
 

 
Celestyal Cruises 2018 Precos  

Cruzeiro de 3 dias "Iconic Aegean" – CELESTYAL CRYSTAL 
4 Ilhas Gregas e Turquia  

Dia Porto Chegada Saida 

Sexta Feira Atenas (Pireus), Grecia - 11:30 

Sexta Feira Mykonos, Grecia 18:00 23:00 
      Sabado                                   
                  
ou 

Samos, Grecia 05:00 15:30 

Kusadasi (Efeso), Turquia 07:30 13:00 

Sabado Patmos, Grecia 17:45 21:30 
Domingo Creta (Herakliao), Grecia 07:00 12:00 
Domingo Santorini, Grecia 16:30 21:30 

Atenas (Pireus), Grecia Segunda Feira 07:00 - 

Datas de Partida de Pireus  

Marco 30 Abril 13,20,27 
Preco por pessoa por cruzeiro em USD na base de cabine dupla incluido 2Shore excursoes & Pacote de Bebidas  

Categoria 

Descricao das cabinas 
 

Epoca Baixa 
Marco 30 

Abril 13,20,27 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $591 

ID Interior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $651 

IF Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro $711 

XA Exterior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro $731 

XBO Exterior com vista obstruida  , 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro de chuveiro $731 

XB Exterior, 2 camas ind. ,  banheiro com chuveiro $751 

XD Exterior, 2 camas ind. ou cama de casal, 3a/4a camas de beliche, 1 sofa cama,  banheiro com chuveiro 
$811 

XF Exterior, 2 camas ind., 1 sofa cama, banheiro com chuveiro $851 

SBJ Suite Junior , 2 camas ind. ou cama de casal , 1 sofa cama , banheiro com chuveiro ) com varanda 
$981 

S Suite: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, banheiro com chuveiro  

$1081 

SB Suite com Varanda: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, banheiro com chuveiro 

$1151 

SG Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofa cama, banheiro com banheira e chuveiro) varanda espacosa  

$1261 

3o / 4o adulto dividindo a cabina com dois passageiros pagantes $481 
Taxas portuarias e taxas de servico  -Adultos- nao incluidas no preco acima - 
 

suplemento a pagar  $168 
Criancas dos 2 aos 11,99 anos- suplemento a pagar  
 

$177 
Taxas portuarias e taxas de servico  - Criancas  dos 2 aos 11,99 anos – nao incluidas no preco 
acima - 
 

suplemento a pagar  
$153 

Criancas com idades entre os 0,3 e 1,99 anos  dividindo cabine com 2 adultos pagantes deverao pagar USD 138-por crianca- assim como as taxas portuarias e taxas de 
service 

 
Suplemento cabine individual  - USD 280 por cabine exterior e interior / USD 975 por suite  

Nota Especial Cat/ID, IF, XB, XD, XF, SBJ,S SB & SG podem ser convertidas em cama de casal 

Servicos Obrigatorios : Pacote de Bebidas & 2 Excursoes incluidas no preco acima:  
KUS-02:Efeso Antiga  
ou 
SAM-07: Panoramica Samos 
 
SAN-01:Santorini –Oia, a impressionante joia de Santorini  
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Celestyal Cruises 2018 Precos  
Cruzeiro de 3 dias  "Iconic Aegean" – CELESTYAL OLYMPIA 

4 Ilhas Gregas e Turquia  

Dia Dia Dia Dia 

Sexta Feira Athens (Piraeus), Grecia - 11:30 

Sexta Feira Mykonos, Grecia 18:00 23:00 
Sabado 

                   ou 
Samos, Grecia 05:00 15:30 

Kusadasi (Efeso), Turquia 07:30 13:00 
Sabado Patmos, Grecia 17:45 21:30 

Domingo Crete (Heraklion), Grecia 07:00 12:00 
Domingo Santorini, Grecia 16:30 21:30 

Atenas (Pireus), Grecia Segunda Feira 07:00 - 

Datas de Partida de Pireus 

Maio 04,11,18,25 03,10,17,24,31 Agosto 

Junho  01,08,15,22,29 07,14,21,28 Setembro 

Julho  06,13,20,27 Outubro 05,12,19,26 

 
Preco por pessoa por cruzeiro em USD na base de cabine dupla incluido 2Shore excursoes & Pacote de Bebidas 

Categoria 

Descricao das Cabinas Epoca Baixa 
Outubro 12,19,26 

Epoca Media 
Maio 04,11,18,25 

Junho 01,08,15,22,29 
Julho 06,13,20,27 

Agosto 03,10,17,24,31 

Epoca Alta 
Setembro 07,14,21,28 

Outubro 05 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $591 $631 $661 

ID Interior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $651 $701 $731 

IF Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro $711 $751 $791 

XB Exterior, 2 camas ind, 3a/4a camas de beliche, banheiro com chuveiro $751 $801 $841 

XD Exterior, 2 camas ind., 3a/4a camas de beliche, banheiro com chuveiro $811 $861 $901 

XF Exterior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro $851 $901 $941 

SJ 
Junior Suite: 2 camas ind, 1 sofa cama, banheiro com banheira , 
varanda 

$981 $1041 $1071 

SB 
Suite com Varanda: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, 
banheiro com chuveiro 

$1151 $1211 $1261 

SG 
Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofa cama, banheiro com banheira e 
chuveiro) varanda espacosa  

$1261 $1311 $1341 

3o / 4o adulto dividindo a cabina com dois passageiros pagantes $481 $511 $541 

Taxas portuarias e taxas de servico  -Adultos- nao incluidas no preco 
acima - suplemento a pagar 

$168 

Criancas dos 2 aos 11,99 anos- suplemento a pagar  
 

 
$177 

Taxas portuarias e taxas de servico  - Criancas  dos 2 aos 11,99 anos – 
nao incluidas no preco acima - suplemento a pagar 

$153 

Criancas com idades entre os 0,3 e 1,99 anos  dividindo cabine com 2 adultos pagantes deverao pagar USD 138 por crianca- assim como as taxas portuarias e taxas de 
service 

 
Suplemento cabine individual  - USD 280 por cabine exterior e interior / USD 975 por suite 

Nota Especial Cat/ID, IF, XB, XD, XF, SJ, SB & SG podem ser convertidas em cama de casal 

Servicos Obrigatorios : Pacote de Bebidas & 2 Excursoes incluidas no preco acima:  
KUS-02:Efeso Antiga  
ou 
SAM-07: Panoramica Samos 
 
SAN-01:Santorini –Oia, a impressionante joia de Santorini  
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Celestyal Cruises 2018 Precos 
Cruzeiro de 3 dias Pascoa Ortodoxa "Iconic Aegean" – CELESTYAL CRYSTAL 

 

Dia Porto Chegada Partida 

Sexta Feira Atenas(Pireus), Grecia - 11:30 

Sexta Feira Mykonos, Grecia 18:00 23:00 
      Sabado  
           ou                                 
                   

Samos, Grecia 05:00 15:30 

Kusadasi (Efeso), Turquia 07:30 13:00 

Sabado Patmos, Grecia 17:45  
Domingo Patmos, Grecia  02:00 
Domingo Santorini, Grecia 10:00 21:30 

Atenas (Pireus), Grecia Segunda Feira 07:00 - 

Datas de Partida de Pireus 

Abril 06 
Preco por pessoa por cruzeiro em USD  na base de cabine dupla incluido 2Shore excursoes & Pacote de Bebidas 

Categoria 

Descricao das cabinas 
 

Epoca Baixa 
Abril 6 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $591 

ID Interior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $651 

IF Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro $711 

XA Exterior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro $731 

XBO Exterior com vista obstruida  , 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro de chuveiro 
$731 

XB Exterior, 2 camas ind. ,  banheiro com chuveiro $751 

XD 
Exterior, 2 camas ind. ou cama de casal, 3a/4a camas de beliche, 1 sofa cama,  banheiro 
com chuveiro 

$811 

XF Exterior, 2 camas ind., 1 sofa cama, banheiro com chuveiro $851 

SBJ 
Suite Junior , 2 camas ind. ou cama de casal , 1 sofa cama , banheiro com chuveiro com 
varanda 

$981 

S Suite: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, banheiro com chuveiro  
$1081 

SB Suite com Varanda: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, banheiro com chuveiro $1151 

SG 
Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofa cama, banheiro com banheira e chuveiro) varanda 
espacosa  

$1261 

3o / 4o adulto dividindo a cabina com dois passageiros pagantes - suplemento a pagar $481 

Taxas portuarias e taxas de servico  -Adultos- nao incluidas no preco acima $168 
Criancas dos 2 aos 11,99 anos- suplemento a pagar  
 

$177 
Taxas portuarias e taxas de servico  - Criancas  dos 2 aos 11,99 anos – nao incluidas 
no preco acima - suplemento a pagar 

$153 

Criancas com idades entre os 0,3 e 1,99 anos  dividindo cabine com 2 adultos pagantes deverao pagar USD 138-por crianca- assim como as taxas portuarias e taxas de 
service 

 
Suplemento cabine individual  - USD 280 por cabine exterior e interior / USD 975 por suite  

Nota Especial Cat/ID, IF, XB, XD, XF, SBJ,S SB & SG podem ser convertidas em cama de casal 

Servicos Obrigatorios : Pacote de Bebidas & 2 Excursoes incluidas no preco acima:  
KUS-02:Efeso Antiga 
 ou 
SAM-07: Panoramica Samos 
 
SAN-01:Santorini –Oia, a impressionante joia de Santorini  
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Celestyal Cruises  2018 Precos 
Cruzeiro de 4 dias “Iconic Aegean" – CELESTYAL CRYSTAL 

5 Ilhas Gregas e Turquia 

Dia Porto Chegada Saida 

Segunda Feira Atenas (Pireus), Grecia - 11:30 

Mykonos, Grecia Segunda Feira 18:00 23:00 
Terca Feira Samos, Grecia 

ou 
                   

05:00 15:30 

Kusadasi (Efeso), Turquia 07:30 13:00 

Patmos, Grecia Terca Feira 17:45 21:30 
Rhodes, Grecia Quarta Feira 07:00 18:00 
Creta (Herakliao), Grecia Quinta Feira 07:00 12:00 

Quinta Feira  Santorini, Grecia 16:30 21:30 
Atenas (Pireus), Grecia Sexta Feira 07:00 - 

Datas de Partida de Pireus  
Abril  02, 09, 16, 23,  

Preco por pessoa por cruzeiro em USD  na base de cabine dupla incluido 2Shore excursoes & Pacote de Bebidas  

Categoria 

Descricao das cabinas 
 

Epoca Baixa 
Abril 02,09,16,23 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $783 

ID Interior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $863 

IF Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro $933 

XA Exterior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro $963 

XBO Exterior com vista obstruida  , 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro de chuveiro 

$963 

XB Exterior, 2 camas ind. ,  banheiro com chuveiro $983 

XD 
Exterior, 2 camas ind. ou cama de casal, 3a/4a camas de beliche, 1 sofa cama,  banheiro com 
chuveiro 

$1073 

XF Exterior, 2 camas ind., 1 sofa cama, banheiro com chuveiro $1123 

SBJ Suite Junior , 2 camas ind. ou cama de casal , 1 sofa cama , banheiro com chuveiro ) com varanda 
$1303 

S Suite: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, banheiro com chuveiro  

$1423 

SB Suite com Varanda: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, banheiro com chuveiro 

$1523 

SG Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofa cama, banheiro com banheira e chuveiro) varanda espacosa  

$1663 

3o / 4o adulto dividindo a cabina com dois passageiros pagantes $643 

Taxas portuarias e taxas de servico  -Adultos- nao incluidas no preco acima - suplemento a pagar $216 
Criancas dos 2 aos 11,99 anos- suplemento a pagar  
 

$204 

Taxas portuarias e taxas de servico  - Criancas  dos 2 aos 11,99 anos – nao incluidas no preco acima - 
suplemento a pagar 

$196 

Criancas com idades entre os 0,3 e 1,99 anos  dividindo cabine com 2 adultos pagantes deverao pagar USD 176-por crianca- assim como as taxas portuarias e taxas de 
service 

 
Suplemento cabine individual  - USD 390  por cabine exterior e interior / USD 1325 por suite  

Nota Especial Cat/ID, IF, XB, XD, XF, SBJ,S SB & SG podem ser convertidas em cama de casal 

Servicos Obrigatorios : Pacote de Bebidas & 2 Excursoes incluidas no preco acima:  
KUS-02: Efeso Antiga Atraves dos Tempos ou 
ou  
SAM-07: Panoramica Samos 
 
RHO-01: Cidade Medieval  – Acropole de Lindos e a Cidade dos Cavaleiros  
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Celestyal Cruises  2018 Precos 
Cruzeiro de 4 dias  “Iconic Aegean" – CELESTYAL OLYMPIA 

5 Ilhas Gregas e Turquia 

Dia Porto  Chegada  Saida 

Segunda Feira Atenas (Pireus), Grecia - 11:30 

Mykonos, Grecia Segunda Feira 18:00 23:00 

Samos, Grecia Terca Feira                 
ou 

05:00 15:30 

Kusadasi (Efesos), Turquia 07:30 13:00 

Patmos, Grecia Terca Feira 17:45 21:30 
Rhodes, Grecia Quarta Feira 07:00 18:00 
Crete (Heraklion), Grecia Quinta Feira 07:00 12:00 

Quinta Feira  Santorini, Grecia 16:30 21:30 
Atenas (Pireus), Grecia Sexta Feira 07:00 - 

Datas de Partida de Pireus 
Abril 30 06, 13, 20, 27 Agosto 

Maio 07, 14, 21, 28 Setembro 03,10,17,24 

04, 11, 18, 25 Junho Outubro 01,08,15,22 

 Julho 02, 09, 16, 23,30   

Preco por pessoa por cruzeiro em USD  na base de cabine dupla incluido 2Shore excursoes & Pacote de Bebidas  

Categoria 

Descricao das Cabinas Epoca Baixa 
Abril 30 

Outubro 08,15,22 

Epoca Media 
Maio 07,14,21,28 
Junho 04,11,18,25 

Julho 02,09,16,23,30 
Agosto 06,13,20,27 

Epoca Alta 
Setembro 03,10,17,24 

Outubro 01 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro 
$783 $833 $873 

ID Interior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro 
$863 $923 $963 

IF Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro 
$933 $983 $1043 

XB Exterior, 2 camas ind, 3a/4a camas de beliche, banheiro com chuveiro 
$983 $1063 $1113 

XD 
Exterior, 2 camas ind., 3a/4a camas de beliche, banheiro com chuveiro 

$1073 $1143 $1193 

XF Exterior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro $1123 $1193 $1243 

SJ Junior Suite: 2 camas ind, 1 sofa cama, banheiro com banheira , varanda 
$1303 $1373 $1423 

SB Suite com Varanda: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, banheiro 
com chuveiro 

$1523 $1603 $1653 

SG Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofa cama, banheiro com banheira e chuveiro) 
varanda espacosa  

$1663 $1723 $1763 

3o / 4o adulto dividindo a cabina com dois passageiros pagantes $643 $683 $723 

Taxas portuarias e taxas de servico  -Adultos- nao incluidas no preco acima - 
suplemento a pagar 

$216 
 

Criancas dos 2 aos 11,99 anos- suplemento a pagar  
 

$204 
 Taxas portuarias e taxas de servico  - Criancas  dos 2 aos 11,99 anos – nao 

incluidas no preco acima - suplemento a pagar $196 

Criancas com idades entre os 0,3 e 1,99 anos  dividindo cabine com 2 adultos pagantes deverao pagar USD 176 -por crianca- assim como as taxas portuarias e taxas de 
servico 

 
Suplemento cabine individual  - USD 390 por cabine exterior e interior / USD 1325 por suite 

Nota Especial Cat/ID, IF, XB, XD, XF, SJ,  & SG podem ser convertidas em cama de casal 

Servicos Obrigatorios : Pacote de Bebidas & 2 Excursoes incluidas no preco acima:  
KUS-02: Efeso Antiga Atraves dos Tempos 
ou  
SAM-07: Panoramica Samos 
 
RHO-01: Cidade Medieval  – Acropole de Lindos e a Cidade dos Cavaleiros  
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Celestyal Cruises 2018 Precos   

Cruzeiro de 7 dias  "Idyllic Aegean” 
 

 – CELESTYAL CRYSTAL 
Ilhas Gregas e Turquia   

Dia Porto Chegada Partida 

Atenas (Piraeus) Grecia Segunda Feira  21:00 
Mykonos, Grecia Terca Feira 07:00  
Mykonos, Grecia Quarta Feira  07:00 

Milos, Grecia Quarta Feira 13:00 23:59 Datas de Partida de Pireus 

Santorini, Grecia Quinta Feira 08:00  Abril 30 
Santorini, Grecia Sexta Feira  23:00 Maio 07, 14, 21, 28 
Creta (Herakliao), Grecia Sabado 07:00 20:30 04,18,25 Junho 

                 ou 
Domingo Samos (Pythagorion), Grecia 08.00 20:30 Julho 02,09,16,23,30 

Kusadasi, Turquia 11:30 17:00 Agosto 06, 13, 20,27 
Atenas (Pireus), Grecia Segunda Feira 09.00 - Setembro 03,10,17,24 

    Outubro  01,08,15 
Preco por pessoa por cruzeiro em USD na base de cabine dupla incluido 3Shore excursoes & Pacote de Bebidas  

Categoria 

  Descricao de Cabinas Epoca Baixa 
Abril 30  

Maio 07, 14, 21, 28 
Outubro 01, 08, 15 

Epoca Media 
Junho 04, 18, 25 

Setembro 03, 10, 17,24 
 

Epoca Alta  
Julho 02, 09, 16, 23, 30 
Agosto 06, 13, 20, 27 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $1256 $1326 $1406 

ID Interior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche , banheiro com chuveiro $1396 $1486 $1556 

IF Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro $1516 $1606 $1686 

XA Exterior, 2 camas ind. , 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro $1556 $1656 $1736 

XBO 
Exterior com vista obstruida  , 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro de 
chuveiro 

$1556 $1656 $1736 

XB Exterior, 2 camas ind. ,  banheiro com chuveiro $1606 $1716 $1796 

XD 
Exterior, 2 camas ind. ou cama de casal, 3a/4a camas de beliche, 1 sofa 
cama,  banheiro com chuveiro 

$1726 $1826 $1926 

XF Exterior, 2 camas ind., 1 sofa cama, banheiro com chuveiro $1806 $1926 $2016 

SBJ 
Suite Junior , 2 camas ind. ou cama de casal , 1 sofa cama , banheiro com 
chuveiro ) com varanda 

$2106 $2216 $2296 

S Suite: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, banheiro com chuveiro  
$2306 $2426 $2516 

SB Suite com Varanda: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, banheiro com 
h i  

$2466 $2596 $2686 

SG 
Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofa cama, banheiro com banheira e chuveiro) 
varanda espacosa  

$2706 $2806 $2866 

3o / 4o adulto dividindo a cabina com dois passageiros pagantes $1076 $1146 $1206 
Taxas portuarias e taxas de servico  -Adultos- nao incluidas no preco acima - 
suplemento a pagar 

$373 

Criancas dos 2 aos 11,99 anos- suplemento a pagar  
 

$312  

Taxas portuarias e taxas de servico  - Criancas  dos 2 aos 11,99 anos – nao 
incluidas no preco acima - suplemento a pagar 

$338 

Criancas com idades entre os 0,3 e 1,99 anos  dividindo cabine com 2 adultos pagantes deverao pagar USD  303 -por crianca- assim como as taxas portuarias e taxas de 
service 

  
Suplemento cabine individual  - USD 630 por cabine exterior e interior / USD 2000 por suite  

 
Nota Especial Cat/ID, IF, XB, XD, XF, SBJ,S SB & SG podem ser convertidas em cama de casal 
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Servicos Obrigatorios : Pacote de Bebidas & 3 Excursoes incluidas no preco acima:   
KUS-02:Efeso Antiga atraves dos Tempos 
ou  
SAM-02: A Ilha de Pitagoras – Cultura , Cenario e Adega  
HER-02 : Palacio Minoico de Knossos – 1a Civilizacao Europeia 
SAN-01: Oia , a impresionante joia de Santorini 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
   Stanley hotel – Atenas     Cristal City hotel – Atenas          Candia hotel – Atenas      Dorian Inn hotel – Atenas                                                       

 
                   [‘ 
 
 
 
 
 
 
 Petasos Town – Mykonos         Pelican Bay Art – Mykonos    Mykonos View - Mykonos      Zephyros Hotel – Mykonos   
 

   
     Golden Star – Santorini             Astir of Thira –Santorini    Albatros Hotel - Santorini      Kamari Beach – Santorini 
 
 
 

     
     Marin Dream – Creta            Lomeniz – Rodas                                High Mill Paros                   Far Out Hotel - Ios  

 

 

Hoteis Colaboradores            Categoria Comforto 
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Titania Hotel – Atenas            Athenian Callirhoe - Atenas              Zafolia– Atenas          President  Hotel - Atenas 

 
 Athens Avenue – Athens     San Marco – Mykonos       Manoulas Beach – Mykonos    Petinos Hotel - Mykonos 

   

     El Greco Hotel– Santorini                  Santo Miramare– Santorini                       Aegean Plaza – Santorini      
 
 
 
 
 
 
\\\ 
 
 
Santorini Palace – Santori         Rose Bay – Santorini                Daedalus – Santorini     Nine Muses – Santorini 

   
Mediterranean Hotel – Rodas  Capsis Astoria – Creta  Paros Agnanti Paros 

 
 

 

Hoteis Colaboradores      Categoria Exclusivo 
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    Metropolitan – Atenas            Royal Olympic – Atenas              Radisson Blu Park –Atenas         Wyndham – Atenas  

 
 Royal Myconian – Mykonos     Saint John Hotel – Mykonos        Myconian Imperial – Mykonos      Petasos Beach – Mykonos 
 

 
  Majestic Hotel – Santorini   Belvedere Hotel – Santorini       Mediterranean Beach – Santorini  Kastelli Resort – Santorinu  

 
    Atlantis Aquila Hotel – Creta                                       Rodos Palace – Rodas                           Atrium Platinum - Rodas 

 
                                               Yria Hotel – Paros               Ios Palace - Ios 

 

Hoteis Colaboradores       Categoria VIP 

41 

http://www.ekathimerini.com/resources/2016-10/wyndham_web-thumb-large.jpg�


 
 
 
 
 

 
 
 

IMPORTANTE: 
Todos os itinerários dos navios de cruzeiros e ferries, os 
preços estão  sujeitos  a  mudanças  sem  aviso  prévio  
pelas companhias marítimas. A seqüência dos eventos e   
lugares visitados pode variar do programa original, por  
circunstancias alheias a nossa vontade. No caso de não  
haver disponibilidade nos hotéis mencionados, hotéis  
semelhantes serão usados. 
 
Hotéis 
Todos os hotéis neste folheto são cuidadosamente 
selecionados entre os melhores de cada categoria e 
incluem café da manha diário e taxas. 
Grand Star Hellenic tem a disposição  para você, se os 
clientes estão interessados em outros hotéis.  
Se ha diferenças de preços, essas diferenças serão 
dadas como um complemento  adicional ao preço do 
pacote e será pago na data acordada
 

. 

Transporte Aéreo 
Os pacotes não incluem o preço do transporte aéreo, 
salvo quando mencionado, no “O Tour Inclui”. 
Só está permitido uma mala com o Maximo de 20KG e 
uma de mão  com on Maximo 7KG. 
Pacotes que estão incluídos passagem aérea pode 
ser um custo adicional devido ao horário 
ou disponibilidade que é necessário 
 

para a reserva. 

Refeições 
De acordo com o que está indicado na descrição de cada 
programa. Nenhum dos circuitos terrestres têm 

 

almoço 
incluído. 

Excursões e Visitas Turísticas 
As excursões incluem ônibus com ar condicionado e 
guias profissionais de língua espanhola. Todas as 
excursões e visitas nos cruzeiros assim como excursões 
não mencionadas no “Tour inclui” não estão incluídas 
nos pacotes,  são opcionais. 
 
 
Não Estão Incluídos Nos Preços Dos Pacotes 
Passagens aéreas & taxas de aeroportos (salvo os quais  
se especifiquem), gastos de passaportes & vistos,  
serviços de lavanderia, telefonemas, bebidas, comidas  
não indicadas no itinerário, gorjetas de qualquer tipo  
(a sua descrição), gastos de ordem pessoal, excesso de  
bagagem e traslado da mesma, excursões opcionais &  
excursões durante os cruzeiros. 
 
Descontos Para Criancas 
Deverão ser solicitados.  
 
Bagagem 
E permitida uma mala de tamanho normal em todos os  
ônibus. 
 
Normas De Saϊde 
Qualquer incapacidade, física ou mental, que requeira 
atenção especial ou tratamento devera ser notificada no 
momento da solicitação da reserva. 
 
 

 
Seguro De Viagem 
Proteja seu investimento. Recomendamos 
especialmente fazer um seguro para cobrir gastos de  
cancelamento, interrupção da viagem por qualquer  
motivo, etc. O seguro pode ser indicado por sua agencia  
de viagens. 
 
Preços  
Todos os preços são sujeitos a alteração sem aviso 
prévio, devido a aumentos efetuados pelos hotéis, 
operadores locais, companhias marítimas e aerias, 
flutuação de moeda ou sobretaxas de combustível. 
 
Depósitos & Pagamento Final  
E solicitado um deposito obrigatório de €  100.00 
por pessoa, por pacote   no momento de reserva. O  
restante do pagamento devera ser depositado 45 dias  
antes da chegada do cliente. As reservas feitas com  
prazo inferior a 45 dias, antes da chegada do cliente,  
deverão ser acompanhadas do pagamento total das  
mesmas. No caso do não recebimento do deposito ou  
do pagamento final no momento indicado, a reserva  
será automaticamente cancelada. 
Nos Hotéis, exigências especiais ou serviços devem 
ser pagos de acordo com a política de 

Deposito de 25% aquando da confirmacao e necessario. 

cada um desses 
serviços 

 
 
Cancelamentos/Reembolsos 
Todos os  cancelamentos  deverão  ser  realizados por 
escrito e serão efetuadas 24 horas depois do 
recebimento em nossa agencia. 
Em caso do cancelamento de uma reserva com menos  
de 60 dias antes da chegada do passageiro, os gastos  
de cancelamento serão cobrados de acordo a seguinte  
tabela: 
 
60-45 dias antes de Chegada: € 100.00 (mais o deposito)  
44-30 dias antes de Chegada: 20% do preço total  
29-15 dias antes de Chegada: 35% do preço total  
14-08 dias antes de Chegada: 50% do preço total  
07-00 dias ou no caso de não se apresentar o cliente:  
100% do preço total 
 
Gorjetas/Taxas/Ingressos 
Todas as taxas, exceto as do embarque nos cruzeiros, 
estão incluídas. Os ingressos para os museus e os locais 
arqueológicos durante as excursões estão incluídos. 
Gorjetas de qualquer tipo não estão incluídas ficando a 
seu critério estas bonificações. 
 
 
Documentos Da Viagem 
Os participantes devem ter passaporte valido, assim   
como vistos para os países a serem visitados quando   
requeridos.  
 
Atenção   Pessoal 
Os escritórios de Grand Star Hellenic, estão abertos de 
segunda-feira  a Sexta-feira das 09.00hs as 20.00hs e a 
partir de Abril ate Outubro também Sábados 09.00 a 

14.00 , tendo também telefones de emergência, 
funcionando 24 horas, para que possamos ajudar os 
nossos clientes a qualquer momento do dia ou da noite 
e resolver qualquer tipo de problema que possa 
acontecer. Incidentes que não serão  levados ao nosso 
conhecimento, durante a viagem do cliente, não terão a 
oportunidade de ser tratados com atenção & ação 
apropriada e com certeza não serão considerados 
seriamente no caso que sejam mencionados apos da 
partida do cliente. 
 
Responsabilidade 
Grand Star Hellenic da Grecia referida Operadora 
Turística e/ou seus representantes atuam como agentes 
entre o cliente e as operadoras locais, tanto nos serviços 
marítimos, aerios assim comao terrestres, hotéis, 
cruzeiros, e companhias de transportes relacionadas 
com as reservas feitas através da Operadora. A 
responsabilidade da Operadora e/ou seu representante 
e limitada. A Operadora e/ou seus representantes não 
aceitam qualquer responsabilidade em caso de dano, 
prejuízo, acidente. 
 
A Operadora e/ou seus representantes não serão  
responsáveis por nenhuma complica o ou problema  
consular, político ou militar, criado voluntariamente ou 
involuntariamente pelo passageiro ou qualquer outra 
pessoa, ou qualquer outro motivo. 
 
O Operador não se responsabiliza  pela falta de   
deficiência  do  proprietário  de  Hotel  ou  de  seus   
empregados   e se reserva do directo a   declinar   ou  
cancelar a participação  de Pessoa de um determinado  
Tour se for necessário por qualquer razão.  
 
As passagens aéreas, uma vez emitidas, constituem o  
único contrato entre o passageiro e a companhia aérea.  
A companhia aérea não será considerada responsável 
por nenhum evento, omissão ou acontecimento se o  
passageiro não se encontra a bordo do avião. O recibo 
do seu pagamento representara a aceitação das 
condições acima mencionadas.  
Notas Importantes sobre os Hoteis  
Os precos exercidos pelos hoteis baseiam se na 
corrente taxacao em Grecia, assim sendo em caso de 
alguma mudanca de taxas, os precos dos hoteis sao 
sujeitos a serem ajustados  as novas taxas aplicadas. 
Para sua informacao, existe a possibilidade de uma 
taxa ser imposta que será baseada na categoría ( 
estrelas) . Tanto quanto se  sabe por agora , se esta 
taxa for realmente aplicada , será um valor de 4 euros 
por quarto e por noite em hoteis de 5 estrelas , de 3 
euros por quarto e por noite em hoteis de 4 estrelas , 
de 1,50   euros por quarto e por noite em hoteis de 3 
estrelas , de 0,50 em hoteis de  1 e 2 estrelas  assim 
como em quartos para alugar. Contudo nada ainda 
esta  oficializado. Assim esperamos pelo anuncio 
oficial. Se a taxa for aplicada, será incluida no preco do 
quarto ou podera ser pago directamente ao hotel pelo 
cliente aquando do check in 
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     " O mundo é um livro  
   e aqueles que não viajam  
  leem somente uma página." 
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