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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 i nerário 

De 15 de Março a 18 de Outubro de 2021: cada 
Segunda-feira  

I nerário:  

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 par cipar 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 par cipar 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 par ci-
par do tour ao Palácio de Knossos, o centro da 
civilização Minoica (passeio incluído). A seguir, 
uma das experiências de rar o seu fôlego: a 
chegada na deslumbrante ilha de Santorini onde 
terá a oportunidade de par cipar do passeio 
opcional (não incluído). 

Segunda-feira: Santorini 
Dia livre nesta magnífica ilha de rar 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 par cularidades 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 
turís ca 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 


