
 

 

 

 

 

Genial - 11 Dias / 10 Noites 

Chegadas em Atenas 2017:  

Todas as 3as feiras de 11 de Abril a 20 de Junho e de 05 de 

Setembro a 17 de Outubro. 

O itinerario do cruzeiro NAO É valido nas saidas nas datas 30 de 

Junho, 07,14,21,28 de Julho e 04,11,18,25 de Agosto o itinerario 

do cruzeiro  

ITINERARIO: 
 

3ª FEIRA: ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia 

livre. 
 

4ª FEIRA: 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. 
 

5ª FEIRA: ATENAS 
Dia livre 
 

6ª FEIRA: ATENAS/LAVRION 
Dia livre em Atenas para realizar alguma excursao 

opcional. No final do dia traslado para o porto de Lavrion 

para embarque no navio que fará o cruzeiro pelas ilhas 

Gregas & Turquia. A noite a bordo em direcao a ilha de 

Santorini.  
 

SÁBADO: SANTORINI /IZMIR (TURQUIA) 
Pela manhã chegada na belissima ilha de Santorini. No tour 

que visita o espetacular vilarejo de Oia voce tera 

oportunidade de conhecer os casarios brancos, as igrejas 

com cupulas azuis,  ruas estreitas charmosas e cafés ao ar 

livre debruçados no penhasco, com uma vista de tirar o 

folego. Final do dia saida para visitar Izmir na Turquia.  

 

 
 

DOMINGO: IZMIR (TURQUIA)  
Pela manha chegada e visita a Efesos, onde você 

encontra relíquias imortais da era helenística, romana e do 

início da era cristã. No sítio arqueológico voce vera a 

Ágora, a Odeon, a Biblioteca de Celsus, a principal rua 

pavimentada de mármore de Kouretes, a Fonte de Trajano, 

e outros monumentos importantes.Seu dia não poderia 

fechar sem uma caminhada bonita pelo Bazar coberto em 

Kusadasi. Durante a excursão você terá a oportunidade de 

fazer algumas compras, como tapetes, jóias, couro e outras 

lembranças. Pela tarde saida para Nafplion, na Grecia.  

 

2ª FEIRA: NAFPLIO 
Pela manhã chegada a cidade de Nafplio, voce tera um 

dia inteiro para se perder no labirinto de ruas estreitas desta 

charmosa cidade em estilo veneziano, localizada nas 

encostas de uma pequena península rochosa no nordeste 

do Peloponeso. É uma das cidades mais pitorescas da 

Grécia continental. 

Pela noite saida em direcao a ilha de Creta.   

 

3ª FEIRA: CHANIA(CRETA) 
Chegada pela manhã e partida do porto de Souda pelo 

longo da costa ate chegarmos no lago de Kourmas, la 

faremos uma caminhada pelo lago com sua paisagem  

relaxante e bonita, Após o lago, o passeio continua até a 

cativante cidade de Rethymnon, famosa por sua 

arquitetura medieval e seu encantador porto veneziano. 

Seguimos com uma parada rápida para ver uma produção 

de azeite local. Após o passeio, veremos uma dança 

tradicional cretensa juntamente com a degustacao da 

bebida tipica Raki. Voltamos para o navio de onde se 

visitara a cidade de Aghios Nicholaos. Aproveite para 

participar do tour opcional ao Palácio de Knossos visitando 

o centro da Civilização Minoica. Ao final do dia saída para 

Rodes. 
 

4ª FEIRA: RODES 
Pela manhã chegada na bela ilha de Rodes, também 

conhecida como a ilha das Rosas. Tour pelo sul da Ilha, a 

cidade de Lindos com sua antiga Acrópole no alto da 

O PROGRAMA INCLUI 
 

• 3 noites de hotel em Atenas 

• Meio dia visita da cidade de Atenas regular em 

Espanhol (Não inclui novo museu da Acropolis) 

• Cruzeiro de 7 dias/7 noites pelas ilhas Gregas & Turquia 

com pensão completa  

• Pacote de bebidas e excursoes durante o cruzeiro 

(obrigatorio) 

• Traslados conforme mencionados no itinerário 

• Café da manhã diariamente 

• Taxas hoteleiras 



 

montanha e, abaixo, a bela baía de São Paulo. No centro 

da Rodes antiga, os cavaleiros cruzados da Ordem de São 

João, deixaram para trás a cidade Medieval de Rodes 

para combaterem o Sultão Suleyman, o Magnífico. Final de 

tarde saida para Cesme na Turquia.  
 

5ª FEIRA: CESME (TURQUIA) /MYKONOS 
Pela manha chegada em Cesme, onde veremos suas 

praias de areia branca, aqui eh possivel realizar o tour 

opcional a Efesos ou desfrutar um dia em uma de suas 

belissimas praias. Na parte da tarde saida para a 

cosmopolita ilha de Mykonos, chegando no final do dia 

com tempo livre para aproveitar ate tarde da noite 

quando o navio parte para retornar a Atenas.  

6ª FEIRA: MYKONOS 
Pela manha chegada ao porto de Lavrion desembarque e 

trasaldo ao aeroporto para o 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 € 12,50 por pessoa. 

 

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) 

EXCLUSIVE CLASS (Servicios Terrestres) 

ATENAS: Hotel Electra Palace 

Valores 2017 por pessoa Individual  Duplo Triplo 

01 – 30/04 € 913 € 520 € 394 

01/05 – 31/10  € 1.083 € 619 € 469 

PREMIER CLASS (Servicios Terrestres) 

ATENAS: Hotel Athenian Callirhoe 
 

Valores 2017 por pessoa Individual  Duplo Triplo 

01 – 30/04 & 01/07 – 31/08  € 783 € 438 € 363 

01/05 – 30/06 & 01/09 – 31/10  € 844 € 469 € 383 

ECONOMY CLASS (Servicios Terrestres) 

ATENAS: Hotel Acropolis Hill 
 

Valores 2017 por pessoa Individual  Duplo Triplo 

01/04 – 31/10  € 713 € 425 € 338 



 

 

 

Categoria Descriçao das Cabines 
BAIXA 

Abril 14,21,28 

Outubro 13,20 

MEDIA 

Maio 05,12,19,26 

Junho 02,09,16,23 

Setembro 01 

ALTA 

Setembro 08,15,22,29 

Outubro 06 

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

beliche, banheiro com chuveiro 892,5 992,5 1058,75 

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

beliche, banheiro com chuveiro 
1082,5 1148,75 1217,5 

IE 
Interior, 2 camas, 1 sofá-cama, 

banheiro com chuveiro 1196,25 1263,75 1332,5 

XA 
Exterior, 2 camas, 3a/4a cama de 

beliche, banheiro com chuveiro 
1277,5 1347,5 1416,25 

XD/XFO 

Exterior, 2 camas, 3a/4a cama de 

beliche, 1 sofá-cama, banheiro 

com chuveiro (vista obstruída 

XFO) 1466,25 1536,25 1606,25 

XF 
Exterior, 2 camas, 1 sofá-cama, 

banheiro com chuveiro 1753,75 1825 1897,5 

SJO 

Suite Junior: 2 camas, 1 sofa 

cama e banheiro com chuveiro 

(vista obstruída) 1853,75 1927,5 2001,25 

SJ 
Suite: 2 camas e banheiro com 

chuveiro 2253,75 2332,5 2412,5 

S 
Suíte, 2 camas, 1 sofa cama e 

banheiro com chuveiro  2582,5 2660 2740 

SB 

Suite com varanda, 2 camas, 1 

sofa cama, banheiro com 

chuveiro (pequena varanda) 2877,5 2960 3042,5 

3a/4a adulto compartilhando a cabina com 2 

clientes pagantes 792,5 862,5 931,25 

+ Taxas portuárias e taxas de serviço 
442,5 442,5 442,5 

+ Pacote de excursões (obrigatório): 

ISM- 03:  Efesos antiga 

CHA-11:  Sabores de Creta 

SAN- 01 Espetacular vilarejo de Oia 

RHO-01:  Tour medieval – Acropolis de Lindos – 

Cidadela dos cavaleiros 297,5 297,5 297,5 

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

ilimitado de bebidas alcoolicas e nao alcoolicas 178,75 178,75 178,75 

 

 

** Suplementos para cabines individuais  :  50% sob os valores nas cabines categorias IA,ID,IE,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 355 

** Criancas de 2 - 16 anos compartilhando cabine com 2 adultos pagam  USD 398,75 + USD 208,75  Pacote de excursões 

obrigatórias + USD 106,25 Pacote de bebidas “Branco” obligatorio 

 

 

 


