ARGONAUTAS LEGENDÁRIOS
ROTEIRO DO CRUZEIRO:
EGEU ECLÉTICO

O Programa Inclui

S
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em
ovembro.
& 11 de N

Grécia

• 2 noites alojamento em Atenas
• Meio-dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 7 dias pelas Ilhas Gregas & Turquia
em pensão completa (baseado na categoria IA mais
econômica
de cabinas internas)
• 3 excursões durante o cruzeiro segundo o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• 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
SEXTA: ATENAS
Na sua chegada, você será recebido e transferido para o hotel
escolhido. Resto do dia livre.
SÁBADO: ATENAS – INÍCIO DO CRUZEIRO
Pela manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e a
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. Na parte da tarde, traslado ao porto
de Lavrio para embarcar no cruzeiro de 7 dias pelas Ilhas
Gregas e a Turquia. Jantar incluído a bordo do navio. Per
noite em navegação.
DOMINGO & SEGUNDA: ISTAMBUL
Na parte da tarde chegada na cidade mística de Istambul, a
qual une os dois continentes de Ásia e da Eurospa.
Aproveite o seu tempo livre para explorar esta mágica cidade,
a sua história bizantina e se perda na sua famosa
vida noturna. Excursão incluída passando pelo estreito
do Bósforo, onde você terá a oportunidade de tirar fotos
incríveis. No passeio em barco, você passará pelos palácios
Dolmabahce e Ciragan. No lado asiático, você visitará o
Palácio Beylerbeyi, a residência de verão dos Sultões, o
Castelo da Anatólia e a magnífica Villa Kanlica, que parece
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“se apoiar” no Bósforo. A magia desta viagem termina no
mercado do Grande Bazar, que nunca dorme. Durante a
excursão, você terá a oportunidade de fazer compras, como
tapetes, joias, couro e outras lembranças. Se informa que o
navio permanecerá todo o Domingo em Istambul. Noite a
bordo e navegação a ser continuada na Segunda a noite.
TERÇA: KAVALA
Na parte da manhã chegada em Kavala: cidade portuária
histórica nas encostas do Monte Symvolo, em uma região
cuja riqueza natural, especialmente de ouro e prata, atraiu
colonizadores de Tasos, depois foi Filipe II da Macedônia
quem a anexou ao nascente Império Macedônio. Os romanos
a adornaram, ligando-a a outras cidades importantes com
a Via Eganatia, os bizantinos a fortificaram e os otomanos
deixaram também sua marca. Possibilidade de fazer uma
visita opcional no centro da cidade de Kavala ou na antiga
cidade de Filipos. O cruzeiro partirá no final da tarde. Noite
a bordo.
QUARTA: TESSALÔNICA
Dia inteiro para desfrutar desta cidade atraente, a segunda
maior da Grécia, cujas paredes bizantinas mantêm uma
atraente mescla de paisagens arquitetônicas, com suas ruas
sinuosas tomadas na Cidade Alta, que se transformam
em grandes avenidas abertas à beira-mar. Explorando o
centro, encontrará vestígios dos impérios romano, bizantino
e otomano nos diferentes monumentos espalhados pela
cidade, com a sua tradição multicultural, o porto mais

muitos como o Continente da Atlântida Perdida. Excursão
incluída ao pitoresco vilarejo de Oia com suas cúpulas azuis,
paisagens maravilhosas e um dos
melhores pores-do-sol do mundo. Aproveite o seu dia na
ilha. Noite a bordo.

importante dos Balcãs, um cruzamento de civilizações, um
enclave importante entre o Oriente e o Ocidente. Noite a
bordo.
QUINTA: VOLOS
Chegada bem cedo na pitoresca cidade de Volos onde você
terá praticamente quase um dia inteiro para relaxar.
Esta cidade tem uma história antiga como a casa mítica de
Jason e os Argonautas e há algumas jóias escondidas aqui
que você pode encontrar ao passar pelas ilhas ou Pelion.
Aproveite os bons restaurantes e emerja-se com o ritmo
diários dos seus habitantes locais. Saída na parte da tarde.
Noite a bordo.

SÁBADO: LAVRIO / ATENAS
Chegada na parte da manhã ao porto de Lavrio. Após
seu café da manhã, desembarque e traslado para o hotel
escolhido em Atenas. Dia livre na vibrante cidade de Atenas
para atividades pessoais, compras ou um passeio opcional.
DOMINGO: ATENAS / AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque
no seu voo de partida.

SEXTA: SANTORINI
O porto de hoje é a mágica ilha de Santorini, acreditada por

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMEIRA 4*
Preços em $ USD por pessoa para 2022
21 / 28 OUTUBRO & 04 / 11 NOVEMBRO

CATEGORIA LUXO 5*

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

2.298 $

1.598 $

1.475 $

2.440 $

1.670 $

1.532 $

2.598 $

1.750 $

1.632 $

		
		
TAXAS PORTUÁRIAS CRUZEIRO					
339 $				

49

