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 DIÓGENES 
   O programa é operado durante o inverno         111 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 Ecléc co” 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  i nerário

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

I nerário: 

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 con nentes 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 bizan na,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 an ga cidade de Troia, e da 
an ga cidade eólica de Assos. O cruzeiro sairá a úl -
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 ves gios 
bizan nos, romanos e otomanos. É uma gloriosa 
mistura de beleza, história e cultura, com uma vista 
deslumbrante do mar. Você pode optar por par cipar 
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 con nente 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 par cipar 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 turís -
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 


