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VOYAGE AO “DESCOBERTA DE SUA BELEZA 

 INTERIOR NA MISTICA CRETA ” 

  O programa é operado durante o verão 5 Dias  -  4 Noites  

  “você tem o pincel e as cores, pinta o paraíso e depois entra nele ”Nikos Kazantzakis

O  programa  inclui:  

 5 dias - 4 noites no magnífico resort "Out of the Blue Capsis Elite Resort"

 Bebida de boas-vindas sem álcool 

 Transfer de chegada privativa com assistente que fala inglês

 Aprecie a magia da visita guiada de Knossos e do planalto de Lassithi.

 Passeio de Spinalonga - Elounda - Ag. Nikolaos com churrasco incluído 

 5 aulas de ioga de 90 mins ( de manhã ou à tarde )

*Assistente de língua inglesa e hispana na sua chegada

*Instrutor de Yoga em Inglês

 Uso gratuito x 2 vezes do Euphoria Rejuvenating Spa (piscina coberta, 

hammam e sauna) 

 Uma massagem "Ervas de Creta" de corpo inteiro de 55 minutos

 Uma massagem com pedras quentes de corpo inteiro (1 hora e 20 minutos)

 Uso gratuito x 2 vezes do ginásio Fit4Life

 Participação gratuita nos programas semanais disponíveis no ginásio do hotel 

Fit4Life

Maio-Outubro/Diariamente  

ITINERÁRIO: 

Dia 1. Creta - Fora do Blue Capsis Elite Resort  

Traslado de chegada ao hotel, no momento do check-in na entrega do quarto, 

tempo livre para descansar, desfrutar, e conhecer as maravilhosas instalações do 

hotel. Aproveite a oportunidade para meditar em algum cantinho do hotel, apre-

ciando a suave brisa do mar. Se você não reservou suas aulas de ioga com antece-

dência, você pode usar esse dia para coordenar a programação que mais lhe 

convém. 

Dia 2. Spinalonga - Elounda - Ayios Nikolaos  

Aula de meditação e Hatha Ioga pela manhã em ambientes fechados ou ao ar livre 

(dependendo do tempo),desfrute de um café da manhã delicioso e saudável.  Na 

hora indicada partida para a excursão com o churrasco incluído. Nossos sentidos 

vão acordar para desfrutar de uma experiência de navegação inesquecível. Retor-

no ao hotel. 

Dia 3.- Excursão a Knossos e Lassithi  

Meditação e café da manhã no hotel. 

Na hora combinada, partida para desfrutar de uma visita guiada ao majestoso 

palácio minóico de Knossos e ao planalto de Lassithi. Knossos, a apenas 5 km ao 

sul de Heraklion,  datado no segundo milénio aC, era o trono do rei Minos e a 

próspera capital da Creta minóica. À tarde, retorne ao hotel para descansar e 

aproveite a aula de ioga do dia. 

Dia 4. - Dia de relaxamento e aulas de meditação no spa e ioga Hatha, (dentro 

ou fora, dependendo do tempo). Desfrute de um café da manhã delicioso e 

saudável. Dia livre! Hora de relaxar, praia, piscina, spa, massagens ou qualquer 

outra atividade que você desejar, tire proveito das instalações do hotel e dos 

tratamentos que propociona o seu maravilhoso spa, ou você também pode 

fazer uma excursão opcional, como por exemplo visitar um vinhedo e aprender 

acerca da história do vinho em Creta. 

Dia 5.- De volta para casa? Transfer de Creta incluído 

Café da mahnã e transfer privativo para o aeroporto/porto viajar em  direção 

Santorini se estiver incluído no seu programa. 

Você também tem a possibilidade de adicionar noites em Atenas ou em qual-

quer outro destino da Grécia que preferir (com um custo adicional, não incluído 

no preço do pacote, teremos o maior prazer em ajudá-lo em tudo o que você 

precisar, para que sua estadía continue sendo um sonho tornado realidade ).  
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“DESCOBERTA DE SUA BELEZA INTERIOR NA MISTICA CRETA” 

O programa NÃO inclui 

Nada que não esteja claramente especificado como incluído 

Passagens aéreas ou balsas de e para Creta (podemos fazer uma cotação, bem como 

para qualquer outra extensão em Atenas ou outro destino grego). 

Novos impostos a serem pagos diretamente no hotel. 

Notas: as viagens NÃO incluem nada que não esteja claramente especificado como 

incluído anteriormente 

Todos os hotéis utilizados nas viagens são os mencionados ou similares, dependendo 

da disponibilidade no momento da solicitação da reserva. 

 Os horários e os programas podem variar 

02/05/2021—15/05/2021 & 16/10/2021—31/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2207 1763 1985 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2487 1925 2197 

16/05/2021—15/06/2021 & 01/10/2021—15/10/2021 

16/06/2021—30/06/2021 & 16/09/2021—30/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2665 2029 2307 




