
186 Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

Dia 1º (Dom): Brasil 
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Europa. 

Dia 2º (Seg): Veneza 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre para conhecer está cidade única da Itália 
localizada sobre uma ilha e cercada por famosos 
canais. Acomodação no hotel em Mestre. 

Dia 3º (Ter): Veneza 
Café da manhã. Saída ao tronchetto para embar-
car no Vaporetto que nos conduzirá a São Mar-
cos. Visita a pé da cidade pela manhã. Tempo 
livre para almoçar e conhecer a cidade. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Opcionalmente po-
deremos dar um passeio em gondola por seus 
canais. (Passeio de gondola incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel em Mestre. 

Dia 4º (Qua): Veneza / Pádua / Florença 
(475 km) 
Café da manhã. Tempo livre até nossa saída à 
Pádua. Parada e tempo livre para poder visitar 
a Basílica de Santo Antônio. Continuação a Flo-
rença, possivelmente a mais bela cidade italiana 
e centro da arte mundial, onde chegaremos ao 
final da tarde. Acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qui): Florença 
Café da manhã. Pela manhã percorreremos o 
centro artístico da cidade com seu Duomo, o 
Campanário de Giotto, o Batistério de San Gio-
vanni, a igreja de São Lourenço, a Praça da Sig-
noria, a Loggia de Lanzi e a igreja de Santa Maria 
de Fiore, terminando na ponte Vecchio, antigo 
centro comercial da cidade. (Almoço incluído no 
Pacote Plus P+). Pela tarde sugerimos visitar o 
famoso museu da Academia para poder admirar 
entre suas obras o David de Michelangelo. Aco-
modação no hotel. 

Dia 6º (Sex): Florença / Siena / Assis / 
Roma (382 km) 
Café da manhã. Saída para realizar um dos dias 
mais completo da nossa viagem. Pouco mais 
tarde estaremos na Praça do Campo de Siena, e 
recordaremos as belas imagens da famosa “co-
rrida do p3alio” que é celebrada todos os anos. 
Continuação da viagem com destino a Assis, a ci-
dade de São Francisco. Tempo livre para almoçar 

e conhecer as basílicas superior e inferior. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Continuação 
a Roma. A última hora faremos um passeio por 
Roma iluminada (durante as datas de primavera 
e verão, por anoitecer mais tarde, as visitas se 
farão ainda com a luz do dia) para admirar todo o 
esplendor da cidade e seus belos monumentos. 
Acomodação no hotel. 

Dia 7º (Sáb): Roma 
Café da manhã. Saída para realizarmos opcional-
mente a visita detalhada do Vaticano incluindo 
seus museus, Capela Cistina e Basílica do Vati-
cano. (Visita ao Museu do Vaticano incluída no 
Pacote Plus P+). Logo após a visita do Vaticano 
faremos um passeio panorâmico pela cidade 
eterna visitando a Praça de Veneza com o mo-
numento Emmanuel II, os Foros Imperiais e Ro-
manos, São Joao das Letras, o templo de Vesta, 
o Coliseu, Arco de Constantino, a Via Veneto e 
o Castelo de St. Ângelo. Ao término do nosso 
passeio sugerimos desfrutar de um almoço em 
um restaurante típico italiano. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel. 

Dia 8º (Dom): Roma 
Café da manhã e dia livre para desfrutar desta 
cidade. Acomodação no hotel. 

Dia 9º (Seg): Roma / Atenas (Avião) 
Café da manhã no hotel e dia livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para sair em voo até Ate-
nas. Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel. 

Dia 10º (Ter): Atenas 
Café da manhã. Saída para realizar nossa primeira 
visita ao Estádio Panatenaico, construído em puro 
mármore branco, onde foram celebrados os pri-
meiros Jogos Olímpicos da era moderna (1896). 
Paramos para contemplar o templo dedicado a 
Zeus, pai de todos os deuses. Continuação da vi-
sita panorâmica pelas avenidas mais importantes 
da cidade, o Parlamento com a Tumba do Sol-
dado Desconhecido, onde se realiza a tradicional 
troca de guardas; Museu da Moeda; Catedral 
Católica; o conjunto de edifícios neoclássicos da 
Academia, Universidade e Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita ao recinto arqueológico 
de Acrópoles: os Propileos, a porta por onde pas-
savam as procissões das Panateneas, nas quais 

jovem levavam oferendas e presentes; o Templo 
de Atena Niké (Atena Vitoriosa) em memória da 
vitória sobre os Persas; o Templo de Erecteion 
com as esculturas representando belas donzelas 
sustentando o teto da varanda, consagrado as 
antigas divindades atenienses como Poseidon 
e Atenas, os dois deuses que de acordo com a 
lenda disputaram a proteção da cidade, e o Par-
thenon, o maior templo dórico peripteral, obra 
mestra de Ictinus e Fidias, consagrado a divin-
dade da cidade de Atenas. Na encosta meridio-
nal de Acrópoles, poderemos admirar o antigo 
Odeon de Herodes Ático, destacável por sua 
acústica que ainda se utiliza para apresentações 
de verão. Acomodação no hotel. 

Dia 11º (Qua): Atenas / Epidauro / Mice-
nas / Olímpia 
Café da manhã. Saída em direção ao Canal de 
Corinto, onde realizaremos nossa primeira pa-
rada. Seguiremos viagem até Epidauro, onde 
se encontra o Santuário de Asclepio e o famoso 
Teatro de Epidauro, conhecido mundialmente 
por sua acústica natural, obra única do século 
IV a.c. Na continuação chegaremos a Mecenas, 
uma das Acrópoles mais famosas da época 
pré-histórica, onde visitaremos as muralhas Ci-
clopes, a Porta dos Leões, o Cemitério das Tum-
bas Reais, a Tumba de Agamemnon e o museu 
de Mecenas. Pela tarde, atravessaremos o Pelo-
poneso central e chegaremos a Olímpia. Jantar 
e acomodação no hotel. 

Dia 12º (Qui): Olímpia / Delfos 
Café da manhã. Visita da cidade antiga de 
Olímpia, centro de veneração a Zeus, onde na 
antiguidade era celebrada a cada 4 anos as com-
petições olímpicas. Visita ao Estádio, Templo de 
Zeus e demais instalações olímpicas, assim como 

a visita ao Museu de Olímpia, onde poderemos 
contemplar entre outras obras, a maquete do 
Santuário de Zeus, os frontões do Templo e a 
famosa estátua de Hermes de Praxiteles. Pela 
tarde, atravessaremos o trecho do Rio à Antirion, 
passando pela nova ponte colgante, a maior da 
Europa, chegando à Delfos. Jantar e acomo-
dação no hotel. 

Dia 13º (Sex): Delfos / Kalambaka 
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida 
como o centro do mundo na antiguidade, visita-
remos o Oráculo de Apolo, um dos mais sagrados 
santuários da Grécia, situado no monte Parnaso, 
a fonte de Castalia e Marmoraria e o Museu onde 
entre outras obras, veremos a famosa estátua de 
bronze “o cocheiro de Delfos”. Saída até Kalam-
baka. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 14º (Sáb): Kalambaka / Atenas 
Café da manhã. Visita dos mosteiros colgantes 
de Metéora, centro religioso e monástico entre 
os séculos XII-XVIII. De regresso a Atenas passa-
mos por Termopilas, onde se encontra a estátua 
do Rei Espartano Leônidas. Regresso à Atenas. 
Chegaremos aproximadamente às 19h00. Aco-
modação no hotel. 

Nota: almoços não incluídos. Bebidas não incluí-
das nos jantares. 

Dia 15º (Dom): Atenas 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem! 

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

A partir de 2.480€
+

13

15 Dias
Visitando:  Veneza / Pádua / Florença / Siena / Assis / Roma / Atenas / Metéora / Kalambaka /  Delfos / Olímpia / Ar-

gólida / Atenas. Ext. Cruzeiro Pelo Egeu

Itália e Grécia      

Cidade Cat. Confort Cat. Superior

Veneza Alexander-Mestre / Russott Delfino-Mestre /Lugano Torretta - Mestre 

Florença The Gate / Delta Florence Rafaello / Nil 

Roma Barcelo Aran Park / Ibis Fiera Barcelo / Aran Martegna 

Atenas Stanley  / Polis Grand Zafolia  / Titania 

Olympia Neda Arty Grand / Amalia 

Delfos Hermes / Olympic Amalia 

Kalambaca Orfeas Amalia  

Hotéis previstos ou similares

Opção extensão cruzeiro pelo Egeu

3

Abril 05, 12, 19, 26

Maio 03, 10, 17, 24, 31

Junho 07, 14, 21, 28

Julho 05, 12, 19, 26

Agosto 02, 09, 16, 23, 30

Setembro 06, 13, 20, 27

Outubro 04, 11, 18, 25

Novembro 01, 08

2020

Saídas 2020

A VENEZA: DOMINGOS

• Taxas de Turismo serão cobradas no ato da reserva, valores aproximados 40 €
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187Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

• Taxas de estadia e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que se cobram pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pago direto pelo cliente 30 €.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação com café da manhã durante 

todo o roteiro. 
• 3 jantares incluídos de acordo com o roteiro. 
• Transporte em ônibus de turismo. 
• Acompanhamento de um guia durante todo o 

passeio europeu em ônibus. 
• Visitas indicadas no itinerário com guias locais 

falando espanhol. 
• Voo de linha regular desde Roma até Atenas. 
• Seguro de proteção e assistência de viagem 

MAPAPLUS. 

O Tour IncluiSI

• Hospedagem em Atenas na categoria es-
colhida em base de acomodação e café da 
manhã. 

• Traslado de saída do porto ao aeroporto. 
• Cruzeiro pelo Egeu em barco da Celestyal 

Cruises segundo roteiro indicado em regime 
de Pensão Completa e em cabines interiores 
ou exteriores segundo a categoria escolhida. 

• 2 excursões no cruzeiro indicadas no roteiro. 
• Bebidas incluídas no cruzeiro “Blue Drinks”. 
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

Extensão Cruzeiro Pelo Egeu 

Dia 1º (Dom): Atenas 
Café da manhã. Dia livre para seguir desfrutando 
desta cidade. Acomodação no hotel. 

Dia 2º (Seg): Atenas / Cruzeiro: Mykonos 
Café da manhã. Traslado ao porto de Pireus para 
embarcar no cruzeiro que sai às 11h30. Chegada 
a Mykonos às 18h00. Tempo livre para desfru-
tar desta ilha e saída novamente às 23h00 com 
destino a Kusadasi (Turquia). Pensão completa 
a bordo. 

Dia 3º (Ter): Em Cruzeiro: Kusadasi / 
Patmos 
Chegada ao porto de Kusadasi às 07h30 e saída 
novamente às 13h00.

Inclui excursão à Éfeso, onde veremos amos-
tras imortais dos períodos helenístico, romano 
e paleo-cristão. Você será guiado através de 
Ágora, o Odeón, a Biblioteca de Celso, a rua 
central com pavimento em mármore dos Cure-
tes, as Tremas da Escolástica, a Fonte de Tra-
jano, as Latrinas Públicas, as aprovações dos 
Patrícios, o Pritaneo, o Templo de Adriano. O 
Grande teatro construído no século IV a.C, que 
pode abrir 24 mil espectadores. Os resultados 
das escavações trouxeram luz à 13% da antiga 
Éfeso, encontrada no Museu Arqueológico de 
Éfeso, em Selçuk. Ao longo da excursão tere-
mos a oportunidade de fazer diversas compras, 

Atenas

Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais  

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Almoço em Veneza
• Almoço em Florença 
• Almoço em Assis 
• Almoço em Roma 

EXTRAS
• Passeio de gôndola em Veneza 
• Vaticano: Museus e Capela Sistina 

15 DIAS: VENEZA / ATENAS: 255 €

INCLUI 4 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS ITALIA

Florencia

Roma

Veneza

Olimpia

Delfos

Kalambaka

Mykonos

Santorini

Kusadasi

Rodas

Atenas

GRECIA

TURQUÍA

2

2

2+1

2

1

1

1

• Taxas de embarque, gorjetas a bordo. Preço 
por pessoa  210 € NETO 

•  Excursões opcionais de cruzeiros não indica-
das no programa.

O Tour não incluiNO

como tapetes, joias e artigos de couro e outras 
recordações. Para ambas as opções embarque 
às 13h e saída à Patmos. Desembarque às 17h45 
e tempo livre para poder realizar uma excursão 
opcional ao Mosteiro de São João e a Gruta do 
Apocalipse. Embarque novamente às 21h30. 
Pensão completa a bordo.

Dia 4º (Qua): Em Cruzeiro: Rodes 
Chegada à Ilha de Rodes às 7h. Desembarque 
e passeio por Rodes medieval e a acrópoles de 
Lindos, com o antigo templo de Atenas cons-
truído em 300 a.c, veremos as casas dos capitães 
e a Igreja de Nossa Senhora de Lindos, a acró-
poles onde veremos o templo dórico de Atenas, 
construída sobre um monumento. Atravessare-
mos a Porta d’Amboise para passear pela rua 
dos cavaleiros, onde veremos as residências dos 
cavaleiros separadas segundo a ordem e cujos 
escudos seguem intactos até hoje. Pela tarde, 
embarque às 18h e saída até Creta. Pensão com-
pleta a bordo. 

Dia 5º(Qui): Em Cruzeiro: Creta / San-
torini 
Chegada à Ilha de Creta às 7h. Desembarque 
e tempo livre ou possibilidade de realizar uma 
visita opcional da visita do Palácio de Knossos, 
a qual foi capital pré-histórica da civilização Mi-
nóica. Saída às 12h00 até à Ilha de Santorini. Des-
embarque às 16h30 e tempo livre para passear 
pela cidade com suas belas ruas e arquitetura 
ou possibilidade de realizar uma visita opcional 

à Oía. Saída novamente às 21h30. Pensão com-
pleta a bordo. 

Dia 6º (Sex): Atenas 
Chegada ao porto de Pireus às 7h. Café da 
manhã e desembarque. Traslado do porto ao 
aeroporto (O voo de saída tem que ser a partir 
do meio dia). Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo (Extensão Cruzeiro pelo Egeu)

Tour

Temporada Baixa: Começando em Atenas no Domingo:
15 de Março a 26 Abril + 01 a 22 de Novembro 

Temporada Média: Começando em Atenas no Domingo:
03 de Maio a 30 de Agosto + 04 Outubro a 25 Outubro

Temporada Alta: Começando em Atenas no Domingo:
06 de Setembro a 27 Setembro 

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Cat. Apto. Duplo Supl. Ind.

Tour 6 Dias
Extensão Cruzeiro 

pelol Mar Egeu  
Iti MD510

A 1.070 450 A 1.185 485 A 1.320 520

B 1.185 490 B 1.325 530 B 1.465 570

C 1.280 520 C 1.395 560 C 1.575 615

D 1.345 545 D 1.495 590 D 1.640 640

€

Categoria A

Atenas Polis Grand / Stanley (4*)

Cruzeiro Celestyal 
Cruises

Cabina Doble Interior Estándar  IA-IB

Hotéis previstos ou similares

Categoria B

Atenas Polis Grand / Stanley (4*)

Cruzeiro Celestyal 
Cruises

Cabina Doble Exterior Standar XA

Categoria C

Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Cruzeiro Celestyal 
Cruises

Cabina Doble Exterior Premiun XB

Categoria D

Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Cruzeiro Celestyal 
Cruises

Cabina Doble Exterior Deluxe XC

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo (Tour 15 días Veneza / Atenas)

Tour Categoria
De 05 Abril a 21 Junho 2020 + 23 Agosto a 08 Novembro 2020 De 28 Junho a 16 Agosto

Apartamento Duplo Sup. Apto. Indiv. Apartamento Duplo Sup. Apto. Indiv.
Tour 15 dias

Veneza / Atenas
Iti 116

Categ. Confort 2.610 900 2.480 890

Categ. Superior 2.845 1.040 2.665 1.025

€

• Taxas de Turismo serão cobradas no ato da reserva, valores aproximados 40 €
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