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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!! 
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 17 

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 




