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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 i nerário 

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, par cipa en la gira; También tendrá la 
oportunidad de visitar la ciudad medieval 
(casco an guo de Rodas). 

Martes: Creta 
El puerto al que llegaremos hoy será Heraclio 
(capital de Creta) .Tiene la oportunidad de 
par cipar 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 ene la oportunidad de 
par cipar en la excursión al pueblo de Oia y 
disfrutar de la luz nocturna en esta isla más 
román ca 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 par rá 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  

I nerário: 

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 a vidades refrescantes a bordo,  relaxar e 
jantar. 

Domingo: Kusadasi 
Chegada pela manhã ao porto de Kusadasi (Turquia) para 
desfrutar de um dia inteiro nesta cidade aromá ca. Não 
perca a oportunidade de par cipar do passeio a Éfeso, uma 
das maiores cidades an gas 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. Par cipe 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 par cipar 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 par cipar da excursão à 
vila de Oia e aproveitar a luz noturna nesta ilha 
român ca, 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 par rá 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!! 


