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 ANTÍSTENES 
  O programa é operado durante o inverno         11 Dias  -  10 Noites   

"Preste atenção aos seus inimigos, pois eles são os primeiros a descobrir seus erros."  

O  programa  inclui:  

 3 noites de hotel em Atenas com acomodação e café da manhã

 Visita da cidade de medio día com Acropolis , sem o novo museo 

 Cruzeiro de 7 dias “3 Continentes” 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 os transfers segúndo itinerário

Quinta-feira: 04, 11, 18, 25 de Março, 18, 25 de Novembro e 02, 09, 16, 23 de Dezembro 

de 2021  

Itinerário: 

Quinta-feira: Atenas 

A  Atenas, encontro com a nossa assistente e transfer 

ao seu hotel. Acomodação  

Sexta-feira: Atenas 

Depois do café da manhã . Saida para realizar a visita 

da cidade e Acropolis. Resto da tarde livre.  

Sábado: Atenas – porto– Cruzeiro  

Manhã livre. De tarde transfer ao porto de Atenas para 

embarcar no cruzeiro de 7 dias. Aproveite do seu jantar 

a bordo.   

Domingo: Navegando  

Hoje teram um dia completo de navegação que lhes 

permitirá conhecer o seu navio-cruzeiro fazer novos 

amigos, desgustar dos pratos (tanto da cozinha  grega 

como internacional), relaxar-se e participar em diversas 

actividades a bordo.  Noite a bordo.    

Segunda-feira:  Port Said - Cairo, Egito 

Chegada no início da manhã em Port Said do Egito 

onde com uma série de ônibus vocês serão trans-

feridos para o Cairo, uma cidade com notável 

história. Aqui você participará da excursão que está 

incluída, onde você terá a oportunidade de ver as 

Pirâmides, a poderosa Esfinge, o Museu Arque-

ológico Nacional com a mais rica coleção de artefa-

tos Egípcios, incluindo a coleção do rei 

Tutankhamon. Retorno para Port Said de ônibus. 

Noite a bordo. 

 Terça-feira: Ashdod, Israel 

Chegada pela manhã ao porto de Ashdod para uma 

estadia de um día completo em Israel. Pode optar 

por comprar a excursão opcional que lhe dará a 

oportunidade de visitar las cidades bíblicas de 

Jerusalém e Belém. Noite a bordo.  

Quarta-feira:  Limassol, Chipre  

O porto de escala hoje será Limassol, a terceira 

cidade maior de Chipre. Tempo livre para caminhar 

no  casco antigo de Limassol ou visitar o castelo 

bizantino do século XIV. Desfrute de um passeio 

pelo  parque arqueológico de Cúrion. O navio 

partirá cedo pela tarde. Noite a bordo.  

Quinta-feira: Rodes, Grécia  

Chegada ao porto de Rodes, onde visitarão a famo-

sa Acrópolis de Lindos, no topo da montanha e a 

cidade medieval (casco antigo de Rodes) com 

muitas lojas e cafés.  A ilha também  é conhecida 

como a ilha dos Cavaleiros da Ordem de São João 

durante as Cruzadas. Noite a bordo.  

Sexta-feira: Kusadasi, Turquia  

Chegada ao porto de Kusadasi (Turquia) aonde o 

navio permanecerá o día completo. Aquí terão a 

oportunidade de participar da excursão a  Éfeso, 

uma das maiores cidades antigas que tenha sido 

excavada. Noite a bordo. 

 Sábado: porto de Atenas  

Chegada pela manhã no porto. Depois do café da 

manhã a bordo do navio, desembarque e trans-

ferência ao seu hotel de Atenas. Resto do dia 

livre. 

Domingo: Atenas 

Segundo o  horário do seu vôo, transfer  ao 

aeroporto de Atenas.  

*Durante a temporada de inverno, a visita

turística de Atenas pode ser feita em inglês 

Os hóspedes que partem no 25 de Dezembro de 

2021 receberão uma noite extra a bordo em 

Atenas no final do cruzeiro  

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a 

Preços Super Especiais!! 
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ANTISTHENES VALORES 

Valores a pagar  
Não incluidos no valor do pacote : 

*Servi s Obrigatorios 2 passeios a bordo do cruzeiro 
PSD—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 03/12 - 24/12/2021 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA  em cate-
goria “Comfort”: 220 Euros por pessoa 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro a Preços Su-

per Especiais!! 

04/03/2021—25/03/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1725 1180 1080 

EXCLUSIVO– CAT XA 2210 1510 1330 

VIP—CAT XB 2340 1610 1380 

18/11/2021—25/11/2021 & 02/12/2021—23/12/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 1740 1210 1100 

EXCLUSIVO– CAT XA 2245 1540 1350 

VIP—CAT XB 2440 1640 1425 




