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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 a 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)

Dubai

• 4 noites alojamento em Dubai
• Meio dia de visita da cidade de Dubai
• Jeep safari no deserto com jantar (em Inglês)
• Jantar no cruzeiro Dhow (em Inglês)
• Dia completo em Abu Dhabi com almoço
• Guia profissional em Espanhol durante as visitas
guiadas
• Entradas e visitas aos sítios conforme itinerário
(exceto entradas no Parque Ferrari)
• Todos os traslados segundo o itinerário
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Espanhol
durante a estadia (Contato –Whats’ app)

ITINERÁRIO
SEXTA: ATENAS
Na sua chegada, você será recebido e transferido para o hotel
escolhido. Resto do dia livre.
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
Dia livre na vibrante cidade de Atenas para atividades
pessoais, compras ou um passeio opcional.
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.
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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 / DUBAI
Chegada cedo de manhã no porto de Lavrio. No horário
indicado, traslado ao aeroporto de Atenas e saída com o seu
voo para Dubai (não incluído). Na sua chegada ao aeroporto
internacional de Dubai, você será recebido e transferido para
o hotel escolhido. Resto do dia livre.
Necessariamente o voo de saída deve ser depois
das 12h00 da manhã.
SÁBADO: DUBAI
CCafé da manhã no hotel. Visita pela cidade moderna
com guia em idioma Espanhol. Saída do hotel para Deira,
passando pelo Souk dos temperos, atravessando o Canal e
visita ao Museu de Dubai. Em seguida visita da Mesquita
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de Jumeirah. Parada para fotos no Burj-Al-Arab, o único
hotel 7* estrelas no mundo. Passaremos pelo Burj Khalifa,
o edifício mais alto do mundo, o World Trade Center e o
Centro Financeiro Internacional. Regresso para Dubai.
Tarde livre. À noite saída por volta das 19h30 para desfrutar
do riacho de Dubai em um cruzeiro típico, navegando 2
horas a bordo de um Dhow, um navio usado no século
passado para transportar mercadorias nos países vizinhos.
Sua viagem o levará desde a foz até o final do mesmo riacho e
até o iluminado Dubai Creek Golfe Clube, que se assemelha
às velas de um navio. Jantar incluído. Retorno ao hotel.
DOMINGO: DUBAI
CCafé da manhã no hotel e manhã livre. À tarde excursão
por Land Cruisers com saída do hotel por volta das 15h00 –
15h30 para realização de um safari no deserto em veículos
tipo 4X4 com capacidade de até 6 pessoas por veículo. Um
passeio emocionante pelas fantásticas dunas de areia. Você
poderá tirar fotografias únicas do pôr-do-sol árabe. Após o
pôr-do-sol, atrás das dunas de areia dourada, iremos a um
acampamento no deserto. Envolva-se com a
atmosfera árabe tradicional: o odor de espetinho de carneiro,
as fogueiras, o cheiro de tubos e os sons relaxantes da música
Árabe, elementos de uma noite inesquecível. Depois ter
recuperado as forças, após o seu jantar, uma dançarina lhe
mostrará a antiga arte da dança do ventre. O esqui nas dunas

de areia e as tatuagens de hena se encontram incluídas junto
a água, refrescos e café. Retorno ao hotel por volta das 21h30.
SEGUNDA: DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
Café da manhã no hotel. Visita de um dia inteiro a Abu
Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, com guia em
idioma Espanhol. Turnê de 2 horas desde Dubai, passando
pelo porto de Jebel Ali, o maior porto artificial do mundo, até
chegar em Abu Dhabi. Parada para tirar fotos da Residência
Jazira, ex-residência do Sheik Zayed, antigo presidente dos
EAU e Pai da Nação. Admiramos a Mesquita do Sheik Zayed,
a terceira maior do mundo, assim como o túmulo do mesmo.
Continuaremos nossa viagem até a ponte de Al Maqta
passando por uma das áreas mais ricas de Abu Dhabi, a área
de Ministros. Chegada à rua Corniche que é comparada a
Manhattan. Almoço em um restaurante de um hotel de 5*.
Parada para fotos no hotel Emirates Palace. Seguimos até
Al Batee, onde se encontram os palácios da família Real.
Ao regresso para Dubai passaremos pelo Parque da Ferrari
(ingressos excluídos) para tirar fotos e fazer compras.
Retorno a Dubai. Alojamento.
TERÇA: DUBAI / 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

CATEGORIA LUXO 5*

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

2.533 $

1.770 $

1.662 $

2.926 $

1.937 $

1.857 $

3.248 $

2.097 $

2.036 $

MAIO / JUNHO / JULHO / AGOSTO / OUTUBRO

2.589 $

1.855 $

1.709 $

2.938 $

1.989 $

1.866 $

3.337 $

2.193 $

2.074 $

SETEMBRO

2.704 $

1.933 $

1.766 $

3.033 $

2.105 $

1.955 $

3.452 $

2.281 $

2.131 $

OUTUBRO

2.794 $

1.990 $

1.807 $

3.410 $

2.265 $

2.106 $

3.748 $

2.430 $

2.294 $

MARÇO / ABRIL / NOVEMBRO

TAXAS PORTUÁRIAS CRUZEIRO

199 $
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