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Incluindo PENSÃO COMPLETA no BARCO e 2 VISITAS

Este Programa Inclui:
- 3 noites de estadia no hotel da categoria escolhida,
em quarto standard com banheira e/ou ducha, regime de alojamento com café da manhã.
- 4 noites de cruzeiro com a Cia. "Celestyal cruzeiros"
segundo itinerário publicado em regime de pensão
completa a bordo com pacote de bebidas “Blue Package” (solicitar informação detalhada para as bebidas
ao coordenador a bordo). Menores de 18 anos
(somente bebidas não alcoólicas).
- Visitas/excursões a bordo indicadas no programa com
guia local de língua espanhola ou bilíngue.
- Traslados regulares (sem assistência) aeroporto-hotelaeroporto e hotel-porto-hotel.
- Seguro de viagem.

Dia 1º Atenas
Chegada em Atenas e traslado para
o hotel da categoria escolhida. Alojamento.
Dia 2º Atenas/Pireo/Mykonos
• Pensão completa com bebidas incluídas (a
bordo do barco).

Na hora prevista se realizará o traslado ao porto de Pireus para embarcar
no Cruzeiro de 4 dias da Cia. “Celestyal Cruises”. Saída para Mykonos.
Chegada e tempo livre. Na hora indicada regresso ao barco. Alojamento
a bordo. Navegação
Dia 3º Kusadasi/Patmos*
• Pensão completa com bebidas incluídas (a
bordo do barco).

Chegada ao início da manhã no
porto da costa turca, Kusadasi.
Excursão de meio dia a ‘’Éfeso através da Idade Helenístico-Romana’’.
Na antiga Éfeso encontrará relíquias
imortais da época helenística, romana e cristã. No sitio arqueológico
faremos uma visita guiada. Destacando-se a Ágora, o Odeon, a Biblioteca de Celso, o Grande teatro, etc.
Regresso ao barco. Continuação para
Patmos. Chegada e tempo livre
nesta encantadora ilha. Na hora indi-

cada regresso ao barco. Alojamento
a bordo. Navegação.
Dia 4º Rodas
• Pensão completa com bebidas incluídas (a
bordo do barco).

Chegada ao início da manhã a Rhodes. Excursão medieval de meio dia
à Acrópole de Lindos e à Cidadela
dos Cavaleiros. Lindos está localizada a 55 km da cidade de Rhodes. O
mais destacado: o antigo Templo de
Athena, construído em 300 AC, de
ordem dórica. A cidade-estado antiga de Lindos foi durante muitos séculos a mais importante da ilha, com as
Mansões dos capitães e a Igreja da
Virgem Maria. Na antiga cidade de
Rodes, passaremos pelo Portão de
D'Amboise, para caminhar pela Rua
dos Cavaleiros. Ao longo desta rua
estão as residências dos Cavaleiros,
separadas de acordo com a Ordem,
que até hoje carregam os escudos
correspondentes. Regresso ao barco.
Navegação
Dia 5º Heraklion/Santorini
• Pensão completa com bebidas incluídas (a
bordo do barco).

nuaremos a navegação para a típica
Santorini. Tempo livre. Possibilidade
de realizar excursões opcionais.
Regresso ao barco. Alojamento a
bordo. Navegação.
Dia 6º Pireo/Atenas
• Café da manhã (a bordo do barco).

Chegada ao porto de Pireus. Traslado
ao hotel em Atenas. Dia livre. Possibilidade de realizar alguma excursão
opcional. Alojamento no hotel
Dia 7º Atenas
• Café da manhã.

Dia livre para realizar atividades pessoais, passeios, compras, etc. Possibilidade de realizar visitas e excursões
opcionais como Delfos, Argólida,
Atenas à noite, etc. Alojamento.
Dia 8º Atenas
• Café da manhã.

Na hora indicada traslado ao aeroporto de Atenas.

DATAS DE SAÍDA 2020 (DOMINGOS)
Março: 15, 22 e 29 - Abril: 5, 12, 19 e 26- Maio: 3, 10, 17, 24 e 31
Junho: 7, 14, 21 y 28 - Julho: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 e 30 - Setembro: 6, 13, 20 e 27
Outubro: 4, 11, 18 e 25 - Novembro: 1, 8, 15 ey 22

HOTÉIS/CRUZEIRO (ou similares)
Categoria Turista:
- Hotel em Atenas: Crystal City / Jason Inn
- Cruzeiro: Categoria “IB” (cabine interior estándar)
Categoria Primeira:
- Hotel em Atenas: Titania / Zafolia
- Cruzeiro: Categoria “XB” (cabine estándar exterior)
Categoria Primeira Superior:
- Hotel em Atenas: Athens Plaza / Radisson Blu Park
- Cruzeiro: Categoria “XC” (cabine exterior superior)

Notas e Condições:
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantido em espanhol.
- O barco previsto para este programa é o “Celestyal Olympia”
da Cia. Celestyal Cruises, que se reserva o direito de trocar
sem aviso prévio o barco designado a um Cruzeiro por outro,
seja ou não este último propriedade da Cia.
- Possibilidade de realizar noites extras em Atenas. Rogamos
consultar programa e preços.
- O programa publicado corresponde às saídas de Domingos.
- Rogamos consultar preço por acomodação em cabines triplas
no cruzeiro.
- Possibilidade de realizar este mesmo programa em outras
datas de saída. O Cruzeiro opera de Segunda-feira a Sextafeira, os dias de estadia em Atenas se modificarão de acordo
com o dia de saída.

Chegada pela manhã a Heraklion,
Creta. Tempo livre. Embarque. Conti-

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)
base quarto/cabine dupla
Categoria
Turista
Primeira
Primeira Sup.

15 Mar a 26 Abr e
27 Abr a 30 Ago e
26 Out a 22 Nov 2020 28 Set a 25 Ouct 2020
1.460
1.825
1.985

1.599
1.960
2.160

31 Ago a
27 Set 2020

supl. quarto
individual

1.745
2.160
2.330

550
770
899

Suplementos
Taxas de embarque e quota de serviços (neto por pessoa)................................. 220
Por traslado noturno para os traslados em Atenas (22,00/06,00 h.) neto total ..... 30
Preço voo Madri/Atenas/Madri (sem taxas, aproximado) .......................... Consultar
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ........ 33
Consultar preço por quarto/cabine tripla
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