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O Programa Inclui

Nota: Os hotéis incluídos na Itália para este roteiro
são de 4* estrelas para ambas opções.

Itália

• 1 noite alojamento em Veneza
• 1 noite alojamento em Florença
• 3 noites alojamento em Roma
• Guia profissional acompanhante durante o passeio de
ônibus (independentemente do número de passageiros) em
idioma Espanhol
• Passeios panorâmicos com guia local em Florença e Roma
• Barco em Veneza com cruzeiro pelas ilhas da lagoa
• Caminhada pelo bairro Trastevere em Roma
• Traslados de chegada e saída
• Café da manhã diário

Grécia

• 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
• 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
TERÇA: VENEZA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Alojamento Às
19h30, a reunião com o guia será realizada na recepção do
hotel, onde encontraremos o restante dos participantes.
Contemplaremos o rosário de 118 ilhas interligadas por 400
pontes e cercadas por 150 canais, certamente um prazer para
os sentidos. Possibilidade de visitar opcionalmente Veneza
iluminada.
QUARTA: VENEZA / PISA / FLORENÇA
Café da manhã. Tomaremos um barco para a Plaza de San
Marco, onde faremos um tour de orientação destacando
a Basílica, o Campanile, o Palácio Ducal etc., com a
possibilidade de visitar um forno onde nos mostrarão a
arte do vidro de Murano. Opcional passeio de gôndola.
Continuação e partida para Pisa para conhecer sua famosa
“Torre Inclinada”. Continuação para Florença.
QUINTA: FLORENÇA / ROMA
Café da manhã e passeio panorâmico na Piazza de la
Signoria, o Duomo, a impressionante Santa Maria dei Fiore,
o Battisterio, a Santa Croce, a Ponte Vecchio, etc. Tempo livre
e à tarde, continuação para Roma. Chegada e visita opcional
a Roma barroca.
SEXTA: ROMA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lungotevere, Porta
Ostiense, Termas de Caracalla, Santa Maria Maior, São João
de Latrão, Coliseu, Fora Imperial, Praça de Veneza, Teatro
Marcello, Circus Massimo, Boca da Verdade. Caminhada
incluída no bairro Trastevere. Possibilidade de visitar
opcionalmente os Museus do Vaticano.

58

SÁBADO: ROMA (NÁPOLES / CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para visitar opcionalmente Nápoles
e Capri.
DOMINGO: ROMA / ATENAS
Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao
aeroporto. Saída para o seu voo com destino para Atenas
(não incluído). Na sua chegada na Grécia, você será recebido
e transferido para o hotel escolhido. Resto do dia 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 / ATENAS
Chegada cedo pela manhã no porto de Lavrio. Após seu
café da manhã a bordo, desembarque e traslado para o
hotel escolhido. Dia livre na vibrante cidade de Atenas para
atividades pessoais, compras ou um passeio opcional.
SÁBADO: ATENAS
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.
DOMINGO: ATENAS / AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque
no seu voo de partida.

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

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

MARÇO / ABRIL / NOVEMBRO

3.396 $

2.440 $

2.355 $

3.570 $

2.542 $

2.468 $

MAIO / JUNHO / JULHO / AGOSTO / OUTUBRO

3.647 $

2.633 $

2.485 $

3.932 $

2.790 $

2.637 $

SETEMBRO

3.765 $

2.722 $

2.545 $

4.050 $

2.880 $

2.696 $

TAXAS PORTUÁRIAS CRUZEIRO

199 $
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