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Calipso - 9 Dias / 8 Noites 
Chegada em Atenas 2017: 

Todas as Segundas de 06 de Marco a 23 de Outubro 

Mês de Marco sob consulta  

ITINERARIO: 
 

1.2ª FEIRA: ATENAS 
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel 

escolhido. Resto do dia livre. 
 

2. 3ªFEIRA: ATENAS 
O dia começa com uma excursão en espanhol ao centro 

Neoclássico de Atenas.  Este tour lhe dará a oportunidade 

de observar os contrastes que tornam Atenas uma cidade 

fascinante. Nossos guias especializados irão leva-lo ao 

Estádio Panathenaico, onde foram realizados os primeiros 

jogos Olímpicos da era moderna em 1896(breve parada). 

Continuação do passeio passando pela residência do 

primeiro-ministro (ex Palácio Real) guardada pelos Euzones 

em seus uniformes coloridos; pelo Templo de Zeus, pelo 

Arco de Adriano, pelo Parlamento, onde esta o memorial 

ao soldado desconhecido; a Academia, a universidade, a 

biblioteca Nacional e a praça da Constituição (Syntagma). 

Na Acrópole visitara as obras arquitetônicas da idade de 

Ouro de Atenas: A Propylea, o Templo de Atenas Nike, o 

Erechtheion, e finalmente “a harmonia entre o material e o 

espiritual”, o Parthenon. Tarde livre na cidade. 

 

3. 4ªFEIRA: ATENAS/MYKONOS 
Pela manhã traslado para o porto de Pireus para 

embarque no ferry boat que o levará a ilha de Mykonos. 

Ao chegar a Mykonos, desembarque e traslado para o 

hotel escolhido. 

 

4. 5ªFEIRA: MYKONOS 
Dia livre para desfrutar dos prazeres que essa ilha oferece. 

Praias maravilhosas, muito sol, lojas internacionais, bares e 

restaurantes sofisticados e uma vida noturna incrível. 

 

5. 6ªFEIRA: MYKONOS /CRUZEIRO  
Manhã livre em Mykonos. Pela tarde, traslado ao porto 

para embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 dias/2 

noites pelas ilhas Gregas e Turquia. Pernoite a bordo. 

 

6. SÁBADO: KUSADADI/PATMOS  
O navio amanhece em Kusadasi na Turquia. O ponto alto 

desta visita é o tour a Éfeso, antiga cidade de Artemisa. No 

horário do almoço o navio segue para a ilha  

 

 

de Patmos onde São João Evangelista viveu e escreveu o 

livro da Revelação.  

 

7. DOMINGO: HERAKLIO/SANTORINI 
Chegada pela manhã a Heraklio (Creta). Famosa tambem 

pelo Palácio de Knossos, o centro da Civilização Minóica. 

Após o almoço, o navio segue em direção a Santorini. Ao 

chegar, desembarque e traslado para o hotel escolhido. 

Resto do dia libre. 

 

8. 2ªFEIRA: SANTORINI 
Neste dia você conhecera um pouco mais sobre esta 

famosa ilha vulcânica. Em direção a praia vermelha, uma 

pequena parada na capela de São Nicolau, de onde 

caminhará por uns 10 minutos até chegar a famosa Praia 

Vermelha. De lá poderá admirar uma praia de beleza rara, 

protegida por uma falésia vermelha que faz um lindo 

contraste com o verde-azul do mar. Passaremos pelo morro 

do Profeta Elias, que é o ponto mais alto da ilha e de onde 

terá uma vista deslumbrante de toda a ilha. Visitaremos 

uma das maiores vinícolas da Grécia, Santo Wines. Aqui 

poderá apreciar uma linda vista da Caldera enquanto 

degusta alguns dos excelentes vinhos produzidos na ilha. 

Neste local terá a oportunidade de conhecer e comprar 

diversos produtos tradicionais produzidos em Santorini. 

Passaremos pelos vilarejos de Firostefani e Imerovigli ate 

chegarmos em Oia, famosa pelo seu por do sol, pelas suas 

casas penduradas em penhasco e pelas suas igrejas de 

cúpulas azul. Após o por do sol retorno ao hotel. 

 

 

 

O PROGRAMA INCLUI 
 

• 2 noites de hotel em Atenas 

• 2 noites de hotel em Mykonos 

• 2 noites de hotel em Santorini  

• Meio dia de visita da cidade de Atenas regular em 

Espanhol – Não inclui novo museu da Acropolis 

• Cruzeiro de 3 dias/2 noites pelas ilhas Gregas e Turquia 

com pensao completa (Embarque: Mykonos – 

Desembarque: Santorini) 

• Pacote de bebidas e excursoes durante o cruzeiro 

(obrigatorio 

• Bilhete de ferry boat Pireus-Myconos em classe 

economica 

• Bilhete aéreo Santorini – Atenas  

• Tour regular dia inteiro em Santorini em espanhol ou 

português  

• Café da manhã diariamente  

• Traslados conforme mencionados no itinerário  

• Taxas de hotéis 
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9. 3ªFEIRA: SANTORINI/ATENAS 

No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque 

no seu voo com destino a Atenas. Chegada em Atenas e 

conexão com seu voo Internacional.  

 
 
 

ABAIXO VALORES EM EUROS PARA O PACOTE TERRESTRE CONFORME PERIODO E CATEGORIA DE 

HOTEIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

• Para o tour regular em Atenas incluindo museu da Acropolis haverá um suplemento de € 10.00 por pessoa  

• Suplemento por pessoa para barco rápido (se disponível) Pireus – Mykonos € 25,00 em classe econômica.  

• Suplemento por pessoa para aéreo Atenas-Mykonos a partir de € 130,00. 

• No mês de Marco tour em Santorini sujeito a disponibilidade 

 

 

 

 

EXCLUSIVE CLASS (Servicos Terrestres) 

ATENAS: Hotel Royal Olympic 

MYKONOS: Hotel Royal Myconian ou Myconian Imperial  

      SANTORINI: Hotel Aressana 

Valores 2017 por pessoa Individual Duplo Triplo 

01 – 30/04 € 1.508 € 1.049 € 981 

01 – 31/05   € 1.869 € 1.251 € 1.126 

01 – 30/06 € 2.044 € 1.331 € 1.238 

01/07 – 31/08  € 2.319 € 1.463 € 1.328 

01 - 15/09 € 2.274 € 1.439 € 1.306 

16 – 30/09 € 2.081 € 1.344 € 1.220 

01 – 31/10 € 1.819 € 1.219 € 1.140 

PREMIER CLASS (Servicos Terrestres) 

ATENAS: Hotel Athenian Callirhoe 

MYKONOS: Hotel Petinos 

SANTORINI: Hotel El Greco 

Valores 2017 por pessoa Individual Duplo Triplo 

01 – 30/04 € 1.426 € 983 € 898 

01 - 25/05 € 1.601 € 1.090 € 975 

26/05 – 22/06 & 10 – 30/09 € 1.759 € 1.178 € 1.044 

23 – 30/06 & 01 – 09/09 € 1.918 € 1.256 € 1.101 

01/07 – 31/08 € 2.059 € 1.328 € 1.175 

01 – 31/10 € 1.471 € 1.006 € 913 

http://www.njvathensplaza.gr/
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ABAIXO VALORES POR PESSOA EM DOLARES PARA O CRUZEIRO  

(VALOR DO PERIODO DA CABINE SELECIONADA DEVERA SER ADICIONADO AO RESPECTIVO VALOR DO  

PERIODO DO TERRESTRE) 

 

M/V CELESTYAL NEFELI (TARIFAS APLICADAS SOMENTE PARA AS DATAS DE SAIDA ABAIXO) 

 

 

 

Categoria 

 

 

 

Descriçao das cabines 

 

BAIXA 

Março 10,17,24,31 

Abril 07 

            

           IA 
Interior, 2 camas, 3a/4a cama de 

beliche, banheiro com chuveiro 

 

$362,50 

 

ID 

 

Interior, 2 camas, banheiro com 

chuveiro 

 

$458,75 

 

IE 

 

Interior, 2 camas, banheiro com 

chuveiro 

 

$492,50 

 

XA 
Exterior, 2 camas, 3ª cama de 

beliche, banheiro com chuveiro 

 

$521,25 

 

XD 
Exterior, 2 camas, banheiro com 

chuveiro 

 

$602,50 

 

XFO 

Exterior vista obstruida, 2 camas, 3ª 

cama de beliche, banheiro com 

chuveiro 

 

$602,50 

 

XF 

 

Exterior, 2 camas, banheiro com 

chuveiro 

 

$662,50 

 

SJO 
Junior suíte vista obstruida, 1 sofa 

cama e banheiro com chuveiro ou 

banheira (vista obstruída) 

 

$758,75 

 

 

 

SJ 

Suite Junior: 2 camas ou cama 

matrimonial, 1 sofa cama e 

banheiro com chuveiro ou 

banheira 

 

$855 

 

S 

 

Suite: 2 camas, 1 sofa cama e 

banheiro com chuveiro  

 

$922,50 

 

SB 

Suíte com varanda, 2 camas ou 

matrimonial 1 sofá cama, banheiro 

com banheira (varanda ) 

 

$990 

 

3a/4a adulto compartilhando a cabina com 2 

clientes pagantes 

 

$290 

 

+ Taxas portuárias e taxas de serviço / por pessoa  

$186,25 

+  Pacote de excursões (obrigatório): 
 

KUS-02:  Efeso antiga.  

HER-02:  Palacio de Knossos  

SAN-01:  Espetacular vilarejo de Oia 

 

$223,75 

+  Pacote de bebidas “Blue” (obrigatorio):  consumo 

ilimitado de bebidas alcoolicas e nao alcoolicas 

 

$76,25 

 
 

** Suplementos para cabines individuais  :  50% sob os valores nas cabines categorias IA,ID, IE,XB,XA, XD/XFO 

                                                                         100% sob os valaores nas cabines categorias XF, SJO, SJ, S, SB 

** Criancias: Crianças até 2 anos de idade, pagam somente taxas portuárias USD 148,75 

** Criancas de 2 - 16 anos compartilhando cabine com 2 adultos pagam  USD 167,50 + USD 157,50  Pacote de excursões 

obrigatório + USD 45 Pacote de bebidas “Branco” obrigatorio 
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M/V CELESTYAL OLYMPIA (TARIFAS APLICADAS PARA AS DATAS DE SAIDA ABAIXO) 

 

 

 

Categoria 

 

 

 

Descriçao das cabines 

 

BAIXA 

Abril 14,21,28 

Outubro 13,20,27 

MEDIA 

Maio 05,12,19,26 

Junho 02,09,16,23,30 

Julho 07,14,21,28 

Agosto 04,11,18,25 

Setembro 01 

 

ALTA 

Setembro 08,15,22,29 

Outubro 06 

            

           IB 
Interior, 2 camas, 3a/4a cama de 

beliche, banheiro com chuveiro 416,25 437,5 456,25 

 

ID 

 

Interior, 2 camas, banheiro com 

chuveiro 
458,75 487,5 497,5 

 

IF 

 

Interior, 2 camas, banheiro com 

chuveiro 
503,75 532,5 548,75 

 

XB 
Exterior, 2 camas, 3ª cama de 

beliche, banheiro com chuveiro 532,5 561,25 590 

 

XD 
Exterior, 2 camas, 3ª cama de 

beliche, banheiro com chuveiro 602,5 648,75 677,5 

 

XF 

 

Exterior, 2 camas, banheiro com 

chuveiro 
662,5 716,25 740 

 

SJ 

Suite Junior: 2 camas ou cama 

matrimonial, 1 sofa cama e 

banheiro com chuveiro ou 

banheira 855 907,5 932,5 

 

SB 

Suíte com varanda, 2 camas ou 

matrimonial 1 sofá cama, banheiro 

com banheira (varanda ) 990 1043,75 1072,5 

 

SG 

Grand Suite: 2 camas ou 

matrimonial, 1 sofa cama, banheiro 

com banheira e chuveiro 

(varanda) 1137,5 1195 1237,5 
 

3a/4a adulto compartilhando a cabina com 2 

clientes pagantes 290 312,5 336,25 
 

+ Taxas portuárias e taxas de serviço / por pessoa 
186,25 186,25 186,25 

+  Pacote de excursões (obrigatório): 
 

KUS-02:  Efeso antiga.  

HER-02:  Palacio de Knossos  

SAN-01:  Espetacular vilarejo de Oia 223,75 223,75 223,75 

+  Pacote de bebidas “Blue” (obrigatorio): consumo 

ilimitado de bebidas alcoolicas e nao alcoolicas 
76,25 76,25 76,25 

 

** Suplementos para cabines individuais  :  50% sob os valores nas cabines categorias IB,ID, IF,XB,XD  

                                                                         100% sob os valaores nas cabines categorias XF, SJ, SB, SG 

** Criancias: Crianças até 2 anos de idade, pagam somente taxas portuárias USD 148,75 

** Criancas de 2 - 16 anos compartilhando cabine com 2 adultos pagam  USD 167,50 + USD 157,50  Pacote de excursões 

obrigatório + USD 45 Pacote de bebidas “Branco” obrigatorio 

 


