
 1 BRAZILIAN 

GRÉ CIA  2021 
“Viajar deixa você sem palavras, mais 
depois faz de você um contador de 
histórias”  
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Bem-vindo ao mundo grego, o mundo da Grand Star Hellenic. 

Deixe-nos mostrar o nosso país e esta área do Mediterrâneo, como nunca antes, com a experiência e 
conhecimento que temos deste lugar maravilhoso que chamamos de lar. 

Nossa equipe multilíngue está disponível 24 horas por dia para ajudá-lo na sua própria língua. 
Nossos produtos são constantemente testados e inspecionados por nossa experiente equipe. 

Temos vários departamentos para cobrir todos os interesses de nossa valiosa clientela: o departamento 
VIP, o departamento de Incentivos e Grupos, o Departamento de Programas e Grupos Bíblicos, o 
departamento de Grécia e Turquia, estão à sua disposição para garantir o melhor programa com os 
melhores preços e orientá-lo em suas opções para fazer a melhor 
escolha para sua viagem. 

Você e sua família não são apenas clientes para nós, vocês são as pessoas para as quais esforçamo-nos 
todos os dias para tornar a sua estadia na Grécia uma lembrança inesquecível. 

Estamos honrados em ter vocês aqui. 

Bem-vindos! 

Gabriel Diakakis e a equipe da Grand Star Hellenic. 
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  BEM VINDO À GRÉCIA 
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Caro viajante 

Você significa muito para nós.  
Queremos mostrar a vocês nosso país, o berço da 
civilização ocidental. A nossa história, e a beleza 
romântica das nossas ilhas colocou Grécia entre os 
principais destinos no mundo. 

Frecuentemente os viajantes voltam para apreciar 
aquilo que Deus deu a este pequeno país do mar 
Mediterrâneo. 
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     ARISTÓTELES 
  O programa é operado durante o verão e inverno    5 Dias - 4 Noites  

“A primeira qualidade do estilo  é a clareza” 

De Abril a Outubro: Diariamente  

De Novembro a Março: Cada Segunda-feira, Terça-feira  e Quarta-feira  

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 - Delfos 

Excursão de 1 dia a Delfos,  considerado o centro da Terra,  visita ao sítio 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.  

Nota:  Por favor consultar quais são os dias em que estes passeios são operados durante a temporada do inverno.(Argolida durante o 

Inverno)  

O Programa Inclui:  

 4 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole (não inclui 

visita do 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 arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerario
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   ARISTÓTELES VALORES

  29/03/2021—30/06/2021 & 01/09/2021—31/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 850 640 570 

EXCLUSIVO 1010 700 660 

VIP 1100 760 690 

02/11/2020—24/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 975 700 610 

EXCLUSIVO 1170 780 690 

VIP 1400 910 780 

01/07/2021—31/08/2021   01/11/2021—28/03/2022 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 975 700 610 

EXCLUSIVO 1020 740 670 

VIP 1250 840 730 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 880 660 590 

EXCLUSIVO 1030 720 670 

VIP 1195 790 730 
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ALEXANDRE O GRANDE
  O programa é operado durante o verão e inverno           7 Dias -  6 Noites  

“ Eu n o temeria um grupo de Leões conduzido por uma ovelha,  
mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzido por um leão ”  

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 arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

De Novembro a Março: Cada Segunda-feira  

De Abril a Outubro :Cada Segunda-feira, Terça-feira ,Quinta-feira e Sexta-feira 

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 - Olímpia 
Início do circuito clássico de quatro dias no Peloponeso. Curta parada no Canal de Corinto.  
Viagem até o famoso teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela sua acústica) . 
Continuamos nosso percurso até chegar a Micenas. Visita do espaço arqueológico pré-
histórico (acrópole, a porta dos leões e o Túmulo de Agamemnon. Na parte da tarde, 
saída para a cidade de Olympia atravessando toda a região Central do Peloponeso e as 
cidades de Tripoli e Megalopolis. Chegando em Olympia, o berço das Olimpíadas.  O dia 
acaba com jantar e alojamento no hotel. 

Dia 4: Olímpia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o espaço arqueológico. O santuário de Zeus, as insta-
lações do Estádio Olímpico (onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos) e o 
Museu Arqueológico. Logo depois, passando pelas planícies de Élide e Achaia e atrtaves-
saremos a ponte Rion - Antirion. Passaremos pelas cidades pitorescas de Nafpactos 
(Lepanto) e Itéa, chegando em Delfos pela tarde. Jantar e hospedagem. 

Dia 5: Delfos - Meteora 
Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de Delfos, antigamen-
te conhecida como o centro do mundo, visitaremos o espaço arqueo-
lógico e o museu, com a sua famosa estátua de bronze o “Auriga”. 
Saída para Kalambaka, uma cidadezinha localizada aos pés dos roche-
dos gigantescos de Meteora. Jantar e hospedagem. 

Dia 6: Meteora - Atenas 
Cedo  pela manhã, visita aos mostéiros de Meteora, localizados emci-
ma de altíssimos rochedos 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 organizaremos sua 
transferência ao aeroporto. 

* O almoço durante o passeio não está incluído

Nota 1:  Por favor consultar quais são os dias em que esses passeios 
são operados durante a temporada do inverno. 

Nota 2: A categoria “comforto” é baseada em hotéis de 3 estrelas 
durante o roteiro clássico. As categorias “exclusivo” e “vip” são 
baseadas em hotéis de 4 estrelas durante o roteiro clássico. 
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02/11/2020—22/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1220 900 840 

EXCLUSIVO 1450 1015 980 

VIP 1510 1070 1010 

29/03/2021—29/06/2021 & 27/08/2021—29/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1370 990 910 

EXCLUSIVO 1610 1130 1050 

VIP 1800 1230 1120 

01/07/2021—26/08/2021 01/11/2021—21/03/2022 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1370 990 910 

EXCLUSIVO 1520 1070 1030 

VIP 1690 1170 1080 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1230 910 850 

EXCLUSIVO 1475 1030 990 

VIP 1600 1090 1030 

ALEJANDRE O GRANDE PRECIOS ALEXANDRE O GRANDE VALORES 
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       DEMÓCRATES 
  O programa é operado durante o verão e inverno                7 Dias - 6 Noites  

“ Glória e riqueza sem sabedoria não são bens seguros ” 

O Programa Inclui:  

 4 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 Meio Dia de Visita de Atenas incluíndo a 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 incluíndo almoço 

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário 

 De Novembro a Março: Cada Segunda-Feira  

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

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 incluíndo 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.  Viagem até o famoso teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela 
sua acústica) . 
Continuamos nosso percurso até chegar a Micenas. Visita do espaço arqueológico 
pré-histórico (acrópole, a porta dos leões e o Túmulo de Agamemnon. Na parte 
da tarde, saída para a cidade de Olympia atravessando toda a região central do 
Peloponeso e as cidades de Tripolis e Megalopolis. Chegando em Olympia, o 
berço das Olimpíadas.  O dia acaba com jantar e alojamento no hotel. 

Dia 4: Olímpia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o espaço arqueológico. O santuário de Zeus, as 
instalações do Estádio Olímpico (onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpi-
cos) e o Museu Arqueológico. Logo depois, passando pelas planícies de Élide e 
Achaia e atravessaremos a ponte Rion - Antirion. Passaremos pelas cidades pito-
rescas de Nafpactos (Lepanto) e Itéa, chegando em Delfos pela tarde. Jantar e 
hospedagem. 

Dia 5: Delfos – Atenas  

Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de Delfos, antigamente con-

hecida como o centro do mundo, visitaremos seu espaço arqueológico e o seu 

museu, com sua famosa estátua de bronze “o 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 embar-

que 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,  organizaremos sua transferên-

cia ao aeroporto. 

* O almoço durante o passeio não está incluído

Nota 1:  Por favor consultar quais são os dias em que esses passeios são 
operados durante a temporada do inverno. 

Nota 2: A categoria “comforto” é baseada em hotéis de 3 estrelas durante o 
roteiro clássico. As categorias “exclusivo” e “vip” são baseadas em hotéis de 
4 estrelas durante o roteiro clássico. 
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DEMÓCRATES VALORES 

02/11/2020—22/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1180 870 800 

EXCLUSIVO 1430 990 950 

VIP 1500 1055 980 

29/03/2021—29/06/2021 & 27/08/2021—29/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1350 980 900 

EXCLUSIVO 1610 1125 1040 

VIP 1900 1260 1130 

01/07/2021—26/08/2021 01/11/2021—21/03/2022 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1350 980 900 

EXCLUSIVO 1500 1050 1010 

VIP 1700 1180 1070 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1200 890 820 

EXCLUSIVO 1460 1015 970 

VIP 1625 1090 1030 
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SÓLON 
   O programa é operado durante o verão e inverno        6 Dias - 5 Noites  

“Aprenda a obedecer antes de comandar” 

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 arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

 Bilhetes de avião Atenas - Santorini – Atenas

De Abril a Outubro: diariamente 
De Novembro a Março: Cada Domingo, Segunda-feira, Quarta-feira e Quinta-
feira 

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

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluíndo a visita da Acrópole. Resto do 
dia  livre.  

Dia livre em Atenas. Hoje você tem a chance de explorar a cidade de Atenas. 
Não deixe de visitar um dos numerosos museus e a parte antiga de Atenas – 
Plaka. 

Transfer para o aeroporto de Atenas para seu vôo para Santorini. Após a chega-
da 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 para você desfrutar de um mergulho em uma das praias de 

seixos pretos. 

Dia 6: Santorini - Atenas - Aeroporto 

Transfer para o aeroporto de Santorini para o seu vôo e voltar para Atenas. 

Uma vez em Atenas: embarque e conexão para seu vôo internacional e re-

torno ao seu país de origem.  

Nota ! Por favor consultar quais são os dias em que estes passeios são opera-

dos durante a temporada do inverno. 

As passagens aéreas dos vôos locais  podem ter um suplemento no caso que 

temos que mudar os voos que temos disponiveis para o pacote para um voo 

diferente que precisa o cliente.* mudança do vôo por parte do cliente, pode 

significar suplemento no valor total do pacote.   
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SÓLON  VALORES 

02/11/2020—28/03/2021 29/03/2021—26/04/2021 

27/04/2021—31/05/2021 01/06/2021—28/06/2021 

29/06/2021—01/09/2021 

13/10/2021—31/10/2021 

02/09/2021—12/10/2021 

01/11/2021—27/03/2022 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1290 930 850 

EXCLUSIVO 1425 1000 925 

VIP —— —— —— 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1400 1020 920 

EXCLUSIVO 1610 1100 990 

VIP 1910 1340 1160 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1500 1090 990 

EXCLUSIVO 1850 1250 1110 

VIP 2100 1450 1220 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1600 1150 1030 

EXCLUSIVO 1945 1310 1170 

VIP 2325 1575 1330 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1720 1200 1095 

EXCLUSIVO 1875 1295 1175 

VIP 2375 1595 1365 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1600 1145 1035 

EXCLUSIVO 1945 1315 1160 

VIP 2325 1560 1325 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1460 1060 960 

EXCLUSIVO 1580 1090 990 

VIP 1930 1340 1170 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1290 940 855 

EXCLUSIVO 1445 1015 935 

VIP — — — 
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      PLUTARCO 
  O programa é operado durante o verão e inverno            6 Dias -  5 Noites   

“ Para encontrar a falha é fácil, fazer algo melhor pode ser difícil” 

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 arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

 Bilhete de avião Atenas –Mykonos – Atenas 

De Abril a Outubro: diariamente   
De Novembro a Março: Cada Domingo, Segunda-feira, Quarta-feira e Quinta-
feira 

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

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluíndo a visita da Acrópole. Resto do 
dia  livre.  

Dia livre em Atenas. Hoje você tem a chance de explorar a cidade de Atenas. Não 
deixe de visitar um dos numerosos museus e a parte antiga de Atenas – Plaka. 

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 ilha única. 

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 vôo e voltar para Atenas. 
Uma vez em Atenas, embarque e conexão para seu vôo internacional e  
retorno ao seu país de origem. 

Nota:  Por favor consultar quais são os dias em que esses passeios são ope-
rados durante a temporada do inverno. 

passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemen-
to no caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis 
para o pacote para um voo diferente que precisa o cliente  
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PLUTARCO VALORES 

02/11/2020—28/03/2021 01/04/2021—11/05/2021 & 05/10/2021—31/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1300 975 880 

EXCLUSIVO 1470 1050 970 

VIP —— —— —— 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1450 1100 1000 

EXCLUSIVO 1690 1160 1050 

VIP 2060 1350 1200 

12/05/2021—01/06/2021 02/06/2021—24/06/2021 & 13/09/2021—24/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1585 1160 1050 

EXCLUSIVO 1895 1270 1150 

VIP 2180 1415 1275 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1575 1175 1065 

EXCLUSIVO 1945 1285 1175 

VIP 2390 1545 1360 

25/06/2021—31/08/2021 01/09/2021—12/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1900 1325 1205 

EXCLUSIVO 2200 1430 1315 

VIP 2675 1695 1465 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1725 1245 1120 

EXCLUSIVO 2145 1400 1260 

VIP 2400 1560 1385 

25/09/2021—04/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1595 1165 1050 

EXCLUSIVO 1785 1205 1095 

VIP 2135 1410 1275 

01/11/2021—27/03/2022 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1325 990 900 

EXCLUSIVO 1505 1075 990 

VIP — — — 
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  HERODOTO -A 
  O programa é operado durante o verão 11 Dias -  10 Noites  

“

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 QUE  NÃO ESTÃO IN

CLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DO

PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

arço  12, 2021

 ITINERÁRIO 

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.  Viagem até o famoso teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela 
sua acústica) . 
Continuamos nosso percurso até chegar a Micenas. Visita do espaço arqueológico 
pré-histórico (acrópole, a porta dos leões e o Túmulo de Agamemnon. Na parte 
da tarde, saída para a cidade de Olympia atravessando toda a região Central do 
Peloponeso e as cidades de Tripoli e Megalopolis. Chegando em Olympia, o berço 
das Olimpíadas.  O dia acaba com jantar e alojamento no hotel. 

Quinta-Feira: Olímpia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o espaço arqueológico. O santuário de Zeus, as 
instalações do Estádio Olímpico (onde foram realizados os primeiros Jogos Olím-
picos) e o Museu Arqueológico. Logo depois, passando pelas planícies de Élide e 
Achaia e atravessaremos a ponte Rion - Antirion. Passaremos pelas cidades pito-
rescas de Nafpactos (Lepanto) e Itéa, chegando em Delfos pela tarde. Jantar e 
hospedagem. 

Sexta-Feira: Delfos - Meteora 
Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de Delfos, antigamente conhecida 
como o centro do mundo, visitaremos o espaço arqueológico e o museu, com a 
sua famosa estátua de bronze o “Auriga”. Saída para Kalambaka, uma cidadezinha 
situada aos pés dos rochedos gigantescos de Meteora. Jantar e hospedagem. 

Sábado: Meteora - Atenas 
Cedo e pela manhã, visita aos mostéiros de Meteora, situados emcima de altíssi-
mos rochedos em uma paisagem de beleza natural única.  Saída na parte da tarde 
para Atenas. Regresso a capital grega ao entardecer.  

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 Atenas para embarcar no cruzeiro de 4 dias 
que vos levará a Mykonos, ilha famosa pelas suas praias, sua 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 passeio de Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  
João foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos à ilha de Patmos e 
escolhendo participar no passeio opcional, você terá a oportunidade de visitar o 
mostéiro, e a gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do Apocalípse. 

Quarta-Feira: Rodes 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes. Participando do passeio voces terão 
a oportunidade de visitar a sua famosa Acrópole de Lindos no topo da mon-
tanha, conhecida também como a ilha dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de 
São João, e também a Cidade Medieval (Rodes Antiga).   

Quinta-Feira: Heraklion - Santorini  
Primeira escala de hoje será Heraklio (capital da ilha de Creta). Aqui podere-
mos participar no passeio opcional ao Palácio de Knossos, centro da Civili-
zação Minóica. A seguir, uma das experiências que vai tirar o seu fôlego: a 
chegada na ilha de Santorini (que no século XX alguns arqueólogos interpreta-
ram como a perdida Atlántida).  participar neste passeio. 

Sexta-Feira: Porto - Aeroporto  
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao porto de Atenas, desem-
barque 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
**Durante a temporada de inverno, a visita turística a Atenas pode ser feita 
em inglês. 

Nota : A categoria “comforto” é baseada em hotéis de 3 estrelas durante o 

roteiro clássico. As categorias “exclusivo” e “vip” são baseadas em hotéis de 

4 estrelas durante o roteiro clássico. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

      HERÓDOTO– VERÃO   
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HERÓDOTO - VERÃO VALORES 

Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro KUS-02 & RHO-01 + 
Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios  + Pacote de Bebidas pre o especial Eur: 190.-  
Todos os valores são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  180 Euros por pessoa por 
cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
  40 Euros por pessoa 26/04- 16/08/2021 

& 27/09 - 18/10/2021 
  55 Euros por pessoa 23/08 – 20/09/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 150 
Euros por pessoa 

09/03/2021—23/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1915 1365 1295 

EXCLUSIVO– CAT XA 2425 1695 1575 

VIP—CAT XB 2595 1825 1665 

30/03/2021—20/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2065 1475 1675 

EXCLUSIVO– CAT XA 2595 1805 1655 

VIP—CAT XB 2860 1990 1775 

27/04/2021—29/06/2021 & 28/09/2021—12/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2295 1650 1495 

EXCLUSIVO– CAT XA 2850 1995 1780 

VIP—CAT XB 3120 2180 1895 

06/07/2021—24/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2295 1640 1500 

EXCLUSIVO– CAT XA 2720 1935 1765 

VIP—CAT XB 2985 2125 1855 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

31/08/2021—21/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2390 1725 1545 

EXCLUSIVO– CAT XA 2950 2075 1840 

VIP—CAT XB 3250 2280 1965 
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    HERÓDOTO–INVERNO 

  O programa é operado durante o inverno         11 Dias -  10 Noites  

“

ITINERÁRIO 

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.  Viagem até o famoso teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela 
sua acústica) . 
Continuamos nosso percurso até chegar a Micenas. Visita do espaço arqueológico 
pré-histórico (acrópole, a porta dos leões e o Túmulo de Agamemnon. Na parte 
da tarde, saída para a cidade de Olympia atravessando toda a região central do 
Peloponeso e as cidades de Tripolis e Megalopolis. Chegando em Olympia, o 
berço das Olimpíadas.  O dia acaba com jantar e alojamento no hotel. 

Quinta-feira: Olímpia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o espaço arqueológico. O santuário de Zeus, as 
instalações do Estádio Olímpico (onde foram realizado os primeiros Jogos Olímpi-
cos) e o Museu Arqueológico. Logo depois, passando pelas planícies de Élide e 
Achaia e atravessaremos a ponte Rion - Antirion. Passaremos pelas cidades pito-
rescas de Nafpactos (Lepanto) e Itéa, chegando em Delfos pela tarde. Jantar e 
hospedagem. 

Terça-feira: Kusadasi - Patmos  
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não perca a oportunidade de 
participar no passeio de Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde 
São João  foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos à ilha de 
Patmos e escolhendo participar no passeio opcional, você terá a oportunida-
de de visitar o mosteiro, e a gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do 
Apocalípse. 

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 São João.  

Quinta-feira: Santorini 
Seguiremos para um lugar de tirar o fôlego: Santorini. Chegada à ilha 
conhecida agora e para sempre como o continente perdido da Atlântida. Aqui 
você poderá participar da excursão que o levará à cidade de Oia, conhecida 
mundialmente por um dos lugares mais mágicos para ver o pôr do sol. 

Sexta-feira: Porto - Aeroporto  
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao porto de Atenas, 
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
**Durante a temporada de inverno, a visita turística a Atenas pode ser feita 
em inglês. 

Nota 2: A categoria conforto é baseada em hotéis de 3 estrelas durante o 
roteiro clasico . As categorias exclusivo e vip estão com hotéis de 4 estrelas 
durante o roteiro clasico 

Sexta-feira: Delfos – Meteora 
Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de Delfos, antigamente conhecida 
como o centro do mundo, visitaremos o espaço arqueológico e o museu, com a 
sua famosa estátua de bronze o “Auriga”. Saída para Kalambaka, uma cidadezinha 
situada aos pés dos rochedos gigantescos de Meteora. Jantar e hospedagem. 

Sábado: Meteora - Atenas 
Cedo e pela manhã, visita aos mostéiros de Meteora, situados emcima de altíssi-
mos rochedos em uma paisagem de beleza natural única.  Saída na parte da tarde 
para Atenas. Regresso a capital grega ao entardecer.  

Domingo: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da Acrópole. Resto do dia 
livre. 

Segunda-feira: Atenas - Siros 
Transferência pela manhã ao porto de Atenas para embarcar no cruzeiro de 4 
dias. Primeira parada em Siros, uma ilha cheia de belezas e encantos criados por 
sua paisagem natural, sua autenticidade e suas aldeias tradicionais. Aqui você 
pode participar de um passeio a pé que lhe apresentará a capital das ilhas 
Cíclades. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

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 QUE  NÃO ESTÃO IN

CLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DO

PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia   em espanhol

 Todas as transferências segundo o itinerário
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Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro KUS-02 & SYR 02 + Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios + Pacote de Bebidas pre o especial Eur: 190.-  
Todos os valores  são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  180 Euros por pessoa por cruzeiro 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 150 Euros por pessoa 

Excursiones y Bebidas del Crucero 

a Precios Super Especiales!! 

HERÓDOTO –INVERNO VALORES 

19/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2295 1650 1495 

EXCLUSIVO– CAT XA 2850 1995 1780 

VIP—CAT XB 3120 2180 1895 

26/10/2021—16/11/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1925 1370 1295 

EXCLUSIVO– CAT XA 2425 1695 1575 

VIP—CAT XB 2665 1845 1675 
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   HOMERO -A 
  O programa é operado durante o verão 7 Dias -  6 Noites  

“ é ” 
O Programa Inclui:  

 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 QUE  NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NO

VALOR  DO PACOTE

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DO

PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferencias segundo o itinerario

arço 13 – Outo 16, 2021 : Cada Sábado  

ITINERÁRIO 

 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 Atenas 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 passeio de Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  

João foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos à ilha de Patmos 

e escolhendo participar no passeio opcional, você terá a oportunidade de visitar 

o mostéiro, e a gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do Apocalípse

Quarta-feira: Rodes 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes. Participando do passeio voces terão 
a oportunidade de visitar a sua famosa Acrópole de Lindos no topo da mon-
tanha, conhecida também como a ilha dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de 
São João, e também a Cidade Medieval (Rodes Antiga).   

Quinta-feira: Heraklion  - Santorini  
Primeira escala de hoje será Heraklion (capital da ilha de Creta). Aqui podere-
mos participar no passeio opcional ao Palácio de Knossos, centro da Civili-
zação Minóica. A seguir, uma das experiências que vai tirar o seu fôlego: a 
chegada na ilha de Santorini (que no século XX alguns arqueólogos interpreta-
ram como a perdida Atlántida). Você pode escolher participar neste passeio. 

Sexta-Feira: Porto- Aeroporto 
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao porto de Atenas, desem-
barque e transferência ao aeroporto de Atenas. Embarque e conexão para 
seu vôo internacional e retorno ao seu  pais de origem. 

**Durante a temporada de inverno, há uma chance que a visita turística de 
Atenas seja feita em inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

    HOMERO –VERÃO 
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HOMERO -A PRECIOS 

Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

* Servi sObrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro KUS-02 & RHO-01  + 
Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios KUS-02 & RHO-01 + Pacote de Bebidas pre o especial Eur: 190.- 
Todos os valores  são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  180 Euros por pessoa por 
cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
  40 Euros por pessoa 26/04- 16/08/2021 

& 27/09 - 18/10/2021 
  55 Euros por pessoa 23/08 – 20/09/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 150 
Euros por pessoa 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 

13/03/2021—27/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1125 765 695 

EXCLUSIVO– CAT XA 1475 975 865 

VIP—CAT XB 1635 1100 935 

03/04/2021– 24/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1195 800 735 

EXCLUSIVO– CAT XA 1575 1045 905 

VIP—CAT XB 1785 1195 1000 

01/05/2021—26/06/2021 & 02/10/2021—16/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1425 975 845 

EXCLUSIVO– CAT XA 1825 1235 1035 

VIP—CAT XB 2045 1385 1130 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1425 975 845 

EXCLUSIVO– CAT XA 1735 1195 1015 

VIP—CAT XB 1955 1335 1095 

03/07/2021—28/08/2021 

04/09/2021—25/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1535 1055 895 

EXCLUSIVO– CAT XA 1925 1315 1085 

VIP—CAT XB 2185 1495 1200 

HOMERO –VERÃO VALORES 
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      HOMERO –INVERNO 

  O programa é operado durante o inverno         7 Dias -  6 Noites  

“ é ” 

Itinerário: 

 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 Novembro deste passeio pode ser em Inglês) 

Segunda-feira: Atenas - Siros 
Transferência pela manhã ao porto de Atenas para embarcar no cruzeiro de 4 dias. 
Primeira parada em Siros, uma ilha cheia de belezas e encantos criados por sua 
paisagem natural, sua autenticidade e suas aldeias tradicionais. Aqui você pode 
participar de um passeio a pé que lhe apresentará a capital das ilhas Cíclades. 

Terça-feira: Kusadasi  
Próxima parada Kusadasi (Turquia), onde você pode optar por participar da 
excursão ao sítio arqueológico da Antiga Éfeso, uma das cidades mais antigas 
escavadas até hoje, onde São João foi preso e depois  exilado. 

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 São João.  

Quinta-feira: Santorini 
Seguiremos para um lugar de tirar o fôlego: Santorini. Chegada à ilha 
conhecida agora e para sempre como o continente perdido da Atlântida. Aqui 
você poderá participar da excursão que o levará à cidade de Oia, conhecida 
mundialmente como um dos lugares mais mágicos para ver o pôr do sol.  

Sexta-feira: Porto - Aeroporto  
Depois do seu café da manhã a bordo, chegada ao porto de Atenas, 
desembarque e transferência ao aeroporto de Atenas. Embarque e conexão 
para seu vôo internacional e retorno ao seu  pais de origem. 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística de Atenas pode ser 
feita em inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

O Programa Inclui:  

 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 QUE  NÃO ESTÃO INCLUÍDAS NO

VALOR DO PACOTE 

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DO

PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia   em espanhol ou inglês

 Todas as transferencias segundo o itinerario
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HOMERO –INVERNO VALORES 

23/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1425 975 845 

EXCLUSIVO– CAT XA 1825 1235 1035 

VIP—CAT XB 2045 1385 1130 

Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro KUS-02 & SYR 02  + Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios KUS-02 & RHO-01 + Pacote de Bebidas pre o especial Eur: 190.- Todos os valores  são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  180 Euros por pessoa por cruzeiro 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 150 Euros por pessoa 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

30/10/2021—20/11/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1125 765 695 

EXCLUSIVO– CAT XA 1475 980 865 

VIP—CAT XB 1665 1115 950 
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 HIPOCRATES -A 
  O programa é operado durante o verão 8 Dias -  7 Noites  

"Que o seu remédio seja seu alimento, e que o seu alimento seja seu remédio"  

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: no porto Atenas )

 * Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro QUE  NÃO ESTÃO

INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO

VALOR DO PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

De Marzo 18 A  Outubro  21, 2021  - Cada Quinta - feira  

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 pela manha transferência ao porto de Atenas para embarcar no navio  do 

cruzeiro de 3 dias/3 noites nas ilhas gregas e Turquia. Primeira escala no porto 

de Mykonos. 

Sábado:Kusadasi-Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não perca a oportunidade de 
participar no passeio de Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  
João foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos à ilha de Pat-
mos e escolhendo participar no passeio opcional, você terá a oportunidade de 
visitar o mosteiro, e a gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do Apo-
calìpse. 

Domingo: Creta - Santorini 

O primeiro porto de hoje será Heraklion (capital de Creta). Aqui você tem a 

oportunidade de participar do tour ao Palácio de Knossos, o centro da civili-

zação Minoica (passeio incluído). A seguir, uma das experiências de tirar o seu 

fôlego: a chegada na deslumbrante ilha de Santorini onde terá a oportunidade 

de participar do passeio opcional (não incluído). 

Segunda-feira: Porto ( Atenas ) 
Chegada ao porto de Atenas e traslado ao hotel 
Saída para visitar Atenas com Acrópole 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 incluído (custo extra). Pernoite em Atenas 

Quarta– feira : Atenas  
Dia livre em Atenas. Possibilidade de uma excursão opcional de dia inteiro a 
Delfos e museu, com almoço incluído (custo extra). Pernoite em Atenas 

Quinta-feira 
Transferência  ao aeroporto para o seu vôo  internacional e retorno ao seu 
pais de origem. 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística de Atenas pode ser 
feita em inglês 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

   HIPÓCRATES –VERÃO 
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HIPOCRATES –A PRECIOS 

Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro KUS-02 & HER-
02+ Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios + Pacote de Bebidas Bebidas pre o especial Eur: 180.-  

Todos os valores são por pessoa. 
**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  135 Euros por pessoa por 
cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
30 Euros por pessoa 07/05 - 27/08/2021 

& 01/10-22/10/2021 
  45 Euros por pessoa 03/09 – 24/09/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 
120 Euros por pessoa 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

18/03/2021—25/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1195 795 705 

EXCLUSIVO– CAT XA 1545 985 880 

VIP—CAT XB 1755 1135 965 

01/04/2021—29/04/2021 

 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1325 860 750 

EXCLUSIVO– CAT XA 1755 1095 930 

VIP—CAT XB 2045 1285 1065 

06/05/2021—24/06/2021 & 07/10/21—21/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1525 1005 845 

EXCLUSIVO– CAT XA 1955 1255 1045 

VIP—CAT XB 2265 1455 1165 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1515 1015 850 

EXCLUSIVO– CAT XA 1785 1165 1015 

VIP—CAT XB 2075 1365 1105 

01/07/2021—26/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1595 1065 885 

EXCLUSIVO– CAT XA 2045 1320 1085 

VIP—CAT XB 2365 1530 1235 

02/09/2021—30/09/2021 

HIPÓCRATES –VERÃO  VALORES 
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  HIPÓCRATES –INVERNO 

  O programa é operado durante o inverno         8 Dias -  7 Noites  

“Que o seu medicamento seja seu alimento, e que o seu alimento seja seu remédio"  

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 - Desembarque: no porto Atenas  )

 * Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro QUE  NÃO ESTÃO

INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO

VALOR DO PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

De 28 de outubro a 25 de novembro de 2021: Cada quintas-feiras 

Itinerário: 

Quinta-feira: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e transferência ao seu 
hotel. Resto do 
dia livre. 

Sexta –feira: Atenas – cruzeiro - Siros 
Transferência pela manhã ao porto de Atenas para embarcar no cruzeiro de 3 
dias. Primeira parada em Siros, uma ilha cheia de belezas e encantos criados 
por sua paisagem natural, sua autenticidade e suas aldeias tradicionais. Aqui 
você pode participar de um passeio a pé que lhe apresentará a capital das ilhas 
Cíclades. 

Sábado: Kusadasi 
Próxima parada Kusadasi (Turquia), onde você pode optar por participar da 
excursão ao sítio arqueológico da Antiga Éfeso, uma das maiores cidades antigas 
que tenham cide excavadas até hoje, onde São João foi preso e posteriormente 
exilado. 

Domingo: Santorini 
Seguiremos para um lugar de tirar o fôlego: Santorini. Chegada à ilha conhecida 
agora e para sempre como o continente perdido da Atlântida. Aqui você poderá 
participar da excursão que o levará até a cidade de Oia, conhecida mundialmen-
te como um dos lugares mais mágicos para ver o pôr do sol. 

Segunda-feira: Porto (Atenas) 
Desfrute do seu café da manhã a bordo, desembarque e traslado de chegada a 
Atenas. Visitaremos a cidade por meio dia com Acrópole, restante do dia livre. 
Noite no hotel. 

Terça-feira: Atenas 
Dia livre em Atenas. Possibilidade de uma excursão opcional de dia inteiro a 
Argolida, com almoço incluído (custo extra). Pernoite em Atenas 
(passeio opcional dependendo da data). 

Quarta-feira: Atenas 
Dia livre em Atenas. Possibilidade de uma excursão opcional de dia inteiro a 
Delfos e museu, com almoço incluído (custo extra). Pernoite em Atenas 
(passeio opcional dependendo da data) 

Quinta - feira : Atenas 
Transferência  ao aeroporto para o seu vôo  internacional e retorno ao seu 
país de origem. 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística de Atenas pode ser 

feita em inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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HIPÓCRATES –INVERNO  VALORES 

28/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1525 1005 845 

EXCLUSIVO– CAT XA 1955 1255 1045 

VIP—CAT XB 2265 1455 1165 

04/11/2021—25/11/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1200 795 705 

EXCLUSIVO– CAT XA 1575 995 875 

VIP—CAT XB 1840 1155 985 

Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro KUS-
02 & SYR -02+ Pacote de bebidas. 

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios + Pacote de Bebidas Bebidas pre o especial Eur: 
180.- Todos os valores são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  135 Euros por 
pessoa por cruzeiro 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 
“Comfort”: 120 Euros por pessoa 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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        HIPÁTIA 
  O programa é operado durante o verão 10 Dias -  9 Noites   

“Mantenha o seu direito a pensar, mesmo pensando errado é melhor do que não pensar” 

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: no porto Atenas)

 * Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro QUE  NÃO ESTÃO

INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR 

DO PACOTE. 

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhete de navios ferry Pireu - Mykonos

 Todas as transferências segundo o itinerário 

De Marco 10 a 13 de outubro de 2021, Cada : Quarta-feira

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 Pireu para embarcar no ferry em 

direção a ilha de Mykonos. Na sua  chegada na ilha, encontro com nosso assis-

tente e   transferência ao seu hotel.  Resto da tarde livre.  

Sábado & Domingo: Mykonos  

Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua  incomparável beleza: apro-

veite bem o sol, as praias e o  mar. Durante a noite aproveite a bem agitada e  

movimentada vida noturna desta ilha.  

Segunda-feira: Mykonos  

Na parte da manhã: livre. À tarde, transferência ao porto de  Mykonos para 

embarcar no navio onde terá início 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 passeio de Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  

João foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos à ilha de Patmos e 

escolhendo participar no passeio opcional, você terá a oportunidade de visitar o 

mosteiro, e a gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do Apocalípse 

Quarta-feira:Rodes 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes. Participando do passeio voces terão a 
oportunidade de visitar a sua famosa Acrópole de Lindos no topo da montanha, 
conhecida também como a ilha dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, e 
também a Cidade Medieval (Rodes Antiga).   

 Quinta-feira: Heraklion - Santorini  
Primeira escala de hoje será Heraklion (capital da ilha de Creta). Aqui poderemos 
participar no passeio opcional ao Palácio de Knossos, centro da Civilização Mi-
nóica. A seguir, uma das experiências que vai tirar o seu fôlego: a chegada na ilha 
de Santorini (que no século XX alguns arqueólogos interpretaram como a perdida 
Atlántida). Você pode escolher participar neste passeio. 

Sexta-feira:Porto-Aeroporto  
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao porto de Atenas, desembarque 
e transferência ao aeroporto de Atenas. Embarque e conexão para seu vôo inter-
nacional e retorno ao seu  país de origem. 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística de Atenas pode ser feita em 

inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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HIPÁTIA VALORES 
Valores a pagar  

Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro KUS-
02 & RHO-01  + Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios KUS-02 & RHO-01 + Pacote de Bebidas pre o 
especial Eur: 190.- Todos os valores  são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  180 Euros por 
pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
  40 Euros por pessoa 26/04- 16/08/2021 

& 27/09 - 18/10/2021 
      55 Euros por pessoa 23/08 – 20/09/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 
“Comfort”: 150 Euros por pessoa 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 30 
euros POR PESSOA  

10/03/2021—24/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1745 1115 1010 

EXCLUSIVO– CAT XA 2265 1430 1265 

VIP—CAT XB 2635 1660 1425 

31/03/2021—21/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1830 1165 1055 

EXCLUSIVO– CAT XA 2365 1485 1295 

VIP—CAT XB 2795 1755 1495 

28/04/2021—19/05/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2180 1455 1275 

EXCLUSIVO– CAT XA 2865 1805 1535 

VIP—CAT XB 3530 2195 1840 

26/05/2021—16/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2125 1375 1195 

EXCLUSIVO– CAT XA 2625 1675 1425 

VIP—CAT XB 3125 1990 1695 

23/06/2021—14/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2485 1600 1425 

EXCLUSIVO– CAT XA 3265 1965 1675 

VIP—CAT XB 4050 2440 2050 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2675 1700 1500 

EXCLUSIVO– CAT XA 3375 2065 1775 

VIP—CAT XB 4025 2465 2005 

21/07/2021—18/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2575 1680 1480 

EXCLUSIVO– CAT XA 3190 2005 1695 

VIP—CAT XB 3675 2305 1905 

25/08/2021—22/09/2021 29/09/2021—13/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2055 1350 1175 

EXCLUSIVO– CAT XA 2610 1675 1420 

VIP—CAT XB 3015 1970 1630 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a Preços Super Especiais!!
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       PLATÃO 
  O programa é operado durante o verão 9 Dias -  8 Noites  

“Não há  ninguem, mesmo sem cultura, que não  se torne poeta quando o Amor toma conta dele ” 

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 QUE  NÃO ESTÃO

 IN CLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 *Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO 

VALOR DO  PACOTE.

  Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhete de avião Santorini – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário 

13 de Março a 16 de Outubro de 2021: Cada sábados  

Itinerário:  

 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 Atenas 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 passeio de Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde 

São  João foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos à ilha de 

Patmos e escolhendo participar no passeio opcional, você terá a oportunida-

de de visitar o mosteiro, e a gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do 

Apocalìpse 

Quarta-feira: Rodes 

Chegada pela manhã ao porto de Rodes. Participando do passeio voces terão a opor-

tunidade de visitar a sua famosa Acrópole de Lindos no topo da montanha, conhecida 

também como a ilha dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, e também a 

Cidade Medieval (Rodes Antiga).   

Quinta-feira: Heraklion – Santorini 

Primeira escala de hoje será Heraklion (capital da ilha de Creta). Aqui poderemos 

participar no passeio opcional ao Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica. A 

seguir, uma das experiências que vai tirar o seu fôlego: a chegada na ilha de Santorini 

(que no século XX alguns arqueólogos interpretaram como a perdida Atlántida). Você 

pode escolher participar neste passeio 

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  

**Durante a temporada de inverno, a visita turística de Atenas pode ser feita em 

inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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PLATÃO VALORES 
Valores a pagar  

Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro KUS
-02 & RHO-01  + Pacote de bebidas.

Promoção  Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios KUS-02 & RHO-01 + Pacote de Bebidas pre o 
especial Eur: 190.- Todos os valores são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  180 Euros por 
pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
  40 Euros por pessoa 26/04- 16/08/2021 

& 27/09 - 18/10/2021 
      55 Euros por pessoa 23/08 – 20/09/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 
“Comfort”: 150 Euros por pessoa 

*Passagens aéreas para os voôs locais  podem ter
um suplemento no caso que temos que mudar os 
voos que temos disponiveis para o pacote para um 
voo diferente que precisa o cliente

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

13/03/2021—27/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1750 1205 1120 

EXCLUSIVO– CAT XA 2150 1465 1325 

VIP—CAT XB 2525 1775 1535 

03/04/2021—24/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1830 1250 1150 

EXCLUSIVO– CAT XA 2240 1495 1335 

VIP—CAT XB 2680 1875 1595 

01/05/2021—22/05/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2155 1470 1325 

EXCLUSIVO– CAT XA 2795 1880 1610 

VIP—CAT XB 3200 2140 1775 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2280 1540 1375 

EXCLUSIVO– CAT XA 2945 1950 1665 

VIP—CAT XB 3495 2340 1915 

29/05/2021—19/06/2021 

26/06/2021—21/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2450 1615 1435 

EXCLUSIVO– CAT XA 2920 1950 1675 

VIP—CAT XB 3650 2425 1985 

28/08/2021—25/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2375 1615 1425 

EXCLUSIVO– CAT XA 3045 2030 1720 

VIP—CAT XB 3630 2440 1985 

02/10/2021—16/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2150 1475 1325 

EXCLUSIVO– CAT XA 2840 1890 1620 

VIP—CAT XB 3160 2160 1795 
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      EURÍPIDES 
  O programa é operado durante o verão 8 Dias -  7 Noites  

“Um amigo leal vale dez mil parentes” 
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 Pireu)

 * Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro QUE  NÃO ESTÃO

 INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 *Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO

VALOR DO  PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhete de navio ferry Pireu – Mykonos

 Todas as transferências segundo o itinerário 

De 15 de Março a 18 de Outubro de 21: Cada segunda-feira  

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  pela da manhã transferência ao Porto de Pireo 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. 

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: Mykonos - 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 

no passeio de Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  João foi preso e 

depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos à ilha de Patmos e escolhendo partici-

par no passeio opcional, você terá a oportunidade de visitar o mosteiro, e a gruta onde 

São João viveu e escreveu o Livro do Apocalípse. 

Domingo: Creta - Santorini 

O primeiro porto de hoje será Heraklion (capital de Creta). Aqui você tem a oportunida-

de de participar do tour ao Palácio de Knossos, o centro da civilização Minoica (passeio 

incluído). A seguir, uma das experiências de tirar o seu fôlego: a chegada na deslum-

brante ilha de Santorini onde terá a oportunidade de participar do passeio opcional 

(não incluído). 

Segunda-feira:  Atenas /Porto 

Desembarque no porto de Atenas para a sua transferência para o aeroporto internacio-

nal de Atenas 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística de Atenas pode ser feita em 

inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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EURÍPIDES VALORES 
Valores a pagar  

Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro 
KUS-02 & HER-02+ Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios + Pacote de Bebidas Bebidas pre o especial 
Eur: 180.- Todos os valores  são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  135 Euros por 
pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
30 Euros por pessoa 07/05 - 27/08/2021 

& 01/10-22/10/2021 
  45 Euros por pessoa 03/09 – 24/09/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 
“Comfort”: 120 Euros por pessoa 

Suplemento para navio rápido Pireu/ Mykonos 
30 euros POR PESSOA  

15/03/2021 - 22/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1465 940 850 

EXCLUSIVO– CAT XA 1855 1185 1050 

VIP—CAT XB 2155 1365 1175 

29/03/2021 - 26/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1545 990 985 

EXCLUSIVO– CAT XA 1955 1235 1080 

VIP—CAT XB 2305 1455 1240 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1825 1205 1055 

EXCLUSIVO– CAT XA 2310 1480 1255 

VIP—CAT XB 2810 1770 1475 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2055 1325 1175 

EXCLUSIVO– CAT XA 2525 1575 1345 

VIP—CAT XB 3165 1935 1625 

03/05/2021 - 14/06/2021  21/06/2021 - 12/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2150 1390 2015 

EXCLUSIVO– CAT XA 2655 1645 1415 

VIP—CAT XB 3175 1945 1595 

19/07/2021 - 23/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2120 1365 1185 

EXCLUSIVO– CAT XA 2630 1645 1380 

VIP—CAT XB 2940 1855 1540 

30/08/2021 - 20/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1745 1135 980 

EXCLUSIVO– CAT XA 2150 1380 1170 

VIP—CAT XB 2480 1625 1345 

27/09/2021 - 18/10/2021 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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    PROTÁGORAS 
   O programa é operado durante o verão 7 Dias -  6 Noites  

“Há dois lados para cada questão” 

O Programa Inclui:  

 2 noites de hotel em Atenas em alojamento e café da manha

 2 noites de hotel Santorini em alojamento e café da manha

 **Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu 

 Bilhete de avião Santorini – Atenas 

 Cruzeiro de 3 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão 

completa   (Embarque Pireu e Desembarque: em Santorini)

 * Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro QUE  NÃO ESTÃO

INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 *Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO

VALOR DO  PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário 

De 17 de Março a 20 de Outubro de 2021: Cada quarta-feira 

 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 incluíndo a visita da Acrópole. (Em 

Março este passeio pode ser em Inglês) Resto do dia livre. 

Sexta-feira: Atenas – cruzeiro - Mykonos  

Cedo  pela manha transferência ao porto de Pireu 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 passeio de Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, 

onde São  João foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos 

à ilha de Patmos e escolhendo participar no passeio opcional, você terá a 

oportunidade de visitar o mosteiro, e a gruta onde São João viveu e escre-

veu o Livro do Apocalípse. 

Domingo : Creta-Santorini 

O primeiro porto de hoje será Heraklio (capital de Creta). Aqui você tem a oportunida-

de de participar do tour ao Palácio de Knossos, o centro da civilização Minoica (passeio 

incluído). A seguir, uma das experiências de tirar o seu fôlego: a chegada na deslum-

brante ilha de Santorini onde terá a oportunidade de participar do passeio opcional 

(não incluído). 

Segunda-feira: Santorini 

Dia 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 de regresso a Atenas. Uma vez em 

Atenas: embarque e conexão para seu vôo internacional e retorno ao seu  país de 

origem. 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística de Atenas pode ser feita em 

inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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PROTÁGORAS VALORES 
Valores a pagar  

Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro 
KUS-02 & HER-02+ Pacote de bebidas.

PromoçãoEspecial Grand Star Hellenic :  
2 passeios + Pacote de Bebidas Bebidas pre o especial 
Eur: 180.- Todos os valores  são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  135 Euros por 
pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
30 Euros por pessoa 07/05 - 27/08/2021 

& 01/10-22/10/2021 
  45 Euros por pessoa 03/09 – 24/09/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 
“Comfort”: 120 Euros por pessoa 

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um
suplemento no caso que temos que mudar os voos que 
temos disponiveis para o pacote para um voo diferente 
que precisa o cliente

17/03/2021—24/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1480 1020 950 

EXCLUSIVO– CAT XA 1785 1245 1125 

VIP—CAT XB 2100 1480 1285 

31/03/2021—28/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1560 1080 990 

EXCLUSIVO– CAT XA 1895 1275 1155 

VIP—CAT XB 2260 1570 1345 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1810 1265 1135 

EXCLUSIVO– CAT XA 2305 1575 1350 

VIP—CAT XB 2645 1790 1485 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1945 1320 1175 

EXCLUSIVO– CAT XA 2425 1635 1400 

VIP—CAT XB 2900 1940 1605 

05/05/2021—26/05/2021 02/06/2021—30/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2010 1355 1200 

EXCLUSIVO– CAT XA 2365 1595 1385 

VIP—CAT XB 2925 1940 1610 

07/07/2021—25/08/2021 01/09/2021—22/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1975 1365 1205 

EXCLUSIVO– CAT XA 2485 1670 1425 

VIP—CAT XB 2950 1985 1635 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1810 1265 1135 

EXCLUSIVO– CAT XA 2375 1595 1370 

VIP—CAT XB 2620 1770 1475 

29/09/2021—20/10/2021 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 



 36 

 SÓFOCLES 
  O programa é operado durante o verão 9 Dias -  8 Noites  

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

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

 Visita de Atenas de meio dia pela manha, Acrópole sem o museu 

  Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Mykonos - Santorini 

 Bilhete de avião Santorini – Atenas 

 Todas  as transferências segundo o itinerário 

De Abril a Outubro: Diariamente  

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  pela manhã, transferência ao porto de Pireu para embarcar no ferry 

para a ilha de Mykonos.Na sua chegada a 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 na 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 de  regresso a Atenas. Uma vez em 

Atenas: embarque e conexão para seu vôo internacional e retorno ao seu  país de 

origem.  
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SÓFOCLES VALORES 

19/07/2021—26/08/2021 

01/04/2021—23/04/2021 

24/04/2021—12/05/2021 & 05/10/2021—26/10/2021 

27/08/2021—19/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2895 1925 1725 

EXCLUSIVO 3545 2155 1855 

VIP 4755 2810 2375 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1925 1320 1200 

EXCLUSIVO 2245 1455 1300 

VIP 2860 1860 1645 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2475 1690 1520 

EXCLUSIVO 3295 2005 1745 

VIP 4155 2545 2155 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1945 1335 1215 

EXCLUSIVO 2595 1635 1440 

VIP 3055 1915 1675 

13/05/2021—22/05/2021 23/05/2021—03/06/2021 & 20/09/221—04/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2055 1430 1290 

EXCLUSIVO 2820 1760 1545 

VIP 3240 2005 1745 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2155 1490 1355 

EXCLUSIVO 2975 1835 1610 

VIP 3530 2175 1890 

04/06/2021—12/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2155 1490 1355 

EXCLUSIVO 3010 1870 1645 

VIP 3815 2340 1965 

13/06/2021—26/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2415 1635 1480 

EXCLUSIVO 3295 1995 1735 

VIP 4290 2565 2185 

27/06/2021—03/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2520 1720 1525 

EXCLUSIVO 3395 2060 1795 

VIP 4690 2815 2320 

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no 
caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o 
pacote para um voo diferente que precisa o cliente

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 30 euros POR PESSOA  

04/07/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2855 1895 1705 

EXCLUSIVO 3485 2105 1810 

VIP 4695 2770 2325 
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 DEMÓSTENES 
   O programa é operado durante o verão 7 Dias -  6 Noites  

 “Todo discurso é vão e vazio, a menos que seja acompanhada de acções” 

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

 Visita de Atenas de meio dia pela manha, Acrópole sem o museu 

 Ingressos aos locais arqueólogicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Mykonos - Santorini 

 Bilhete de avião Santorini – Atenas 

 Todas  as transferências segundo o itinerário 

Desde Abril áte Outubro: Diariamente  

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  pela manhã, transferência ao porto de Pireu 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. 

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 na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 6: Santorini 

Dia 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 desta ilha. 

Dia 7: Santorini - Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã para o seu vôo de  regresso a Atenas. Uma vez em 

Atenas: embarque e conexão para seu vôo internacional e retorno ao seu  país de 

origem.  



 39 

DEMÓSTENES VALORES 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 30 euros POR PESSOA  

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no 
caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o 
pacote para um voo diferente que precisa o cliente

01/04/2021—23/04/2021 

24/04/2021—12/05/2021 & 05/10/2021—26/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1645 1180 1080 

EXCLUSIVO 1920 1280 1150 

VIP 2325 1550 1380 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1665 1195 1100 

EXCLUSIVO 2160 1410 1255 

VIP 2485 1605 1405 

13/05/2021—22/05/2021 23/05/2021—03/06/2021 & 20/09/221—04/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1745 1265 1145 

EXCLUSIVO 2325 1490 1320 

VIP 2695 1685 1465 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1815 1290 1175 

EXCLUSIVO 2400 1545 1365 

VIP 2850 1815 1565 

04/06/2021—12/06/2021 13/06/2021—26/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1840 1330 1200 

EXCLUSIVO 2435 1580 1390 

VIP 3050 1915 1610 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1985 1390 1260 

EXCLUSIVO 2595 1635 1440 

VIP 3300 2065 1765 

27/06/2021—03/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2065 1425 1300 

EXCLUSIVO 2695 1690 1495 

VIP 3575 2195 1850 

04/07/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2275 1555 1395 

EXCLUSIVO 2695 1695 1500 

VIP 3545 2165 1835 

19/07/2021—26/08/2021 27/08/2021—19/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2310 1565 1435 

EXCLUSIVO 2770 1745 1520 

VIP 3530 2165 1920 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2040 1415 1275 

EXCLUSIVO 2610 1645 1465 

VIP 3225 2025 1745 

13/05/2021—22/05/2021 23/05/2021—03/06/2021 & 20/09/221—04/10/2021 

04/06/2021—12/06/2021 
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 SAFO 
  O programa é operado durante o verão 7 Dias -  6 Noites  

“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 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 QUE  NÃO

ESTÃO  INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 *Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO

NO VALOR DO  PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueólogicos nos passeios com guia

 Bilhete de navio ferry Pireu – Mykonos 

 Bilhete de avião Santorini - Atenas

 Todas as transferências segundo o itinerário 

De 15 de Março a 18 de Outubro de 2021: cada 

Segunda-feira  

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  pela 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 da agitada e 

movimentada vida noturna desta ilha.

Sexta-Feira: Mykonos – Cruzeiro  

 Manha livre inteira. Na parte da tarde 

transferência ao porto de Mykonos para 

embarcar no navio onde terá  início seu Cruzeiro 

de 3 dias, com o roteiro Ilhas Gregas e Turquia.  

Sábado: Kusadasi - Patmos 

Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). 

Não perca a oportunidade de participar no pas-

seio de Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueoló-

gica, onde  São João  foi preso e depois exilado. 

Pela parte da tarde chegaremos à ilha de Patmos 

e escolhendo participar no passeio opcional, você 

terá a oportunidade de visitar o mosteiro, e a 

gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do 

Apocalípse. 

Domingo: Creta-Santorini 

O primeiro porto de hoje será Heraklio (capital de 

Creta). Aqui você tem a oportunidade de partici-

par do tour ao Palácio de Knossos, o centro da 

civilização Minoica (passeio incluído). A seguir, 

uma das experiências de tirar o seu fôlego: a 

chegada na deslumbrante ilha de Santorini onde 

terá a oportunidade de participar do passeio 

opcional (não incluído). 

Segunda-feira: Santorini 

Dia livre nesta magnífica ilha de tirar o fôlego.  

Existem passeios opcionais para escolher. Não 

perca  oportunidade de aproveitar o cruzeiro de 

1 dia para  as ilhas de Nea Kameni e Palea 

Kameni (localizadas dentro do caldeirão 

vulcânico), 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 desta ilha.  

Terça-feira:  Santorini - Atenas – Aeroporto 

Transferência na parte da manha ao aeroporto 

para o seu vôo  de regresso a Atenas. Uma vez 

em Atenas: embarque e conexão para seu vôo  

internacional e retorno ao seu  país  de origem. 

 **Durante a temporada de inverno, a visita 

turística de Atenas pode ser feita em inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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SAFO VALORES 
Valores a pagar  

Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro 
KUS-02 & HER-02+ Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios + Pacote de Bebidas Bebidas pre o especial 
Eur: 180.- Todos os valores  são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  135 Euros por 
pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
30 Euros por pessoa 07/05 - 27/08/2021 

& 01/10-22/10/2021 
  45 Euros por pessoa 03/09 – 24/09/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria  
“Comfort “ : 120 Euro por pessoa 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 30 euros 
POR PESSOA  

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um
suplemento no caso que temos que mudar os voos que 
temos disponiveis para o pacote para um voo diferente 
que precisa o cliente

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

15/03/2021-22/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2050 1395 1285 

EXCLUSIVO– CAT XA 2465 1660 1495 

VIP—CAT XB 2915 1975 1730 

29/03/2021-26/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2120 1435 1315 

EXCLUSIVO– CAT XA 1575 1690 1515 

VIP—CAT XB 3075 2065 1785 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2435 1680 1515 

EXCLUSIVO– CAT XA 3100 2055 1785 

VIP—CAT XB 3730 2405 2055 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2665 1795 1610 

EXCLUSIVO– CAT XA 3235 2105 1825 

VIP—CAT XB 3935 2575 2160 

03/05/2021-17/05/2021 24/05/2021-14/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2875 1900 1690 

EXCLUSIVO– CAT XA 3430 2220 1925 

VIP—CAT XB 4430 2795 2340 

21/06/2021-12/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2955 1945 1745 

EXCLUSIVO– CAT XA 3560 2275 1990 

VIP—CAT XB 4400 2805 2325 

19/07/2021-23/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2835 1900 1690 

EXCLUSIVO– CAT XA 3525 2285 1965 

VIP—CAT XB 4065 2655 2215 

30/08/2021-27/09/2021 04/10/2021-18/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2280 1590 1435 

EXCLUSIVO– CAT XA 2730 1850 1625 

VIP—CAT XB 3270 2235 1900 
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 PITÁGORAS 
  O programa é operado durante o verão 11 Dias -  10 Noites  

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 2 excursões a bordo do cruzeiro QUE  NÃO

ESTÃO  INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 *Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO 

VALOR DO  PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário 

Lunes: Rodas 

Llegada por la mañana al puerto de Rodas, con 

su famosa Acrópolis de Lindos, construida en la 

cima de la montaña. Rodas, también conocida 

como la Isla de los Cruzados de la Orden de San 

Juan, participa en la gira; También tendrá la 

oportunidad de visitar la ciudad medieval 

(casco antiguo de Rodas). 

Martes: Creta 

El puerto al que llegaremos hoy será Heraclio 

(capital de Creta) .Tiene la oportunidad de 

participar en la excursión al Palacio de Knossos, 

el centro de la civilización minoica y disfrutar de 

su día explorando la isla. 

Miércoles: Santorini 

Tendrás un día entero en esta magnífica isla. 

Admire la ciudad de Fira con sus peculiaridades 

y casas decoradas de forma única, calles estre-

chas y cafés al aire libre con relajantes vistas a 

la caldera. También tiene la oportunidad de 

participar en la excursión al pueblo de Oia y 

disfrutar de la luz nocturna en esta isla más 

romántica con sus numerosos cafés, restau-

rantes y clubes. 

Jueves: Milos-Mykonos 

Llegada temprano al puerto de Milos. Hoy llegará 

por la mañana para visitar la hermosa isla de 

Milos y tendrá la oportunidad de explorar esta 

isla. Una isla con hermosas playas de arena blan-

ca o negra o pequeñas rocas. El agua siempre es 

clara y verde esmeralda. El crucero partirá hacia 

la isla de Mykonos. Llegue a Mykonos por la 

noche para disfrutar de Mykonos las 24 horas y 

experimente la bulliciosa vida nocturna de la isla, 

ya que el barco pasará la noche en Mykonos. 

Viernes Mykonos 

Hoy tendrá un día completo en la isla de Myko-

nos, con su famosa belleza incomparable: disfrute 

del sol, las playas y el mar. 

Sabado: Pireos - Atenas 

Llegada por la mañana al puerto del Pireo. 

Después del desayuno a bordo del crucero, 

desembarque y traslado a su hotel en Atenas. 

Resto del día libre. 

Domingo: Atenas - Aeropuerto 

Desayuno en el hotel y salida. Traslado al aero-

puerto de Atenas. Para tomar su vuelo de salida. 

De 01 de Abril a 7 de Outubro de 2021: Cada : Quinta-feira  

Itinerário: 

Quinta-feira: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Sexta-feira: Atenas 

Visita de Atenas pela parte da manha. panorâmico do centro 

neoclássico ateniense ( Parlamento, Universidade, Biblioteca 

Nacional, Academia Nacional das Letras e das Artes), templo 

de Zeus, Arco do Adriano, estádio Panatenáico e vários 

outros monumentos. Depois  iremos visitar a espetacular 

Acrópole. Resto do dia livre. 

Sábado: Atenas - Porto – Cruzeiro 

Transferência ao porto de Atenas para embarcar no cruzeiro, 

tempo livre para atividades refrescantes a bordo,  relaxar e 

jantar. 

Domingo: Kusadasi 

Chegada pela manhã ao porto de Kusadasi (Turquia) para 

desfrutar de um dia inteiro nesta cidade aromática. Não 

perca a oportunidade de participar do passeio a Éfeso, uma 

das maiores cidades antigas já excavadas. 

Segunda-feira: Rodes  

Chegada pela manhã ao porto de Rodes, com 

sua famosa Acrópole de Lindos, construída no 

topo da montanha. Rodes é também conhecida 

como a ilha dos Cavaleiros Cruzados da Ordem 

de São João. Participe da excursão, você tam-

bém terá a oportunidade de visitar a cidade 

medieval (cidade velha de Rodes). 

Terça-feira :Creta 

O porto a que chegaremos hoje será São Nico-

lau. Você tem a oportunidade de participar da

excursão ao Palácio de Knossos, o centro da

civilização minóica, e aproveitar o dia exploran-

do a ilha.  

Quarta-feira: Santorini  

Você terá um dia inteiro nesta ilha magnífica. 

Admire a cidade de Fira com suas peculiarida-

des e suas casas com decoração única, suas 

ruas estreitas e cafés ao ar livre com uma vista 

relaxante do caldeirão vulcânico. Você também 

terá oportunidade de participar da excursão à 

vila de Oia e aproveitar a luz noturna nesta ilha 

romântica, com muitos cafés, restaurantes e 

clubes. 

 Quinta-feira: Milos-Mykonos 

Chegada de manhã cedo no porto de Milos. Uma 

ilha com praias de seixos e praias de areia branca 

ou preta. A água é sempre clara e verde 

esmeralda.  

O navio partirá para a ilha de Mykonos. Chegada 

a Mykonos à noite para aproveitar da ilha por 24 

horas, e experimentar a agitada e movimentada 

vida noturna da ilha, pois o navio passará a noite 

em Mykonos. 

Sexta-feira Mykonos 

Hoje você terá um dia inteiro na ilha de Mykonos, 

com sua famosa beleza incomparável: aproveite 

o sol, as praias e o mar . 

Sábado: Porto de Atenas 

Chegada de manha ao porto de Atenas . Após o 

café da manhã a bordo, desembarque e transfe-

rência para o hotel de Atenas. Resto do dia livre. 

 

Domingo: Atenas - Aeroporto 

Café da manha no hotel e check out. 

Transferência ao aeroporto de Atenas. 

Embarque, conexão para seu vôo internacional e 

retorno ao seu  país.  

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 
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PITÁGORAS VALORES 

Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do 
cruzeiro RHO-01 & KUS-02  Pacote de bebidas. 

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios + Pacote de Bebidas pre o especial 
Eur: 230.- Todos os valores são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  305 
Euros por pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
    50 Euros por pessoa 05/06-31/07/2021 

         &    04/09-25/09/2021  
     70 Euros por pessoa 07/08-28/08/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em 
categoria “Comfort”: 220 Euros por pessoa 

01/04/2021—22/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1825 1245 1125 

EXCLUSIVO– CAT XA 2355 1595 1375 

VIP—CAT XB 2580 1735 1475 

29/04/2021—24/06/2021 & 02/09/2021—07/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2165 1505 1305 

EXCLUSIVO– CAT XA 2175 1865 1560 

VIP—CAT XB 2965 2015 1665 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2165 1505 1305 

EXCLUSIVO– CAT XA 2635 1845 1545 

VIP—CAT XB 2845 1975 1635 

01/07/2021—26/08/2021 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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 DIÓGENES 
  O programa é operado durante o inverno         11 Dias  -  10 Noites 

“Há apenas a diferença de um dedo entre um homem sábio e um tolo” 

O  programa  inclui:  

 3 noites de hotel em Atenas com acomodação e café da manhã

 Visita da cidade de medio día com a Acropolis , sem o novo museo 

 Cruzeiro de 7 dias “Egeu Ecléctico” pelas ilhas Gregas e Turquia em pensão 

completa

 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro QUE  NÃO ESTÃO

 INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO

VALOR DO  PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o  itinerário

Cada Quinta-feira: 21 e 28 de Outubro e 04 - 2021 de Novembro  

Itinerário: 

Quinta-feira: Atenas 

A  Atenas, encontro com a nossa assistente e trans-

fer ao seu hotel. Acomodação  

Sexta-feira: Atenas 

Depois do café da manhã, saida para realizar a visita 

da cidade e Acrópole. Resto da tarde livre 

Sábado : Atenas – Porto– Cruzeiro  

Manhã livre. À tarde transfer ao porto de Atenas 

para embarcar no  cruzeiro de 7 dias. Aproveite do 

seu jantar e acomodação a bordo.   

Domingo & Segunda-feira:  Estambul, Turquia  

Pela tarde chegada a cidade mágica de Istambul que 

une os dois continentes de Asia e Europa. Entrando 

na  cidade, passando pelo estreito do Bósforo, terão 

a oportunidade de realizar fotos inesquecíveis . 

Terão tempo para explorar esta encantadora cida-

de, os aromas, a historia bizantina,e para aprovei-

tar  a sua única vida noturna. O navio permanecerá 

uma noite en Estambul.  

Noite a bordo.    

Terça-feira: Canakkale, Turquia  

De manha cedo chegada ao porto Canakkale. Desde o 

navio, você poderá ver o cavalo de Troia  de madeira 

que da uma ideia do que lhe espera. Canakkale é a 

porta de entrada da antiga cidade de Troia, e da 

antiga cidade eólica de Assos. O cruzeiro sairá a últi-

ma hora da tarde. Noite a bordo.  

Quarta-feira - Thessaloniki, Grécia 

Neste dia você chegará à segunda maior cidade da 

Grécia e capital da Macedônia. Tem uma história 

fascinante e colorida com evidências de vestígios 

bizantinos, romanos e otomanos. É uma gloriosa 

mistura de beleza, história e cultura, com uma vista 

deslumbrante do mar. Você pode optar por participar 

do passeio panorâmico que começa ao longo da orla 

em direção a Praça de Aristóteles, em homenagem ao 

principal filósofo da Macedônia, Aristóteles, e visite os 

locais mais famosos da cidade, incluindo a Torre 

Branca. Noite a bordo.  

Quinta-feira:  Volos, Grécia   

Chegada cedo a pitoresca cidade de Volos, uma cida-

de portuaria costera em Tessália localizada a meio 

caminho entre o continente grego e as vertentes do 

monte Pélion. Aproveite de um día completo en Volos 

e realize o que realizam os seus locais, passeie pela 

avenida dos Argonautas frente ao mar e experimente 

os pratos locais numa das  600 tavernas 

“tsipurádika”(restaurantes populares que servem o 

"tsípuro", a cachaça grega) . Saida de tarde. Noite a 

bordo.  

Sexta-feira: Santorini, Grécia 

O porto de escala de hoje será a ilha de Santorini. 

Famosa pela sua arquitetura cicládica, as vistas 

magníficas do vulcão e pos pores do sol  

inesquecíveis. Você pode participar da excursão à 

magnífica vila de Oia e ter tempo para explorar, 

passear pelas ruelas pavimentadas de mármore, 

visitar as lojas adoráveis e capturar os momentos 

com a câmara fotográfica. Noite a bordo.  

Sabado: Porto – Atenas  

Chegada de  manha ao porto do Atenas. Depois do 

café da manhã a bordo do cruzeiro, desembarque e 

transfer ao seu hotel Atenas. Resto do día livre. 

Domingo: Atenas 

Segundo o  horario do  seu vôo, transfer ao airporto 

de Atenas.  

**Durante a temporada de inverno, a visita turísti-

ca de Atenas pode ser feita em inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 
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DIÓGENES VALORES 

Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios: 2 passeios a bordo do cruzei-
ro IST-04,  SAN-01  + Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios + Pacote de Bebidas pre o especial Eur: 
230.- Todos os valores  são por pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  
305 Euros por pessoa por cruzeiro 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA  em cate-
goria “Comfort”: 220 Euros por pessoa 

21/10/2021—28/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1825 1245 1125 

EXCLUSIVO– CAT XA 2355 1595 1375 

VIP—CAT XB 2580 1735 1475 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a Preços 

Super Especiais!! 

04/11/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1730 1195 1085 

EXCLUSIVO– CAT XA 2230 1525 1340 

VIP—CAT XB 2550 1670 1440 
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 ANTÍSTENES 
  O programa é operado durante o inverno         11 Dias  -  10 Noites   

"Preste atenção aos seus inimigos, pois eles são os primeiros a descobrir seus erros."  

O  programa  inclui:  

 3 noites de hotel em Atenas com acomodação e café da manhã

 Visita da cidade de medio día com Acropolis , sem o novo museo 

 Cruzeiro de 7 dias “3 Continentes” em pensão completa

 Compra obrigatoria de 2 excursões a bordo do cruzeiro QUE  NÃO ESTÃO

 INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO

VALOR DO  PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas os transfers segúndo itinerário

Quinta-feira: 04, 11, 18, 25 de Março, 18, 25 de Novembro e 02, 09, 16, 23 de Dezembro 

de 2021  

Itinerário: 

Quinta-feira: Atenas 

A  Atenas, encontro com a nossa assistente e transfer 

ao seu hotel. Acomodação  

Sexta-feira: Atenas 

Depois do café da manhã . Saida para realizar a visita 

da cidade e Acropolis. Resto da tarde livre.  

Sábado: Atenas – porto– Cruzeiro  

Manhã livre. De tarde transfer ao porto de Atenas para 

embarcar no cruzeiro de 7 dias. Aproveite do seu jantar 

a bordo.   

Domingo: Navegando  

Hoje teram um dia completo de navegação que lhes 

permitirá conhecer o seu navio-cruzeiro fazer novos 

amigos, desgustar dos pratos (tanto da cozinha  grega 

como internacional), relaxar-se e participar em diversas 

actividades a bordo.  Noite a bordo.    

Segunda-feira:  Port Said - Cairo, Egito 

Chegada no início da manhã em Port Said do Egito 

onde com uma série de ônibus vocês serão trans-

feridos para o Cairo, uma cidade com notável 

história. Aqui você participará da excursão que está 

incluída, onde você terá a oportunidade de ver as 

Pirâmides, a poderosa Esfinge, o Museu Arque-

ológico Nacional com a mais rica coleção de artefa-

tos Egípcios, incluindo a coleção do rei 

Tutankhamon. Retorno para Port Said de ônibus. 

Noite a bordo. 

 Terça-feira: Ashdod, Israel 

Chegada pela manhã ao porto de Ashdod para uma 

estadia de um día completo em Israel. Pode optar 

por comprar a excursão opcional que lhe dará a 

oportunidade de visitar las cidades bíblicas de 

Jerusalém e Belém. Noite a bordo.  

Quarta-feira:  Limassol, Chipre  

O porto de escala hoje será Limassol, a terceira 

cidade maior de Chipre. Tempo livre para caminhar 

no  casco antigo de Limassol ou visitar o castelo 

bizantino do século XIV. Desfrute de um passeio 

pelo  parque arqueológico de Cúrion. O navio 

partirá cedo pela tarde. Noite a bordo.  

Quinta-feira: Rodes, Grécia  

Chegada ao porto de Rodes, onde visitarão a famo-

sa Acrópolis de Lindos, no topo da montanha e a 

cidade medieval (casco antigo de Rodes) com 

muitas lojas e cafés.  A ilha também  é conhecida 

como a ilha dos Cavaleiros da Ordem de São João 

durante as Cruzadas. Noite a bordo.  

Sexta-feira: Kusadasi, Turquia  

Chegada ao porto de Kusadasi (Turquia) aonde o 

navio permanecerá o día completo. Aquí terão a 

oportunidade de participar da excursão a  Éfeso, 

uma das maiores cidades antigas que tenha sido 

excavada. Noite a bordo. 

 Sábado: porto de Atenas  

Chegada pela manhã no porto. Depois do café da 

manhã a bordo do navio, desembarque e trans-

ferência ao seu hotel de Atenas. Resto do dia 

livre. 

Domingo: Atenas 

Segundo o  horário do seu vôo, transfer  ao 

aeroporto de Atenas.  

*Durante a temporada de inverno, a visita

turística de Atenas pode ser feita em inglês 

Os hóspedes que partem no 25 de Dezembro de 

2021 receberão uma noite extra a bordo em 

Atenas no final do cruzeiro  

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 
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ANTISTHENES VALORES 

Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro 
PSD—01  KUS-02  +Pacote de bebidas.

Promoção  Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios + Pacote de Bebidas pre o especial Eur: 
230- Todos os valores são por pessoa.

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  
   305 Euros por pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
      50 Euros por pessoa 03/12 - 24/12/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA  em cate-
goria “Comfort”: 220 Euros por pessoa 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a Preços Su-

per Especiais!! 

04/03/2021—25/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1725 1180 1080 

EXCLUSIVO– CAT XA 2210 1510 1330 

VIP—CAT XB 2340 1610 1380 

18/11/2021—25/11/2021 & 02/12/2021—23/12/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1740 1210 1100 

EXCLUSIVO– CAT XA 2245 1540 1350 

VIP—CAT XB 2440 1640 1425 
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 TALES 
   O programa é operado durante o verão 10 Dias -  9 Noites   

“A coisa mais difícil da vida é conhecer a si mesmo” 

O Programa Inclui: 

 3 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 arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Mykonos – Santorini - Pireu

 Todas  as transferências segundo o itinerário 

Diariamente  

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 Pireu 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. 

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 apro-

veite 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 em direção a 

ilha de Santorini. Na sua chegada na 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  

Transfer ao porto de Santorini para a sua viagem de retorno ao porto de Pireu. Após sua 

chegada em Atenas, transfer ao seu hotel. Pernoite em Atenas. 

Dia 10: Atenas - Aeroporto 

Transfer ao aeroporto de Atenas para o seu vôo de partida. 
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TALES VALORES 

01/04/2021—23/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2010 1325 1180 

EXCLUSIVO 2420 1475 1280 

VIP 3040 1895 1625 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2010 1325 1180 

EXCLUSIVO 2770 1655 1430 

VIP 3285 1960 1655 

24/04/2021—12/05/2021 & 05/10/2021—26/10/2021 

23/05/2021—03/06/2021 & 20/09/2021—04/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2240 1495 1320 

EXCLUSIVO 3140 1845 1595 

VIP 3725 2250 1880 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2495 1630 1440 

EXCLUSIVO 3475 2000 1720 

VIP 4495 2630 2180 

13/06/2021—26/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2145 1430 1250 

EXCLUSIVO 3005 1775 1530 

VIP 3425 2050 1745 

13/05/2021—22/05/2021 

04/06/2021—12/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2240 1495 1320 

EXCLUSIVO 3175 1880 1635 

VIP 4010 2375 1955 

27/06/2021—03/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2565 1665 1465 

EXCLUSIVO 3510 2060 1765 

VIP 4855 2830 2300 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2960 1880 1680 

EXCLUSIVO 3690 2140 1820 

VIP 4815 2810 2315 

19/07/2021—26/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2540 1665 1475 

EXCLUSIVO 3475 2025 1745 

VIP 4335 2575 2145 

27/08/2021—19/09/2021 

Suplemento para navio rapido Piraeus / Mykonos 30 euros POR PESSOA  
Suplemento para navio rapido Piraeus / Santorini 40 euros POR PESSOA 
*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no caso que 
temos que mudar os voos que temos disponiveis para o pacote para um voo 
diferente que precisa o cliente 

04/07/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2945 1875 1665 

EXCLUSIVO 3570 2090 1775 

VIP 4785 2790 2275 
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 TUCÍDIDES 
  O programa é operado durante o verão  8 Dias -  7  Noites  

“O segredo da felicidade é a liberdade ... E o segredo da liberdade é a coragem.” 

O Programa Inclui: 

 3 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 arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu– Mykonos - Santorini—Pireu

 Todas  as transferências segundo o itinerário 

Diariamente  

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 Pireu 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 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 em 

direção a ilha de Santorini. Na sua chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dia 6: Santorini 

Dia 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  

Transfer ao porto de Santorini para o seu barco de retorno ao porto de Pireos após sua 

chegada a Atenas, transfer ao seu hotel. Pernoite em Atenas. 

Dia 8: Atenas - Aeroporto 

Transfer  ao aeroporto de Atenas para o seu vôo de partida 
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TUCÍDIDES VALORES 

01/04/2021—23/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1750 1175 1035 

EXCLUSIVO 2285 1430 1230 

VIP 2690 1660 1420 

24/04/2021—12/05/2021 & 05/10/2021—26/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1750 1175 1035 

EXCLUSIVO 2085 1305 1140 

VIP 2540 1620 1390 

23/05/2021—03/06/2021 & 20/09/2021—04/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1830 1240 1095 

EXCLUSIVO 2440 1485 1290 

VIP 2990 1705 1460 

13/05/2021—22/05/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1900 1290 1125 

EXCLUSIVO 2525 1540 1340 

VIP 3025 1855 1585 

13/06/2021—26/06/2021 04/06/2021—12/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1900 1290 1125 

EXCLUSIVO 2550 1565 1370 

VIP 3160 1935 1585 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2050 1370 1215 

EXCLUSIVO 2745 1645 1425 

VIP 3495 2100 1755 

27/06/2021—03/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2120 1410 1240 

EXCLUSIVO 2730 1655 1435 

VIP 3730 2240 1835 

04/07/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2385 1545 1375 

EXCLUSIVO 2850 1715 1495 

VIP 3725 2185 1805 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2410 1585 1400 

EXCLUSIVO 2895 1745 1535 

VIP 3785 2235 1845 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2115 1415 1250 

EXCLUSIVO 2755 1665 1455 

VIP 3410 2070 1735 

19/07/2021—26/08/2021 

27/08/2021—19/09/2021 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 30 euros POR PESSOA  
Suplemento para navio rapido Pireu / Santorini 40 euros POR PESSOA 
*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no caso que 
temos que mudar os voos que temos disponiveis para o pacote para um voo
diferente que precisa o cliente
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 SÓCRATES 
  O programa é operado durante o verão 12 Dias  -  11 Noites   

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 QUE  NÃO ESTÃO

INCLUÍDAS NO VALOR DO PACOTE

 Compra obrigatoria de pacote de bebidas QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO

VALOR DO  PACOTE.

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhete de navio ferry Pireu – Mykonos 

 Bilhete de avião Santorini – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário

De 10 de Março a 13 de Outubro de 2021: cada Quarta-feira  

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  

Cedo e pela parte da manhã transferência ao porto de Pireo 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. 

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 bem 

da agitada e movimentada vida noturna desta ilha. 

Segunda-feira: Mykonos - Cruzeiro  

Manha inteira  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 de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no passeio de Éfeso, 
uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  João 
foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegare-
mos à ilha de Patmos e escolhendo participar no 
passeio opcional, você terá a oportunidade de visitar o 
mosteiro, e a gruta onde São João viveu e escreveu o 
Livro do Apocalìpse 

Quarta-feira: Rodes 

Chegada pela manhã ao porto de Rodes. Participando 

do passeio voces terão a oportunidade de visitar a sua 

famosa Acrópole de Lindos no topo da montanha, 

conhecida também como a ilha dos Cavaleiros Cruzados 

da Ordem de São João, e também a Cidade Medieval 

(Rodes Antiga).   

Quinta-feira: Heraklio - Santorini  

Primeira escala de hoje será Heraklio (capital da ilha de 

Creta). Aqui poderemos participar no passeio opcional 

ao Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica. A 

seguir, uma das experiências que vai tirar o seu fôlego: 

a chegada na ilha de Santorini (que no século XX alguns 

arqueólogos interpretaram como a perdida Atlántida). 

Você pode escolher participar neste passeio 

Sexta-Feira & Sábado: Santorini  

Dia livre nesta magnífica ilha de tirar o fôlego.  

Existem passeios opcionais para escolher. Não perca  

oportunidade de aproveitar o cruzeiro de 1 dia para  as 

ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni (localizadas dentro 

do caldeirão vulcânico), 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 

desta ilha.  

Domingo: Santorini - Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã ao aeroporto para o seu 

vôo  de regresso a Atenas. Já em Atenas, embarque e 

conexão para seu vôo  internacional e retorno ao seu  país  

de origem. 

**Durante a temporada de inverno, a visita 
turística de Atenas pode ser  feita em inglês. 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 
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SÓCRATES VALORES 
Valores a pagar  

Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro 
KUS-02 & RHO-01  + Pacote de bebidas.

Promoção Especial Grand Star Hellenic :  
2 passeios KUS-02 & RHO-01 + Pacote de Bebidas 
pre o especial Eur: 190.- Todos os valores  são por 
pessoa. 

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  180 
Euros por pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  
  40 Euros por pessoa 26/04- 16/08/2021 

& 27/09 - 18/10/2021 
      55 Euros por pessoa 23/08 – 20/09/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em catego-
ria Comfort: 150 Euros por pessoa 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 30 euros 
POR PESSOA  

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um
suplemento no caso que temos que mudar os voos que 
temos disponiveis para o pacote para um voo diferente 
que precisa o cliente

10/03/2021-24/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2400 1580 1460 

EXCLUSIVO– CAT XA 2955 1940 1740 

VIP—CAT XB 3625 2360 2050 

31/03/2021—21/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2490 1640 1510 

EXCLUSIVO– CAT XA 3065 1985 1750 

VIP—CAT XB 3755 2450 2120 

28/04/2021—12/05/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2940 1965 1780 

EXCLUSIVO– CAT XA 3855 2475 2135 

VIP—CAT XB 4665 2975 2495 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3255 2145 1905 

EXCLUSIVO– CAT XA 4020 2555 2190 

VIP—CAT XB 5025 3185 2645 

19/05/2021—09/06/2021 

16/06/2021—07/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3555 2265 2035 

EXCLUSIVO– CAT XA 4440 3760 2365 

VIP—CAT XB 5630 3575 2980 

14/07/2021—25/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3755 2365 2125 

EXCLUSIVO– CAT XA 4590 2845 2450 

VIP—CAT XB 5780 3585 2935 

01/09/2021—22/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3660 2355 2095 

EXCLUSIVO– CAT XA 4485 3015 2385 

VIP—CAT XB 5320 3365 2785 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2745 1845 1655 

EXCLUSIVO– CAT XA 3410 2245 1935 

VIP—CAT XB 4145 2785 2325 

29/09/2021—13/10/2021 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a Preços Super Especiais!! 
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 ARQUIMEDES 
  O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

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 arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Mykonos – Paros - Santorini 

 Bilhete de avião Santorini – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário 

Diariamente  

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 e pela parte da manhã transferência ao Porto de Pireo 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. 

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 - Paros 

Pela  parte  da  manhã  transferência  ao  porto  de Mykonos para 

embarcar no ferry em direção a ilha de Paros. Na sua chegada na ilha, 

encontro com nosso assistente, transferência ao seu hotel. Alojamento. 

Resto do dia 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 manhã transferência ao porto de Paros para embarcar no ferry em 

direção a ilha de Santorini. Na sua chegada na 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.  

Existem passeios opcionais para escolher. Não perca  oportunidade de aproveitar o 

cruzeiro de 1 dia para  as ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni (localizadas dentro do 

caldeirão vulcânico), 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 desta ilha.  

Dia 11: Santorini - Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã ao aeroporto para o seu vôo  de regresso a Atenas. Já 

em Atenas, embarque e conexão para seu vôo  internacional e retorno ao seu  país  de 

origem. 
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ARQUIMEDES VALORES 
01/04/2021—23/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2190 1520 1370 

EXCLUSIVO 2980 1880 1650 

VIP 3660 2260 1975 

24/04/2021—12/05/2021 & 05/10/2021—26/10/2021 

23/05/2021—03/06/2021 & 20/09/2021—04/10/2021 13/05/2021—22/05/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2160 1500 1355 

EXCLUSIVO 2650 1695 1520 

VIP 3455 2185 1945 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2290 1605 1440 

EXCLUSIVO 3305 2030 1780 

VIP 3860 2385 2065 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2485 1690 1540 

EXCLUSIVO 3485 2125 1850 

VIP 4305 2645 2305 

13/06/2021—26/06/2021 04/06/2021—12/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2485 1690 1540 

EXCLUSIVO 3520 2160 1880 

VIP 4565 2780 2350 

27/06/2021—03/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2845 1895 1710 

EXCLUSIVO 3945 2360 2050 

VIP 5690 3345 2750 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2735 1845 1655 

EXCLUSIVO 3835 2300 2000 

VIP 5190 3105 2625 

04/07/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3180 2080 1890 

EXCLUSIVO 4200 2510 2180 

VIP 5720 3375 2800 

Suplemento para navio rapido Piraeus / Mykonos 30 euros POR 
PESSOA  
*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no 
caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o 
pacote para um voo diferente que precisa o cliente 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3225 2140 1945 

EXCLUSIVO 4360 2620 2285 

VIP 5755 3440 2850 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2850 1895 1725 

EXCLUSIVO 4105 2445 2165 

VIP 5225 3080 2655 

19/07/2021—26/08/2021 

27/08/2021—19/09/2021 
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 HERÁCLITO 
   O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

“Quem não  sabe escutar, não sabe falar” 

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

 I ngressos aos locais históricos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Mykonos – Santorini - Creta

 Bilhete de avião Creta – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário 

De Abril  a Outubro: Diariamente 

Itinerario: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente etransferência  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 e pela parte da manhã transferência ao porto de Pireo 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. 

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 em direção a ilha de Santorini. Na sua chegada na 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.  

Existem passeios opcionais para escolher. Não perca  oportunidade de aproveitar o 

cruzeiro de 1 dia para  as ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni (localizadas dentro do 

caldeirão vulcânico), 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 desta ilha.  

Dia 8: Santorini - Creta 

Pela parte da manhã transferência ao porto de Thira para embarcar no ferry  em direção a 

ilha de Creta. Na sua chegada na ilha, encontro com nosso assistente e transferência ao 

seu hotel. 2 dias livres para aproveitar da maior ilha da Grécia. 

Dias 9 & 10: Creta 

2 dias livres para aproveitar da maior ilha da Grécia. 

Dia 11: Creta - Atenas - Aeroporto  

Transferência na parte da manhã ao aeroporto para o seu vôo e regresso a Atenas. Já em 

Atenas, embarque e conexão para seu vôo  internacional e retorno ao seu  país de origem. 
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HERÁCLITO VALORES 

Suplemento para navio rapido Piraeus / Mykonos 30 euros POR 
PESSOA  
*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no 
caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o 
pacote para um voo diferente que precisa o cliente

01/04/2021—23/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2545 1750 1595 

EXCLUSIVO 3165 2050 1790 

VIP 3635 2315 1060 

24/04/2021—12/05/2021 & 05/10/2021—26/10/2021 

23/05/2021—03/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2680 1850 1675 

EXCLUSIVO 3395 2160 1900 

VIP 3840 2415 2140 

13/05/2021—22/05/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2545 1750 1595 

EXCLUSIVO 1945 1910 1680 

VIP 3465 2260 1995 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2755 1915 1730 

EXCLUSIVO 3555 2225 1945 

VIP 4085 2585 2255 

13/06/2021—26/06/2021 04/06/2021—12/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2785 1945 1760 

EXCLUSIVO 3595 2295 1995 

VIP 4345 2700 2315 

27/06/2021—03/07/2021 & 27/08/2021—19/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3055 2075 1875 

EXCLUSIVO 4040 2460 2175 

VIP 5195 3150 2675 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2990 2030 1830 

EXCLUSIVO 3875 2395 2085 

VIP 4735 2885 2535 

04/07/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3450 2285 2080 

EXCLUSIVO 4100 2500 2210 

VIP 5200 3115 2675 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3595 2285 2080 

EXCLUSIVO 4245 2580 2260 

VIP 5200 3145 2675 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2785 1945 1760 

EXCLUSIVO 3595 2295 1995 

VIP 4345 2700 2315 

19/07/2021—26/08/2021 

20/09/2021—04/10/2021 
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 EPÍCTETO 
  O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

“Querias ser livre. Para essa liberdade,  só há  um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós” 

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 Arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireus – Mykonos – Paros -  Íos - Pireu

 Todas as transferências segundo o itinerário

Desde Abril  até Outubro: Diariamente 

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 na parte da manhã transferência ao porto de Pireo para embarcar 

no ferry em direção a ilha de Mykonos.Na sua chegada na 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 - Paros 

Na parte da manhã  transferência ao porto de Mykonos para embarcar no 

ferry em direção 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 - Íos 

Na parte da manhã transferência ao porto de Paros para embarcar no ferry em direção  

a ilha de Íos . Na sua chegada na ilha, encontro com nosso assistente e transferência ao 

seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 9: Íos 

Dias livres nesta magnífica ilha. 

Dia 10: Íos - Atenas 

Na parte da manhã,  transferência ao porto de Íos para embarcar no ferry em direção  a 

Atenas. Chegada em Atenas, e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 11: Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã para seu vôo  internacional e retorno ao seu  país de 

origem. 
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EPÍCTETO VALORES 

Suplemento para navio rapido Piraeus / Mykonos 30 
euros POR PESSOA  
*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no 
caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o 
pacote para um voo diferente que precisa o cliente

10/04/2021—23/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2110 1400 1235 

EXCLUSIVO 2685 1645 1455 

VIP 3285 1975 1710 

24/04/2021—12/05/2021 

23/05/2021—03/06/2021 & 20/09/2021—04/10/2021 13/05/2021—22/05/2021 & 05/10/2021—26/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2110 1400 1235 

EXCLUSIVO 2685 1645 1455 

VIP 3285 1975 1710 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2245 1490 1315 

EXCLUSIVO 2995 1780 1560 

VIP 3500 2100 1825 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2345 1545 1365 

EXCLUSIVO 3080 1860 1600 

VIP 3765 2240 1945 

13/06/2021—26/06/2021 04/06/2021—12/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2440 1610 1415 

EXCLUSIVO 3275 1980 1720 

VIP 4145 2425 2065 

27/06/2021—03/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2755 1795 1560 

EXCLUSIVO 3875 2250 1930 

VIP 5280 3070 2530 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2620 1695 1495 

EXCLUSIVO 3575 2100 1815 

VIP 4485 2645 2245 

04/07/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3080 1950 1715 

EXCLUSIVO 4060 2375 2085 

VIP 5185 3040 2490 

19/07/2021—26/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3230 2035 1780 

EXCLUSIVO 4225 2470 2185 

VIP 5480 3115 2595 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2660 1750 1540 

EXCLUSIVO 3795 2225 1955 

VIP 4380 2575 2230 

27/08/2021—19/09/2021 
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 PÍNDARO 
  O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

“O dia precedente e o mestre do dia seguinte”  

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 Rodes com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais históricos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu –  Santorini - Creta

 Bilhetes de avião  Heraklion  - Rodes  – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário 

Desde Abril  até Outubro: Diariamente 

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 - Santorini 

Pela manhã, transferência ao porto de Pireus para embarcar no ferry em 

direção 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.  

Existem passeios opcionais para escolher. Não perca  oportunidade de 

aproveitar o cruzeiro de 1 dia para  as ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni 

(localizadas dentro do caldeirão vulcânico), 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 desta ilha.  

Dia 6: Santorini - Heraklio, Creta 

Na parte da manhã, transferência ao porto de Thira para embarcar no ferry em direção 

a ilha de Creta. Na sua chegada 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 - Rodes 

No horário indicado  de acordo com o seu vôo, transferência desde seu hotel até o 

aeroporto de Heraklio. Embarque e saída com seu vôo em direção a ilha de Rodes. Na 

sua chegada na ilha, encontro com nosso assistente e transferência ao seu hotel. Resto 

da tarde livre. 

Dia 10: Rodes 

Rodes é também conhecida como  a  ilha  dos  Cavaleiros Cruzados da Ordem de São 

João. Não  perca a oportunidade de visitar a famosa Acrópole de Lindos no topo da 

montanha, e o centro da cidade de Rodes Antiga - com suas características medievais. 

Dia 11: Rodes - Atenas - Aeroporto 

Transferência desde seu hotel até o aeroporto de Rodes, e saída com seu vôo de 

regresso a Atenas. Já em Atenas, embarque e conexão para seu vôo internacional 

retorno ao seu  país de origem.  
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PÍNDARO VALORES 

Suplemento para navio rapido Piraeus / Santorini 40 euros 
POR PESSOA 

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no 
caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o 
pacote para um voo diferente que precisa o cliente 

11/04/2021—23/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2520 1835 1685 

EXCLUSIVO 3190 2140 1905 

VIP 3715 2475 2180 

24/04/2021—12/05/2021 & 05/10/2021—26/10/2021 

23/05/2021—03/06/2021 13/05/2021—22/05/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2480 1815 1660 

EXCLUSIVO 2840 1940 1740 

VIP 3360 2345 2080 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2520 1835 1685 

EXCLUSIVO 3185 2140 1880 

VIP 3640 2440 2145 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2640 1940 1760 

EXCLUSIVO 3465 2280 2000 

VIP 4020 2690 2345 

13/06/2021—26/06/2021 04/06/2021—12/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2640 1940 1760 

EXCLUSIVO 3565 2350 2075 

VIP 4020 2690 2345 

27/06/2021—03/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2840 2050 1865 

EXCLUSIVO 3750 2435 2175 

VIP 4535 2955 2555 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2720 1970 1805 

EXCLUSIVO 3600 2370 2090 

VIP 4290 2850 2480 

04/07/2021—26/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2985 2135 1955 

EXCLUSIVO 3750 2435 2175 

VIP 4535 2955 2555 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2825 2040 1855 

EXCLUSIVO 3675 2385 2145 

VIP 4525 2905 2535 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2650 1925 1750 

EXCLUSIVO 3515 2295 2055 

VIP 4080 2705 2335 

27/08/2021—19/09/2021 

20/09/2021—04/10/2021 
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 TEMÍSTOCLES 
  O programa é operado durante o verão 09 Dias  -  08 Noites   

 “Tenho comigo dois deuses,  a Persuasão e  a Compulsão”  

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 arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de avião  Atenas -Heraklion  - Rodes – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário

Desde Abril  até Outubro: Diariamente 

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 - Heraklion, Creta 

Na parte da manhã, transferência ao aeroporto de Atenas e saída com 

seu vôo para Heraklion. Na sua chegada em Heraklion, 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: Heraklion Creta  - Rodes 

No horário indicado e de acordo com o seu vôo, transferência desde seu hotel até o 

aeroporto de Heraklion. Embarque e saída com seu vôo em direção a ilha de Rodes. Na 

sua chegada na ilha, encontro com nosso assistente e transferência ao seu hotel. Resto 

da tarde livre. 

Dias 07 & 08: Rodes 

Rodes é também conhecida como  a  ilha  dos  Cavaleiros Cruzados da Ordem de São 

João. Não  perca a oportunidade de visitar a famosa Acrópole de Lindos no topo da 

montanha, e o centro da cidade de Rodes Antiga - com suas características medievais. 

Dia 09: Rodes - Atenas - Aeroporto  

Transferência desde seu hotel até o aeroporto de Rodes, e saída com seu vôo de 

regresso a Atenas. Já em Atenas, embarque e conexão para seu vôo internacional 

retorno ao seu  país de origem.  
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TEMÍSTOCLES VALORES 

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no caso 
que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o pacote para um 
voo diferente que precisa o cliente

11/04/2021—23/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2215 1655 1525 

EXCLUSIVO 2495 1750 1575 

VIP 2805 2010 1825 

24/04/2021—22/05/2021 

13/06/2021—26/06/2021 23/05/2021—12/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2145 1610 1485 

EXCLUSIVO 2495 1750 1575 

VIP 2770 1980 1795 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2280 1685 1550 

EXCLUSIVO 2820 1930 1740 

VIP 2895 2050 1865 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2280 1685 1550 

EXCLUSIVO 2940 1980 1790 

VIP 3180 2220 2015 

19/07/2021—26/08/2021 27/06/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2350 1760 1600 

EXCLUSIVO 3100 2045 1880 

VIP 3290 2250 2040 

27/08/2021—19/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2335 1740 1600 

EXCLUSIVO 2990 2000 1835 

VIP 3290 2240 2030 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2400 1790 1650 

EXCLUSIVO 2990 2020 1865 

VIP 3285 2300 2100 

20/09/2021—04/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2240 1665 1530 

EXCLUSIVO 2695 1865 1720 

VIP 2975 2065 1880 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2180 1630 1500 

EXCLUSIVO 2695 1865 1720 

VIP 2975 2065 1880 

05/10/2021—26/10/2021 
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 PÉRICLES 
  O programa é operado durante o verão 12 Dias  -  11 Noites   

“Temo mais os nossos erros que os planos dos nossos inimigos” 

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 Rodes com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios  ferry Pireu –  Mykonos - Santorini 

 Bilhetes de avião  Santorini – Atenas - Rodes  – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário

Desde Abril até Outubro: Diariamente  

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 na parte da manhã transferência ao porto de Pireo para embarcar no 

ferry em direção a ilha de Mykonos.Na sua chegada na 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 

Na parte da manhã transferência ao porto de Mykonos para embarcar no ferry em 

direção a ilha de Santorini. Na sua chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre 

Dias 7 & 8: Santorini 

Dias livres nesta magnífica ilha de tirar o fôlego.  

Existem passeios opcionais para escolher. Não perca  oportunidade de aproveitar o 

cruzeiro de 1 dia para  as ilhas de Nea Kameni e Palea Kameni (localizadas dentro do 

caldeirão vulcânico), 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 desta ilha.  

Dia 9: Santorini – Rodes 

Na parte da manhã transferência ao aeroporto de Thira para embarcar no vôo em 

direção a ilha de Rodes via Atenas . Na sua chegada na ilha,  transferência ao seu hotel. 

Dias 10 & 11: Rodes 

Dois dias livres para aproveitar uma das maiores ilhas da Grécia 

Dia 12: Rodes - Atenas – Aeroporto 

Transferência na parte da manhã ao aeroporto para o seu vôo de regresso a Atenas. Já 

em Atenas, embarque e conexão para seu vôo internacional e retorno ao seu  país de 

origem. 
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PÉRICLES VALORES 
01/04/2021—23/04/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2620 1875 1720 

EXCLUSIVO 3420 2200 1975 

VIP 4000 2600 2295 

24/04/2021—12/05/2021 & 05/10/2021—26/10/2021 

23/05/2021—03/06/2021 13/05/2021—22/05/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2540 1820 1670 

EXCLUSIVO 3050 2000 1815 

VIP 3760 2530 2250 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2735 1945 1780 

EXCLUSIVO 3640 2320 2075 

VIP 4200 2690 2385 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2840 2040 1860 

EXCLUSIVO 3965 2475 2200 

VIP 4595 2940 2575 

13/06/2021—26/06/2021 04/06/2021—12/06/2021 & 20/09/2021—04/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2840 2040 1860 

EXCLUSIVO 4145 2610 2325 

VIP 4865 3085 2635 

27/06/2021—03/07/2021 & 27/08/2021—19/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3240 2280 2065 

EXCLUSIVO 4725 2870 2550 

VIP 6075 3735 3160 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3160 2195 2000 

EXCLUSIVO 4495 2755 2445 

VIP 5565 3465 2990 

04/07/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3665 2495 2305 

EXCLUSIVO 4815 2920 2570 

VIP 6065 3690 3140 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3730 2540 2325 

EXCLUSIVO 4890 2985 2620 

VIP 6080 3770 3235 

19/07/2021—26/08/2021 

Suplemento para navio rapido Piraeus / Mykonos 30 euros POR 
PESSOA  
*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no 
caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o 
pacote para um voo diferente que precisa o cliente
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 DIONISIO 
  O programa é operado durante o verão 10 Dias  -  09 Noites   

“A história é filosofia, com exemplos” 
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 arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios ferry Cefalônia-Zakynthos 

 Bilhetes de avião  Atenas –Cefalônia /Zakynthos –Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário

Maio-Outubro/Diariamente  

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e transferência ao seu 

hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atena 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da Acrópole e o 

novo museu  da Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3 – Atenas - Cefalônia 
Transferência ao aeroporto de Atenas para pegar o vôo em direção 
 a ilha de Cefalonia. Chegada  e transferência ao hotel. Resto do dia livre. 

Dias 4 & 5:  Cefalônia 
 Disfrute de dois dias inteiros na maior ilha do mar Jônico e a sua incompa-
ravel beleza. Terá oportunidade de aproveitar a beleza das  
praias , explorar a cidade de Argostoli, a pitoresco povoado de Assos, e a 
vila cosmopolita de Fiskardo. Cefalônia e também conhecida pela sua gas-
tronomia local.   

Dia 6: Cefalônia - Zakynthos  
Transferência ao porto de Cefalônia para embarcar no ferry em direção 
a ilha de Zakynthos. Na chegada, transferência ao hotel . Resto de dia livre.  

Dia 7 & 8 : Zakynthos 
Terá dois dias inteiros para usufruir da magnifica ilha de Zakynthos. Oportunidade para 
explorar a ilha com as suas praias de águas azuis turquesa como por exemplo a famosa 
Praia Navagio, conhecido lugar de um naufrágio do ano 1980 numa baia que se aninha 
entre falésias   

Dia 9: Zakynthos – Atenas  
Transferência ao aeroporto de Zakynthos para o vôo  em direção a Atenas . Chegando, 
transferência para o hotel, e hospedagem por uma noite. Resto do dia livre.  

Dia 10: Atenas - Aeroporto 
Transferência do hotel ao aeroporto de Atenas para o vôo de partida.  
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DIONISIO VALORES 

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento 
no caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o 
pacote para um voo diferente que precisa o cliente
** Nas ilhas de Kefalonia e Zakynthos, os traslados são em inglês

01/05/2021—25/05/2021 26/05/2021—10/07/2021 & 01/09/2021—30/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2375 1620 1420 

EXCLUSIVO 2995 1830 1635 

VIP 3790 2335 1975 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2505 1705 1485 

EXCLUSIVO 3390 1995 1805 

VIP 4325 2595 2230 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2670 1805 1555 

EXCLUSIVO 3545 2095 1905 

VIP 4695 2795 2395 

11/07/2021—31/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2375 1620 1420 

EXCLUSIVO 3245 1935 1735 

VIP 3820 2335 1975 

01/10/2021—15/10/2021 
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 ARISTÓFANES 
O programa é operado durante o verão 10 Dias  -  09 Noites   

“Deixe cada homem exercer a arte que conhece.” 

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 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 arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios  ferry Pireu-Milos-Santorini-Mykonos 

 Bilhete de avião  Mykonos-Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário

Maio-Outubro/Diariamente  

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  da manhã, transferência ao porto de Pireu para embarcar no 

ferry em direção a ilha de Milos. 

Na sua chegada na ilha, transferência ao seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dia 4 & 5:  Milos 

Desfrute do seu dia na encantadora ilha de Milos com mais de 75 pequenas 

praias com águas turquesas e cristalinas , rochedos multicolores e costas 

enbranquiçadas. 

Dia 6: Milos – Santorini  
 Transferência ao porto de Milos para embarcar no ferry em direção a ilha de Santorini. 
Na sua chegada na ilha, encontro com o nosso assistente e transferência ao seu hotel.  
Resto do dia livre. 

Dia 7: Santorini  
Terá um dia inteiro libre nesta esplêndida ilha. Surpreenda-se com a beleza peculiar da 
cidade de Fira com ruas estreitas e cafeterias com vista para o caldeirão vulcânico. 

Dia 8: Santorini – Mykonos 
Transferência ao porto de Santorini para embarcar no ferry em direção a ilha de 
Mykonos. Na sua chegada na ilha, encontro com o nosso assistente e transferência ao 
seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dia 9:  Mykonos  
Oportunidade para explorar esta famosa ilha de incomparável  beleza , desfrute das 
praias e do sol. Pela  noite , diverta-se com a vida nocturna agitada da ilha. 

Dia 10: Mykonos  -Aeroporto de Atenas 
Transferência  desde seu hotel em Mykonos para o vôo  em direção a Atenas .  
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01/05/2021—22/05/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2200 1545 1390 

EXCLUSIVO 3140 1970 1755 

VIP 3795 2320 2010 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2355 1630 1475 

EXCLUSIVO 3470 2130 1910 

VIP 4295 2605 2285 

23/05/2021—03/06/2021 

13/06/2021—26/06/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2605 1775 1610 

EXCLUSIVO 4125 2455 2190 

VIP 5160 3050 2675 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3020 1995 1815 

EXCLUSIVO 4395 2595 2295 

VIP 5665 3310 2845 

04/07/2021—18/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2415 1670 1515 

EXCLUSIVO 3695 2265 2035 

VIP 4580 2750 2385 

04/06/2021—12/06/2021 

27/06/2021—03/07/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2735 1855 1675 

EXCLUSIVO 4200 2495 2230 

VIP 5445 3195 2765 

16/07/2021—26/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3145 2065 1870 

EXCLUSIVO 4495 2645 2340 

VIP 5665 3310 2845 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2770 1875 1670 

EXCLUSIVO 4195 2490 2220 

VIP 5045 2990 2645 

27/08/2021—19/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2430 1675 1515 

EXCLUSIVO 3690 2240 2020 

VIP 4300 2610 2285 

20/09/2021—04/10/2021 

ARISTÓFANES VALORES 

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento no caso 
que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o pacote para
um voo diferente que precisa o cliente

** na ilha de Milos as transferências são em língua inglesa  
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VIAGEM “AMANDO- TE EM SANTORINI” 

  O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

Quem não se ama não pode amar ninguém – William Shakespeare 

O  programa  inclui:  

 4 noites no hotel Costa Grand em Santorini 5 * ou similar em quarto standard

 Bebida e presente de boas vindas

 Dia inteiro “Sítio arqueológico de Akrotiri- Pyrgos - Vinícola” em regular 

 Caminhe com um assistente de língua inglesa em Firá com transfers regulares

 Cruzeiro caique com jantar incluído

 Transfer privativo de chegada de saída em Santorini 

 3 aulas de ioga e meditação de 70 mins

* Assistente de fala inglêsa e / ou espanhola na chegada

* Instrutor de Yoga que fala inglês

Maio-Outubro/Diariamente  

Itinerário: 

Dia 1. Chegada em Santorini 

Chegada, boas-vindas e transfer privativo ao seu hotel 

Tempo livre. 

Dia 2 "Visitas ao sítio arqueológico de Akrotiri - Pyr-

gos - Vinícola" 

Meditação da manhã 70 min. Aula de Hatha Ioga em 

ambientes fechados ou ao ar livre (dependendo do 

tempo). Café da manhã delicioso e saudável. A partir 

de aprox. 11h30 até o pôr do sol, aproveite do passeio 

de DIA COMPLETO "Sítio arqueológico de Akrotiri, Vila 

de Pyrgos, e Vinícola local". Primeiro você visitará o 

sítio arqueológico de Akrotiri e aprenderá sobre um 

dos mais importantes assentamentos pré-históricos da 

Grécia! O próximo ponto de interesse do passeio é a 

praia de Perívolos, onde você poderá nadar nas águas 

cristalinas ou desfrutar do seu almoço lá. O passeio 

continua com a montanha e o mosteiro de Profitis 

Elías! A seguir visite uma vinícola local para aprender 

tudo acerca disso, e experimente alguns dos melhores 

vinhos locais! 

Por último, mas não menos importante, está a cidade 

de Oia, onde você terá tempo livre para passear pela 

cidade e assistir o famoso pôr do sol.  

O passeio começará e acabará nos pontos de encontro 

do hotel.  

Dia 3, dia livre.  

Meditação da manhã 70 min. Aula de Hatha Ioga 

em ambientes fechados ou ao ar livre (dependendo 

do tempo). Café da manhã delicioso e saudável. 

Hora de relaxar, praia, piscina, spa, massagem ou 

qualquer outra atividade que você desejar (não 

incluído no preço).   À tarde, volta pela cidade de 

Firá. Caminhe com seu assistente especializado, 

que lhe mostrará os pontos turísticos da capital da 

ilha. 

Dia 4 -"Porto de Athiniós - Vulcão - Termas - Jantar 

Buffet - Pôr do Sol a bordo - Porto de Athiniós". 

Neste dia, teremos um momento de meditação 

sobre o amor próprio para aproveitar nossa tarde 

navegando por esta ilha mágica. 

70 min. Aula de Hatha Yoga em ambientes fechados 

ou ao ar livre (dependendo do tempo) 

Café da manhã delicioso e saudável. Tempo livre 

até a sua transferência do ponto de encontro da 

sua estadía para o porto de Athinios, para embarcar 

no barco de madeira de estilo tradicional "KAIKI". 

A primeira parada será na ilha de lava vulcânica 

"Nea Kameni". Você terá a oportunidade de ver a 

cratera ainda ativa. A seguir você navegará ao 

longo da rocha de lava para alcançar as fontes 

termais "Palea Kameni". Pare por 20 minutos (ao 

longo da costa), para nadar um pouco nas fontes 

termais, onde a temperatura da água varia entre 30 

e 35 graus Celsius. 

Navegaremos desde as crateras subaquáticas de 

Palia Kameni até a Ilha Thirassia, o navio ancorará 

perto da ilha e você terá tempo para relaxar e 

apreciar seu vinho. Jantar completo sera servido. 

Aprecie o azul infinito no famoso caldeirão de 

Santorini. O final do passeio chega ao pôr do sol. 

Após o pôr do sol, os ônibus estarão aguardando 

no porto de Athiniós para levá-lo de volta ao 

ponto em que a excursão começou.  

* Nenhum iate ou barco na Grécia tem a permis-

são de ancorar diretamente na praia. Seleciona-

mos os melhores lugares para nadar e mergulhar, 

o mais próximo possível da praia. O ingresso

para o vulcão NÃO está incluído.

Dia 5.-De volta para casa? Transfer em Santorini 

incluído. 

Café da manhã. O transfer privativo para o aero-

porto ou porto de Santorini está incluído no seu 

pacote. Você também tem a possibilidade de 

adicionar noites em Atenas ou em qualquer outro 

destino da Grécia que preferir (a um custo adi-

cional, não incluído no preço do pacote, teremos 

o maior prazer em ajudá-lo com tudo o que você 

precisar, para que sua estadía continue sendo um 

sonho tornado realidade.)
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“AMANDO-TE EM SANTORINI” 

As excursões incluídas podem variar de acordo com a temporada e a disponibilidade  

O programa NÃO inclui 
Nada que não esteja claramente especificado como incluído 
O ingresso do vulcão de 2,50 euros p.p. deve ser pago no sítio. 
Passagens aéreas ou barcos desde e para Santorini (podemos fazer uma cotação, bem 
como para qualquer outra extensão em Atenas ou outro destino grego). 
Novos impostos a serem pagos diretamente no hotel. 

 Notas: 

 As viagens NÃO incluem nada que não esteja claramente especificado como

incluído anteriormente

 Todos os hotéis utilizados nas viagens são os mencionados ou similares, depen-

dendo da disponibilidade no momento da solicitação da reserva.

  A disponibilidade e os preços dos programas serão proporcionados mediante 

solicitação.

  Os horários e os programas podem variar.

“Tudo começa e acaba na sua mente. 
 Aquilo ao qual você dá poder ... tem poder sobre você.” 

01/05/2021—18/05/2021 & 11 /10/2021—25/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 1977 1309 1185 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2401 1521 1379 

19/05/2021—05/06/2021 

06/06/2021—10/07/2021 & 21/09/2021—10/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2697 1667 1509 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2925 1785 1547 

11/07/2021—20/09/2021 
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VOYAGE AO “DESCOBERTA DE SUA BELEZA 

 INTERIOR NA MISTICA CRETA ” 

  O programa é operado durante o verão 5 Dias  -  4 Noites  

  “você tem o pincel e as cores, pinta o paraíso e depois entra nele ”Nikos Kazantzakis

O  programa  inclui:  

 5 dias - 4 noites no magnífico resort "Out of the Blue Capsis Elite Resort"

 Bebida de boas-vindas sem álcool 

 Transfer de chegada privativa com assistente que fala inglês

 Aprecie a magia da visita guiada de Knossos e do planalto de Lassithi.

 Passeio de Spinalonga - Elounda - Ag. Nikolaos com churrasco incluído 

 5 aulas de ioga de 90 mins ( de manhã ou à tarde )

*Assistente de língua inglesa e hispana na sua chegada

*Instrutor de Yoga em Inglês

 Uso gratuito x 2 vezes do Euphoria Rejuvenating Spa (piscina coberta, 

hammam e sauna) 

 Uma massagem "Ervas de Creta" de corpo inteiro de 55 minutos

 Uma massagem com pedras quentes de corpo inteiro (1 hora e 20 minutos)

 Uso gratuito x 2 vezes do ginásio Fit4Life

 Participação gratuita nos programas semanais disponíveis no ginásio do hotel 

Fit4Life

Maio-Outubro/Diariamente  

ITINERÁRIO: 

Dia 1. Creta - Fora do Blue Capsis Elite Resort  

Traslado de chegada ao hotel, no momento do check-in na entrega do quarto, 

tempo livre para descansar, desfrutar, e conhecer as maravilhosas instalações do 

hotel. Aproveite a oportunidade para meditar em algum cantinho do hotel, apre-

ciando a suave brisa do mar. Se você não reservou suas aulas de ioga com antece-

dência, você pode usar esse dia para coordenar a programação que mais lhe 

convém. 

Dia 2. Spinalonga - Elounda - Ayios Nikolaos  

Aula de meditação e Hatha Ioga pela manhã em ambientes fechados ou ao ar livre 

(dependendo do tempo),desfrute de um café da manhã delicioso e saudável.  Na 

hora indicada partida para a excursão com o churrasco incluído. Nossos sentidos 

vão acordar para desfrutar de uma experiência de navegação inesquecível. Retor-

no ao hotel. 

Dia 3.- Excursão a Knossos e Lassithi  

Meditação e café da manhã no hotel. 

Na hora combinada, partida para desfrutar de uma visita guiada ao majestoso 

palácio minóico de Knossos e ao planalto de Lassithi. Knossos, a apenas 5 km ao 

sul de Heraklion,  datado no segundo milénio aC, era o trono do rei Minos e a 

próspera capital da Creta minóica. À tarde, retorne ao hotel para descansar e 

aproveite a aula de ioga do dia. 

Dia 4. - Dia de relaxamento e aulas de meditação no spa e ioga Hatha, (dentro 

ou fora, dependendo do tempo). Desfrute de um café da manhã delicioso e 

saudável. Dia livre! Hora de relaxar, praia, piscina, spa, massagens ou qualquer 

outra atividade que você desejar, tire proveito das instalações do hotel e dos 

tratamentos que propociona o seu maravilhoso spa, ou você também pode 

fazer uma excursão opcional, como por exemplo visitar um vinhedo e aprender 

acerca da história do vinho em Creta. 

Dia 5.- De volta para casa? Transfer de Creta incluído 

Café da mahnã e transfer privativo para o aeroporto/porto viajar em  direção 

Santorini se estiver incluído no seu programa. 

Você também tem a possibilidade de adicionar noites em Atenas ou em qual-

quer outro destino da Grécia que preferir (com um custo adicional, não incluído 

no preço do pacote, teremos o maior prazer em ajudá-lo em tudo o que você 

precisar, para que sua estadía continue sendo um sonho tornado realidade ).  
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“DESCOBERTA DE SUA BELEZA INTERIOR NA MISTICA CRETA” 

O programa NÃO inclui 

Nada que não esteja claramente especificado como incluído 

Passagens aéreas ou balsas de e para Creta (podemos fazer uma cotação, bem como 

para qualquer outra extensão em Atenas ou outro destino grego). 

Novos impostos a serem pagos diretamente no hotel. 

Notas: as viagens NÃO incluem nada que não esteja claramente especificado como 

incluído anteriormente 

Todos os hotéis utilizados nas viagens são os mencionados ou similares, dependendo 

da disponibilidade no momento da solicitação da reserva. 

 Os horários e os programas podem variar 

02/05/2021—15/05/2021 & 16/10/2021—31/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2207 1763 1985 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2487 1925 2197 

16/05/2021—15/06/2021 & 01/10/2021—15/10/2021 

16/06/2021—30/06/2021 & 16/09/2021—30/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2665 2029 2307 
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Extensões 
Se quiser prolongar a sua estadía na Grécia, proporcionamos a oportunidade de, através dos seguintes 

programas, visitar o mágico sítio  de Delfos e os imponentes mosteiros de Meteora.  

  30/04/2021—25/06/2021 & 27/08/2021—29/10/2021 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 415 295 280 

EXCLUSIVO 470 335 325 

VIP 560 385 370 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 415 295 280 

EXCLUSIVO 450 325 320 

VIP 545 370 360 

02/04/2021—23/04/2021 & 02/07/2021—20/08/2021 

Extensão de 2 dias para Delfos & Meteora 

Partidas a cada segunda-feira de Abril 05 - 25 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, com guia de fala espanhola  

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia   

 uma noite no hotel de Kalambaka em meia pensão e uma noite no hotel de 

Atenas com café da manhã      

26/04/2021—28/06/2021 & 06/09/2021—25/10/2021 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 415 295 280 

EXCLUSIVO 470 335 325 

VIP 560 385 370 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 415 295 280 

EXCLUSIVO 450 325 320 

VIP 545 370 360 

05/04/2021—19/04/2021 & 05/07/2021—30/08/2021 

Extensão de 2 dias para Delfos & Meteora 

Saídas a cada sexta-feira durante toda a temporada   

Sexta-feira: Partida para Delfos.  

Visita ao sítio  arqueológico e museu. Viagem em direção 

Kalambaka. Alojamento e jantar no hotel.  

Sábado: Visita dos mosteiros de Meteora, e viagem em direção Atenas, com 

curta parada nas Termópilas. Pernoite no  hotel de Atenas 

Pacote de extensão inclui: 

 Ônibus, com guia de fala espanhola 

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia 

 uma noite em Kalambaka no hotel meia pensão e uma noite em

Atenas no hotel com café da manhã
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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 da Acrópole, pasando pelo Parlamento, Túmulo ao 

Soldado Desconhecido, Teatro de Dionísio,  Arco do Adriano,  Templo de Zeus Olímpico, 

Estádio Panatenáico (onde foram realizados os Primeiros Jogos Olímpicos da Era 

Moderna), Palácio Real,   Academia,   Universidade e a Biblioteca Nacional. 

PREÇO: € 65 por pessoa 

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, o Cabo Sunio, onde se encontram as colunas brancas de 

mármore do famoso Templo de Poseidon. Ao longo do percurso, se poderá apreciar uma vista  

magnífica do Golfo Sarónico e as suas pequenas ilhas. Depois da visita ao Templo de Poseidon, 

tempo livre, para caminhar no promontório rochoso de Sunio . 

PREÇO: € 49 por pessoa 

Visita  Cidade De Atenas Com Museu Da Acrópole 

Verão:  Diariamente  

Inverno:  Terça-feira e Sexta-feira 

Saímos para realizar o passeio panorâmico do centro histórico de Atenas. Parada no Estádio 

Panatenâico, passagem pelo o Parlamento, a Igreja Católica, o Museu da Moeda, a 

Academia, a Universidade e a Biblioteca Nacional. A seguir, visita do Museu da Acropolis, um 

museu de arquitetura moderna, onde podemos observar as coleções dos artefatos 

encontrados e relacionados com o próprio monumento da Acrópole. Finalizando, visita de 

Acrópole. 

PREÇO: € 83 por pessoa 

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  do sítio arqueológico, conhecido 

como o centro do mundo antigo e do museu local com a sua famosa estátua do “Auriga” de 

bronze. Almoço em Delfos. Regresso  na parte da tarde para Atenas. 

PREÇO: €106 por pessoa 

Atenas De Noite  

 Verão: Terça-feira, Quinta-feira  e Sábado  

 Inverno:   Sábado  

 O tour comeca de noite com uma visita panorâmica do  porto de Pireu. Continuação  para 

um restaurante  típico e um jantar tradicional com espetáculo de danças  

folclóricas e com musica Grega. Voltamos ao hotel por  volta da meia-noite.  

PREÇO: € 66 por pessoa 

Um Dia Em Argσlida 

Verão: Quinta-feira, e Sábado 

Inverno:  Quinta-feira  

Passando pelos pitorescos caminhos na beira do Golfo  Sarónico, chegaremos no Canal de  

Corinto. A seguir, partiremos em direção a Micenas onde visitaremos o “Porta dos Leões”, a 

Túmulo de Agamêmnon e o Palácio. Saida para Nafplio atravessando a região de Argolida. Após o 

almoço, visitaremos Epidauro e seu teatro, famoso pela sua excepcional acústica.  

Retorno a Atenas ao anoitecer. 

PREÇO: € 113 por pessoa 
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Excursões Organizadas 

Cruzeiro De Um Dia Pelas Ilhas 

De Hydra, Poros e Égina 

Diariamente durante o ano inteiro 

Pela manhã, um ônibus pega vocês do hotel e leva até o porto de Pireu para embarcar.   

A primeira ilha é Hydra, uma ilha encantadora que também é 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 para o Peloponeso). 

Na terceira ilha, Égina, é possivel participar da excursão opcional ao Templo de Aféa ou 

ficar no porto e passear, experimentando os deliciosos pistaches que são a especialidade 

desta ilha. 

PREÇO: € 112 por pessoa 

Circuito Clássico De 3 Dias 

Cada Quarta-feira durante o ano inteiro e cada Sábado de Abril-Outubro .  

Dia 1: Atenas - Olímpia 

Início do circuito clássico de três dias pelo Peloponeso.  Parada no Canal de Corinto. 

Continuação e visita do  famoso Teatro de Epidauro (conhecido mundialmente  

pela sua excepcional acústica). Chegaremos a Micenas para visitar o sitio  arqueológico e o 

Tumulo de Agamêmnon. Pela tarde,  atravessaremos o Peloponeso Central passando por  

Trípolis e Megalópolis chegaremos a Olímpia - berço  dos Jogos Olímpicos. Jantar e 

hospedagem. 

Dia 2: Olímpia - Delfos  

Pela manha visitaremos o sitio arqueológico com o Santuário de Zeus, o Antigo Estádio 

Olímpico  e o Museu Arqueológico. Continuação pelas planícies de Élide e Acaia, passando 

pela nova ponte estaiada, a qual atravessa o golfo de Corinto entre Rion e Antírrion. 

Passando logo depois pelas  cidadezinhas pitorescas de Náfpactos (Lepanto) e Itéia, 

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 estátua de bronze “Auriga” e o 

seu sitio arqueológico. Pela tarde saida em direção a Atenas. Chegada a seu  hotel. 

Categoria Primeira: € 419 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 82 

Categoria Turista : € 357 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 68 

Circuito Clássico De 4 Dias Com Meteora 

Cada Quarta-feira durante o ano inteiro e cada Sábado entre  Abril e Outubro 

Dia 1: Atenas - Olímpia 

Inicio do circuito clássico de quatro dias pelo Peloponeso & Meteora continuação e visita 

do  famoso Teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela sua excepcional acústica).   

Chegaremos a Micenas para visitar o sitio  arqueológico e o Tumulo de Agamêmnon. Pela 

tarde,  atravessaremos o Peloponeso Central passando por  Trípolis e Megalópolis 

chegaremos a Olímpia - berço  dos Jogos Olímpicos. Jantar e hospedagem. 

Dia 2: Olímpia - Delfos 

Pela manha visitaremos o sitio arqueológico com o Santuário de Zeus, o Antigo Estádio 

Olímpico  e o Museu Arqueológico. Continuação pelas planícies de Élide e Acaia, passando 

pela nova ponte estaiada, a qual atravessa o golfo de Corinto entre Rion e Antírrion. 

Passando logo depois pelas  cidadezinhas pitorescas de Náfpactos (Lepanto) e Itéia, 

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 estátua de bronze: o “Auriga”, e o seu sítio arqueológico. Logo depois 

saida em direção a Kalambaka, uma pequena cidade localizada junto ao  incrível complexo 

de Meteora e seus gigantescos rochedos. Jantar e hospedagem. 

Dia 4: Meteora - Atenas 

Pela manhã, visita de Meteora com seus centenários mosteiros repletos de incalculáveis 

tesouros históricos. O cenário é único, como se os mosteiros estivessem suspensos entre o 

céu  e a terra, no topo dos enormes rochedos de arenito. Retorno a Atenas passando pelas 

Termópilas, onde situa-se a estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao seu hotel de 

Atenas ao entardecer.  

    Categoria Primeira: € 616 Duplo / Triplo por  pessoa 

    Suplemento Individual: € 123 

      Categoria Turista: € 540Duplo / Triplo por pessoa   

    Suplemento Individual: € 102  

Circuito De 2 Dias: Delfos E Meteora 

Cada Sexta-feira durante o ano inteiro e cada Segunda-feira entre Abril e Outubro. 

Dia 1: Atenas - Delfos - Kalambaka 

Inicio  da excursão de dois dias viajando em direção a Delfos, cidade conhecida como o 

centro do mundo. Visita do museu local onde poderemos apreciar a estátua mais 

conhecida em bronze: o “Auriga”. Visita do sítio arqueológico de Delfos, e pela tarde, saída  

em direção a Kalambaka. Jantar e hospedagem.  

Dia 2: Meteora - Atenas 

Pela manhã, visita de Meteora com seus centenários mosteiros repletos de incalculáveis 

tesouros históricos. O cenário é único, como se os mosteiros estivessem suspensos entre o 

céu  e a terra, no topo dos enormes rochedos de arenito. Retorno a Atenas passando pelas 

Termópilas, onde situa-se a estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao seu hotel de 

Atenas ao entardecer.  

Categoria Primeira: € 222 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 41 

Categoria Turista: € 196 Duplo  / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 34 
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Preços dos Cruzeiros Celestyal 2021 

CRUZEIRO DE 3 NOITES "Icônico Egeu e Icônico Discovery Egeu" - CELESTYAL OLYMPIA 

Ilhas Gregas e Turquia  

CRUZEIRO DE 4 NOITES "Icônico Egeu e Icônico Discovery Egeu" - CELESTYAL OLYMPIA 

Ilhas Gregas e Turquia  

CRUZEIRO DE 7 NOITES "Idyllic Egeu" -  CELESTYAL EXPERIÊNCE 

Ilhas Gregas e Turquia  

        CRUZEIRO DE 7 NOITES "3 Continentes" -  CELESTYAL EXPERIÊNCE 

Grécia, Turquia, Chipre, Egito e Israel 

     CRUZEIRO DE 7 NOITES "Eclético" - CELESTYAL EXPERIÊNCE 

Ilhas Gregas, Grécia e Turquia 

   CRUZEIRO DE 7 NOITES "Pasos de San Pablo" - CELESTYAL EXPERIÊNCE  

Grécia e Turquia 

   CRUZEIRO DE 14 NOITES "3 Continentes e Idílico" - CELESTYAL EXPERIÊNCE  

Ilhas Gregas, Egito, Israel, Grécia e Turquia 

CRUZEIRO DE 14 NOITES "Idílico e Passos de San Pablo" - CELESTYAL EXPERIÊNCE 

Ilhas Gregas, Grécia e Turquia 

CRUZEIRO DE 14 NOITES "Passos de San Pablo e Eclético" - CELESTYAL EXPERIÊNCE 

Grécia e Turquia, Ilhas Gregas 

CRUZEIRO DE 14 NOITES "Eclética e Passos de San Pablo" - CELESTYAL EXPERIÊNCE 

Grécia e Turquia, Ilhas Gregas  

CRUZEIRO DE 14 NOITES "Passos de San Pablo e 3 Continentes" -  CELESTYAL EXPERIÊNCE 

Grécia e Turquia, Ilhas Gregas, Egito, Israel 
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Celestyal Cruises Preços 2021 

DIA PORTO CHEGADA SAÍDA  

Sexta - feira  Atenas, Grécia  -  13:00 

Sexta -feira  Mykonos, Grécia  18:00  23:00  

Sábado  Kusadasi , Turquia  07:00  13:00  

Sábado  Patmos, Grécia  16:30 21:30  

Domingo  Creta (Heraclion), Grécia  07:00  12:00  

Domingo  Santorini, Grécia  16:30  21:30  

Segunda -feira Atenas, Grécia  06:00  -  

Cruzeiro de 3 Noites  "Iconic Aegean" – CELESTYAL OLYMPIA 

Datas de partida do porto de Atenas 

Março 19,26 Agosto  06,13,20,27 

Abril  02,09,16,23,30 Setembro 03,10,17,24 

Maio  07,14,21,28 Outombro  01,08,15,22 

Junho 04,11,18,25 

Julho 02,09,16,23,30 

Cruzeiro de 3 Noite  "Iconic Discovery Egeo" – CELESTYAL OLYMPIA 

2 Ilhas Gregas y Turquia— INVERNO 

DIA PORTO CHEGADA SAÍDA  

Sexta - feira Atenas, Grécia -  13:00 

Sexta - feira  Siros, Grécia  17:15 23:59 

Sábado  Kusadasi, Turquia  08:00  18:00  

Domingo  Santorini, Grécia 07:00 20:00 

Segunda-feira Atenas, Grécia  06:00  -  

Datas de partida do porto de Atenas 

Outubro  29 Novembro 05,12,19,26 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 2 excursões: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos Séculos - Helenístico / Romano 

HER-02: Palácio de Minóico ou Knossos - 1ª civilização europeia 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 2 excursões: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos Séculos - Helenístico / Romano  

SYR-02 : Passeio a pé em Syros 
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Valores por pessoa por cruzeiro em USD na base a cabina dupla 

(As excursões obrigatórias e o pacote de bebidas são extras a serem pagos, conforme indicado abaixo) 

Categoria Descrição das Cabines  EPOCA BAIXA  
Março 19,26 

Abril 02,09,16,23,30  

Outubro 29 

Novembro 05,12,19,26  

EPOCA MEDIA 
Maio 07,14,21,28 

Junho 04,11,18,25 

Julho 02,09,16,23,30 

Agosto 06,13,20,27 

IA Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  261 $ 391 $ 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  341 $ 461 $ 

IC Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro  381 $ 501 $ 

XA Exterior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  391 $ 531 $ 

XB Exterior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  461 $ 601 $ 

XC Exterior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro  491 $ 641 $ 

SJ Junior Suite: 2 camas ind, 1 sofá cama, banheiro com banheira  591 $ 741 $ 

SB Suite com Varanda: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofá cama,  

banheiro com chuveiro  
851 $ 1021 $ 

SG Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofá cama, banheiro com banheira e 

chuveiro) varanda espaçosa  
1011 $ 1211$ 

EPOCA ALTA 

Setembro 03,10,17,24 

441 $ 

521 $ 

561 $ 

591 $ 

671 $ 

711 $ 

791 $ 

1081 $ 

1281 $ 

Suplemento para individual:  

30% em todas as categorias de Cat. IA a Cat. 

XC 70% em todas as suítes da Cat. SJ para Cat. 

SG 

Nota Especial Cat/IA, IB, IC, XA, XB, XC, 

SJ  podem ser convertidas em cama de 

casal 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-

PAGOS ADICIONAIS NÃO ESTÃO IN-

CLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO  

NO VERÃO 

KUS-02: Éfeso antigo através dos tempos 

- helenístico / romano

HER-02: Palácio de Minoan ou Knossos -

1ª civilização europeia 

NO INVERNO 

KUS-02: Éfeso antigo através dos tempos 

- helenístico / romano

SYR-02: passeio a pé de Syros

251 $ 251 $ 251 $ 3o / 4o adulto dividindo a cabine com dois passageiros pagantes

Taxas portuárias e taxas de serviço  -Adultos - não incluídas no preço 

acima - suplemento a pagar  
149 $ 

Crianças entre 2 e 11 anos- suplemento a pagar  81 $ 

Taxas portuárias e taxas de serviço  - Çriancas  até 11 anos – não 

incluídas no preço acima - suplemento a pagar  
149 $ 

Pacote de bebidas e 2 excursões de Verão 200 $ 

Pacote de bebidas e 2 excursões de Inverno 200 $ 



 80 

Celestyal Cruises Preços 2021 
Cruzeiro de 4 Noites "Iconic Aegean" – CELESTYAL OLYMPIA 

5 Ilhas Gregas y Turquia—VERÃO  

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Segunda-feira Atenas , Grécia  -  13:00 

Segunda- feira Mykonos, Grécia  18:00  23:00  

Terça - feira Kusadasi , Turquia  07:00  13:00  

Terça - feira  Patmos, Grécia  16:30 21:30  

Quarta - feira Rodes,Grécia  07:00  18:00  

Quinta -feira Creta (Heraclion), Grécia  07:00 12:00 

Quinta- feira Santorini, Grécia  16:30 21:30 

Sexta - feira Atenas , Grécia  07:00 

Datas de partida do porto de Atenas 

Março 15,22,29 Agosto  02,09,16,23,30 

Abril  05,12,19,26 Setembro 06,13,20,27 

Maio  03,10,17,24,31 Outubro  04,11,18 

Junho  07,14,21,28 

Julho 05,12,19,26 

Cruzeiro de 4 Noite  "Iconic Discovery " – CELESTYAL OLYMPIA 

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Segunda– feira Atenas , Grécia  -  13:00 

Segunda - feira Syros, Grécia  17:15 23:59 

Terça - feira Kusadasi , Turquia  08:00  18:00  

Quarta - feira Rodes,Grécia  07:00  19:00  

Quinta - feira Santorini, Grécia  07:00 19:00 

Sexta - feira Atenas , Grécia  07:00 

Datas de partida do porto de Atenas 

Outubro  25 Novembro 01,08,15,22 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 2 excursões: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos Séculos - Helenístico / Romano 

RHO-01 : Cidade Medieval – Acropole de Lindos  e a Cidade dos 

Cavaleiros 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 2 excursões: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos Séculos - Helenístico / Romano  

SYR-02 : SYR-02: Passeio a pé de Syros 
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Valores por pessoa por cruzeiro em USD na base a cabina dupla  

(As excursões obrigatórias e o pacote de bebidas são extras a serem pagos, conforme indicado abaixo) 

Categoría Descrição das Cabines  EPOCA BAIXA 

Março  15,22,29 

Abril 05,12,19,26  

Outubro 25 

Novembro 01,08,15,22  

EPOCA MEDIA 

Maio 03,10,17,24,31 

Junho  07,14,21,28 

Julho 05,12,19,26 

Agosto 02,09,16,23,30 

IA Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  361 $ 511 $ 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  471 $ 621 $ 

IC Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro  511 $ 681 $ 

XA Exterior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  531 $ 701 $ 

XB Exterior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  611 $ 781 $ 

XC Exterior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro  651 $ 841 $ 

SJ Junior Suite: 2 camas ind, 1 sofa cama, banheiro com banheira  781 $ 961 $ 

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

banheiro com chuveiro  
1.111 $ 1.331 $ 

SG Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofa cama, banheiro com banheira e 

chuveiro) varanda espacosa  
1.321 $ 1.571 $ 

EPOCA ALTA 
Setembro 06,13,20,27

581 $ 

691 $ 

751 $ 

771 $ 

871 $ 

931 $ 

1.031 $ 

1.401 $ 

1.651 $ 

Suplemento para individual:  

30% em todas as categorias de Cat. IA a Cat.XC 

70% em todas as suítes da Cat. SJ para Cat. SG 

Nota Especial Cat/IA, IB, IC, XA, XB, XC, SJ  

podem ser convertidas em cama de casal 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS 

ADICIONAIS NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PRE-

ÇO DO CRUZEIRO  

NO VERÃO: 

KUS-02: Éfeso antigo através dos tempos - 

helenístico / romano 

RHO-01: Tour Medieval - Acrópole de Lindos e 

a Cidade dos Cavaleiros 

NO INVERNO: 

KUS-02: Éfeso antigo através dos tempos - 

helenístico / romano 

SYR-02: passeio a pé de Syros 

341 $ 341 $ 341 $ 3o / 4o adulto dividindo a cabine com dois passageiros pagantes

Taxas portuárias e taxas de serviço  -Adultos - não incluídas no preço 

acima - suplemento a pagar  
199 $ 

Crianças entre 2 e 11 anos- suplemento a pagar  151 $ 

Taxas portuárias e taxas de serviço  - Çriancas  até 11 anos – não 

incluídas no preço acima - suplemento a pagar  
199 $ 

Pacote de bebidas e 2 excursões de Verão 210 $ 

Pacote de bebidas e 2 excursões de Inverno 210 $ 
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Celestyal Cruises Preços 2021 

CRUZEIRO DE 7 Noites "Idyllic Aegean” – CELESTYAL EXPERIENCE 

Ilhas Gregas y Turquia  

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado  Atenas , Grécia  -  18:00 

Domingo  Kusadasi, Turquia  08:00 19:00  

Segunda- feira Rodes, Grécia  08:00 18:00 

Terça - feira  Creta (São Nicolau), Grécia  08:00 20:00 

Quarta - feira Santorini, Grécia  07:00  

Quinta - feira Santorini, Grécia  02:30 

Quinta - feira Milos, Grécia 08:30 13:30 

Quinta - feira Mykonos, Grécia 19:00 

Sexta Feira Mykonos, Grécia 19:00 

Sábado  Atenas , Grécia 09:00 

Abril  03,10,17,24 

Maio  01,08,15,22,29 

Junho  05,12,19,26 

Julho  03,10,17,24,31 

Agosto  07,14,21,28 

Setembro 04,11,18,25 

Outubro 02,09 

Datas de partida do porto de Atenas 

 CRUZEIRO DE 7 Noite "ECLÉCTIC" – CELESTYAL EXPERIENCE 

 Ilhas Gregas y Turquia 

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado  Atenas , Grécia  -  15:00 

Domingo  Istambul, Turquia  15:00 

Segunda- feira Istambul, Turquia  18:00 

Terça– feira Canakkale, Turquia 08:00 18:00 

Quarta - feira Thessaloniki, Grécia  09:00 18:30 

Quinta - feira Volos, Grécia  08:00 18:30 

Sexta—feira Santorini*, Grécia  09:00 21:30 

Sábado Atenas , Grécia 07:00 

Outubro 23,30 

Novembro 06 

Datas de partida do porto de Atenas 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 2 excursões: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos Séculos - Helenístico / Romano 

RHO-01 : Cidade Medieval – Acropole de Lindos  e a Cidade dos 

Cavaleiros 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 2 excursões: 

IST-04: Istambul - Cruzeiro no Bósforo, Europa para a Ásia e o 

mercado de especiarias 

SAN-01: Espetacular vila de Pueblo de Oia na orla da Caldera 
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Celestyal Cruises Preços 2021 

CRUZEIRO DE 7 Noites " 3 Continentes” – CELESTYAL EXPERIENCE 

Ilhas Gregas y Turquia  

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado Atenas , Grécia  -  17:00 

Domingo  Em alto aar 

Segunda- feira Cairo, Puerto Said, Egito  06:30 22:00 

Terça - feira  Ashdod, Israel  08:00 22:00 

Quarta - feira Limassol, Chipre  11:00 18:00 

Quinta - feira Rodes, Grécia  11:30 18:30 

Sexta - feira  Kusadasi, Turquia  07:00 18:00 

Sábado Atenas , Grécia 07:00 

 CRUZEIRO DE 7 Noite " Pasos de San Pablo” – CELESTYAL EXPERIENCE 

Ilhas Gregas y Turquia 

DIA PORTO CHEGADA SALIA 

Sábado  Atenas , Grécia  -  16:00 

Domingo  Thessaloniki, Grécia 09:00 20:00 

Segunda- feira Kavala, Grécia 08:00 16:00 

Terça - feira Instabul, Turquia 09:30 20:00 

Quarta - feira Dikili, Turquia 12:00 20:00 

Quinta - feira Kusadasi, Turquia 08:00 23:30 

Sexta - feira Patmos, Grécia 07:00 18:30 

Sábado Atenas , Grécia 06:00 

Outubro 16 

Novembro 13 

Datas de partida do porto de Atenas 

Março 06,13,20,27 

Novembro 20,27 

Dezembro 04,11,18,25 

Datas de partida do porto de Atenas 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO ESTÃO 

INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 2 excursões: 

KUS-02: Éfeso antigo através dos tempos - Helenístico / Romano  

PSD –01: cairo clássico 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 2 excursões: 

THS 05: Veria - Thessaloniki 

KUS 08: Antigos Éfeso e Mileto 
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Valores por pessoa por cruzeiro em USD com base em cabine dupla 

(As excursões obrigatórias e o pacote de bebidas são extras a serem pagos, conforme indicado abaixo) 

Categoria  Descrição das Cabines EPOCA BAIXA 

Março  06,13,20,27 

Abril 03,10,17,24 

Outubro  23,30 

Novembro 06,20,27 

Dezembro 04,11,18,25 

EPOCA MEDIA 

Maio 01,08,15,22,29 

Junho 05,12,19,26 

Julho 03,10,17,24,31 

Agosto 07,14,21,28 

Septiembre 04,11,18,25 

Outubro 02,09,16 

Novembro 13 

IA Interior, 2 camas, 3º / 4º beliche 661 $ 911 $ 

IB Interior, 2 camas, 3º / 4º beliche 821 $ 1.061 $ 

IC Interior, 2 camas, 3º / 4º beliche 891 $ 1.141 $ 

XA Exterior, 2 camas, 3º / 4º beliche 911 $ 1.171 $ 

XB Exterior, 2 camas, 3º / 4º beliche 961 $ 1.221 $ 

XC Exterior, 2 camas, 3º / 4º beliche 1.031 $ 1.321 $ 

XD Exterior, 2 camas, 3º / 4º beliche 1.111 $ 1.411 $ 

SJA Suite Júnior com Varanda com Vista do Mar - 2 Camas Baixas  1.331 $ 1.591 $ 

SJB Suíte Júnior com Varanda com Vista do Mar: 2 Camas Baixas, 3º / 

4º Beliche 
1.481 $ 1.801 $ 

S Suíte com varanda com vista do mar, 2 camas baixas, 3º / 4º 

beliche 
1.751 $ 2.141 $ 

SV Suíte com vista do mar, janela panorâmica, 2 camas baixas, 

3º / 4º beliche, banheiro com banheira de hidromassagem 
1.881 $ 2.271 $ 

SG Grand Suite com vista do mar, terraço, 2 camas baixas, 

3º / 4º beliche, banheiro com banheira de hidromassagem  
2.111 $ 2.491 $ 

WSJ Suite Júnior Bem-Estar (Wellness) com varanda com vista do mar e 

2 camas baixas, 3º / 4º beliche 
1.771 $ 2.091 $ 

WS Suíte de Bem-Estar (Wellness) com varanda com vista da piscina, 2 camas 

baixas, beliche 3º / 4º banheiro com banheira de hidromassagem 
2.041 $ 2.431 $ 

WSV Suíte Wellness com vista do mar, janela panorâmica, 2 camas de solteiro, 

3º / 4º beliche, banheiro com banheira de hidromassagem 
2.171 $ 2.561 $ 

WSG Suíte Grand Wellness com vista do Mar, Varanda, 2 Camas Baixas, da 

3ª / 4ª beliche, banheiro com banheira de hidromassagem 
2.401 $ 2.781 $ 

Suplemento individual: 

30% em todas as categorias de Cat. IA a Cat. XC 

70% em todas as suítes de Cat. SJA a Cat. WSG 

Taxas portuárias e taxas de serviço  -Adultos - não incluídas no preço 

acima - suplemento a pagar  
339 $ 

Crianças entre 2 e 11 anos- suplemento a pagar  181 $ 

Taxas portuárias e taxas de serviço  - Çriancas  até 11 anos – não incluí-

das no preço acima - suplemento a pagar  
339 $ 

Pacote de Bebidas e 2 Excursões Idílicas KUS 02 + RHO 01 

Pacote de Bebidas e 2 Excursões Ecléticas IST 04 + SAN 01 

Pacote de Bebidas e 2 Excursões 3 Continentes KUS 02 + PSD 01 

Pacote de bebidas e 2 excursões Pasos de San Pablo THS 05 + KUS 08 

250 $ 

3o / 4o adulto dividindo a cabine com dois passageiros pagantes  571 $ 571 $ 
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Cruzeiro Celestyal  Preços 2021 

CRUZEIRO De 14 Noites " 3 Continents & Idyllic – CELESTYAL EXPERIENCE 

Ilhas Gregas , Egito, Israel , Chipre y Turquia  

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado Atenas , Grécia  -  17:00 

Domingo  Em alto mar 

Segunda- feira Cairo ( Port Said), Egito  06:30 22:00 

Terça - feira Ashdod, Israel  08:00 22:00 

Quarta - feira Limassol, Chipre  11:00 18:00 

Quinta - feira Rodas, Grécia  11:30 18:30 

Sexta - feira Kusadasi,  Turquia  07:00 18:00 

Sábado  Atenas , Grécia 07:00 18:00 

Domingo Kusadasi, Turquia  08:00 19:00 

Segunda- feira Rodes, Grécia 08:00 18:00 

Terça - feira Creta ( São Nicolau), Grécia 08:00 20:00 

Quarta - feira Santorini, Grécia 07:00 

Quinta - feira Santorini, Grécia 02:30 

Quinta - feira Milos, Grécia 08:30 13:30 

Quinta - feira Mykonos, Grécia 19:00 

Sexta - feira Mykonos, Grécia 19:00 

Sábado Atenas, Grécia  09:00 

Março 27 

Datas de partida do porto de Atenas 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO ESTÃO 

INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 3 excursões: 

KUS—02: Antiga Éfeso através dos tempos - Helenística / Romana  

PSD –01: Cairo Clássico 

RHO-01: Tour Medieval - Acrópole de Lindos e Cidade dos Cavaleiros 

e Cidade dos Cavaleiros 
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Cruceros Celestyal Preços 2021 

CRUZEIRO de 14 Noites " Idyllic & Steps of Paul” – CELESTYAL EXPERIENCE 

Ilhas Gregas , Grécia y Turquia  

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado  Atenas , Grécia  -  18:00 

Domingo  Kusadasi, Turquia   08:00 19:00 

Segunda- feira Rodes, Grécia 08:00 18:00 

Terça - feira Creta ( São Nicolau), Grécia 08:00 20:00 

Quarta - feira Santorini, Grécia 07:00  

Quinta - feira Santorini, Grécia  02:30 

Quinta - feira Milos, Grécia 08:30 13:30 

Quinta - feira Mykonos, Grécia 19:00  

Sexta - feira Mykonos, Grécia  19:00 

Sábado  Atenas , Grécia  09:00 16:00 

Domingo Tesalónica, Grécia 09:00 20:00 

Segunda- feira Kavala, Grécia 08:00 16:00 

Terça - feira Estambul,  Turquia 09:30 20:00 

Quarta - feira Dikili, Turquia  12:00 20:00 

Quinta - feira Kusadasi, Turquia 08:00 23:30 

Sexta - feira Patmos, Grécia 07:00 18:30 

Sábado  Atenas , Grécia  06:00  

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

 

Pacote de bebidas e 4 excursões: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos - Helenística / Romana  

RHO 01: Tour Medieval - Acrópole de Lindos e a Cidade dos  

   Cavaleiros e a Cidade dos Cavaleiros 

THS 05: Veria - Thessaloniki 

KUS 08: Antigos Éfeso e Mileto 

Datas de partida do porto de Atenas 

Octubre 09 
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Cruzeiro Celestyal Preços 2021 

CRUZEIRO de 14 Noites " Steps of Paul & Ecléctic” – CELESTYAL EXPERIENCE 

Ilhas Gregas , Grécia y Turquia  

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado   Atenas , Grécia  -  16:00 

Domingo  Tesalónica , Grécia 09:00 20:00 

Segunda- feira Kavala, Grécia 08:00 16:00 

Terça - feira Estambul, Turquia  09:30 20:00 

Quarta - feira Dikili, Turquia  12:00 20:00 

Quinta - feira Kusadasi, Turquia 08:00 23:30 

Sexta - feira Patmos, Grécia 07:00 18:30 

Sábado  Atenas , Grécia  06:00 15:00 

Domingo Estambul, Turquia 15:00 

Segunda- feira Estambul, Turquia 18:00 

Terça - feira Canakkale, Turquia  08:00 18:00 

Quarta - feira Tesalónica , Grécia 09:00 18:30 

Quinta - feira Volos, Grécia 08:00 18:30 

Sexta - feira Santorini, Grécia 09:00 21:30 

Sábado  Atenas, Grécia 07:00 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO ESTÃO 

INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 4 excursões: 

THS 05: Veria - Thessaloniki 

KUS 08: Antigos Éfeso e Mileto 

IST-04: Istambul - Cruzeiro no Bósforo, da Europa para a Ásia e o 

mercado de especiarias 

SAN-01: Vila espetacular de Pueblo de Oia, na orla da Caldeira 

Datas de partida do porto de Atenas 

Outubro 16 
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Cruzeiro Celestyal  Preços 2021 

CRUZEIRO DE 14 Noites " Ecléctic& Steps of Paul ” – CELESTYAL EXPERIENCE 

Ilhas Gregas , Grécia y Turquia 

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado  Atenas, Grécia  -  15:00 

Domingo Estambul, Turquia 15:00 

Segunda- feira Estambul, Turquia 18:00 

Terça - feira Canakkale, Turquia  08:00 18:00 

Quarta - feira Tesalónica , Grécia 09:00 18:30 

Quinta - feira Volos, Grécia 08:00 18:30 

Sexta - feira Santorini, Grécia 09:00 21:30 

Sábado  Atenas, Grécia 07:00 16:00 

Domingo  Tesalónica , Grécia 09:00 20:00 

Segunda- feira Kavala, Grécia 08:00 16:00 

Terça - feira Estambul, Turquia  09:30 20:00 

Quarta - feira Dikili, Turquia  12:00 20:00 

Quinta - feira Kusadasi, Turquia 08:00 23:30 

Sexta - feira Patmos, Grécia 07:00 18:30 

Sábado  Atenas , Grécia  06:00 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 4 excursões: 

THS 05: Veria - Thessaloniki 

KUS 08: Antigos Éfeso e Mileto 

IST-04: Istambul - Cruzeiro no Bósforo, da Europa para a Ásia e o 

mercado de espécies. 

SAN-01: Vila espetacular de Pueblo de Oia, na orla da Caldeira 

Novembro 06 

Datas de partida do porto de Atenas 
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Cruzeiro Celestyal  Preços 2021 

CRUZEIRO DE 14 Noites " Steps of Paul & 3 Continents” – CELESTYAL EXPERIENCE 

Grécia y Turquia ,Ilhas Gregas , Egito, Israel 

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado  Atenas, Grécia 16:00 

Domingo  Tesalónica , Grécia 09:00 20:00 

Segunda - feira Kavala, Grécia 08:00 16:00 

Terça - feira Istambul, Turquia  09:30 20:00 

Quarta - feira Dikili, Turquia  12:00 20:00 

Quinta - feira Kusadasi, Turquia  08:00 23:30 

Sexta - feira Patmos, Grécia 07:00 18:30 

Sábado  Atenas , Grécia  06:00 17:00 

Domingo  En el mar  

Segunda - feira Puerto Said, Egipto  06:30 22:00 

Terça - feira Ashdod, Israel  08:00 22:00 

Quarta - feira Limassol, Chipre  11:00 18:00 

Quinta - feira Rodas, Grécia  11:30 18:30 

Sexta - feira Kusadasi, Turquia  07:00 18:00 

Sábado  Atenas , Grécia 07:00 

Serviços Obrigatórios: VALORES PRÉ-PAGOS ADICIONAIS NÃO 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO CRUZEIRO 

Pacote de bebidas e 4 excursões: 

THS 05: Veria - Thessaloniki 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos - Helenística / Romana 

KUS 08: Antiga Éfeso e Mileto 

PSD - 01: Cairo Clássico 

Datas de partida do porto de Atenas 

Novembro 13 
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HOTÉIS 2021 

HOTÉIS - CATEGORIA DE COMFORT 

ATENAS 

Dorian inn Hotel, Achilleion Hotel, Crystal City Hotel or similar 

MYKONOS 

Alkistis Hotel, Zephyros  Hotel, Mykonos View Hotel , Pelican Bay Art Hotel, 

Petassos Town Hotel or similar 

SANTORINI 

Nikolas Hotel, Kamari Beach Hotel, Iliada Hotel, Odysseas Hotel, 

Aqua Vatos Hotel or similar 

CRETA 

Marin Dream Hotel, Castello Hotel or similar 

RODES 

Lito Hotel, Lomeniz Hotel or similar  

PAROS 

High Mill Hotel, Paros Bay Hotel or similar 

ÍOS 

Far Out Hotel or similar 

 MILOS 

Portiani Hotel, Glaronisia Hotel or similar  

CEFALÔNIA 

Samy Beach Hotel or similar  

ZANTE 

Strada Marina Hotel  or similar  
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HOTÉIS 2021 

HOTÉIS - CATEGORIA DE EXCLUSIVO 

ATENAS 

Athens Avenue Hotel, Stanley Hotel, Athenian Callirhoe Hotel , Wyndham Resi-

dence Hotel, Zafolia Hotel or similar 

MYKONOS 

Manoulas Beach Hotel, Petinos Hotel , Mykonos Essence Hotel , 

Yannaki Hotel or similar 

SANTORINI 

El Greco Hotel, Santo Miramare Hotel, Aegean Plaza Hotel, Santorini Palace Ho-

tel, Rosebay Hotel, Daedalus Hotel or similar 

CRETA 

Capsis Astoria Hotel, Ibis Style Hotel or similar 

RODES 

Mediterranean Hotel, Semiramis Hotel or similar  

PAROS 

Paros Agnanti Hotel, Saint Andrea Resort Hotel or similar 

ÎOS 

Ios Palace Hotel or similar 

MILOS 

Santa Maria Village Hotel, Golden Milos Beach  Hotel or similar 

CEFALÔNIA 

Leivatho Hotel or similar  

ZANTE 

Palatino Hotel or similar  
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HOTÉIS 2021 

HOTÉIS - CATEGORIA DE VIP 

ATENAS 

Wyndham Grand Hotel, Radisson Blu Park Hotel, Divani Caravel Hotel, Grand 

Hyatt Hotel or similar 

MYKONOS 

Royal Myconian Hotel, Myconian Imperial Hotel , San Marco Hotel, Saint John 

Hotel, Petassos Beach Hotel or similar 

SANTORINI 

Majestic Hotel, Costa Grand Hotel, Belvedere Hotel, Aqua Blue Hotel, Castelli 

Resort  or similar 

CRETA 

Atlantis Aquila Hotel, Galaxy Hotel or similar 

RODES 

Rodos Palace Hotel, Atrium Platinum or similar  

PAROS 

Yria Hotel, Astir of Paros  or similar 

ÎOS 

Ios Palace Hotel or similar 

MILOS 

Milos Cove Hotel, Milos Breeze Beach Hotel or similar 

CEFALÔNIA 

Emelise Hotel or similar  

ZANTE 

Lesante Hotel or similar  
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HOTÉIS 2021 

HOTÉIS O CIRCUITO  

OLYMPIA 

  Categoria “Comfort” Hotéis : 

 Ilis Hotel, Olympic Village Hotel , Neda Hotel or similar 

     Categoria “Exclusivo” / Vip Hotéis : 

   Amalia Hotel, Europa Hotel, Olympion Asty Hotel, Arty Grand Hotel or similar 

  DELFOS 

 Categoria “Comfort” Hotéis : 

 Hermes Hotel, Olympic Hotel, Iniohos Hotel or similar 

    Categoria “Exclusivo” / Vip Hotéis : 

  Amalia Hotel, Anemolia Hotel, Lykoria Hotel, Nafsika Palace Hotel 

 KALAMBAKA 

Categoria “Comfort” Hotéis : 

 Orfeas Hotel, Famissi  Hotel, Andoniadis Hotel or similar 

    Categoria “Exclusivo” / Vip Hotéis : 

 Amalia Hotel, Grand Meteora Hotel, Divani Meteora Hotel, 

Meteora Hotel or similar  
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CONDIÇÕES GERAIS 

Condições Gerais 

IMPORTANTE: 
Notas gerais 
A ordem das atividades e locais visitados pode variar do programa original devido a 
circunstâncias além do nosso controle. Se não houver disponibilidade nos hotéis 
mencionados, serão utilizados hotéis semelhantes de acordo com a categoria 
confirmada. Todos os itinerários, preços e navios dos cruzeiros e / ou balsas estão 
sujeitos a alterações sem prévio aviso por parte das companhias marítimas. 

Hotéis 
Todos os hotéis nesta brochura são cuidadosamente selecionados entre os melhores 
em cada categoria e incluem café da manhã diário e taxas de hotel, com exceção das 
taxas de hospedagem que são pagas no local e são detalhadas abaixo. 
Se os clientes estiverem interessados em outros hotéis, diferentes dos que o Grand 
Star Hellenic oferece, os clientes podem solicitar uma mudança de acordo com sua 
preferência. No caso de os hotéis solicitados diferirem no preço dos oferecidos nos 
pacotes, o cliente será informado de qualquer suplemento necessário, que deverá ser 
pré-pago de acordo com a data solicitada de pagamento da reserva. 

NOTA IMPORTANTE SOBRE HOTÉIS 
Os preços dos hotéis são baseados na situação fiscal atual na Grécia, portanto, em 
caso de qualquer alteração nos impostos, os preços dos hotéis estão sujeitos a revisão 
e serão ajustados de acordo com os novos impostos aplicados. 
Taxa de acomodação em hotel na Grécia com pagamento direto pelos clientes em 
hotéis: 

4 euros por quarto e por noite em hotéis de cinco estrelas. 

3 euros por quarto e noite em hotéis de quatro estrelas. 

1,50 euros por quarto e por noite para hotéis de três estrelas 

€ 0,50 por quarto e por noite para alojamentos de uma e duas estrelas, bem como 
quartos alugados. 

Passagens aéreas 
Os pacotes não incluem o preço do transporte aéreo, exceto quando claramente 
indicado na área do que “O Programa Inclui”. 
Caso o aéreo esteja incluso no programa, observe que na maioria dos trechos são 
permitidas malas com no máximo 23 quilos e malas de mão com no máximo 7 kg. Para 
determinadas ilhas e para voos low cost, esta capacidade pode ser inferior, 
informaremos em cada confirmação da política da companhia aérea reservada. 
Os pacotes que possuem passagem aérea inclusa podem ter um suplemento adicional 
em função do horário ou disponibilidade no momento da solicitação da reserva. 
As passagens aéreas devem ser pagas no horário indicado para confirmar sua reserva 
Qualquer alteração ou cancelamento da mesma tem custos de cancelamento 
conforme especificado 
Em caso de cancelamento do logotipo covid19 ou de qualquer caso de força maior, 
será tida em consideração a política que a companhia aérea e as que o Governo grego 
aplicam no momento do cancelamento ou alteração. 

Alimentos 
É aplicado de acordo com o que está indicado na descrição de cada programa. 
Nenhum dos circuitos terrestres tem almoço incluso, apenas jantares conforme 
especificado em cada pacote 

Excursões 
Os passeios incluem ônibus com ar-condicionado e guia profissional em espanhol. 
Todas as excursões detalhadas conforme incluídas no programa, incluem também as 
taxas de entrada nos sítios arqueológicos e museus que a excursão visita. 
Exclusivamente incluídas apenas as excursões claramente especificadas como 
incluídas, quaisquer outras excursões terrestres, excursões ou visitas em cruzeiros que 
não sejam claramente mencionadas Na área detalhada como "O Tour inclui" eles NÃO 
estão incluídos nos pacotes e são opcionais. 

Não estão incluídos no preço dos pacotes 

Passagens aéreas ou taxas aeroportuárias (exceto no caso que você especificar) 
Despesas de passaporte e visto não estão incluídas, 
Lavanderia, telefonemas, bebidas, refeições não indicadas no roteiro. 
Gorjetas de qualquer tipo, despesas pessoais, excesso de bagagem ou traslado dela, 
excursões e excursões opcionais durante os cruzeiros. exceto aqueles indicados como 
incluídos em um suplemento 
Descontos para crianças estão disponíveis e devem ser solicitados conforme 
apropriado. 

Requisitos especiais 
Qualquer incapacidade, física ou mental, que requeira atenção ou tratamento 
especial, deve ser avisado com antecedência, o que é recomendado na solicitação de 
qualquer orçamento e obrigatório no ato da reserva. 

Bagagem 
Uma mala de tamanho normal por pessoa é permitida nos ônibus. 

Seguro de viagem 
Proteja seu investimento. Recomendamos contratar um seguro para cobrir despesas 
imprevistas de cancelamento, interrupção etc. da viagem por qualquer motivo. O 
seguro pode ser sugerido por sua agência antes de viajar para seu país de origem e 
residência. 

Preços 
Todos os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido a qualquer 
aumento ou flutuação do nível de impostos ou aumento das taxas de entrada em 
museus e sítios arqueológicos que o governo venha a decidir posteriormente e que 
afetem hotéis, operadoras locais, empresas. companhias de navegação, companhias 
aéreas e / ou também devido a flutuações cambiais ou sobretaxas de combustível. 

Depósitos e pagamento final 
Para passagens aéreas: O pagamento da passagem será solicitado de acordo com a opção de data 
para poder emitir a passagem. 
O pagamento final de todos os pacotes deve ser feito pelo menos 45 dias antes da chegada dos 
clientes. 
As reservas feitas com menos de 45 dias antes da chegada do cliente devem ser acompanhadas do 
pagamento integral. 
Hotéis ou requisitos de serviços especiais devem ser pagos de acordo com a política de cada um 
desses serviços e podem ter políticas especiais pagamento e cancelamento imediato, que pode 
incluir cancelamento no momento da reserva. 
Um depósito de 25% é exigido no momento da confirmação. 

Cancelamentos / Reembolsos 
Todos os cancelamentos devem ser feitos por escrito e 24 horas após o recebimento em nossa 
agência. 
Em caso de cancelamento de uma reserva com menos de 60 dias antes da chegada dos clientes, os 
custos de cancelamento serão cobrados de acordo com a seguinte tabela: 

90-61 dias Depósito de 25%
60-45 dias antes da chegada: 35% do valor total
44-30 dias antes da chegada: 45% do valor total
29-15 dias antes da chegada: 65% do valor total
14 a 08 dias antes da chegada: 75% do valor total
07-00 dias ou caso o cliente não apresente 100% do valor total.

*** Assim que a reserva for confirmada e incluir passagens aéreas, em caso de cancelamento ou 
alteração, serão aplicadas as despesas das passagens aéreas de acordo com o tempo de 
cancelamento e data da viagem . 

Gorjetas / Impostos / Entradas 
Em cruzeiros: as taxas portuárias e as taxas de serviço em cruzeiros de 3/4/7 dias são indicadas 
separadamente do preço de venda do pacote e devem ser pagas juntamente com o preço do pacote 
antes da chegada e na data pagamento estipulado do pacote. 

Em hotéis: Conforme indicado acima, ao chegar ao hotel, os clientes devem pagar uma taxa de 
hotel com base no tipo de quarto, a categoria do hotel e o tempo de permanência. O resto dos 
impostos já estão incluídos nos preços. 

Museus e sítios arqueológicos: As taxas de entrada para museus ou sítios arqueológicos durante 
as excursões estão incluídas. 

Gorjetas de qualquer tipo: Não estão incluídas, esses bônus para guias, assistentes, motoristas 
ficam a seu critério. 

Taxas portuárias e taxas de serviço em cruzeiros de 3/4/7 dias já incluem gorjetas para a 
tripulação do navio. 

Documentos de viagem 
É da exclusiva responsabilidade do cliente ter toda a documentação em ordem e válida para a sua 
viagem e todos os locais que visita, o seu passaporte válido, bem como todos os vistos necessários 
de acordo com o seu programa e estadias. 

Atenção pessoal 
Os escritórios da Grand Star Hellenic estão abertos de segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00 e de 
junho a outubro também aos sábados das 9h00 às 14h00, tendo também telefones de emergência a 
funcionar 24 horas por dia, para poderem atender ao nosso clientes a qualquer hora do dia ou da 
noite e resolver qualquer tipo de problema que possa ocorrer. Incidentes que não são mencionados 
e não são comunicados a nós durante a estada do cliente, não nos darão a oportunidade de tratá-los 
adequadamente ou fornecer a atenção e ação oportuna para serem retificados e / ou resolvidos por 
nós ou nossos fornecedores, então não podemos ser responsabilizados no caso de serem 
mencionados após a partida do cliente. É importante que qualquer incidente seja mencionado em 
tempo hábil para que possamos agir imediatamente. 

Responsabilidades 
Grand Star Hellenic de Grécia referido Operador de turismo e / ou seus representantes agem como 
agentes entre o cliente e os operadores locais, tanto para serviços marítimos, aéreos e terrestres, 
hotéis, cruzeiros e empresas de transporte relacionadas com as reservas feitas através do Operador. 
A responsabilidade do Operador e / ou seus representantes é limitada. O Operador e / ou seus 
representantes não aceitam qualquer responsabilidade em caso de danos, ferimentos ou acidentes. 
A Operadora e / ou seus representantes não serão responsáveis por qualquer problema consular, 
político ou militar, criado voluntária ou involuntariamente pelo passageiro ou qualquer outra pessoa 
por qualquer motivo. 
A Operadora não se responsabiliza pela falta ou deficiência do dono do hotel ou de seus 
funcionários ou seja reservado diretamente ou a participação de uma pessoa em determinado 
passeio seja recusada ou cancelada se necessário por qualquer motivo. 
Os bilhetes aéreos, uma vez emitidos, constituem um contrato único entre o passageiro e a 
companhia aérea. A companhia aérea não se responsabiliza por qualquer omissão ou acontecimento 
caso o passageiro não esteja a bordo. O recebimento do seu pagamento representa a aceitação das 
condições acima mencionadas 

Força maior 
Em caso de força maior ou devido à Covid 19 ou qualquer situação semelhante, a Grand Star 
Hellenic fará todo o possível para garantir que os serviços confirmados sejam oferecidos, sempre 
considerando as medidas impostas pelo Governo grego caso ocorra alguma situação fora de 
controle. 
Os preços indicados nos nossos pacotes de viagens e as condições a eles aplicáveis não levam em 
consideração qualquer incidente ou extra por motivo de força maior ou imprevistos como greves, 
atrasos devido a condições meteorológicas ou semelhantes que possam causar atrasos ou 
cancelamento de qualquer serviço. incluindo excursões, cruzeiros, voos, balsas ou em geral uma 
alteração de um programa confirmado. 
Caso as autoridades de saúde gregas imponham medidas devido à Covid19 como proteção aos 
residentes ou visitantes de nosso país, nossa empresa se obriga a seguir as medidas e a fazer os 
ajustes decorrentes delas para cumprir as instruções do governo. 

Grand Star Hellenic fará todos os esforços para oferecer opções alternativas o mais próximo possível 
aos serviços existentes sem custo adicional, porém, no caso de quaisquer encargos adicionais, eles 
serão informados aos agentes e / ou clientes assim que forem necessários e aplicáveis. 
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Grand Star Hellenic 
206 Syngrou Ave., Athens 

17672 Greece 
Tel: +30 2107718400   E-mail: info@starhellenic.gr 

  Se não agora, quando ? 




