
  

 

 

 

 

 

 

            Fazemos da sua viagem uma experiência única 
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Bem-vindo ao mundo da Grécia, o mundo da Grand Star Hellénic. 

Vamos mostrar-lhe o nosso país e a área do Mediterrâneo como nunca 

antes visto, com a nossa experiência e conhecimento de um lugar que 

chamamos de nossa casa. 

Nossa equipe multilíngüe está disponível 24 horas por dia para servir lhe, na 

sua lingua. Nossos produtos são testados e inspecionados constantemente 

por nossa equipe experiente. 

Temos vários departamentos para atender a todos os segmentos da nossa 

valiosa clientela: o nosso departamento VIP, o departamento de incentivos e 

grupos,  departamento religioso, departamento da Grécia e Turquia estão 

disponíveis para garantir o melhor programa com os melhores preços para 

sua seleção de suas ferias . 

Você e sua família não são simplesmente clientes para nós, vocês são as 

pessoas para as quais nos dedicamos arduamente, para tornar a sua estada 

na Grécia uma lembrança inesquecível e agradável. 

Estamos honrados em ter você aqui. 

Bem-vindo!  

Gabriel Diacakis e a equipe de Grand Star Hellénic 
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Caro viajante 

 

Você significa muito para nós. Queremos mostrar a vocês o 
nosso país que carrega milhares de anos de história, o berço 
da civilização, e uma beleza romântica, que colocou nossas 
ilhas entre os principais destinos favoritos no mundo. 

É muito freqüente que os turistas que visitam o nosso país, 
retornem para apreciar o que deus deu a um pequeno país 
no mar Mediterrâneo. 
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  Aristoteles 
“A primeira qualidade do estilo  é a clareza”       

                                                   O programa é operado durante o verão e inverno 

 5 Dias/ 4 Noites              De Abril a Outubro: Diariamente  

De Novembro a Março: Cada Segunda, terça-feira                 

e quarta-feira                                                              

          O Programa Inclui:  
 4 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã   
 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole (nao inclui 

visita ao museu ) 
 Visita de 1 dia a Delfos incluindo almoço (ou Argolida)   
 Cruzeiro de 1 dia nas ilhas de Aegina, Poros e Hydra incluído 

almoço  
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia  
 Todos as transferências segundo o itinerario   

 

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com 
nosso assistente e transferência ao seu 
hotel. Resto do dia livre.  
 
Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas  
incluindo a visita da Acrópole. Resto do 
dia livre.  
Nota:  Por favor consultar quais os dias 
em que estes passeios sao operados 
durante a temporada de inverno.       
(Argolida durante o Inverno) 

Dia 3: Atenas - Delfos 
Excursão de 1 dia em Delfos,  
considerado o centro da Terra,  
visita ao sitio arqueológico e ao   
museu, assim como, ao famoso 
Templo de Apolo. Almoço incluído 
durante a excursão.  
Regresso em Atenas pelo final da 
tarde. 
 

Dia 4: Atenas - Aegina - Poros - Hydra 
Saída de seu hotel pela manhã 
transferência ao Porto  
de Pireus para embarque no Cruzeiro de 1 
dia para as ilhas mais pitorescas e 
próximas de Atenas: Aegina, Poros e 
Hydra. Regresso em Atenas pelo final da 
tarde. Almoço a bordo. 
 
Dia 5: Atenas - Aeroporto 
De acordo com o horário do seu vôo de 
saída, nós organizaremos sua   
transferência ao aeroporto. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Aristoteles Comfort Exclusivo VIP 
Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/11/2017 – 27/03/2018 815 560 505 885 625 560 1130 735 670 

28/03/2018 – 30/06/2018 
01/09/2018 – 31/10/2018 

989 659 579 1035 710 640 1390 905 800 

01/07/2018 – 31/08/2018 985 649 575 955 670 610 1325 845 760 

01/11/2018 – 25/03/2019 965 635 570 930 650 590 1300 820 730 
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Alexandre o Grande 
“Eu não temeria um grupo de Leões conduzido por uma ovelha,    

mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzido por um leão ”  

      O programa é operado durante o verão e inverno 
 
7 Días / 6 Noites   De Novembro a Março: Cada Segunda-Feira   

De Abril a Outubro :Cada Segunda-Feira, Terça-Feira ,Quinta-Feira e Sexta-Feira 
O Programa Inclui: 

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã  
 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole sem o museu   
 Circuito Clássico & Meteora de 4 dias com café de manhã e jantar 
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia 
 Todos as transferências segundo o itinerário   

 

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas,encontro com nosso assistente 
e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  
 
Dia 2: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visita da Acrópole. Resto do dia  livre.  
 
Dia 3: Atenas - Olympia 
Início do circuito clássico de quatro dias no 
Peloponeso. Curta parada no Canal de Corinto. 
Continue o passeio para visitar o famoso teatro de 
Epidauro (conhecido mundialmente por sua 
acústica) . 
Nós seguimos o percurso até chegar a Micenas e 
visitar o sítio arqueológico pré-histórico da 
acrópole, o portao de leones eo Túmulo de 
Agamenon. Na parte da tarde, saida para a 
cidade  de Olympia em toda a região Central 
Peloponeso e as cidades de Tripoli e Megalopolis. 
Chegando em Olympia, berço berço das Olimpíadas 
- o dia termina com jantar e alojamento no hotel. 
Dia 4: Olympia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o sitio arqueológico 
o Santuário de Zeus, as instalações do Estádio 
Olímpico (onde se  
 
 

realizaram os primeiros Jogos Olímpicos) e o  
Museu Arqueológico. Logo depois, passando pelas 
planícies de Eliada e Ahaia e sobre o a ponte que 
cruza a Baia de Corinto de Rion a Antirion. 
Passaremos pelas cidades pitorescas de Nafpactos 
(Lepanto) e Itea, chegando em Delfos. Jantar e 
hospedagem. 
 

Dia 5: Delfos - Meteora 
Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de 
Delfos, antigamente conhecida como o centro do 
mundo antigo, visitaremos seu sitio arqueológico e 
o museu, com a sua famosa estatua de bronze 
“Auriga”. Saída para Kalambaka, uma cidadezinha 
situada aos pés  das pedras gigantescas de Meteora. 
Jantar e hospedagem. 
 

Dia 6: Meteora - Atenas 
Cedo e pela manhã, visita aos monastérios de 
Meteora, situados sobre altíssimas rochas em uma 
paisagem de beleza natural única.  Saída na parte 
da tarde para Atenas. Regresso a capital grega ao 
entardecer.  
 

Dia 7: Atenas - Aeroporto 
De acordo com o horário de seu vôo de saída nos 
organizaremos sua transferência ao aeroporto. 
* O almoço durante o passeio não está incluído 

 Alejandro el Grande Comfort Exclusivo VIP 
Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/11/2017 – 27/03/2018 1175 815 765 1325 935 880 1510 1020 960 

02/04/2018 - 30/06/2018 
01/09/2018 - 31/10/2018 

1355 945 875 1485 1045 985 1750 1190 1105 

01/07/2018 – 31/08/2018 
 

1360 945 875 1425 1015 965 1705 1150 1075 

01/11/2018 – 25/03/2019 1305 890 820 1370 960 915 1655 1095 1025 



Democrates 
“Glória e riqueza sem sabedoria não são bens seguros” 
      Programa é operado durante o verão e inverno 
 
7 Días / 6 Noites        De Novembro a Março: Cada Segunda-Feira   

De Abril a Outubro :Cada Segunda-Feira, Terça-Feira ,Quinta-Feira e Sexta-Feira 
 
O Programa Inclui:  

 4 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã  
 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole sem o museu   
 Circuito Clássico de 3 dias com café de manhã e jantar 
 Cruzeiro de 1 dia nas ilhas de Aegina, Poros e Hydra incluído almoço  
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia 
 Todos as transferências segundo o itinerário   

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas,encontro com nosso assistente 
e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  
 
Dia 2: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visita da Acrópole. Resto do dia  livre.  
 
Dia 3: Atenas - Olympia 
Início do circuito clássico de três dias no 
Peloponeso. Curta parada no Canal de Corinto. 
Continue o passeio para visitar o famoso teatro de 
Epidauro (conhecido mundialmente por sua 
acústica) . 
Nós seguimos o percurso até chegar a Micenas e 
visitar o sítio arqueológico pré-histórico da 
acrópole, o portao de leones eo Túmulo de 
Agamenon. Na parte da tarde, saida para a 
cidade  de Olympia em toda a região Central 
Peloponeso e as cidades de Tripoli e Megalopolis. 
Chegando em Olympia, berço berço das Olimpíadas 
- o dia termina com jantar e alojamento no hotel 
 
Dia 4: Olympia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o sitio arqueológico 
do Santuário de Zeus, as instalações do Estádio 
Olímpico (onde se realizaram os primeiros Jogos 
Olímpicos) e o Museu Arqueológico. Logo depois, 

passando pelas planícies de Eliada e Ahaia e sobre o 
a ponte que cruza a Baia  de Corinto, Rion a 
Antirion. Passaremos pelas cidades pitorescas de 
Nafpactos (Lepanto) e Itea, chegando em Delfos. 
Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5: Delfos – Atenas  
Na parte da manhã nos visitaremos parte da cidade 
de Delfos, antigamente conhecida como o centro 
do mundo antigo, visitaremos seu sitio arqueológico 
e o museu, com a sua famosa estatua de bronze 
“Auriga”. Saída na parte da tarde para Atenas. 
Regresso a capital grega ao entardecer. 
 
Dia 6: Atenas 
Saída de seu hotel pela manha e transferência ao 
Porto de Pireus para embarque no Cruzeiro de 1 dia 
para as ilhas mais pitorescas e próximas de Atenas: 
Aegina, Poros e Hydra. Regresso em Atenas pelo 
final da tarde. Almoço a bordo.   

 
Dia 7: Atenas - Aeroporto 
De acordo com o horário de seu vôo de saída, nos  
organizaremos sua transferência ao aeroporto. 
 
* O almoço durante o passeio não está incluído

 

DEMOCRATES Comfort Exclusivo VIP 
Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/11/2017 – 27/03/2018 1155 800 750 1305 925 860 1550 1035 975 

01/04/2018 - 27/06/2018 
26/08/2018 - 31/10/2018 

1375 945 865 1495 1050 980 1855 1245 1140 

01/07/2018 – 25/08/2018 1375 945 865 1420 1010 950 1795 1185 1095 

01/11/2018 – 27/03/2019 1325 900 825 1365 960 900 1745 1140 1050 
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Solon 
“Aprenda a obedecer antes de comandar” 
      O programa é operado durante o verão e inverno 
 
6 Días / 5 Noites        De Abril a Outubro: diariamente 

De Novembro a Março: Cada Domingo, Segunda-feira, Quarta-feira e Quinta-feira 
  
O Programa Inclui:  

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã  
 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole sem o museu   
 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manha                      
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia 
 Todos as transferências segundo o itinerário   
 Bilhete de avião Atenas - Santorini – Atenas  

 

Itinerário: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas,encontro com nosso assistente 
e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  

Dia 2: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visita da Acrópole. Resto do dia  livre.  
 
Dia 3: Atenas  
Dia livre em Atenas. Hoje você tem a chance de 
explorar a cidade de Atenas. Não deixe de visitar 
um dos muitos museus e a zona antiga de Atenas – 
Plaka. 
 
Dia 4: Atenas – Santorini  
Transfer para o aeroporto de Atenas para seu vôo 
para Santorini. Após a chegada em Santorini, você 
será transferido para o seu hotel, para desfrutar de 
2 dias completos nesta magnífica ilha. 
 

 
Dia 5: Santorini 
Dia livre. Uma oportunidade para você admirar a 
cidade de Fira com suas particularidades e suas 
casas com uma decoração única, suas ruas estreitas 
e cafés ao ar livre ou você pode preferir desfrutar 
de um mergulho em uma das praias de seixos 
negros. 
 
Dia 6: Santorini - Atenas - Aeroporto 
Transfer para o aeroporto de Santorini para o seu 
voo e voltar para Atenas. Uma vez em Atenas: 
embarque e conexão para seu vôo internacional e 
retorno ao seu país de origem. 

 
 

 
 

          sobretaxa do bilhete aéreo pode ser necessária  
 

SOLON Comfort Exclusivo VIP 
Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/11/2017 – 25/03/2018 -- -- -- 1340 955 855 -- -- - 

01/04/2018 – 25/04/2018 
16/10/2018– 3 1/10/2018 

1415 1030 935 1500 1085 990 1935 1350 1205 

26/04/2018 – 31/05/2018 1460 1055 960 1720 1200 1080 2095 1405 1235 

01/06/2018 – 30/06/2018 1565 1115 1020 1800 1245 1125 2245 1530 1325 

01/07/2018 – 10/09/2018 1635 1150 1040 1775 1235 1120 2375 1570 1355 

11/09/2018 – 15/10/2018 1560 1115 1015 1805 1245 1115 2195 1505 1300 

01/11/2018– 25/03/2019 -- -- -- 1420 995 905 -- -- - 
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Plutarco 
“Para encontrar a falha é fácil, fazer melhor pode ser difícil” 

      O programa é operado durante o verão e inverno 
 
6 Días / 5 Noites De Abril a Outubro: diariamente   
                                            De Novembro a Março: Cada Domingo, Segunda-feira, Quarta-feira e Quinta-feira        

   
O Programa Inclui:  

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã  
 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole sem o museu   
 2 noites de hospedagem em Mykonos com café da manha                      
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia 
 Todos as transferências segundo o itinerário   
 Bilhete de avião Atenas –Mykonos – Atenas  

Itinerário: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas,encontro com nosso assistente 
e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  
Dia 2: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visita da Acrópole. Resto do dia  livre.  
Dia 3: Atenas  
Dia livre em Atenas. Hoje você tem a chance de 
explorar a cidade de Atenas. Não deixe de visitar 
um dos muitos museus e a zona antiga de Atenas – 
Plaka. 
Dia 4: Atenas – Mykonos   

Transfer para o aeroporto de Atenas para seu vôo 
para Mykonos. Após a chegada em Mykonos , você 
será transferido para o seu hotel, para desfrutar de 
2 dias completos nesta única  ilha. 
 
 

Dia 5: Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua 
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as praias 
e o mar. Durante a noite aproveite a bem  agitada e  
movimentada vida noturna desta ilha 
Dia 6: Mykonos- Atenas - Aeroporto 
Transfer para o aeroporto de Mykonos para o seu 
voo e voltar para Atenas. Uma vez em Atenas: 
embarque e conexão para seu vôo internacional e  
retorno ao seu país de origem. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* sobretaxa do bilhete aéreo pode ser 
necessária  

PLUTARC0 Comfort Exclusivo VIP 
Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/11/2017 – 27/03/2018 -- -- -- 1465 1050 960 -- -- -- 

01/04/2018 – 11/05/2018 
05/10/2018 – 31/10/2018 

1505 1060 960 1565 1130 1035 1935 1345 1215 

12/05/2018 – 01/06/2018 1590 1120 1010 1670 1185 1065 2120 1415 1285 

02/06/2018 – 24/06/2018 1755 1180 1045 1870 1280 1150 2275 1500 1345 

25/06/2018– 31/08/2018 1945 1290 1150 2065 1355 1230 2610 1665 1505 

01/09/2018 – 22/09/2018 1765 1200 1065 1875 1280 1165 2315 1515 1375 

23/09/2018 -  04/10/2018 1610 1120 1010 1685 1175 1085 2115 1415 1275 

01/11/2018– 27/03/2019 -- -- -- 1470 1050 960 -- ---  
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Herodoto 
“Pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro” 

O Programa é operado na temporada de verão 
11 Dias / 10 Noites   De  Março a Outubro:   Cada Terça-Feira  

 
O Programa Inclui:  

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã 
 Meio Dia de Visita de Atenas,Acrópole sem o museu 
 Circuito Clássico & Meteora de 4 dias com café de manha e jantar 
 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa 

 * Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro (ESTAS  NAO INCLUIDAS NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 

 Compra obrigatoria do pacote de bebidas ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 

 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia 

 Todos as transferências segundo o itinerário 

 
 
Itinerario: 
Terça-Feira: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 
Quarta-Feira: Atenas - Olímpia 
Início do circuito clássico de quatro dias no Peloponeso. 
Curta parada no Canal de Corinto. Continue o passeio 
para visitar o famoso teatro de Epidauro (conhecido 
mundialmente por sua acústica). 
Nós seguimos o percurso até chegar a Micenas e visitar 
o sítio arqueológico pré-histórico da acrópole, o portao 
de leones eo Túmulo de Agamenon. Na parte da tarde, 
saida para a cidade  de Olympia em toda a região 
Central Peloponeso e as cidades de Tripoli e 
Megalopolis. Chegando em Olympia, berço berço das 
Olimpíadas - o dia termina com jantar e alojamento no 
hotel 
Quinta-Feira: Olimpia - Delfos 
Na parte da manhã, visitaremos o sitio arqueológico do 
Santuário de Zeus, as instalacoes do Estádio Olímpico  
(onde se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos) e o 
Museu Arqueológico. Logo depois, passando pelas 
planícies de Eliada e Ahaia e sobre o a ponte que cruza a 
Baia de Corinto de Rion a Antirion. Passaremos pelas 
cidades pitorescas de Nafpactos (Lepanto) e 
Itea,chegando em Delfos. Jantar e hospedagem. 
 
 
 

 
Sexta-Feira: Delfos - Meteora 
Na parte da manhã nos visitaremos parte da cidade de 
Delfos, antigamente conhecida como o centro do 
mundo antigo, visitaremos seu sitio arqueológico e o 
museu, com a sua famosa estatua de bronze “Auriga”. 
Saída para Kalambaka, uma cidadezinha situada aos pés  
das pedras gigantescas de Meteora. Jantar e 
hospedagem. 
Sábado: Meteora - Atenas 
Cedo e pela manhã, visita aos monastérios de Meteora, 
situados sobre altíssimas rochas em uma paisagem de 
beleza natural única.  Saída na parte da tarde para 
Atenas. Regresso a capital grega ao entardecer. 
Hospedagem Atenas. 
Domingo: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita 
da Acrópole. Resto do dia livre. 
Segunda-Feira: Atenas - Mykonos  
Transferência pela manhã ao Porto de Pireus para 
embarcar no cruzeiro de 4 dias que o levara a Mykonos, 
ilha famosa por suas praias, incomparável beleza e sua 
agitada vida noturna. 
Terça-Feira: Kusadasi - Patmos  
Primeira escala  de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no tour a Efesus, 
uma maravilhosa cidade Arqueologica , onde São  Paulo 
foi preso e depois exilado. 

 
Pela parte da tarde chegaremos à ilha de Patmos e 
escolhendo de participar ao tour opcional, você terá a 
oportunidade de visitar o mosteiro e a gruta onde São 
João viveu e escreveu o Livro do Apocalipse. 
Quarta-Feira: Rodes 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes, com a  sua 
famosa Acrópole de Lindos, no topo da montanha, 
conhecida também como a ilha dos Cavaleiros Cruzados 
da Ordem de Sao João. Participacao neste tour  em que 
você terá a oportunidade de visitar a cidade medieval 
(Rodas Antiga). 
Quinta-Feira: Heraklio - Santorini  
Primeira escala de hoje será Heraklio (capital da ilha de 
Creta). Aqui poderemos participar no tour opcional ao 
Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica. Em 
seguida uma das experiências  
de tirar o seu fôlego: a chegada na ilha de Santorini 
(conhecida hoje e sempre como o continente peridido 
da  Atlantida) onde participara na excursao. 
Sexta-Feira: Pireus  - Aeroporto  
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao Porto 
de Pireus, desembarque e transferência ao Aeroporto 
de Atenas. Embarque e conexão para seu vôo 
internacional e retorno ao seu  pais de origem. 
 
* O almoço durante o passeio não está incluído 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herodoto Comfort  

Cruzeiro  cat IA ou IB 

Exclusivo 

Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  

Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

27/03/2018 – 24/04/2018 
02/10/2018 – 16/10/2018 

2485 1615 1465 2685 1925 1740 3190 2165 1920 

01/05/2018 – 26/06/2018 2540 1665 1540 2920 2015 1815 3270 2245 1985 

03/07/2018 – 21/08/2018 2540 1665 1540 2855 1985 1790 3220 2195 1955 

28/08/2018 – 25/09/2018 2585 1705 1580 2970 2065 1865 3320 2300 2040 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a bordo 

do cruzeiro KUS-02 & RHO-01 + Pacote de 
bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões + Pacote de Bebidas preço 
especial Eur: 185.-  

Todos os preços  são por pessoa. 

 
  
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  197 
Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
       40 Euros por pessoa 08/05 - 28/08/2018 
      55 Euros por pessoa 04/09 – 02/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em 
categoria Comfort: 165 Euros por pessoa 
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Homero   
“Na juventude e na beleza a sabedoria é escassa”   
7 Dias / 6 Noites   
O programa é operado na temporada de verão De Marco a Outubro: Cada Sabado   

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã 

 Meio Dia de Visita de Atenas, Acropole sem o museu 

 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa 

 * Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro (ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 

 Compra obrigatoria do pacote de bebidas  ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 

 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia 

 Todos as transferencias segundo o itinerario

Itinerario: 
 Sábado: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso 
assistente e transferência ao seu hotel. Resto do 
dia livre. 
Domingo: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visita da Acrópole. Resto do dia livre. 
(Em março deste passeio pode ser em Inglês) 
Segunda-Feira: Atenas - Mykonos  
Transferência pela manhã ao Porto de Pireus para 
embarcar no cruzeiro de 4 dias que o levara a 
Mykonos, ilha famosa por suas praias, 
incomparável beleza e sua  
agitada vida noturna. 
Terça-Feira: Kusadasi - Patmos  
Primeira escala  de hoje será Kusadasi (Turquia). 
Não perca a oportunidade de participar ao tour 
opcional a Efesus, uma maravilhosa cidade 
Arqueologica , onde São  Paulo foi preso e depois 
exilado. 
Pela parte da tarde chegaremos à ilha de Patmos 
e escolhendo de participar ao tour opcional, você 
terá a oportunidade de visitar o mosteiro e a 
gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do 
Apocalipse. 
 

 
Quarta-Feira: Rodas 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes, com a  
sua famosa Acrópole de Lindos, no topo da 
montanha, conhecida também como a ilha dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de Sao João. 
Participacao neste tour  em que você terá a 
oportunidade de visitar a cidade medieval (Rodas 
Antiga). 
Quinta-Feira: Heraklio - Santorini  
Primeira escala de hoje será Heraklio (capital da 
ilha de Creta). Aqui poderemos participar no tour 
opcional ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica. Em seguida uma das 
experiências  
de tirar o seu fôlego: a chegada na ilha de 
Santorini (conhecida hoje e sempre como o 
continente peridido da  Atlantida) onde 
participara na excursao. 
 
Sexta-Feira: Pireus - Aeroporto 
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao 
Porto de Pireus, desembarque e transferência ao 
Aeroporto de Atenas. Embarque e conexão para 
seu vôo internacional e retorno aos seus  pais de 
origem. 

 
 
 
 

Homero Comfort  

Cruzeiro  cat IA ou IB 

Exclusivo 

Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  

Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

31/03/2018 – 28/04/2018 
06/10/2018 – 20/10/2018 

1640 980 860 1730 1210 1035 2150 1405 1180 

05/05/2018 –  30/06/2018 
 

1695 1025 915 1960 1295 1105 2220 1480 1245 

07/07/2018 – 25/08/2018 1695 1025 915 1920 1275 1095 2195 1450 1220 

01/09/2018 – 29/09/2018 1735 1070 955 2015 1345 1155 2275 1535 1295 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a bordo 

do cruzeiro KUS-02 & RHO-01  + Pacote de 
bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões KUS-02 & RHO-01 + Pacote de 
Bebidas preço especial Eur: 185.- Todos os 

preços  são por pessoa. 

 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  197 
Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
       40 Euros por pessoa 05/05 - 25/08/2018 
      55 Euros por pessoa 01/09 – 01/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em 
categoria Comfort: 165 Euros por pessoa 
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 Hipocrates 
  

"Que o seu remédio seja seu alimento, e que o seu alimento seja seu remédio" 8 Dias / 7 
Noites              O programa é operado na temporada de verão   

                                                               De Marco A Outubro   Cada Quinta feira    

 O Programa Inclui: 

4 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã 
Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu 
Cruzeiro de 3 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa 
        (Embarque em Pireus - Desembarque: em Pireus ) 
 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro (ESTAS NAO INCLUIDAS  

NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Compra obrigatoria do pacote de bebidas ESTAS NAO INCLUIDAS NO  

VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia 
Tudas as transferências segundo o itinerário 
 
 

Itinerário: 
Quinta-Feira: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e transferência ao seu hotel. Resto do 
dia livre. 
Sexta -Feira: Atenas – cruzeiro - Mykonos  
Cedo e pela parte da manha transferência ao Porto de Pireus  para embarcar no navio  
para o cruzeiro de 3 dias/3 noites as ilhas griegas e Turquia .Primeira escala o  
porto de Mykonos 
Sábado: Kusadasi - Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não perca a oportunidade de participar no tour de Efesus,  
uma maravilhosa cidade Arqueologica , onde São Paulo foi preso e depois exilado.  
Pela parte da tarde chegaremos na ilha de Patmos e escolhendo de participar ao tour opcional, você terá a  
oportunidade de visitar o mosteiro e a gruta onde São João viveu e escreveu o Livro da Apocalipse. 
Domingo: Creta - Santorini 
O primeiro porto de hoje será Heraklio (capital de Creta).Aqui você tem a oportunidade de participar do tour 
ao Palácio de Knossos, o centro da civilização Minoica. . Em seguida uma das experiências  
de tirar o seu fôlego: a chegada na deslumbrante ilha de Santorini  onde participara na excursao. 
Segunda-Feira: Pireus ( Atenas ) 
Chegada a Pireus e trasferencia ao hotel em Atenas  
Saida para a visita de Atenas com Acropolis de meio dia  Dia Livre. Pernoite em atenas.  
Terça-Feira: Atenas  
Dia Livre em Atenas (possibilidade de uma excursão opcional  de dia inteiro a Argolida , com almoço  
(custo extra.) Pernoite em Atenas 
Quarta- Feira : Atenas  
Dia livre (possibilidade de uma excursão opcional de dia inteiro a Delfos opcional,  
com almoço  (custo extra). Pernoite em atenas 
Quinta-Feira 
Transferência  ao aeroporto para o seu 
vôo  internacional e retorno ao seu pais de origem. 

 

  
 
 
 

 
 

Hipocrates Comfort  

Cruzeiro  cat IA ou IB 

Exclusivo 

Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  

Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa em 
Euro 

Single Double Triple Single Double Triple Single Double Triple 

29/03/2018 – 26/04/2018 
11/10/2018 – 25/10/2018 

1655 955 830 1870 1175 995 2285 1430 1195 

03/05/2018 – 21/06/2018 1695 995 865 1925 1225 1045 2340 1485 1245 

28/06/2018 – 23/08/2018 1695 995 865 1840 1185 1015 2280 1425 1205 

30/08/2018 -  04 /10/2018 1730 1030 895 1965 1270 1085 2385 1525 1285 
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Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a bordo 

do cruzeiro KUS-02 & SAN-01+ Pacote de 
bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões + Pacote de Bebidas Bebidas 

preço especial Eur: 165.- Todos os preços  
são por pessoa. 
 

Todos os preços  são por pessoa. 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  149 
Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
       30 Euros por pessoa 03/05 - 30/08/2018 
       45 Euros por pessoa 06/09 – 04/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em 
categoria Comfort: 125 Euros por pessoa 
 



Hipatia  

 

“Conserve o seu direito a pensar, mesmo pensando  errado é melhor do que não pensar” 
O programa é operado na temporada de verão  

10 Dias / 9 Noites    De Marco a Outubro:  Cada Quarta-Feira  
O Programa Inclui:   

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                           
 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã                       
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa   

(Embarque:  em Mykonos .:. Desembarque: em Pireus - Atenas) 
 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro (ESTAS NAO INCLUIDAS  

      NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Compra obrigatoria do pacote de bebidas ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia   
 Bilhete de barcos ferry Pireus - Mykonos   
 Todos as transferências segundo o itinerário   

Itinerário:  
Quarta-Feira: Atenas  
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e  
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  
Quinta-Feira: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita  da 
Acrópole.  Resto do dia livre.  
Sexta-Feira: Atenas - Mykonos 
Pela parte da manha  transferência ao Porto de Pireus para 
embarcar no ferry para a ilha de Mykonos. Na sua  chegada na 
ilha, encontro com nosso assistente e   transferência ao seu 
hotel.  Resto da tarde livre.  
Sábado & Domingo: Mykonos   
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua  incomparável 
beleza: aproveite bem o sol, as praias e o   mar. Durante a noite 
aproveite a bem  agitada e  movimentada vida noturna esta lha.  
Segunda-Feira: Mykonos  
Parte da manhã livre. A tarde, transferência ao Porto de  
Mykonos para embarcar no navio onde terá  inνcio seu   
Cruzeiro de 4 dias, com o roteiro Ilhas Gregas e Turquia  
Terça-Feira: Kusadasi – Patmos  
Primeira escala  de hoje será Kusadasi (Turquia). Não perca a 
oportunidade de participar no tour  a Efesus. 

 
Pela parte da tarde chegaremos na ilha de Patmos e escolhendo  
participar no  tour opcional, você  terá  a oportunidade de visitar 
o monastério e gruta onde. São  João  viveu e escreveu, o Livro 
da Apocalipse.  
Quarta-Feira: Rodas 
Chegada cedo pela manha ao porto de Rodas, com sua famosa 
Acrópole de Lindos, no topo da montanha,  conhecida também 
como a ilha dos Cavaleiros, Cruzados  da Ordem de São  João. 
Participando no tour você  terá  a oportunidade de visitar a 
cidade   medieval (Rodas Antiga).   
Quinta-Feira: Heraklio - Santorini    
Primeira escala  de hoje será  Heraklio (capital da   ilha de Creta). 
Aqui temos a oportunidade de participar   no tour opcional ao 
Palácio  de Knossos, centro da  Civilização  Minóica. Em seguida 
uma das experiências de tirar o seu fôlego : a chegada na ilha de 
Santorini  onde participara na excursao a Oia. 
Sexta-Feira: Pireus - Aeroporto  
Depois de seu café  da manha bordo, desembarque e 
transferência  ao Aeroporto de Atenas. Embarque e conexão   
para seu vôo internacional e retorno ao seu pais de origem. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Hipatia  Comfort  

Cruzeiro  cat IA ou IB 

Exclusivo 

Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  

Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa  
em Euro 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

28/03/2018 – 18/04/2018 
03/10/2018 -  17/10/2018 

2245 1330 1180 2365 1610 1385 3045 1955 1665 

25/04/2018 – 23/05/2018 2335 1435 1275 2695 1750 1500 3270 2075 1785 

30/05/2018 – 20/06/2018 2520 1515 1350 3015 1880 1580 3540 2250 1890 

27/06/2018 – 18/07/2018 2865 1695 1470 3220 2030 1715 4015 2485 2050 

25/07/2018 – 22/08/2018  2920 1725 1520 3325 2085 1765 4080 2555 2135 

29/08/2018 –  26/09/2018 2715 1650 1430 3155 2010 1740 3570 2350 2030 
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Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a bordo 

do cruzeiro KUS-02 & RHO-01 + Pacote de 
bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões + Pacote de Bebidas preço 

especial Eur:185.- Todos os preços  são por 

pessoa. 
 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  197 
Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
       40 Euros por pessoa 02/05 - 29/08/2018 
       55 Euros por pessoa 05/09 – 03/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em 
categoria Comfort: 165 Euros por pessoa 
 
Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 
Euros por persona 
 
 
 



Platão  
 

“Não há  ninguem, mesmo sem cultura,  

que não  se torne poeta quando o Amor toma conta dele” 

 

9 Dias / 8 Noites  De  Marco  a Outubro: Cada Sábado  
O programa é operado na temporada de verão 
O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã                      
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão  

completa   (Desembarque: em Santorini)        
 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro ESTAS NAO INCLUIDAS  

      NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Compra obrigatoria do pacote de bebidas ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR  

 DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Bilhete de avião Santorini – Atenas  
 Todos as transferências segundo o itinerário  

 
Itinerário:  
Sabado: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e transferência ao seu 
hotel.  Resto do dia livre.  
Domingo: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da  Acrópole. Resto 
do dia livre. (Em março deste passeio pode ser em Inglês) 
Segunda-Feira: Atenas - Mykonos 
Transferência pela manha ao Porto de Pireus  para embarcar no   cruzeiro 
de 4 dias que os levara a Mykonos, ilha famosa por suas  praias, 
incomparável beleza e sua agitada vida noturna.  
Terça-Feira: Kusadasi – Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não perca a  oportunidade 
de participar no tour a Efesus. Pela parte da tarde chegaremos na ilha de 
Patmos e  escolhendo de participar ao tour opcional, você  terα a 
oportunidade de visitar o monastério e gruta onde, São  João  viveu e 
escreveu, o Livro da Apocalipse.  
 
 
 
 
 

 
Quarta-Feira: Rodas 

Cedo e pela manhã chegada no porto de Rodas, com sua famosa  Acrópole 
de Lindos, no topo da montanha.  Esta ilha e conhecida  também pela 
Ordem dos Cavaleiros, Cruzados de Sao João. Participando no  tour  você  
terá  a oportunidade de visitar a cidade medieval (Rodas Antigas). 
Quinta-Feira: Heraklio – Santorini 
Primeira escala de hoje será Heraklio (capital da ilha de Creta). Aqui temos a 
oportunidade de participar no tour ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica. Em seguida uma das experiências  de tirar o seu fôlego:  
a chegada na ilha de Santorini (conhecida hoje e sempre como o continente 
perdido de Atlantis). Desembarque: em Santorini e transferência  ao seu 
hotel. 
Sexta-Feira & Sábado : Santorini  
2 dias livres nesta magnífica ilha. Admire a Cidade de Fira com suas 
particularidades e suas casas com decoração  única, suas ruas estreitas e 
cafeterias ao ar livre.  
Domingo: Santorini - Atenas – Aeroporto  
Transferência  na parte da manha para o seu vôo  e regresso em Atenas. 
Uma vez em Atenas: embarque e conexão  para seu vôo  internacional e 
retorno ao seu pais de origem 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

Platon Comfort  

Cruzeiro  cat IA ou IB 

Exclusivo 

Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  

Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa  
em Euro 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

31/03/2018 – 21/04/2018 
06/10/2018 -  20/10/2018 2205 1405 1285 2360 1670 1465 3020 2045 1750 

28/04/2018 – 19/05/2018 2280 1495 1360 2920 1925 1665 3335 2200 1865 

26/05/2018 – 23/06/2018 2475 1595 1445 3025 1995 1725 3580 2390 1995 

30/06/2018 – 18/08/2018 2565 1670 1495 3045 2010 1740 3795 2490 2065 

25/08/2018 – 29/09/2018 2520 1650 1490 3095 2045 1765 3825 2530 2115 
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Excursões  e  Bebidas no  

Cruzeiro a Preços Super 

Especiais!! 

 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a bordo 

do cruzeiro KUS-02 & RHO-01 + Pacote de 
bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões + Pacote de Bebidas preço 

especial Eur:185.- Todos os preços  são por 

pessoa. 
 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  197 
Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
       40 Euros por pessoa 05/05 - 25/08/2018 
      55 Euros por pessoa 01/09 – 01/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em 
categoria Comfort: 165 Euros por pessoa 
 
 
 



 

Euripides 
 

“Um amigo leal vale dez mil parentes”  

8 Dias / 7 Noites De  Marco  a Outubro: Segunda-feira 
O programa é operado na temporada de verão 
O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 2 noites de hospedagem em Myconos com café da manhã                      
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Cruzeiro de 3 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão  

completa   (Embarque Mykonos e Desembarque: em Pireus)          
 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro ESTAS NAO INCLUIDAS  

      NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Compra obrigatoria do pacote de bebidas ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR DO  

PACOTE  DE VIAGEM 

 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Bilhete de  ferry Pireus – Mykonos  
 Todos as transferências segundo o itinerário  

 
Itinerário: 
Segunda-feira - Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso 
assistente e transferência  ao seu hotel. Resto do 
dia livre. 
Terça-feira: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo 
a visitada Acrópole. Resto do dia livre. 
Quarta-feira: Atenas - Mykonos 
Cedo e pela parte da manhã transferência ao 
Porto de Pireus para embarcar no ferry para a 
ilha de Mykonos.Na sua chegada á ilha, encontro 
com o nosso assistente e transferência ao seu 
hotel. Resto da tarde livre. 
Quinta-feira : Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua 
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as 
praias e o mar. Durante a noite aproveite bem da 
agitada e movimentada vida noturna desta ilha. 
Sexta-feira: Mykoos - cruzeiro  
Dia livre. A tarde transferência ao Porto de 
Mykono para embarcar no navio para o cruzeiro 
de 3 dias/3 noites as ilhas griegas e Turquia .  
 

 
Sábado: Kusadasi - Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). 
Não perca a oportunidade de participar ao tour  
de Efesus, uma maravilhosa cidade Arqueologica , 
onde São Paulo foi preso e depois exilado.  Pela 
parte da tarde chegaremos na ilha de Patmos e 
escolhendo de participar ao tour opcional, você 
terá a oportunidade de visitar o monastério e 
gruta onde, São João viveu e escreveu, o Livro da 
Apocalipse.  
Domingo: Creta - Santorini 
O primeiro porto de hoje será Heraklio (capital de 
Creta).Aqui você tem a oportunidade de 
participar do tour ao Palácio de Knossos, o centro 
do civilização Minoica. Saida para a segunda ilha 
de Santorini deslumbrante onde participara no 
tour. 
Segunda-feira:  Atenas /Pireus 
Desembarque do navio de cruzeiro no porto de 
Pireus para a sua transferência para o aeroporto 
internacional de Atenas 
 

 
 

Eurípides Comfort  

Cruzeiro  cat IA ou IB 

Exclusivo 

Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  

Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa  
em Euro 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

26/03/2018 – 23/04/2018 
08/10/2018 – 22/10/2018 

1800 1070 945 2005 1295 1105 2425 1555 1320 

30/04/2018 – 14/05/2018 1855 1145 1005 2130 1385 1175 2585 1640 1405 

21/05/2018 – 18/06/2018 1990 1200 1065 2290 1475 1235 2755 1755 1475 

25/06/2018 – 16/07/2018 2200 1315 1135 2495 1580 1330 3095 1935 1595 

23/07/2018 – 27/08/2018 2255 1345 1175 2535 1595 1355 3110 1950 1635 

03/09/2018 – 01/10/2018 2125 1295 1120 2445 1565 1345 2785 1830 1575 
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Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a bordo do cruzeiro 

KUS-02 & SAN-01 + Pacote de bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões + Pacote de Bebidas preço especial 

Eur:165.- Todos os preços  são por pessoa. 

 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:   
                   149 Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
       30 Euros por pessoa 07/05 – 27/08/2018 
       45  Euros por pessoa 03/09 – 01/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 
Comfort: 125  Euros por pessoa 
 
Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por 
pessoa 
 
 
 



Protágoras  
 

 

“ Há dois lados para cada questão”  

7 Dias / 6 Noites  De  Marco  a Outubro:     Cada Quarta-Feira 

                                                          O programa é operado na temporada de verão 

O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã                      
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu *   
 Cruzeiro de 3 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão  

completa   (Embarque Pireus e Desembarque: em Santorini )       
 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro ESTAS NAO INCLUIDAS  

      NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Compra obrigatoria do pacote de bebidas ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR DO  

PACOTE  DE VIAGEM 
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Bilhete de avião Santorini – Atenas  
 Todos as transferências segundo o itinerário  

  
Itinerário: 
Quarta-feira : Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente 
e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 
Quinta-feira: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visitada Acrópole. (Em março deste passeio pode ser 
em Inglês) Resto do dia livre. 
Sexta-feira: Atenas – cruzeiro - Mykonos  
Cedo e pela parte da manha transferência ao Porto 
de Pireus para embarcar no navio  
para o cruzeiro de 3 dias/3 noites as ilhas griegas e 
Turquia .Primeira escala o  porto de Mykonos 
Sábado: Kusadasi - Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar ao tour de 
Efesus, uma maravilhosa cidade Arqueologica , onde 
São Paulo foi preso e depois exilado.  
Pela parte da tarde chegaremos na ilha de Patmos e 
participando no tour, você terá a oportunidade de 
visitar o monastério e gruta onde, São João viveu e 
escreveu, o Livro da Apocalipse.  
 

 
Domingo : Creta-Santorini 
O primeiro porto de hoje será Heraklio (capital de Creta). Aqui 
você tem a oportunidade de participar do tour l ao Palácio de 
Knossos, o centro do civilização Minoica. Saida para a  ilha de 
Santorini deslumbrante, com uma vista única caldeira. Após a 
chegada a Santorini você vai desembarcar no navio de cruzeiro e 
ser transferido para o seu hotel para pernoite. 
Segunda-feira: Santorini 
Dias livre nesta magnífica ilha. Admire a cidade de Fira com suas 
particularidades e suas casas com decoração única, suas ruas 
estreitas e cafeterias ao ar livre: todos estes elementos se apegam 
a fusão da estrutura vulcânica e montanhosa desta ilha. 
Terça-feira: Santorini - Atenas - Aeroporto 
Transferência na parte da manhã para o seu vôo e  
regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: embarque e conexão 
para seu vôo internacional e retorno ao seu  pais de origem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protágoras 
 

Comfort  
Cruzeiro  cat IA ou IB 

Exclusivo 
Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  
Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

28/03/2018 – 25/04/2018 
10/10/2018 – 24/10/2018 

1785 1165 1055 2095 1415 1225 2465 1650 1410 

02/05/2018 – 16/05/2018 1840 1220 1105 2295 1530 1330 2640 1755 1495 

23/05/2018 – 20/06/2018 1960 1285 1155 2365 1575 1370 2800 1880 1585 

27/06/2018 – 29/08/2018 2030 1335 1195 2365 1580 1370 2930 1940 1620 

05/09/2018 – 03/10/2018 2005 1330 1195 2415 1480 1405 3005 2010 1680 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a bordo do 

cruzeiro KUS-02 & SAN-01 + Pacote de bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões + Pacote de Bebidas preço especial 

Eur:165.- Todos os preços  são por pessoa. 

 
 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:   
                   149 Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
       30 Euros por pessoa 09/05 – 29/08/2018 
       45  Euros por pessoa 05/09 – 03/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 
Comfort: 125  Euros por pessoa 
 
*sobretaxa do bilhete aéreo pode ser necessária 
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Sofocles 

“Só uma palavra nos liberta de todo o peso e da dor da vida: 

       Essa palavra e o Amor”    O programa é operado na temporada de verão 
 
9 Dias / 8 Noites 
 

De Abril a Outubro: Diariamente  

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                           
 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã   
 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã    
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu   
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia  
 Bilhete de barcos ferry Pireus – Mykonos - Santorini 
 Bilhete de avião Santorini – Atenas  
 Todos  as transferências segundo o itinerário  
 

  
Itinerário: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência  ao seu hotel. Resto do dia livre. 
 
Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visitada Acrópole. Resto do dia livre. 
 
Dia 3: Atenas - Mykonos 
Cedo e pela parte da manhã transferência ao Porto de 
Pireus para embarcar no ferry para a ilha de Mykonos.Na 
sua chegada á ilha, encontro com o nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
 
Dias 4 & 5: Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua 
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as praias e o 
mar. Durante a noite aproveite bem da agitada e 
movimentada vida noturna desta ilha. 
 

Dia 6: Mykonos - Santorini 
Pela parte da manhã transferência ao Porto de 
Mykonos para embarcar no ferry para a ilha de 
Santorini. Na sua chegada a ilha, encontro com nosso 
assistente e transferência ao seu hotel. Resto da 
tarde livre. 
 
Dias 7 & 8: Santorini 
2 dias livres nesta magnífica ilha. Admire a cidade de 
Fira com suas particularidades e suas casas com 
decoração única, suas ruas estreitas e cafeterias ao 
ar livre: todos estes elementos se apegam a fusão da 
estrutura vulcânica e montanhosa desta ilha. 
 
Dia 9: Santorini - Atenas - Aeroporto 
Transferência na parte da manhã para o seu vôo e  
regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: embarque  
e conexão para seu vôo internacional e retorno ao 
seu  pais de origem. 

 

 
 

 Comfort  Exclusivo VIP  

Preços por pessoa em 
Euro 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/04/2018-12/05/2018 
05/10/2018-31/10/2018 

1890 1255 1135 2295 1540 1335 2815 1795 1610 

13/05/2018-22/05/2018 2025 1345 1200 2525 1610 1405 3060 1915 1700 

23/05/2018-03/06/2018 
20/09/2018-04/10/2018 

2185 1445 1285 2660 1710 1495 3280 2100 1805 

04/06/2018-12/06/2018 2185 1445 1285 2725 1720 1515 3630 2250 1945 

13/06/2018-26/06/2018 2305 1525 1370 2880 1815 1560 3915 2415 2040 

27/06/2018- 03/07/2018 2530 1660 1475 2950 1850 1610 4225 2550 2150 

04/07/2018-18/07/2018 2640 1725 1540 3095 1940 1720 4340 2585 2190 

19/07/2018-26/08/2018 2860 1865 1640 3250 2015 1765 4425 2720 2345 

27/08/2018-19/09/2018 2440 1640 1425 2905 1830 1600 3885 2460 2125 

Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por pessoa 
* sobretaxa do bilhete aéreo pode ser necessária  
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 Dimosthenes 
 “Todo discurso é vão e vazio, a menos que seja acompanhada de acções”    

O programa é operado na temporada de verão 

7 Dias / 6 Noites 
 De Abril a Outubro: Diariamente  

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                          
 2 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã   
 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã    
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu   
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia  
 Bilhete de barcos ferry Pireus – Mykonos - Santorini 
 Bilhete de avião Santorini – Atenas  
 Todos  as transferências segundo o itinerário  
   

Itinerário: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso 
assistente e transferência  ao seu hotel. 
Resto do dia livre. 
Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas 
incluindo a visitada Acrópole. Resto do dia 
livre. 
Dia 3: Atenas - Mykonos 
Cedo e pela parte da manhã transferência 
ao Porto de Pireus para embarcar no ferry 
para a ilha de Mykonos.Na sua chegada á 
ilha, encontro com o nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
Dias 4 : Mykonos 
Dia livre para desfrutar desta ilha famosa e 
sua incomparável beleza: aproveite bem o 
sol, as praias e o mar. Durante a noite 
aproveite bem da agitada e movimentada 
vida noturna desta ilha. 
 

Dia 5: Mykonos - Santorini 
Pela parte da manhã transferência ao Porto de 
Mykonos para embarcar no ferry para a ilha de 
Santorini. Na sua chegada a ilha, encontro com nosso 
assistente e transferência ao seu hotel. Resto da 
tarde livre. 
Dias 6: Santorini 
Dias livre nesta magnífica ilha. Admire a cidade de 
Fira com suas particularidades e suas casas com 
decoração única, suas ruas estreitas e cafeterias ao 
ar livre: todos estes elementos se apegam a fusão da 
estrutura vulcânica e montanhosa desta ilha. 
Dia 7: Santorini - Atenas - Aeroporto 
Transferência na parte da manhã para o seu vôo e  
regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: embarque  
e conexão para seu vôo internacional e retorno ao 
seu  pais de origem.  
 
 
 
 
 

 

Dimosthenes Comfort  Exclusivo VIP  

Preços por pessoa em 

Euro 
Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/04/2018-22/05/2018 

05/10/2018-30/10/2018 

1725 1175 1060 2060 1365 1205 2475 1600 1430 

23/05/2018-12/06/2018 

20/09/2018-04/10/2018 

1830 1245 1115 2200 1440 1280 2860 1820 1595 

13/06/2018-26/06/2018 1890 1285 1160 2300 1500 1310 3050 1935 1655 

27/06/2018-03/07/2018 2060 1390 1245 2305 1505 1330 3225 1990 1710 

04/07/2018- 18/07/2018 2135 1430 1290 2430 1580 1410 3320 2035 1750 

19/07/2018-26/08/2018 2280 1525 1350 2530 1625 1440 3380 2125 1850 

27/08/2018-19/09/2018 1995 1375 1210 2315 1510 1340 3025 1965 1710 

Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por persona 

*los billetes aéreos podrán tener suplemento 
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Xenofonte  

 
 

“Ser rápido é bom, mas ser exato é tudo” 

O programa é operado na temporada de verão 

13 Dias / 12Noites               De Marco a Outubro: Cada Quarta-feira  

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 3noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã 
 3noites de hospedagem em Santorini com café da manhã                
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa    

(Embarque em Mykonos - Desembarque: em Santorini) 
 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro ESTAS NAO INCLUIDAS  

      NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Compra obrigatoria do pacote de bebidas ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR  

DO PACOTE  DE VIAGEM 

 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Todos as transferências segundo o itinerário   

 
Itinerário:  
Quarta-Feira: Atenas  
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e  
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 
 Quinta-Feira: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita  da 

Acrópole. (Em março deste passeio pode ser em Inglês) 

 Resto do dia livre.  
Sexta-Feira: Atenas - Mykonos 
Pela parte da manha  transferência ao Porto de Pireus para 
embarque no navio de cruzeiro para a sua passagem para 
Mykonos. Desfrute de um almoço a bordo do navio de 
cruzeiro e têm a oportunidade de se juntar às actividades a 
bordo ou apenas relaxar à beira da piscina. Após a sua 
chegada na ilha de Mykonos, encontrar-se com o nosso 
assistente e traslado para o hotel. Resto do dia livre 
Nota: A viagem de Atenas a Mykonos é, sem cabine 
Sábado & Domingo: Mykonos   
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua  
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as praias e o   
mar. Durante a noite aproveite a bem  agitada e  
movimentada vida noturna esta lha.  
Segunda-Feira: Mykonos  - cruzeiro 
Parte da manhã livre. A tarde, transferência ao Porto de  
Mykonos para embarcar no navio onde terá   seu  Cruzeiro 
de 4 dias, com o roteiro Ilhas Gregas e Turquia 

Terça-Feira: Kusadasi – Patmos  
Primeira escala  de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no tour  a Efesus. 
Pela parte da tarde chegaremos na ilha de Patmos e 
escolhendo  participar no  tour opcional, você  terá  a 
oportunidade de visitar o mosteiro e gruta onde. São  
João  viveu e escreveu, o Livro da Apocalipse.  
Quarta-Feira: Rodas 
Chegada cedo pela manha ao porto de Rodas, com sua 
famosa Acrópole de Lindos, no topo da montanha,  
conhecida também como a ilha dos Cavaleiros, 
Cruzados  da Ordem de São  João. Participando no tour 
você  terá  a oportunidade de visitar a cidade   
medieval (Rodas Antiga).   
Quinta-Feira: Heraklio – Santorini 
Primeira escala de hoje será Heraklio (capital da ilha de 
Creta). Aqui temos a oportunidade de participar no 
tour ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica. Em seguida uma das experiências  de tirar o 
seu fôlego: Na chegada na ilha de Santorini  
(conhecida hoje e sempre como o continente  
perdido de Atlantis). Desembarque: em Santorini  
e transferência  ao seu hotel. 
 

Sexta-Feira & Sábado : Santorini  
2 dias livres nesta magnífica ilha. Admire a 
Cidade de Fira com suas particularidades e 
suas casas com decoração  única, suas ruas 
estreitas e cafeterias ao ar livre.  
Domingo: Santorini – Atenas  
Transferir ao porto de  Santorini para 
embarque no navio de cruzeiro. 
Pernoite a bordo navio de cruzeiro em sua 
cabine. Desfrute da sua noite a bordo do 
navio de cruzeiro oferta jantar e 
entretenimento. 
Segunda-feira – Atenas Pireus - Aeroporto 
Desembarque do navio de cruzeiro no porto 
de Pireus para a sua transferência para o 
aeroporto internacional de Atenas 
 
 

Jenofonte Comfort  
Cruzeiro  cat IA ou IB 

Exclusivo 
Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  
Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa 
em Euro 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

28/03/2018-18/04/2018 
03/10/2018-17/10/2018 

2585 1490 1315 2800 1795 1520 3695 2320 1945 

25/04/2018-16/05/2018 2695 1625 1430 3425 2105 1770 4165 2525 2120 

23/05/2018-13/06/2018 3080 1805 1595 3850 2300 1915 4670 2885 2360 

20/06/2018-11/07/2018 3515 2065 1760 4165 2510 2085 5420 3285 2625 

18/07/2018-22/08/2018 3565 2095 1810 4225 2540 2125 5455 3320 2695 

29/08/2018-26/09/2018 3275 1960 1675 4005 2435 2065 4895 3075 2565 

 
 
 
 
 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a 

bordo do cruzeiro KUS-02 & RHO-01 + 
Pacote de bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões + Pacote de Bebidas preço 

especial Eur:185.- Todos os preços  são por 

pessoa. 
 
 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  197 
Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
       40 Euros por pessoa 09/05 - 29/08/2018 
      55 Euros por pessoa 05/09 – 03/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em 
categoria Comfort: 165 Euros por pessoa 
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Safo 
 

“Não  me cante canções do dia, pois o sol é inimigo dos amantes. 

Cante as sombras e a escuridão, cante as lembranças  da meia-noite” 

O programa é operado na temporada de verão 

9 Dias / 8 Noites               De Marco a Outubro: Cada Segunda-feira  

  

O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 2noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã 
 2noites de hospedagem em Santorini com café da manhã                
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Cruzeiro de 3 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa   (Embarque em 

Mykonos - Desembarque: em Santorini) 
 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro (ESTAS NAO INCLUIDAS  

      NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Compra obrigatoria do pacote de bebidas  ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR DO PACOTE  DE 

VIAGEM 
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Bilhete de barcos ferry Pireus – Mykonos 
 Bilhete de avião Santorini - Atenas 
 Todos as transferências segundo o itinerário   

 
Itinerário:  
Segunda-Feira: Atenas  
Chegada em Atenas, encontro com nosso  
assistente e transferência ao seu hotel. Resto do 
dia livre. 
Terça-Feira: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo 
a visita da Acrópole.  Resto do dia livre. 
Quarta-Feira: Atenas - Mykonos  
Cedo e pela parte da manhã transferência ao 
Porto de Pireus para embarcar no ferry para a  
ilha de Mykonos. Na sua chegada a ilha, 
encontro com nosso assistente e transferência 
ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
Quinta-Feira: Mykonos 
Dia livre para desfrutar desta ilha famosa e sua  
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as   
praias e o mar. Durante a noite aproveite bem a  
agitada e movimentada vida noturna nesta ilha.  
 

Sexta-Feira: Mykonos – Cruzeiro  
Inteira manha livre. Na parte da tarde transferência ao   
Porto de Mykonos para embarcar no navio onde terá     
inνcio seu Cruzeiro de 3 dias, com o roteiro Ilhas Gregas   
e Turquia.  
Sábado: Kusadasi - Patmos 
Primeira escala de hoje será  Kusadasi (Turquia).  
Nao perca a oportunidade de participar ao tour l a  Efesus, 
uma maravilhosa cidade Arqueologica , onde Sao Paulo foi 
preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos na 
ilha de Patmos e escolhendo de participar ao tour você terá  a 
oportunidade de visitar o mosteiro e gruta onde, São  
João  viveu e escreveu, o Livro da Apocalipse.  
Domingo: Creta-Santorini 
O primeiro porto de hoje será Heraklio (capital de Creta). 
Aqui você tem a oportunidade de participar do tour ao 
Palácio de Knossos, o centro do civilização Minoica. Saida 
para segunda para a  ilha de Santorini deslumbrante, com 
uma vista única caldeira. Após a chegada a Santorini você vai 
desembarcar no navio de cruzeiro e ser transferido para o seu 
hotel para pernoite. 

 
 
 
 
Segunda-Feira: Santorini 
Dia livre nesta magnífica ilha de tirar o fôlego.  
Excursões opcionais podem ser feitas na ilha.  Não perca  
a oportunidade de aproveitar o cruzeiro de 1 dia para   
as ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni (localizadas  
dentro da caldeira), com suas termas naturais de água  
cor verde e amarela (com tempo livre para nadar) e a  
ilha de Thirassia. Admire a cidade de Fira com suas  
particularidades e suas casas com decoração única,  
suas ruas estreitas e cafeterias ao ar livre: todos estes  
elementos se apegam a fusão da estrutura vulcânica e  
montanhosa desta ilha.  
Terça-Feira:  Santorini - Atenas – Aeroporto  
Transferência na parte da manha ao aeroporto para o seu 
vôo  e regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: 
embarque e conexão para seu vôo  internacional e 
retorno ao seu  pais de origem. 
  
 
 

 
 

 

Safo Comfort  
Cruzeiro  cat IA  ou IB 

Exclusivo 
Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  
Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

26/03/2018-23/04/2018 

08/10/2018-22/10/2018 
2245 1435 1305 2500 1675 1465 3080 2060 1775 

30/04/2018-14/05/2018 2330 1535 1385 2840 1875 1630 3395 2195 1895 

21/05/2018-18/06/2018 2570 1650 1490 3120 2010 1725 3735 2445 2060 

25/06/2018-16/07/2018 2855 1820 1600 3315 2145 1840 4235 2705 2235 

   23/07/2018-27/08/2018 2910 1845 1640 3360 2165 1860 4250 2720 2275 
03/09/2018-01/10/2018 2715 1760 1550 3230 1965 1835 3925 2600 2215 
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Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a 

bordo do cruzeiro KUS-02 & SAN-01 + 
Pacote de bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões + Pacote de Bebidas preço 

especial Eur:165.- Todos os preços  são 

por pessoa. 
 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:   
          149 Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
 30 Euros por pessoa 09/05 –  29/08/2018 
 45  Euros por pessoa 05/09 – 03/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA 
em categoria Comfort: 125  Euros por 
pessoa por persona 
Suplemento Ferry Rápido  Pireus 
/Mykonos  30 Euros por pessoa   
*sobretaxa do bilhete aéreo pode ser 
necessária 
 



Pitagoras                           

“O universo é uma harmonia de contrários ”                                                            
Chegada em Atenas:     Sabado: 28  Abril/ 05,12,19  e 26  Maio / 02, 16,23 e 30 de Junho /  07,14,21 e 28 de Julho/  
04, 11, 18 e 25 Agosto / 01, 08, 15, 22 e 29 de Setembro / 06 e 13 de Outubro -2018 
                                                                                                              

11 Dias / 10 Noites        O programa é operado na temporada de verão 

O Programa Inclui: 

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Cruzeiro de 7 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa  
 Compra obrigatoria de 3 excursões a bordo do cruzeiro ESTAS NAO INCLUIDAS  

      NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Compra obrigatoria do pacote de bebidas ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR  

DO PACOTE  DE VIAGEM 

 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Todos as transferências segundo o itinerário   

  

    

Itinerário: 
Sabado: Atenas  
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
Transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

 
Domingo: Atenas 
Visita de Atenas pela parte da manha. Panorâmico 
Neo-Clássico do centro Ateniense: Parlamento, 
Universidade,Biblioteca Nacional e Academia de Artes 
Nacional,Templo de Zeus, Arco de Adriano, Estádio 
Panatenaico e Vários outros monumentos. Depois  
iremos visitar a espetacular Acrópole. Resto do dia 
livre. 
 
Segunda-Feira: Atenas - Pireos – Cruzeiro 
Transferência ao PortoDe Pireos para embarcar no 
cruzeiro, tempo livre para atividades refrescantes a 
bordo e relaxar e jantar. 
 
Terca-feira : Miconos  
Chegada pela manha cedo a Miconos  . Você terá um 
dia inteiro e noite em Miconos de uma beleza 
incomparavel, para desfrutar do Sol e das praias e do 
mar desta ilha. Ao entardecer disfrute da intensa vida 
nocturna da ilha. 
 

 
Quarta-feira: Miconos - Milos  
De manha cedo saida de Miconos . Hoje pela 
tarde chegada a maravilhosa ilha de Milos 
tendo a oportunidade de explorara a ilha . Esta 
ilha com as suas maravilhosas praias de areia 
branca ou negra ou pequenas pedras. Com as 
suas aguas de cor verde esmeralda . O navio 
parte a meia-noite 
 
Quinta e Sexta-feira :Santorini 
Voce tem dois dias completos nesta magnifica 
ilha. Admire a cidade de Fira com as suas casas  
de decoracao unica. Suas estreitas ruelas cafes 
exteriores com vista suberbas para a caldeira 
vulcanica. Voce tem a oportunidade de 
praticipar na excursao a Vila de Oia 
disfrutando das maravilhosas cores nocturnas  
na ilha mais romantica cheia de esplanadas, 
restaurantes e Clubes. Saida tarde na sexta-
feira.     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabado: Creta  
O porto a que chegaremos hoje será Heraclio  
(capital de Creta) Voce tem a oportunidade de 
participar na excursao ao Palacio de Knossos , o 
centro da civilizacao Minoica e disfrutar do seu 
dia explorando a ilha. 
Domingo: Kusadasi Pela tarde chegada a 
Kusadasi (Turquia)Voce tem a oportunidade de 
participar na excursao a Efesus. Uma das cidades 
antigas excavadas 
 
Segunda-feira Pireos - Atenas 
Chegada de manha ao Porto de Pireos em 
Atenas. Após o café da manhã a bordo, 
desembarque traslado para o hotel em Atenas. 
Resto do dia livre. 
 
Terca-feira: Atenas - Aeroporto 
Café da manha no hotel e check out. 
Transferência ao Aeroporto de Atenas. 
Embarque, conexao para seu vôo internacional e 
retorno ao seu  pais. 

 
 

 

Pitagoras Comfort  
Cruzeiro  cat IA   

Exclusivo 
Cruzeiro  cat XA  

VIP  
Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa em 

Euro 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

28/04/2018-26/05/2018 

29/09/2018-13/10/2018 
2535 1525 1380 2890 1880 1640 3335 2210 1880 

02/06/2018-23/06/2018 

01/09/2018-22/09/2018  
2610 1600 1460 2995 1990 1740 3445 2320 1980 

30/06/2018-25/08/2018 2695 1685 1535 3020 2045 1795 3505 2380 2040 

 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 
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Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 3 excursões a bordo do 

cruzeiro HER-02, SAN-01 & KUS-02  Pacote de 
bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
3 excursões + Pacote de Bebidas preço especial 

Eur: 280.- Todos os preços  são por pessoa. 
 

 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  354 Euros 
por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
     50 Euros por pessoa 05/05 – 23/06/2018                 
                                   &    01/09-22/09/2018      
     70 Euros por pessoa 30/06-25/08/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em 
categoria Comfort: 285  Euros por pessoa 
 
 



 

Socrates           

“Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorancia”  

De Marco a Outubro: Cada Quarta-Feira 
    12 Dias / 11 NoitesO programa é operado na temporada de verão 
  O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã 
 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã                
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa    

(Embarque em Mykonos - Desembarque: em Santorini)      
 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro (ESTAS NAO INCLUIDAS  

      NO VALOR DO PACOTE  DE VIAGEM 
 Compra obrigatoria do pacote de bebidas ESTAS NAO INCLUIDAS NO VALOR DO  

PACOTE  DE VIAGEM 
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Bilhete de barcos ferry Pireus – Mykonos 
 Bilhete de avião Santorini – Atenas  
 Todos as transferências segundo o itinerário    

 

 
 

Itinerario:  
Quarta-Feira: Atenas  
Chegada em Atenas, encontro com nosso  
assistente e transferência ao seu hotel. Resto do 
dia livre. 
Quinta-Feira: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo 

a visita da Acrópole. (Em março deste passeio 

pode ser em Inglês) Resto do dia livre.  
Sexta-Feira: Atenas - Mykonos  
Cedo pela manhã transferência ao Porto de 
Pireus para embarcar no ferry para a  ilha de 
Mykonos. Na sua chegada a ilha,  encontro com 
nosso assistente e transferência  ao seu 
hotel.Resto da tarde livre. 
Sábado & Domingo: Mykonos  
Dias livre para desfrutar desta ilha famosa e sua 
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as 
praias e o mar. Durante a noite aproveite bem a 
agitada e movimentada vida noturna desta ilha. 
Segunda-Feira: Mykonos - Cruzeiro  
Inteira manha livre. Na parte da tarde 
transferência ao Porto de Mykonos para 
embarcar no navio onde terá  inicio  seu 
Cruzeiro de 4 dias, com o roteiro Ihas Gregas e 
Turquia. 
 

Terça-Feira: Kusadasi - Patmos  
Primeira escala e porto de hoje será  Kusadasi (Turquia).  
Não perca a oportunidade de participar ao tour  
opcional a Efesus, uma maravilhosa cidade Arqueologica , 
onde São Paulo foi preso e depois exilado. 
Pela parte da tarde chegaremos na ilha de Patmos e  
escolhendo de participar ao tour opcional, você terá  a  
oportunidade de visitar o monastério e gruta onde, São  
João viveu e escreveu, o Livro da Apocalipse. 
Quarta-Feira: Rodas 
Cedo pela manhã, chegada ao porto de Rodes, conhecida 
como a ilha da cruz dos cavaleiros da Ordem de Sao Joao.  A 
excursão na ilha permite você visitar a famosa acrópole de 
Lindos no topo da ilha, além de passear pelas ruas da antiga 
cidade medieval (Antiga Rodes). 
Quinta-Feira: Heraklio - Santorini  
Primeira escala de hoje será Heraklio (capital da  
ilha de Creta). Aqui temos a oportunidade de participar 
no tour opcional ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica. Em seguida uma das experiências  
de tirar o seu fôlego: a chegada na ilha de Santorini  
(conhecida hoje e sempre como o continente perdido  
Atlantida). Desembarque y transferência ao seu hotel. 
 

Sexta-Feira & Sábado: Santorini  
Dia livre nesta magnífica ilha de tirar o fôlego.  
Excursões opcionais podem ser feitas na ilha.  Não perca  
a oportunidade de aproveitar o cruzeiro de 1 dia para  
as ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni (localizadas dentro 
da caldeira), com suas termas naturais de água  
cor verde e amarela (com tempo livre para nadar) e a 
ilha de Thirassia. Admire a cidade de Fira com suas  
particularidades e suas casas com de decoração única,  
suas ruas estreitas e cafeterias ao ar aberto: todos estes  
elementos se apegam a fusão da estrutura vulcânica e  
montanhosa desta ilha. 
Domingo: Santorini - Atenas - Aeroporto 
Transferência na parte da manha ao aeroporto para o seu 
vôo e regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: embarque 
e conexão para seu vôo internacional e retorno ao seu  
pais de origem.  
  

Socrates Comfort  
Cruzeiro  cat IA  ou IB 

Exclusivo 
Cruzeiro  cat XA ou XB 

VIP  
Cruzeiro cat XD 

Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

28/03/2018-18/04/2018 

03/10/2018-17/10/2018 2815 1765 1605 2995 2070 1810 3920 2595 2235 

25/04/2018-16/05/2018 2925 1900 1720 3650 2380 2060 4390 2800 2405 

23/05/2018-13/06/2018 3305 2085 1885 4075 2575 2200 4895 3160 2650 

20/06/2018-11/07/2018 3740 2340 2050 4390 2785 2375 5645 3560 2915 

18/07/2018-22/08/2018 3795 2370 2100 4455 2815 2415 5685 3595 2985 

29/08/2018-26/09/2018 3500 2235 1965 4235 2710 2355 5120 3350 2855 

 

 

Excursões  e  Bebidas no  

Cruzeiro a Preços Super 

Especiais!! 

 

Valores a pagar  
Não incluidos no preço do pacote : 

 

*Serviços Obrigatorios 2 excursões a 

bordo do cruzeiro KUS-02 & RHO-01 + 
Pacote de bebidas. 
 
Oferta Especial Grand Star Hellenic :  
2 excursões + Pacote de Bebidas preço 

especial Eur:185.- Todos os preços  são por 
pessoa. 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:   
          197 Euros por pessoa por cruzeiro 
 
Suplementos de temporada de cruzeiros:  
  40 Euros por pessoa 09/05 –  29/08/2018 
  55  Euros por pessoa 05/09 – 03/10/2018 
 
Suplemento para cabina exterior Cat/XA em 
categoria Comfort: 165  Euros por pessoa  
 
Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 
Euros por pessoa   
*sobretaxa do bilhete aéreo pode ser necessária 
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Arquimedes 
“Brincar é condição  fundamental para 

ser  sério” 
11 Dias / 10 Noites 

 
 
De Abril -  Outubro: Diariamente  
Programa é operado temporada de verão 

 
 

O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã                            
 2 noites de hospedagem em Paros com café da manhã                            
  3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã                            
  Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Ingressos aos locais históricos nas excursões com guia    
 Bilhete de barcos ferry Pireus – Mykonos – Paros - Santorini 
 Bilhete de avião Santorini – Atenas  
 Todos as transferências segundo o itinerário     

 

 
Itinerário: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 
Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita 
da Acrópole. Resto do dia livre. 
Dia 3: Atenas - Mykonos 
Cedo pela manhã  transferência ao Porto de Pireus para 
embarcar no ferry para a ilha de Mykonos. Na sua 
chegada a ilha, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
Dias 4 & 5: Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua 
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as praias e o 
mar. Durante a noite aproveite bem a agitada e 
movimentada vida noturna nesta ilha. 
Dia 6: Mykonos - Paros 
Pela  parte  da  manha  transferência  ao  Porto  de 
Mykonos para embarcar no ferry para a ilha de Paros. Na 
sua chegada a ilha, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 
 
 

 
Dia 7: Paros 
Dia livre para explorar a ilha de Paros - uma das ilhas mais 
populares do Mar Egeu. 
Dia 8: Paros - Santorini 
Pela parte da manha transferência ao Porto de Paros para 
embarcar no ferry para na ilha de Santorini. Na sua chegada 
a ilha, encontro com o nosso assistente e transferência ao 
seu hotel.Resto da tarde livre. 
Dias 9 & 10: Santorini 
Dias livres nesta magnífica ilha de tirar o fôlego.  
Excursões opcionais podem ser feitas na ilha.  Não perca  
a oportunidade de aproveitar o cruzeiro de 1 dia para as  
ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni (localizadas dentro  
da caldeira), com suas termas naturais de água cor verde e  
amarela (com tempo livre para nadar) e a ilha de Thirassia.  
Admire a cidade de Fira com suas particularidades e suas  
casas com decoração única, suas ruas estreitas e cafeterias  
ao ar livre: todos estes elementos se apegam a fusão da  
estrutura vulcânica e montanhosa desta ilha.  
Dia 11: Santorini - Atenas - Aeroporto 
Transferência na parte da manha para o seu vôo e  
regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: embarque e 
conexão para seu vôo internacional e retorno ao seu pais 
de origem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arquimedes Comfort Exclusivo VIP 

Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Tripl Single Doble Triple 

01/04/2018-12/05/2018 

05/10/2018-31/10/2018 
2185 1455 1300 2710 1800 1570 3485 2190 1960 

13/05/2018-22/05/2018 2335 1550 1370 3025 1890 1655 3735 2310 2050 

23/05/2018-12/06/2018 

16/09/2018-04/10/2018 
2540 1675 1490 3225 2030 1770 4435 2695 2355 

13/06/2018-26/06/2018 2675 1755 1565 3485 2155 1845 4850 2975 2515 

27/06/2018-18/07/2018 3035 1985 1765 3765 2345 2085 5275 3195 2690 

19/07/2018-18/08/2018 3395 2185 1925 4030 2510 2205 5665 3430 2995 

19/08/2018-15/09/2018 3375 2165 1915 4020 2480 2190 5560 3390 2945 

Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por pessoa 
*sobretaxa do bilhete aéreo pode ser necessária 
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Heraclitos                             De Abril  a Outubro: Diariamente 

“Se não  sabe escutar, não sabe falar” 
11 Dias / 10 Noites 

O programa é operado temporada de verão 
 
 

 
 

O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã 
 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã     
  3 noites de hospedagem em Creta com café da manhã 
  Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Ingressos aos locais históricos nas excursões com guia    
 Bilhete de barcos ferry Pireus – Mykonos – Santorini - Creta 
 Bilhete de avião Creta – Atenas  
 Todos as transferências segundo o itinerário  

 
Itinerario: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
Transferência  ao seu hotel. Resto do dia livre. 
 
Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita 
da Acrópole.  Resto do dia livre. 
 
Dia 3: Atenas - Mykonos 
Cedo pela  manhã transferência ao Porto de 
Pireus para embarcar no ferry para a ilha de Mykonos. 
Na sua chegada a ilha, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
 
Dias 4 & 5:  Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua 
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as praias 
e o mar. Durante a noite aproveite bem a agitada e 
movimentada vida noturna desta ilha. 
 
 

 
Dia 6: Mykonos - Santorini 
Pela parte da manha transferência ao Porto de Mykonos 
para embarcar no ferry para a ilha de Santorini. Na sua 
chegada a ilha, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
 
Dia 7: Santorini 
Dias livres nesta magnífica ilha de tirar o fôlego.  
Excursões opcionais podem ser feitas na ilha.  Não perca  
a oportunidade de aproveitar o cruzeiro de 1 dia para as  
ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni (localizadas dentro  
da caldeira), com suas termas naturais de água cor verde e  
amarela (com tempo livre para nadar) e a ilha de Thirassia.  
Admire a cidade de Fira com suas particularidades e suas  
casas com decoração única, suas ruas estreitas e cafeterias  
ao ar aberto: todos estes elementos se apegam a fusão da  
estrutura vulcânica e montanhosa desta ilha. 
 
Dia 8: Santorini - Creta 
Pela parte da manha transferência ao porto de Thira para 
embarcar no ferry para a ilha de Creta. Na sua chegada  e 
ilha, encontro com nosso assistente e transferência ao seu 
hotel. 2 dias livres para aproveitar da maior ilha da Grecia. 
 

 
 
Dias 9 & 10: Creta 
2 dias livres para aproveitar da maior ilha da Grecia. 
 
Dia 11: Creta - Atenas - Aeroporto  
Transferência na parte da manha ao aeroporto para 
o seu voo e regresso em Atenas. Uma vez em 
Atenas: embarque e conexão para seu voo  
internacional e retorno ao seu  pais de origem. 

  

 Heraclitos Comfort Exclusivo VIP 

Preços por pessoa em Euro Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/04/2018-12/05/2018 
05/10/2018-31/10/2018 

2440 1680 1495 2825 1935 1700 3235 2145 1930 

13/05/2018-22/05/2018 2585 1745 1555 2995 1980 1740 3455 2250 2015 

23/05/2018-26/06/2018 
16/09/2018-04/10/2018 

2750 1855 1645 3285 2100 1825 3960 2595 2295 

27/06/2018-03/07/2018 3065 2030 1795 3395 2205 1930 4565 2855 2455 

04/07/2018-18/07/2018 3225 2130 1895 3585 2325 2060 4720 2920 2520 

19/07/2018-15/09/2018 3420 2260 1980 3765 2415 2110 4830 3075 2695 

Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por pessoa 
* sobretaxa do bilhete aéreo pode ser necessária  
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Epictetos                                   De Abril a Outubro: Diariamente 

O programa é operado na temporada de verão 

 

“Querias ser livre. Para essa liberdade,  só há  um caminho: 

o desprezo das coisas que não dependem de nós” 
11 Dias / 10 Noites 

O Programa Inclui: 
 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                           
 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã 
 2 noites de hospedagem em Paros com café da manhã 
 2 noites de hospedagem em Ios com café da manhã 
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Bilhete de barcos ferry Pireus – Mykonos – Paros -  Ios - Pireus 
 Todos as transferências segundo o itinerário T  

 

 

 
 

Itinerario: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso 
assistente e transferência ao seu hotel. Resto 
do dia livre. 
 
Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas 
incluindo a visita da Acrópole. Resto do dia 
livre. 
 
Dia 3: Atenas - Mykonos 
Cedo pela manhã transferência ao Porto de 
Pireus para embarcar no ferry para a ilha de 
Mykonos. Na sua chegada a ilha, encontro 
com nosso assistente e transferência ao seu 
hotel. 
Resto da tarde livre. 

 
Dias 4 & 5: Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua incomparável 
beleza: aproveite bem o sol, as praias e o mar. Durante a noite 
aproveite bem a agitada e movimentada vida noturna desta ilha. 
 
Dia 6: Mykonos - Paros 
Pela parte da manha transferência ao Porto de Mykonos para 
embarcar no ferry para a ilha de Paros. Na sua chegada na ilha, 
encontro com nosso assistente e transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
 
Dia 7: Paros 
Dia livre para explorar a ilha de Paros - umas das ilhas mais 
populares do Mar Egeu. 

Dia 8: Paros - Ios 
Pela parte da manha transferência ao Porto de Paros para 
embarcar no ferry para a ilha de Ios . 
Na sua chegada a ilha, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
 
Dias 9: Ios 
Dias livres nesta magnífica ilha Ios. 
 
Dia 10: Ios - Atenas 
Pela parte da manha transferência ao Porto de Ios para 
embarcar no ferry para  Atenas. 
Chegada em Atenas, e transferência ao seu hotel. Resto 
do dia livre. 
 
Dia 11: Atenas - Aeroporto 
Transferência na parte da manha para seu voo  
internacional e retorno ao seu  pais de origem. 

 

Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por pessoa 

Epictetos Comfort Exclusivo VIP 

Preços por pessoa em 

Euro 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/04/2018-22/05/2018 2255 1415 1235 2645 1645 1475 3385 2045 1815 

23/05/2018-03/06/2018 
16/09/2018-15/10/2018 

2480 1545 1345 2795 1745 1545 3775 2285 2025 

04/06/2018-26/06/2018 2575 1595 1395 3185 1985 1685 4250 2545 2265 

27/06/2018-03/07/2018 2785 1715 1490 3325 2045 1765 4695 2775 2395 

04/07/2018-18/07/2018 2995 1845 1610 3675 2275 2010 4955 2875 2485 

19/07/2018-18/08/2018 3195 1970 1690 3840 2375 2075 5185 3060 2745 

19/08/2018-15/09/2018 2885 1795 1535 3445 2145 1880 4460 2715 2445 
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Pindaros                                De Abril a Outubro: Diariamente 

“O dia precedente e o mestre do dia seguinte”  
11 Dias / 10 Noites 

Programa é operado na temporada de verão 
 
 

 

O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                            
 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã 
 3 noites de hospedagem em Creta com café da manhã 
 2 noites de hospedagem em Rodas com café da manhã 
  Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Ingressos aos locais históricos nas excursões com guia    
 Bilhete de barcos ferry Pireus –  Santorini - Creta 
 Bilhete de avião  Heraklion  - Rodas  – Atenas  
 Todos as transferências segundo o itinerário 

 

 
Itinerario: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 
 
Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita 
da Acrópole.  Resto do dia livre. 
 
Dia 3: Atenas - Santorini 
Pela manhã transferência ao Porto de Pireus para 
embarcar no ferry para a ilha de Santorini. Na sua 
chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
 
Dias 4 & 5: Santorini 
Dias livres nesta magnífica ilha de tirar o fôlego.  
Aproveite o cruzeiro de meio dia, com destino as ilhas  
de proporções menores, como Nea Kameni e Palea  
Kameni (localizadas dentro da área da caldeira), e suas  
termas naturais com águas de cor verde e amarela  
(tempo livre para nadar) e a ilha de Thirassia. Admire  
a cidade de Fira com suas particularidades e suas casas  
com decoracao única, suas ruas estreitas e cafeterias ao  
ar livre: todos estes elementos se apegam a fusão da  
estrutura vulcânica e montanhosa desta ilha. 
 

Dia 6: Santorini - Heraklio, Creta 
Pela parte da manha transferência ao Porto de Thira  
para embarcar no ferry para a ilha de Creta.  
Na sua chegada a ilha em Heraklio, encontro com  
nosso assistente e transferência ao seu hotel.  
Resto da tarde livre. 
 
Dias 7 & 8: Creta 
Dois dias livres para explorar esta magnífica ilha. 
 
Dia 9: Heraklio Creta - Rodas 
No horário indicado  de acordo com o seu voo,  
transferência de seu hotel ao Aeroporto de Heraklio.  
Embarque e saída com seu voo para na ilha de Rodas.  
Na sua chegada a ilha, encontro com nosso assistente e  
transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 
 
Dia 10: Rodas 
Conhecida  também  como  a  ilha  dos  Cavaleiros, 
Cruzados da Ordem de Sao João, em Rodas, não  perca a 
oportunidade de visitar a famosa Acrópole de Lindos, no 
topo da montanha e o centro da cidade de Rodas Antiga - 
com suas características medievais. 
 
Dia 11: Rodas - Atenas - Aeroporto 
Transferência de seu hotel ao Aeroporto de Rodas e  
saída com seu voo para regresso em Atenas. Uma vez em  
Atenas: embarque e conexão para seu voo internacional 
e retorno ao seu  pais de origem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Santorini  40 Euros por pessoa  
* sobretaxa do bilhete aéreo pode ser necessária  

 

Pindaros Comfort Exclusivo VIP 

Preços por pessoa em 

EUROS 

Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

11/04/2018-27/05/2018 2405 1760 1560 2935 2040 1795 3380 2305 2065 

28/05/2018-26/06/2018 2525 1875 1685 3110 2130 1875 3790 2580 2235 

27/06/2018-21/07/2018 2625 1955 1755 3275 2225 1980 4025 2745 2380 

22/07/2018-06/09/2018 2755 2015 1810 3275 2225 1990 4055 2790 2420 

07/09/2018-26/09/2018 2580 1880 1680 3210 2180 1920 3715 2585 2255 

27/09/2018-17/10/2018 2495 1815 1620 3055 2105 1865 3535 2455 2145 
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Temistocles De Abril a Outubro: Diariamente 
“Tenho comigo dois deuses,  Persuasão e Compulsão”  
09 Dias / 08 Noites                                 O programa é operado na temporada de verão 

 
 

  

O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                           
 3 noites de hospedagem em Creta com café da manhã 
 3 noites de hospedagem em Rodas com café da manhã 
  Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com 

guia    
 Bilhete de avião  Atenas -Heraklion  - Rodas – Atenas  
 Todos as transferências segundo o itinerário 

Itinerario: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com 
nosso assistente e transferência ao 
seu hotel. Resto do dia livre. 
 
Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de 
Atenas incluindo a visita da 
Acrópole. Resto do dia livre. 
 
Dia 3: Atenas - Heraklio, Creta 
Pela parte da manhã transferência 
ao Aeroporto de Atenas s e saída 
com seu voo para Heraklion Na sua 
chegada na ilha em Heraklio, 
encontro com o nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
 
Dias 4 & 5: Creta 
Dois dias livres para explorar esta 
magnífica ilha. 
 

 

 
Dia 6: Heraklio Creta  - Rodas 
No horário indicado e de acordo com o seu voo,  
transferência de seu hotel ao Aeroporto de Heraklio.  
Embarque e saída com seu voo para a ilha de Rodas. 
Na sua chegada a ilha, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 
 
Dias 07 & 08: Rodas 
Conhecida  também  como  a  ilha  dos  Cavaleiros,  
Cruzados da Ordem de São João, em Rodas, não perca  
a oportunidade de visitar a famosa Acrópole de Lindos, 
no topo da montanha e o centro da cidade de Rodas Antiga - 
com suas características medievais. 
 
Dia 09: Rodas - Atenas - Aeroporto  
Transferência de seu hotel ao Aeroporto de Rodas e saída com 
seu vôo para regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: 
embarque e conexão para seu vôo internacional e retorno ao 
seu  pais de origem. 
 

 
 

  Temistocles Comfort Exclusivo VIP 

Preços por pessoa em EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

11/04/2018-27/05/2018 2010 1530 1375 2225 1685 1530 2575 1885 1725 

28/05/2018-26/06/2018 2095 1585 1435 2310 1715 1545 2585 1895 1730 

27/06/2018-21/07/2018 2125 1610 1455 2455 1795 1625 2720 2035 1860 

22/07/2018-06/09/2018 2140 1620 1455 2455 1800 1640 2765 2105 1920 

07/09/2018-26/09/2018 2105 1595 1435 2460 1790 1615 2665 2000 1820 

27/09/2018-30/10/2018 2010 1530 1375 2225 1685 1530 2570 1885 1725 

 
* sobretaxa do bilhete aéreo pode ser necessária  
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Pericles                          De Abril a Outubro: Diariamente 
“Temo mais os nossos erros que os planos dos nossos 

inimigos” 
12 Dias / 11 Noites                          Oprograma é operado na temporada de verão 
 
 

 
 

O Programa Inclui: 
 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                           
 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã 
 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã     
 3 noites de hospedagem em Rodas com café da manhã 
  Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu    
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Bilhete de barcos ferry Pireus –  Mykonos - Santorini  
 Bilhete de avião  Santorini – Atenas - Rodas  – Atenas  
 Todos as transferências segundo o itinerário 

 
Itinerario: 
Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente 
e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 
 
Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visita da Acrópole. Resto do dia livre. 
 
Dia 3: Atenas – Mykonos 
Cedo  pela parte da manhã transferência ao Porto de 
Pireus para embarcar no ferry para a ilha de 
Mykonos. 
Na sua chegada na ilha, encontro com nosso 
assistente e transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
 
Dias 4 & 5:  Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua 
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as praias 
e o mar. Durante a noite aproveite a bem agitada e 
movimentada vida noturna desta ilha. 

 
 

 
Dia 6: Mykonos – Santorini 
Pela parte da manhã transferência ao Porto de 
Mykonos para embarcar no ferry para a ilha de 
Santorini. Na sua chegada na ilha, encontro com o 
nosso assistente e transferência ao seu hotel. 
Resto da tarde livre. 
 
Dias 7 & 8: Santorini 
Dias livres nesta magnífica ilha de tirar o folego. 
Excursões opcionais podem ser feitas na ilha.  Nao 
perca a oportunidade de aproveitar o cruzeiro de 1 dia 
para as ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni 
(localizadas dentro da caldeira), com suas termas 
naturais de água cor verde e amarela (com tempo livre 
para nadar) e a ilha de Thirassia. Admire a cidade de 
Fira com suas particularidades e suas casas com 
decoracao única, suas ruas estreitas e cafeterias ao ar 
livre: todos estes elementos se apegam a fusão da 
estrutura vulcânica e montanhosa desta ilha. 

 
Dia 9: Santorini – Rodas 
Pela parte da manhã transferência ao aeroporto de Thira 
para embarcar no voo para a ilha de Rodas via Atenas .     
Na sua chegada a ilha, e transferência ao seu hotel. 
 
Dias 10 & 11: Rodas 
Dois dias livres para aproveitar uma das maiores ilhas da 
Grecia 
 
Dia 12: Rodas - Atenas – Aeroporto 
Transferência na parte da manhã ao aeroporto para 
o seu vôo e regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: 
embarque e conexão para seu vôo internacional e 
retorno ao seu  pais de origem. 

 

 

 
 

Pericles Comfort Exclusivo VIP 

Preços por pessoa em EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

01/04/2018-22/05/2018 

05/10/2018-31/10/2018 

2575 1785 1600 3245 2185 1925 3945 2585 2345 

23/05/2018-03/06/2018 2825 1950 1765 3480 2345 2070 4295 2835 2490 

04/06/2018-12/06/2018 

16/09/2018-04/10/2018 

2875 1990 1785 3675 2415 2130 4655 2990 2635 

13/06/2018-26/06/2018 2985 2065 1875 3750 2455 2135 4950 3165 2730 

27/06/2018-03/07/2018 3215 2200 1980 3970 2565 2260 5350 3405 2935 

04/07/2018-18/07/2018 

19/08/2018-15/09/2018 

3475 2380 2110 4250 2730 2425 5535 3625 3180 

19/07/2018-18/08/2018 3625 2455 2180 4345 2785 2470 5690 3705 3245 

Suplemento Ferry Rápido  Pireus / Mykonos  30 Euros por pessoa 
* sobretaxa do bilhete aéreo pode ser necessária  
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Dionysius           Maio-Outubro/Diariamente 
“A história é filosofia, com exemplos” 

10 Dias / 9 Noites 

                               O Programa e operado durante o Verão 

 

 
 

O Programa Inclui: 

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                           
 3 noites de hospedagem em Cefalonia com café da manhã** 
 3 noites de hospedagem em Zakynthos com café da manhã **    
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole e visita ao Museu Da Acropole 
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Bilhete de barcos ferry Cefalonia-Zakynthos 
 Bilhete de avião  Atenas –Cefalonia /Zakynthos –Atenas   
 Todas as transferências segundo o itinerário 

 

 
Itinerario: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso 

assistente e transferência ao seu hotel. Resto 

do dia livre. 

Dia 2: AtenaVisita panorâmica da cidade de 

Atenas incluindo a visita da Acrópole e o 

museu novo da Accropole. Resto do dia livre. 

 
Dia 3 – Atenas - Cefalonia 
Transferencia ao aeroporto de Atenas para 
pegar o voo para a ilha de Cefalonia. Chegada  
e transferencia ate ao hotel. Resto do dia libre.  
 
Dias 4 & 5:  Cefalonia 
 Disfrute de dois dias inteiros na maior ilha do 
mar Jonico e a sua incomparavel beleza. Tera 
oportunidade de aproveitar a beleza das  
praias , explorar os pitorescos povoados de 
Argostoli , Assos e o cosmopolita Fiskardo. 
Cefalonia e tambem conhecida pela sua 
gastronomía local.   
 

 

 
Dia 6: Cefalonia - Zakynthos  
Transferencia ao porto de Cefalonia para 
embarcar no ferry para a ilha de Zakynthos. Ao 
chegar , transferencia ao hotel . Resto de dia 
livre.  
 
Dia 7 & 8 : Zakynthos 
Tera dois dias inteiros para usufruir da magnifica 
ilha de Zakynthos. Oportunidade para explorar a 
ilha com as suas praias de aguas azuis turquesa 
como por exemplo a famosa Praia Navagio, 
conhecido lugar de um naufragio dos anos 1980 
numa baia que se aninha entre falesias   
 
Dia 9: Zakynthos – Atenas  
Transferencia ao aeroporto de Zakynthos para o 
voo para Atenas .Ao chegar, transferencia para o 
hotel para hospedagem de uma noite.Resto do 
dia livre.  
 
 

 
 
 
 
Dia 10: Atenas - Aeroporto 
Transferencia do hotel ao aeroporto de Atenas para o voo 
de partida de Atenas  . 
 

  
 

 

Dionysius Comfort Exclusive VIP 

Precios por persona en EUROS Single Double Triple Single Double Triple Single Double Triple 

01/05/2018-25/05/2018 

01/10/2018-31/10/2018 

2335 1575 1375 2445 1645 1460 3370 2265 1960 

26/05/2018-10/07/2018 

01/09/2018-30/09/2018 

2425 1630 1430 2690 1770 1565 3810 2575 2240 

11/07/2018-31/08/2018  2545 1745 1530 2825 1880 1685 4515 2995 2605 

* los billetes aéreos podrán tener suplemento 
**nas ilhas de Cefalonia e Zakynthos as transferências são em  língua inglesa 
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Aristofanes  Maio –Outubro/Diariamente 
“Deixe cada homem exercer a arte que conhece.” 

10 Dias / 9 Noites         O Programa e operado durante o Verão 

 

 
 

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã                           
 2 noites de hospedagem em Milos com café da manhã** 
 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã     
 2 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã                           
 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole e visita ao Museu Da Acropole 
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    
 Bilhete de barcos ferry Pireus-Milos-Santorini-Mykonos 
 Bilhete de avião  Mykonos-Atenas   
 Todas as transferências segundo o itinerário 

 
Itinerario: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso 

assistente e transferência ao seu hotel. 

Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas 

incluindo a visita da Acrópole e museu da 

Acropole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas – Milos 

Cedo  pela parte da manhã transferência 

ao Porto de Pireus para embarcar no ferry 

para a ilha de Milos. 

Na sua chegada na ilha, transferência ao 

seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dia 4:  Milos 

Disfrute do seu dia na encantadora ilha de 

Milos com mais de 75 pequenas praias 

com aguas turquesas e cristalinas , 

rochedo multicolores e costas 

esbranquicadas. 

 

 

Dia 5: Milos – Santorini  
 Transferência ao Porto de Milos para embarcar no ferry 
para a ilha de Santorini. Na sua chegada na ilha, encontro 
com o nosso assistente e transferência ao seu hotel. 
Resto do dia livre. 

Dia 6: Santorini  

Tera um dia inteiro nesta esplendida ilha. Surpreeenda se 

com a beleza peculiar da cidade de Fira com ruas estreitas 

e cafeterías com vista para a caldeira do vulcao. 

Dia 7: Santorini – Mykonos 

Transferência ao Porto de Santorini para embarcar no 

ferry para a ilha de Mykonos. Na sua chegada na ilha, 

encontro com o nosso assistente e transferência ao seu 

hotel.Resto da tarde livre. 

Dia 8:  Mykonos  

Oportunidade para explorar esta famosa ilha de 

inigualavel beleza , disfrutar das praias e sol . Pela  

noite , divirta se com a vida nocturna agitada da ilha 
Dia 9: Mykonos  -Aeroporto de Atenas 

Transferencia  do seu hotel em Mykonos para o voo para 

Atenas .  

 
  

  
 

 

Aristofanes Comfort Exclusive VIP 

Price per person in EUROS Single Double Triple Single Double Triple Single Double Triple 

01/05/2018-22/05/2018 2090 1440 1290 2530 1685 1500 3255 2065 1855 

23/05/2018-03/06/2018  2265 1520 1370 2690 1815 1615 3635 2325 1995 

04/06/2018-12/06/2018  2265 1535 1385 2765 1820 1630 3875 2425 2090 

13/06/2018-26/06/2018  2345 1575 1420 2865 1880 1660 4065 2535 2155 

27/06/2018-03/07/2018 2605 1745 1565 2990 1950 1730 4385 2685 2275 

04/07/2018-18/07/2018 2720 1815 1625 3075 2000 1800 4455 2695 2295 

19/07/2018-26/08/2018 2895 1920 1720 3235 2080 1855 4510 2785 2395 

27/08/2018-19/09/2018 2555 1740 1545 2950 1935 1735 4040 2565 2225 

20/09/2018-04/10/2018 2285 1535 1380 2630 1745 1540 3630 2305 2015 

**los billetes aéreos podrán tener suplemento 
**na ilha de Milos as transferências são em  língua inglesa 
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Extensões: 
 
Se desejar prolongar a sua estada ca na Grecia antes da sua partida, nos oferecemos a 
oportunidade de , atraves dos seguintes programas , poder visitar o magico recinto de 
Delfos e os imponentes mosteiros de Meteora.  

 
 
Extensão de 2 dias para Delfos & Meteora 
Saídas a cada sexta-feira durante toda a temporada            
 
Sexta-feira  Partida para Delfos.  

Visita ao recinto arqueologico e museu, a continuar para jantar e pernoitar no hotel de Kalambaka 
 
Sábado  Visite os mosteiros de Meteora, de volta para Atenas, com uma curta 

 Paragem nas Termópilas. Pernoite no  hotel de Atenas 
 
Pacote de extensão inclui 

 Ônibus, com guia de fala espanhola  
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    

 uma noite em Kalambaka no hotel meia pensão e uma noite em Atenas no hotel com 
café da manhã                           
 

 

 Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single Doble Triple Single Doble Triple 

30/03 /2018-27/04/2018 

06/07/2018-24/08/2018 

395 280 265 425 310 305 515 350 340 

04/05/2018-29/06/2018 

31/08/2017-26/10/2018 

395 280 265 445 320 310 530 365 350 

 
 
 
Extensão de 2 dias para Delfos & Meteora 

Partidas a cada segunda-feira de Abril 03 - 30 de Outubro (incluído) 
 
Segunda-feira  Partida para Delfos.  

Visita ao recinto arqueologico e museu, a continuar para jantar e pernoitar no hotel de Kalambaka 
 
Terça-feira  Visite os mosteiros de Meteora, de volta para Atenas, com uma curta 

 Paragem nas Termópilas. Pernoite no hotel de Atenas 
 
Pacote de extensão inclui 

 Ônibus, guia de fala espanhola  
 Ingressos aos locais Arqueologicos nas excursões com guia    

 uma noite em Kalambaka no hotel meia pensão e uma noite em Atenas no hotel com 
café da manhã                           

 

 Comfort Exclusivo VIP 

Precios por persona en EUROS Single Doble Triple Single  Doble Triple Single  Doble Triple 

02/04 /2018-23/04/2018 

02/07/2018-27/08/2018 

395 280 265 425 310 305 515 350 340 

30/04/2018-25/06/2018 

03/09/2018-29/10/2018 

395 280 265 445 320 310 530 365 350 
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Excursões Organizadas 

 
 

 

 
Visita A Cidade  
Verão: Diariamente  
Inverno: Terça-feira  e Sexta-feira 
Pela parte de manha saída para a visita de Acropolis, 
Parlamento, o Tumba do Soldado Desconhecido, 
Teatro de Dionísio,  Arco de Adriano,  Templo de Zeus 
Olímpico, Estádio Panatenaico (onde se realizaron os 
Primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna tuveram  
lugar), Palácio Real,   Academia,   Universidade e a 
Biblioteca Nacional. 

PREÇO: € 65 
 

 
 

Visita  Cidade De Atenas Com Museu Da Acrópoles 
Verão:  Diariamente  
Inverno:  Terca-feira e Sexta-feira 
Saímos para realizar primeiro visita ao Estádio 
Panatenaico,  seguimos  com  a  visita  panorâmica 
das principais avenidas do centro da cidade com 
os seus edifícios mais importantes: o Parlamento, 
a Igreja Católica, o Museu da Moeda, a Academia, 
a Universidade e a Biblioteca Nacional. Depois o 
Museu da Acropolis. Uma arquitetura moderna, onde 
podemos observar as coleções dos artefatos 
encontrados e relacionados com o próprio 
monumento da Acropolis. 

                                  PREÇO: € 78 
 

 

Atenas De Noite  
 Verão: Terça-feira, Quinta-feira  e Sábado  
 Inverno:   Sábado  
 O tour comeca de noite com uma visita panorâmica do  
 Porto de Pireus. Continuação  para um restaurante  
 típico e um jantar tradicional com espetáculo de danças  
folclóricas com musica Grega. Voltas-mos ao hotel por  
 volta da meia-noite.  

PREÇO: € 66  

 
Cabo Sunio 
 Verão: Segunda-feira e Sexta-feira 
 Inverno:  Quarta-feira 
 Saída pela tarde, passando pelo litoral de Atenas e           
 pelas lindas praias de Glyfada, Vouliagmeni e    
 Varkiza, para chegar ao extremo de Attica, ao Cabo      
 Sunio, onde se encontram as colunas brancas de        
 mármore do famoso Templo de Poseidon. Durante  
 seu percurso, se podera apreciar uma vista   
 magnífica do Golfo Saronico e as suas pequenas     
 ilhas. Depois de sua visita ao Templo    
 de Poseidon, tempo livre, onde poderá  
 caminhar no promontório rochoso de Sunio                 

                                                                         PREÇO: €49 
 

 

 
Um Dia Em Delfos 
Verão: Segunda-feira,  Quarta-feira   e Sexta-feira 
Inverno:  Sexta-feira 
Excursão de um dia completo passando pelas 
Cidades de Tebas, Livadia e Arahova, Famosas pela 
fabrição  de seus tapetes coloridos. Chegada a Delfos e 
visita  ao sitio arqueológico, conhecido como o centro  
do mundo antigo e ao museu local com a sua famosa  

estatua “Auriga” de bronze. Almoço em Delfos. 
Regresso  na parte da tarde para Atenas. 

PREÇO: € 106 

Um Dia Em Argσlida 
Verão: Quinta-feira, e Sábado 
Inverno:  Quinta-feira  
 
Passando pelos pitorescos caminhos da costa do Golfo  
Saronico, chegaremos ao Canal de  Corinto. Em seguida,  
partiremos em direção a Micenas onde visitaremos  

o “Porta dos Leões”, a Tumba de Agamêmnon e o  
Palácio. Saida para Nafplio atravessando a região de  
Argolida. Apos do almoço, visitaremos Epidauro e seu  
teatro, famoso pela sua excepcionalmente acústica.  
Retorno α Atenas ao anoitecer. 

PREÇO: € 113 
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De Atenas - 2018 

Cruzeiro De Um Dia Pelas Ilhas 
De Hydra, Poros e Aegina 
Diariamente durante o ano inteiro 
Saida na parte de manha  onde o levaremos de 
ônibus, de Atenas a Pireus para embarcar no navio. A 
primeira ilha  Hydra, uma ilha encantadora e também  
o refugio de muitos artistas. 
 
Tempo livre para passear e nadar. Partimos para a 
segunda ilha, Poros, pequeno paraíso da arquitetura 
neoclássica. (Com as maravilhosas vistas paro o 
Peloponeso) 
. 
 
Na terceira ilha, Aegina, se poderá  participar na 
excursão opcional ao Templo de Afea ou passear na 
ilha e provar os deliciosos pistaches que são a 
especialidade desta ilha. 
PREÇO: € 112

 
Circuito De 2 Dias: Delfos E Meteora 
Cada Sexta-feira durante o ano inteiro e cada 
Segunda-feira de Abril-Outubro. 
 
Dia 1: Atenas - Delfos - Kalambaka 
Inicio  da excursão de dois dias seguindo em direção 
a Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo. 
Visita do museu local onde poderemos apreciar a 
estatua mais conhecida em bronze a “Auriga”. Visita 
ao sitio arqueológico de Delfos e pela tarde, saída  em 
direção a Kalambaka. Jantar e hospedagem. (C) 
 
Dia 2: Meteora - Atenas 
Pela manha, visita de Meteora com seus centenários 
mosteiros repletos de incalculáveis tesouros 
históricos. 
O cenário  único, como se os mosteiros estivessem 
suspensos entre o céu  e a terra, no topo de enormes 
rochas de granito. Retorno a Atenas passando por 
Termopilas, onde se encontra a estatua do Rei 
Espartano, Leônidas. Regresso ao seu hotel em Atenas 
ao entardecer. (D) 

 
Categoria Primeira: € 218 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 40 
Categoria Turista: € 193 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 33 

 
 

 
Circuito Clássico De 3 Dias 
Cada Quarta-feira durante o ano inteiro e cada Sábado de 
Abril-Outubro .  
 
Dia 1: Atenas - Olimpia 
Inνcio do circuito clássico de três dias pelo Peloponeso.  
Parada no Canal de Corinto. Continuacao e visita ao  
famoso Teatro de Epidauro (conhecido mundialmente  
pela sua acústica).Chegaremos a Micenas onde poderemos 
visitar o sitio  arqueológico e o Tumulo de Agamêmnon. Pela 
tarde,  
atravessaremos o Peloponeso Central e pelos vilarejos  
de Tripoli e Megalopolis chegaremos a Olímpia - berço  
dos Jogos Olímpicos. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 2: Olímpia - Delfos 
Pela manha visitaremos o sitio arqueológico com o  
Santuário do Templo de Zeus, o Antigo Estádio Olímpico  e o 
Museu Arqueológico. Continuacao pelas planícies de Eliada e 
Ahaia, passando pelo nova ponte suspensa (A mais grande do 
mundo). A qual cruza  a Baia de de Corinto Rion a Antirion. 
Passando logo depois pelas  cidadezinhas pitorescas de 
Nafpactos (Lepanto) e Iteia, chegamos em Delfos. Jantar e 
hospedagem. 
 
Dia 3: Delfos - Atenas 
Pela manha cedo, visitaremos a cidade antiga de Delfos, 
conhecida como o centro do mundo antigo, visitaremos o 
museu local com a sua famosa estatua de bronze “Auriga” e o 
seu sitio arqueológico. Pela tarde saνda em direção a Atenas. 
Chegada a seu  hotel. 
 

Categoria Primeira: € 411 Duplo / Triplo por pessoa 
Suplemento Individual: € 80 

Categoria Turista : € 351 Duplo / Triplo por pessoa 
Suplemento Individual: € 66 

 

Circuito Clássico De 4 Dias Com Meteora 
Cada Quarta-feira durante o ano inteiro e cada 
Sábado de  Abril-Outubro 
 
Dia 1: Atenas - Olνmpia 
Inicio do circuito clássico de quatro dias pelo 
Peloponeso & Meteora Continuacao e visita ao  
famoso Teatro de Epidauro (conhecido 
mundialmente pela sua acústica).  Chegaremos a 
Micenas onde poderemos visitar o sitio   
arqueológico e o Tumulo de Agamêmnon. Pela 
tarde, atravessaremos o Peloponeso Central e 
pelos vilarejos de Tripoli e Megalopolis 
chegaremos a Olímpia - berço dos Jogos 
Olímpicos. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 2: Olνmpia - Delfos 
Pela manha visitaremos o sitio arqueológico com 
o Santuário do Templo de Zeus, o Antigo Estádio 
Olímpico e o Museu Arqueológico. Continuae 
belas planícies de Eliada e Aheia, passando pela 
nova ponte suspensa, (a masis grande de 
mundo). Qual cruza com a Baia de  Corinto Rion a 
Antirion. Passando logo depois pelas 
cidadezinhas pitorescas de Nafpactos (Lepanto) e 
Iteia, chegamos em Delfos. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 3: Delfos - Meteora 
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do 
mundo antigo, visitaremos o museu local com a 
sua famosa estatua de bronze “Auriga” e o seu 
sitio arqueológico.Logo depois saida em direção 
para Kalambaka, uma pequena cidade situada no 
incrível complexo de Meteora e suas gigantescas 
rochas. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 4: Meteora - Atenas 
Pela manha, visita de Meteora com seus 
centenários mosteiros repletos de incalculáveis 
tesouros históricos.O cenário e único, como se os 
mosteiros estivessem suspensos entre o cιu e a 
terra, no topo de enormes rochas de granito. 
Retorno a Atenas passando por Termopilas, onde 
se encontra a estatua  do Rei Espartano, 
Leônidas. Regresso ao seu hotel em Atenas ao 
entardecer. 
 

Categoria Primeira: € 604 Duplo / Triplo por 
pessoa 

Suplemento Individual: € 120 
Categoria Turista: € 531 Duplo / Triplo por                  

                                                                     pessoao     
                                    Suplemento Individual: € 99 

 
Nota Importante: 
O preço dos Circuitos Clássicos e por pessoa em 
Acomodacao Dupla / Tripla em meia pensão (HB) 
(café da manha & jantar) são em EURO.  
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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 

Segunda Feira Atenas (Pireus), Grecia 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  

C
ate

go
ria 

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 

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

Datas de Partida de Pireus 

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

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

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 

C
ate

go
ria 

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 

Segunda Feira Atenas (Pireus), Grecia 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 

C
ate

go
ria 

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 

Segunda Feira Mykonos, Grecia 18:00 23:00 

Terca Feira 
ou 

                  

Samos, Grecia 05:00 15:30 

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

Terca Feira Patmos, Grecia 17:45 21:30 

Quarta Feira Rhodes, Grecia 07:00 18:00 

Quinta Feira Creta (Herakliao), Grecia 07:00 12:00 

Quinta Feira  Santorini, Grecia 16:30 21:30 

Sexta Feira Atenas (Pireus), Grecia 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  

C
ate

go
ria 

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  36 



 

 

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 

Segunda Feira Mykonos, Grecia 18:00 23:00 

Terca Feira                 
ou 

Samos, Grecia 05:00 15:30 

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

Terca Feira Patmos, Grecia 17:45 21:30 

Quarta Feira Rhodes, Grecia 07:00 18:00 

Quinta Feira Crete (Heraklion), Grecia 07:00 12:00 

Quinta Feira  Santorini, Grecia 16:30 21:30 

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

Datas de Partida de Pireus 

Abril 30 Agosto 06, 13, 20, 27 

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

Junho 04, 11, 18, 25 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  

C
ate

go
ria 

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 

Segunda Feira Atenas (Piraeus) Grecia  21:00 

Terca Feira Mykonos, Grecia 07:00  

Quarta Feira Mykonos, Grecia  07:00 

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

Quinta Feira Santorini, Grecia 08:00  Abril 30 

Sexta Feira Santorini, Grecia  23:00 Maio 07, 14, 21, 28 

Sabado Creta (Herakliao), Grecia 07:00 20:30 Junho 04,18,25 

Domingo 
                 ou 

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

Kusadasi, Turquia 11:30 17:00 Agosto 06, 13, 20,27 

Segunda Feira Atenas (Pireus), Grecia 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  

C
ate

go
ria 

  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 
chuveiro 

$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 – 1
a
 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 
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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 cada um desses 
serviços 
Deposito de 25% aquando da confirmacao e necessario. 
 
 
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 

  

   

Condições Generais 
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     " O mundo é um livro  

   e aqueles que não viajam  

  leem somente uma página." 

206, Syngrou Ave., Athens 

176 72, Greece 

Tel: +30 210 7718400 

Fax: +30 210 7715285 

E-mail: info@starhellenic.gr 

 


