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      HOMERO –INVERNO 
   O programa é operado durante o inverno         77 Dias -  6 Noites  

“ é ” 

I nerário: 

 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 auten cidade e suas aldeias tradicionais. Aqui você pode 
par cipar 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 par cipar da 
excursão ao sí o arqueológico da An ga Éfeso, uma das cidades mais an gas 
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 rar o fôlego: Santorini. Chegada à ilha 
conhecida agora e para sempre como o con nente perdido da Atlân da. Aqui 
você poderá par cipar 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 turís ca 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 i nerario
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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 


