a ilha de Patmos, onde você
terá a oportunidade de aproveitar o tempo livre na
pequena praia de Escala ou de participar na excursão
opcional para visitar o Monastério de São João e a Grota
onde foi escrito o livro da Revelação. Saída de Patmos
após as 21h00. Noite a bordo.

QUARTA: RODAS
Chegada bem cedo na parte da manhã no primeiro
porto de Rodas, conhecida como a ilha das rosas.
Excursão incluída ao sul da ilha para visitar a cidade
de Lindos, que tem a sua antiga Acrópole na montanha
e logo abaixo a bonita baía de São Paulo. No centro de
Rodas medieval, verás a Cidadela dos Cruzados dos
Cavaleiros da Ordem de São João, que na época deixou
atrás seus domínios para lutar contra o sultão Suleimão
o Magnífico.
Dia inteiro para relaxar. Saída de Rodas no final da
tarde. Noite a bordo.
QUINTA: HERAKLIO / SANTORINI
Chegada bem cedo na parte da manhã no primeiro
porto de Heraklio em Creta. Excursão opcional ao
Palácio de Knossos, centro da civilização Minóica e
local do famoso labirinto do Minotauro. Depois do
almoço saída á mágica ilha de Santorini, acreditada

por muitos como o Continente da Atlântida Perdida.
Excursão opcional ao pitoresco vilarejo de Oia com
suas cúpulas azuis, paisagens maravilhosas e um dos
melhores pores-do-sol do mundo. Saída de Santorini
após as 21h00. Noite a bordo.
SEXTA: LAVRIO / AEROPORTO
Chegada cedo pela manhã no porto de Lavrio. Após seu
café da manhã a bordo, no horário indicado, traslado
ao aeroporto para embarque no seu voo de partida.
Necessariamente o voo de saída deverá ser depois das
12h00 horas da manhã.

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMEIRA 4*
Preços em $ USD por pessoa para 2022

CATEGORIA LUXO 5*

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

MARÇO / ABRIL / NOVEMBRO

2.078 $

1.450 $

1.336 $

2.298 $

1.575 $

1.440 $

2.542 $

1.675 $

1.490 $

MAIO / JUNHO / JULHO / AGOSTO / OUTUBRO

2.376 $

1.670 $

1.482 $

2.646 $

1.816 $

1.612 $

2.878 $

1.920 $

1.662 $

SETEMBRO

2.492 $

1.750 $

1.595 $

2.755 $

1.898 $

1.666 $

2.988 $

1.999 $

1.722 $

TAXAS PORTUÁRIAS CRUZEIRO					
199 $				
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