
189Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

A partir de 1.400€

8 Dias
Visitando:  Atenas / Mykonos / Kusadasi / Rodes / Creta / Santorini

Atenas e Cruzeiro pelo 
Mar Egeu 8 Dias

Samos

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais  

**Todas as saídas serão realizadas no cruzeiro Celestyal OLYMPIA

ITINERARIO 8 Dias Atenas e cruzeiro de 4 dias pelo Egeu 
Saídas 2020
A ATENAS: SÁBADOS de 14 de março à 21 de novembro 2020

Dia 1º (Sáb): Atenas 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel. 

Dia 2º (Dom): Atenas 
Café da manhã. Saída para realizar nossa 
primeira visita ao Estádio Panatenaico, cons-
truído em puro mármore branco, onde foram 
celebrados os primeiros Jogos Olímpicos da 
era moderna (1896). Paramos para contem-
plar o templo dedicado a Zeus, pai de todos 
os deuses. Continuação da visita panorâmica 
pelas avenidas mais importantes da cidade, o 
Parlamento com a Tumba do Soldado Descon-
hecido, onde se realiza a tradicional troca de 
guardas, Museu da Moeda, Catedral Católica, 
o conjunto de edifícios neoclássicos da Acade-
mia, Universidade e Biblioteca Nacional, Arco 
de Adriano. Visita ao recinto arqueológico 
de Acrópoles: os Propileos, a porta por onde 
passavam 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 Parthenon. Tarde livre. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 3º (Seg): Atenas / Cruzeiro: Mykonos 
Café da manhã. Traslado ao porto de Pireus 
para embarcar em cruzeiro com saída às 11h30. 
Chegada a Mykonos às 18h00. Desembarque e 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour

Temporada Baixa:
14 Março / 25 Abril + 31 Outubro / 21 Novembro

Temporada Media: 
02 Maio / 29 Agosto + 03 a 14 Outubro                        

Temporada Alta:
05 a 26 Setembro

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

Tour 8 dias Atenas
Cruzeiro 4 dias

Iti MD512

A 1.400 665 A 1.490 680 A 1.645 735

B 1.565 760 B 1.680 785 B 1.840 830

C 1.685 815 C 1.770 835 C 1.970 900

D 1.825 900 D 1.960 930 D 2.135 995

€

tempo livre para visitar a ilha. Embarque nova-
mente para sair às 23h00 até Kusadasi (Turquia). 
Pensão completa a bordo. 

Dia 4º (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, 
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 5º (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 6º(Qui): Em Cruzeiro: Creta / San-
torini 
Chegada à Ilha de Creta às 7h. Desembarque e 
tempo livre para realizar uma excursão opcional 
da visita do Palácio de Knossos, a qual foi ca-
pital pré-histórica da civilização Minoica. Saída 
às 11h30 até à Ilha de Santorini. Desembarque 
às 16h30 e tempo livre ou possibilidade de fazer 
uma visita opcional a esta encantadora ilha. 
Saída novamente às 21h30. Pensão completa a 
bordo.

Dia 7º (Sex): Atenas 
Pela manhã, às 7h, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Dia livre em 
Atenas para conhecer a cidade. Acomodação 
no hotel 

Dia 8º (Sáb): 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.

• Acomodação  em Atenas na categoria escol-
hida em base de acomodação com café da 
manhã. 

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto e hotel/ 
porto/hotel. 

• Visita da cidade em Atenas. 
• 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

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

• Excursões opcionais de cruzeiro não indicadas 
no programa.

O Tour não incluiNO

Categoria A

Atenas Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Interior Estándar  IA-IB

Hotéis previstos
ou similares

Categoria B

Atenas Polis Grand / Stanley (4*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Standar XA

Categoria C

Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Premiun  XB

Categoria D

Atenas Wyndham Grand Athens / Royal Olimpic (5*)

Celestyal Cruises Cabina Doble Exterior Deluxe  XC

Mykonos

Samos

Kusadasi

Rodas
Santorini

Creta

Atenas

GRECIA
TURQUÍA

1

2+1
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• Taxas de estadia e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que se cobram pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pago direto pelo cliente 5 €.

07_Paises Mediterraneos_Rumania_Bulgaria_2020_205x275_portugues.indd   189 13/01/2020   12:03:14


