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BRAZIL 

GRÉ CIA  2023 
“O Amor é o alimento da vida 

Viajar é a sobremesa” 
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Bem-vindo ao mundo grego, o mundo do nosso fornecedor da Gréciaa .

"Deixe-nos mostrar o nosso país e esta área do Mediterrâneo, como nunca antes, com a experiência e
conhecimento que temos deste lugar maravilhoso que chamamos de lar. 

Nossa equipe multilíngue está disponível 24 horas por dia para ajudá-lo na sua própria língua. 
Nossos produtos são constantemente testados e inspecionados por nossa experiente equipe. 

Temos vários departamentos para cobrir todos os interesses de nossa valiosa clientela: o departamento 
VIP, o departamento de Incentivos e Grupos, o Departamento de Programas e Grupos Bíblicos, o 
departamento de Grécia e Turquia, estão à sua disposição para garantir o melhor programa com os 
melhores preços e orientá-lo em suas opções para fazer a melhor 
escolha para sua viagem. 

Você e sua família não são apenas clientes para nós, vocês são as pessoas para as quais esforçamo-nos 
todos os dias para tornar a sua estadia na Grécia uma lembrança inesquecível. 

Estamos honrados em ter vocês aqui. 

Bem-vindos! 

Fornecedor da MUNDOJVS  na Grécia
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Caro viajante 

Você significa muito para nós.  
Queremos mostrar a vocês nosso 
país, o berço da civilização ocidental. 
A nossa história, e a beleza romântica 
das nossas ilhas colocou Grécia entre 
os principais destinos no mundo. 

Frecuentemente os viajantes voltam 
para apreciar aquilo que Deus deu a 
este pequeno país do mar 
Mediterrâneo. 
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INTRODUCÃO—ÍNDICE  

ARISTÓTELES, Atenas 

ALEXANDRE O GRANDE , Atenas & Circuito 

DEMÓCRATES  , Atenas & Circuito   

SÓLON , Atenas & Santorini 

PLUTARCO , Atenas & Mykonos 

HERÓDOTO VERÃO  & HERÓDOTO INVERNO  Atenas & Tour Clásico & Cruzeiro 4 días  

HOMERO VERÃO & HOMERO INVERNO  , Atenas & Cruzeiro 4 días  

HIPÓCRATES VERÃO  & HIPÓCRATES INVERNO  , Atenas & Cruzeiro 3 días 

HIPÁTIA , Atenas, Mykonos & Cruzeiro 4 días  

PLATÃO ,  Atenas, Santorini & Cruzeiro 4 días  

EURÍPIDES , Atenas, Mykonos & Cruzeiro 3 días  

PROTÁGORAS , Atenas, Santorini & Cruzeiro 3 días  

SÓFOCLES , Atenas, Mykonos & Santorini 

DEMÓSTENES , Atenas, Mykonos & SantoriniHIPÁTIA , Atenas, Mykonos & Cruzeiro 4 días 

SAFO , Atenas, Mykonos, Santorini & Cruzeiro 3 días  

PITÁGORAS , Atenas & Cruzeiro 7  días  

DIÓGENES , Atenas & Cruzeiro 7 días  

ANTÍSTENES , Atenas & Cruzeiro 7 días  

TALES , Atenas, Santorini & Mykonos 

TUCÍDIDES , Atenas, Santorini & Mykonos 

SÓCRATES  , Atenas, Mykonos, Santorini & Cruzeiro 4 días  

ARQUIMEDES , Atenas, Mykonos, Paros & Santorini 

HERÁCLITO , Atenas, Mykonos, Santorini & Creta 

EPÍCTETO , Atenas, Mykonos, Paros & Ios 

PÍNDARO , Atenas, Santorini, Creta & Rodes 

TEMÍSTOCLES , Atenas, Creta & Rodes 

PÉRICLES , Atenas, Mykonos, Santorini & Rodes 

DIONISIO, Atenas, Cefalônia & Zakynthos 

ARISTÓFANES , Atenas, Milos, Santorini & Mykonos 

VIAGEM “ AMANDO—TE EM SANTORINI”  

VIAGEM  “ A DESCOBERTA DA SUA BELEZA INTERIOR NA MÍSTICA CRETA”  

EXTENSÕES 

PASSEIOS ORGANIZADOS 

CRUZEIRO, EXCURSÕES, BEBIDAS 

HOTÉIS EM  COOPERAÇÃO 

CONDIÇÕES GERAIS 
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     ARISTÓTELES 
  O programa é operado durante o verão e inverno    5 Dias - 4 Noites  

“A primeira qualidade do estilo  é a clareza” 

O Programa Inclui:  

 4 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole (não inclui 

visita do museu )

 Visita de 1 dia a Delfos incluindo almoço (ou Argolida) 

 Cruzeiro de 1 dia nas ilhas de Aegina, Poros e Hydra incluído almoço

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerario

De Abril a Outubro: Diariamente  
De Novembro a Março: Cada Segunda-feira, Quarta-feira e Quinta-feira 

ITINERÁRIO 

Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas  incluindo a visita da Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas - Delfos 

Excursão de 1 dia a Delfos,  considerado o centro da Terra,  visita ao sítio arqueológico e ao   museu, as-

sim como, ao famoso Templo de Apolo. Almoço incluído durante a excursão. Regresso em Atenas pelo 

final da tarde. 

Dia 4: Atenas - Aegina - Poros - Hydra 

Saída de seu hotel pela manhã transferência ao Porto de Pireus para embarque no Cruzeiro de 1 dia para 

as ilhas mais pitorescas e próximas de Atenas: Aegina, Poros e Hydra. Regresso em Atenas pelo final da 

tarde. Almoço a bordo. 

Dia 5: Atenas - Aeroporto 

De acordo com o horário do seu vôo de saída, nós organizaremos sua  transferência ao aeroporto. 

Nota:  Por favor consultar quais são os dias em que estes passeios são operados durante a temporada do 
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   ARISTÓTELES VALORES

0/07/2023—31/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.103, 798, 704,

EXCLUSIVO 1.334, 882, 788,

VIP 1.633, 1.077, 919,

29/03/2023—30/06/2023 & 01/09/2023—31/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.103, 798, 704, 

EXCLUSIVO 1.260, 835, 762, 

VIP 1.444, 1.008, 956, 

01/11/2023—29/03/2024 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 966, 735, 646,

EXCLUSIVO 1,129, 788, 730,

VIP 1.329, 898, 798,
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ALEXANDRE O GRANDE
  O programa é operado durante o verão e inverno           7 Dias -  6 Noites  

“ Eu n o temeria um grupo de Leões conduzido por uma ovelha,  
mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzido por um leão ”  

De 31 de Outubro de 2022 a 20 de Março de 2023: Segunda-
feira 
De 27 de Março a 30 de Maio e de 02 de Outubro a 23 de 
Outubro: Segunda—feira, Terça-feira 
De 05 de junho a 26 de setembro: Segunda-feira, Terça-feira, 
Quinta-feira e Sexta-feira 
De 30 de Outubro de 2023 a 18 de Março de 2024 : Segunda-
feira 

ITINERÁRIO 

Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e trans-
ferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  

Dia 2: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da 
Acrópole. Resto do dia  livre.  

Dia 3: Atenas - Olímpia 
Início do circuito clássico de quatro dias no Peloponeso. Curta 
parada no Canal de Corinto.  Viagem até o famoso teatro de 
Epidauro (conhecido mundialmente pela sua acústica) . 
Continuamos nosso percurso até chegar a Micenas. Visita do 
espaço arqueológico pré-histórico (acrópole, a porta dos leões 
e o Túmulo de Agamemnon. Na parte da tarde, saída para a 
cidade de Olympia atravessando toda a região Central do Pelo-
poneso e as cidades de Tripoli e Megalopolis. Chegando em 
Olympia, o berço das Olimpíadas.  O dia acaba com jantar e 
alojamento no hotel. 

Dia 4: Olímpia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o espaço arqueológico. O 
santuário de Zeus, as instalações do Estádio Olímpico (onde 
foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos) e o Museu 
Arqueológico. Logo depois, passando pelas planícies de Élide e 
Achaia e atrtavessaremos a ponte Rion - Antirion. Passaremos 
pelas cidades pitorescas de Nafpactos (Lepanto) e Itéa, che-
gando em Delfos pela tarde. Jantar e hospedagem. 

Dia 5: Delfos - Meteora 
Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de Del-
fos, antigamente conhecida como o centro do mundo, 
visitaremos o espaço arqueológico e o museu, com a sua 
famosa estátua de bronze o “Auriga”. Saída para Kalam-
baka, uma cidadezinha localizada aos pés dos rochedos 
gigantescos de Meteora. Jantar e hospedagem. 

Dia 6: Meteora - Atenas 
Cedo  pela manhã, visita aos mostéiros de Meteora, loca-
lizados emcima de altíssimos rochedos em uma paisagem 
de beleza natural única.  Saída na parte da tarde para 
Atenas. Regresso a capital grega ao entardecer.  

Dia 7: Atenas - Aeroporto 
De acordo com o horário de seu vôo de saída organizare-
mos sua transferência ao aeroporto. 

* O almoço durante o passeio não está incluído

Nota 1:  Por favor consultar quais são os dias em que 
esses passeios são operados durante a temporada do 
inverno. 

Nota 2: A categoria “comforto” é baseada em hotéis de 3 
estrelas durante o roteiro clássico. As categorias 
“exclusivo” e “vip” são baseadas em hotéis de 4 estrelas 
durante o roteiro clássico. 

O Programa Inclui:  

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole sem o museu 

 Circuito Clássico & Meteora de 4 dias com café de manhã e jantar

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário
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31/10/2022—20/03/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.302, 966, 903,

EXCLUSIVO 1.575, 1.108, 1050
,

VIP 1.764, 1.166, 1.103,

27/03/2023—30/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.570, 1.161, 1.077, 

EXCLUSIVO 1.880, 1.323, 1.234, 

VIP 2.137, 1.476, 1.360,

03/07/2023– 29/08/2023 31/08/2023—24/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.581, 1.171, 1.087,

EXCLUSIVO 1.827, 1.281, 1.224,

VIP 1.974, 1.407, 1.355,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.581, 1.171, 1.087,

EXCLUSIVO 1.880, 1.323, 1.234,

VIP 2.137, 1.476, 1.360,

ALEJANDRE O GRANDE PRECIOS ALEXANDRE O GRANDE VALORES 

30/10/2023—25/03/2024 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.392, 1.008, 935,

EXCLUSIVO 1.633, 1.150, 1.103,

VIP 1.780, 1.234, 1.145,
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       DEMÓCRATES 
  O programa é operado durante o verão e inverno                7 Dias - 6 Noites  

“ Glória e riqueza sem sabedoria não são bens seguros ” 

De 31 de Outubro de 2022 a 27 de Março de 2023: Segunda
-feira
De 03 de Abril a 30 de Maio e de 02 de Outubro a 23 de
Outubro: Segunda—feira , Terça– feira
De 02 de Junho a 29 de Setembro:Segunda—feira , Terça–
feira, Quinta—feira e Sexta—feira
De 30 de Outubro de 2023 a 20 de Março de 2024 :
Segunda-feira 

ITINERÁRIO 

Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  

Dia 2: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluíndo a visita da 
Acrópole. Resto do dia  livre.  

Dia 3: Atenas - Olympia 
Início do circuito clássico de quatro dias no Peloponeso. 
Curta parada no Canal de Corinto.  Viagem até o famoso 
teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela sua 
acústica) . 
Continuamos nosso percurso até chegar a Micenas. Visita 
do espaço arqueológico pré-histórico (acrópole, a porta dos 
leões e o Túmulo de Agamemnon. Na parte da tarde, saída 
para a cidade de Olympia atravessando toda a região cen-
tral do Peloponeso e as cidades de Tripolis e Megalopolis. 
Chegando em Olympia, o berço das Olimpíadas.  O dia aca-
ba com jantar e alojamento no hotel. 

Dia 4: Olímpia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o espaço arqueológico. O 
santuário de Zeus, as instalações do Estádio Olímpico (onde 
foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos) e o Museu 
Arqueológico. Logo depois, passando pelas planícies de 
Élide e Achaia e atravessaremos a ponte Rion - Antirion. 
Passaremos pelas cidades pitorescas de Nafpactos 
(Lepanto) e Itéa, chegando em Delfos pela tarde. Jantar e 
hospedagem. 

Dia 5: Delfos – Atenas  

Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de Delfos, 

antigamente conhecida como o centro do mundo, visitare-

mos seu espaço arqueológico e o seu museu, com sua 

famosa estátua de bronze “o Auriga”. Saída na parte da 

tarde para Atenas. Regresso a capital grega ao entardecer. 

Dia 6: Atenas 

Saída de seu hotel pela manha e transferência ao porto de 

Pireus para embarque no Cruzeiro de 1 dia para as ilhas 

mais pitorescas e próximas de Atenas: Aegina, Poros e 

Hydra. Regresso em Atenas pelo final da tarde. Almoço a 

bordo.  

Dia 7: Atenas - Aeroporto 

De acordo com o horário de seu vôo de saída,  organizare-

mos sua transferência ao aeroporto. 

* O almoço durante o passeio não está incluído

Nota 1:  Por favor consultar quais são os dias em que esses 
passeios são operados durante a temporada do inverno. 

Nota 2: A categoria “comforto” é baseada em hotéis de 3 
estrelas durante o roteiro clássico. As categorias 
“exclusivo” e “vip” são baseadas em hotéis de 4 estrelas 
durante o roteiro clássico. 

O Programa Inclui:  

 4 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 Meio Dia de Visita de Atenas incluíndo a visita da Acrópole sem o museu 

 Circuito Clássico de 3 dias com café de manhã e jantar

 Cruzeiro de 1 dia nas ilhas de Aegina, Poros e Hydra incluíndo almoço 

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário 
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DEMÓCRATES VALORES 

31/10/2022—20/03/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.281, 956, 882,

EXCLUSIVO 1.565. 1.092, 1.040,

VIP 1.728, 1.208, 1.134,

27/03/2023—30/06/2023 & 31/08/2023—24/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.544, 1.129, 1.029, 

EXCLUSIVO 1880, 1.297, 1.197, 

VIP 2.211, 1.502, 1.339, 

03/07/2023—29/08/2023 30/10/2023—20/03/2024 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.570, 1.134, 1.035,

EXCLUSIVO 1.812, 1.250, 1.176,

VIP 2.022, 1.413, 1.339,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.418, 1.029, 945,

EXCLUSIVO 1.628, 1.150, 1.103,

VIP 1.833, 1.287, 1.182,
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SÓLON 
   O programa é operado durante o verão e inverno        6 Dias - 5 Noites  

“Aprenda a obedecer antes de comandar” 

De Abril a Outubro: diariamente 
De Novembro a Março: Cada Domingo, Segunda-feira, 
Quarta-feira e Quinta-feira 

Chegada em Atenas,encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluíndo a visita 
da Acrópole. Resto do dia  livre.  

Dia livre em Atenas. Hoje você tem a chance de explorar 
a cidade de Atenas. Não deixe de visitar um dos numero-
sos museus e a parte antiga de Atenas – Plaka. 

Transfer para o aeroporto de Atenas para seu vôo para 
Santorini. Após a chegada em Santorini, você será trans-
ferido para o seu hotel, para desfrutar de 2 dias comple-
tos nesta magnífica ilha. 

As passagens aéreas dos vôos 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.* 
mudança do vôo por parte do cliente, pode significar suplemen-
to no valor total do pacote.   

Dia 5: Santorini 
Dia livre. Uma oportunidade para você admirar 
a cidade de Fira com suas particularidades e 
suas casas com uma decoração única, suas ruas 
estreitas e cafés ao ar livre ou para você desfru-
tar de um mergulho em uma das praias de 
seixos pretos. 

Dia 6: Santorini - Atenas - Aeroporto 
Transfer para o aeroporto de Santorini para o 
seu vôo e voltar para Atenas. Uma vez em Ate-
nas: embarque e conexão para seu vôo interna-
cional e retorno ao seu país de origem.  

Nota ! Por favor consultar quais são os dias em que 
estes passeios são operados durante a temporada do 
inverno. 

O Programa Inclui:  

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole sem o museu 

 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manha

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

 Bilhetes de avião Atenas - Santorini – Atenas
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SÓLON  VALORES 

01/11/2022—27/03/2023 29/03/2023—26/04/2023 

27/04/2023—22/05/2023 23/05/2023—28/06/2023 

29/06/2023—01/09/2023 

13/10/2023—31/10/2023 

02/09/2023—12/10/2023 

01/11/2023—27/03/2024 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.354, 987, 898,

EXCLUSIVO 1.518, 1.066, 982,

VIP — — — 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.617, 1.197, 1.087,

EXCLUSIVO 1.885, 1.323, 1.197,

VIP 2.337, 1.565, 1.418,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.680, 1.234, 1.134,

EXCLUSIVO 2.022, 1.397, 1.255,

VIP 2.520, 1.707, 1.481,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.738, 1.302, 1.182,

EXCLUSIVO 2.200, 1.502, 1.344,

VIP 2.746, 1.796, 1.570,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.016, 1.397, 1.266,

EXCLUSIVO 2.284, 1.518, 1.360,

VIP 2.851, 1.885, 1.738,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.864, 1.323, 1.203,

EXCLUSIVO 2.337, 1.539, 1.360,

VIP 2.862, 1.864, 1.644,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.623, 1.203, 1.103,

EXCLUSIVO 1.885, 1.308, 1.192,

VIP 2.347, 1.581, 1.428,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.565, 1.166, 1.050,

EXCLUSIVO 1.770, 1.250, 1.145,

VIP — — — 
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      PLUTARCO 
  O programa é operado durante o verão e inverno            6 Dias -  5 Noites   

“ Para encontrar a falha é fácil, fazer algo melhor pode ser difícil” 

De Abril a Outubro: diariamente   
De Novembro a Março: Cada Domingo, Segunda-feira, 
Quarta-feira e Quinta-feira 

Chegada em Atenas,encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluíndo a visita 
da Acrópole. Resto do dia  livre.  

Dia livre em Atenas. Hoje você tem a chance de explorar 
a cidade de Atenas. Não deixe de visitar um dos nume-
rosos museus e a parte antiga de Atenas – Plaka. 

Transfer para o aeroporto de Atenas para seu vôo para 
Mykonos. Após a chegada em Mykonos , você será 
transferido para o seu hotel, para desfrutar de 2 dias 
completos nesta ilha única. 

Dia 5: Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua 
incomparável beleza: aproveite bem o sol, as praias e 
o mar. Durante a noite aproveite a bem agitada e
movimentada vida noturna desta ilha

Dia 6: Mykonos- Atenas - Aeroporto 
Transfer para o aeroporto de Mykonos para o seu 
vôo e voltar para Atenas. Uma vez em Atenas, em-
barque e conexão para seu vôo internacional e  re-
torno ao seu país de origem. 

Nota:  Por favor consultar quais são os dias em que 
esses passeios são operados durante a temporada do 
inverno. 

As passagens aéreas dos vôos locais  podem ter um suple-
mento no caso que temos que mudar os voos que temos 
disponiveis para o pacote para um voo diferente que preci-
sa o cliente.* mudança do vôo por parte do cliente, pode 
significar suplemento no valor total do pacote.   

O Programa Inclui:  

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 Meio Dia de Visita de Atenas incluindo visita da Acrópole sem o mu-
seu

 2 noites de hospedagem em Mykonos com café da manha

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

 Bilhete de avião Atenas –Mykonos – Atenas 
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PLUTARCO VALORES 

02/11/2022—27/03/2023 01/04/2023—11/05/2023 & 05/10/2023—31/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 

EXCLUSIVO 

VIP —— —— —— 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 

EXCLUSIVO 

VIP 

12/05/2023—01/06/2023 02/06/2023—24/06/2023 & 13/09/2023—24/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.875, 1.344, 1.218,

EXCLUSIVO 2.394, 1.544, 1.344,

VIP 2.599, 1.686, 1.502,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.001, 1.381, 1.266,

EXCLUSIVO 2.515, 1.686, 1.455,

VIP 2.914, 1.854, 1.623,

25/06/2023—31/08/2023 01/09/2023—12/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.305, 1.560, 1.392,

EXCLUSIVO 2.725, 1.743, 1.549,

VIP 3.192, 2.027, 1.827,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.043, 1.423, 1.276,

EXCLUSIVO 2.652, 1.675, 1.476,

VIP 3.019, 1.906, 1.644,

25/09/2023—04/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.885, 1.350, 1.213,

EXCLUSIVO 2.137, 1.423, 1.276,

VIP 2.494, 1.654, 1.497,

02/11/2023—27/03/2024 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.549, 1.166, 1.066,

EXCLUSIVO 1.833, 1.308, 1.203,

VIP — — — 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.392, 1.040, 945,

EXCLUSIVO 1.581, 1.129, 1.040,

VIP — — — 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.670, 1.255, 1.155,

EXCLUSIVO 2.100, 1.413, 1.245,

VIP 2.410, 1.617, 1.418,
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  HERODOTO -A 
  O programa é operado durante o verão  11 Dias -  10 Noites  

“

      HERÓDOTO  

O Programa Inclui:  

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 **Meio Dia de Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Circuito Clássico & Meteora de 4 dias com café de manha e jantar

 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

Março  17, 2023

 ITINERÁRIO 

Terça-Feira: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e trans-
ferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Quarta-Feira: Atenas - Olímpia 
Início do circuito clássico de quatro dias no Peloponeso. Curta 
parada no Canal de Corinto.  Viagem até o famoso teatro de 
Epidauro (conhecido mundialmente pela sua acústica) . 
Continuamos nosso percurso até chegar a Micenas. Visita do 
espaço arqueológico pré-histórico (acrópole, a porta dos leões 
e o Túmulo de Agamemnon. Na parte da tarde, saída para a 
cidade de Olympia atravessando toda a região Central do 
Peloponeso e as cidades de Tripoli e Megalopolis. Chegando 
em Olympia, o berço das Olimpíadas.  O dia acaba com jantar e 
alojamento no hotel. 

Quinta-Feira: Olímpia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o espaço arqueológico. O 
santuário de Zeus, as instalações do Estádio Olímpico (onde 
foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos) e o Museu 
Arqueológico. Logo depois, passando pelas planícies de Élide e 
Achaia e atravessaremos a ponte Rion - Antirion. Passaremos 
pelas cidades pitorescas de Nafpactos (Lepanto) e Itéa, che-
gando em Delfos pela tarde. Jantar e hospedagem. 

Sexta-Feira: Delfos - Meteora 
Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de Delfos, 
antigamente conhecida como o centro do mundo, visitaremos 
o espaço arqueológico e o museu, com a sua famosa estátua 
de bronze o “Auriga”. Saída para Kalambaka, uma cidadezinha 
situada aos pés dos rochedos gigantescos de Meteora. Jantar e 
hospedagem. 

Sábado: Meteora - Atenas 
Cedo e pela manhã, visita aos mostéiros de Meteora, situados 
emcima de altíssimos rochedos em uma paisagem de beleza 
natural única.  Saída na parte da tarde para Atenas. Regresso a 
capital grega ao entardecer.  

Domingo: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da 
Acrópole. Resto do dia livre. 

Segunda-Feira: Atenas - Mykonos  
Transferência pela manhã ao porto de Atenas para embarcar no cru-
zeiro de 4 dias que vos levará a Mykonos, ilha famosa pelas suas 
praias, sua incomparável beleza e sua agitada vida noturna. 

Terça-Feira: Kusadasi - Patmos  
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não perca a oportu-
nidade de participar no passeio de Éfeso, uma maravilhosa cidade 
arqueológica, onde São  João foi preso e depois exilado. Pela parte da 
tarde chegaremos à ilha de Patmos e escolhendo participar no pas-
seio opcional, você terá a oportunidade de visitar o mostéiro, e a 
gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do Apocalípse. 

Quarta-Feira: Rodes 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes. Participando do passeio 
voces terão a oportunidade de visitar a sua famosa Acrópole de Lin-
dos no topo da montanha, conhecida também como a ilha dos Cava-
leiros Cruzados da Ordem de São João, e também a Cidade Medieval 
(Rodes Antiga).   

Quinta-Feira: Heraklion - Santorini  
Primeira escala de hoje será Heraklio (capital da ilha de Creta). Aqui 
poderemos participar no passeio opcional ao Palácio de Knossos, 
centro da Civilização Minóica. A seguir, uma das experiências que vai 
tirar o seu fôlego: a chegada na ilha de Santorini (que no século XX 
alguns arqueólogos interpretaram como a perdida Atlántida). 

 participar neste passeio. 

Sexta-Feira: Porto - Aeroporto  
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao porto de Atenas, 
desembarque e transferência ao aeroporto de Atenas. Embarque e 
conexão para seu vôo internacional e retorno ao seu  pais de origem. 

* O almoço durante o passeio não está incluído

Nota : A categoria “comforto” é baseada em hotéis de 3 estrelas 

durante o roteiro clássico. As categorias “exclusivo” e “vip” são base-

adas em hotéis de 4 estrelas durante o roteiro clássico. 
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HERÓDOTO -  VALORES 

Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) OU San 01 

(Aldeia de Oia)OU Pat 01 (Mosteiro)

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o horário do 

serviço de alimentação

A) ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui 

• Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) OU San 

01 (Aldeia de Oia)OU Pat 01 (Mosteiro)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

• 1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

• 25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 200,uros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  219 Euros por pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

45,euros por pessoa 08/05/2023 – 28/08/2023  &   02/10/2023 - 16/10/2023 

60,Euros por pessoa  04/09 /2023 – 25/09/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 160 Euros 

por pessoa 

21/03/2023—18/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.229, 2.221, 2.059, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.780, 2.541, 2.326, 

VIP—CAT XB 4.195, 2.825, 2.515, 

25/04/2023—27/06/2023 & 26/09/2023—17/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.570, 2.447, 2.199, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.174, 2.809, 1.455, 

VIP—CAT XB 4.657, 3.124, 2.704. 

04/07/2023—22/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.570, 2.447, 2200, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.122 2.772, 2.484, 

VIP—CAT XB 4.479, 3.040, 2.720, 

29/08/2023—19/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.754, 2.568, 2.284, 

EXCLUSIVE – CAT XA 4.405, 2.967, 2.599, 

VIP—CAT XB 4.899, 3.282, 2.809, 
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    HERÓDOTO–INVERNO 

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

“

O Programa Inclui:  

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 **Meio Dia de Visita de Atenas,Acrópole sem o museu

 Circuito Clássico & Meteora de 4 dias com café de manha e jantar

 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia   em espanhol

 Todas as transferências segundo o itinerário

ITINERÁRIO 

Terça-feira: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e transferência ao 
seu hotel. Resto do dia livre 

Quarta-feira: Atenas - Olímpia 

Início do circuito clássico de quatro dias no Peloponeso. Curta parada 
no Canal de Corinto.  Viagem até o famoso teatro de Epidauro 
(conhecido mundialmente pela sua acústica) . 
Continuamos nosso percurso até chegar a Micenas. Visita do espaço 
arqueológico pré-histórico (acrópole, a porta dos leões e o Túmulo de 
Agamemnon. Na parte da tarde, saída para a cidade de Olympia atra-
vessando toda a região central do Peloponeso e as cidades de Tripolis e 
Megalopolis. Chegando em Olympia, o berço das Olimpíadas.  O dia 
acaba com jantar e alojamento no hotel. 

Quinta-feira: Olímpia - Delfos 
Na parte da manha, visitaremos o espaço arqueológico. O santuário de 
Zeus, as instalações do Estádio Olímpico (onde foram realizado os 
primeiros Jogos Olímpicos) e o Museu Arqueológico. Logo depois, 
passando pelas planícies de Élide e Achaia e atravessaremos a ponte 
Rion - Antirion. Passaremos pelas cidades pitorescas de Nafpactos 
(Lepanto) e Itéa, chegando em Delfos pela tarde. Jantar e hospedagem. 

Sexta-feira: Delfos – Meteora 
Na parte da manhã visitaremos parte da cidade de Delfos, antigamen-
te conhecida como o centro do mundo, visitaremos o espaço arqueoló-
gico e o museu, com a sua famosa estátua de bronze o “Auriga”. Saída 
para Kalambaka, uma cidadezinha situada aos pés dos rochedos gigan-
tescos de Meteora. Jantar e hospedagem. 

Sábado: Meteora - Atenas 
Cedo e pela manhã, visita aos mostéiros de Meteora, situados emcima 
de altíssimos rochedos em uma paisagem de beleza natural única.  
Saída na parte da tarde para Atenas. Regresso a capital grega ao entar-
decer.  

Domingo: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da Acrópole. 
Resto do dia livre. 

Segunda-Feira: Atenas - Mykonos  
Transferência pela manhã ao porto de Atenas para embarcar no cru-
zeiro de 4 dias que vos levará a Mykonos, ilha famosa pelas suas 
praias, sua incomparável beleza e sua agitada vida noturna. 

Terça-feira: Kusadasi - Patmos  
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não perca 
a oportunidade de participar no passeio de Éfeso, uma 
maravilhosa cidade arqueológica, onde São João  foi preso 
e depois exilado. Pela parte da tarde chegaremos à ilha de 
Patmos e escolhendo participar no passeio opcional, você 
terá a oportunidade de visitar o mosteiro, e a gruta onde 
São João viveu e escreveu o Livro do Apocalípse. 

Quarta-feira: Rodes  
Chegada pela manhã ao porto de Rodes, com a  sua 
famosa Acrópole de Lindos no topo da montanha, 
conhecida também como a ilha dos Cavaleiros Cruzados da 
Ordem de São João.  

Quinta-feira: Santorini 
Seguiremos para um lugar de tirar o fôlego: Santorini. 
Chegada à ilha conhecida agora e para sempre como o 
continente perdido da Atlântida. Aqui você poderá 
participar da excursão que o levará à cidade de Oia, 
conhecida mundialmente por um dos lugares mais mágicos 
para ver o pôr do sol. 

Sexta-feira: Porto - Aeroporto  
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao porto de 
Atenas, desembarque e transferência ao Aeroporto de 
Atenas. Embarque e conexão para seu vôo internacional e 
retorno ao seu  pais de origem. 

* O almoço durante o passeio não está incluído
**Durante a temporada de inverno, a visita turística a 
Atenas pode ser feita em inglês. 

Nota 2: A categoria conforto é baseada em hotéis de 3 
estrelas durante o roteiro clasico . As categorias exclusivo e 
vip estão com hotéis de 4 estrelas durante o roteiro clasico 

Caso não haja participação suficiente, a empresa 
organizadora do tour reserva-se o direito de cancelar o city 
tour de Atenas durante os meses de Novembro.



 18 

Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU San 01 (Aldeia de Oia)OU Pat 01 

(Mosteiro) 

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o horário do 

serviço de alimentação

A) ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui 

• Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU San 01 (Aldeia de Oia)OU Pat 01 

(Mosteiro) 

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

• 1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

• 25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 190  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  219 Euros por pessoa por cruzeiro 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 150 Euros por 

pessoa 

HERÓDOTO –INVERNO VALORES 

07/03/2023—14/03/2023 & 24/10/2023—07/11/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.956, 1.990, 1.843, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.618, 2.363, 2.190, 

VIP—CAT XB 3,833, 2.568, 2.310, 
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      HOMERO -A 
  O programa é operado durante  o verão  7 Dias -  6 Noites  

“ é ” 

    HOMERO  

Abril 01 – Outu 21, 2023 : Cada Sábado 

ITINERÁRIO 

 Sábado: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Domingo: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visita da Acrópole. Resto do dia livre.  

Segunda-feira: Atenas - Mykonos  
Transferência pela manhã ao Porto de Atenas para 
embarcar no cruzeiro de 4 dias que o levara a 
Mykonos, ilha famosa por suas praias, incomparável 
beleza e sua agitada vida noturna. 

Terça-feira: Kusadasi - Patmos  
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no passeio de 
Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde 
São  João foi preso e depois exilado. Pela parte da 
tarde chegaremos à ilha de Patmos e escolhendo par-
ticipar no passeio opcional, você terá a oportunidade 
de visitar o mostéiro, e a gruta onde São João viveu e 
escreveu o Livro do Apocalípse 

Quarta-feira: Rodes 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes. Participando 
do passeio voces terão a oportunidade de visitar a 
sua famosa Acrópole de Lindos no topo da montanha, 
conhecida também como a ilha dos Cavaleiros Cruza-
dos da Ordem de São João, e também a Cidade Me-
dieval (Rodes Antiga).   

Quinta-feira: Heraklion  - Santorini 
Primeira escala de hoje será Heraklion (capital da ilha 
de Creta). Aqui poderemos participar no passeio op-
cional ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica. A seguir, uma das experiências que vai tirar 
o seu fôlego: a chegada na ilha de Santorini (que no
século XX alguns arqueólogos interpretaram como a
perdida Atlántida). Você pode escolher participar
neste passeio.

Sexta-Feira: Porto- Aeroporto 
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao 
porto de Atenas, desembarque e transferência ao 
aeroporto de Atenas. Embarque e conexão para seu 
vôo internacional e retorno ao seu  pais de origem. 

O Programa Inclui:  

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 **Meio Dia de Visita de Atenas, Acropole sem o museu

 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferencias segundo o itinerario
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HOMERO -A PRECIOS 

Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as 

abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) 
OU San 01 (Aldeia de Oia)OU Pat 01 (Mosteiro)

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o 

horário do serviço de alimentação

A)  ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui 

* Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) 
OU San 01 (Aldeia de Oia)OU Pat 01 (Mosteiro)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

* 1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

* 25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 200, Euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  230, Euros por pessoa 

por cruzeiro  A VISTA

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

50 Euros por pessoa 08/05/2023 – 28/08/2023  &   02/10/2023 - 

16/10/2023 

60 Euros por pessoa  04/09 /2023 – 25/09/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 

160, Euros por pessoa 

28/08/2021 

 

LE 

O LO 

COMFORT  - CAT IA 

EXCLUSIVO– CAT XA 

VIP—CAT XB 1955 1335 1095 

29/04/2023—24/06/2023 & 30/09/2023—21/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2445 1.654, 1.434, 

EXCLUSIVO– CAT XA 2825 1.896, 1.607, 

VIP—CAT XB 3215 2.163, 1.780, 

01/07/2023—26/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.568, 1.654, 1.434, 

EXCLUSIVO– CAT XA 2.935, 1.864, 1.591, 

VIP—CAT XB 3.255, 2.116, 1.791, 

HOMERO VALORES 

01/04/2023– 22/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.221,

 
1.423, 1.287, 

EXCLUSIVO– CAT XA 2.578,  
1.633,

1.434,

VIP—CAT XB 2.925, 1.864, 1.586, 

02/09/2023—23/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.746, 1.780, 1.518, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.213, 2;058, 1.712, 

VIP—CAT XB 3.618, 2.326, 1.885, 
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      HOMERO –INVERNO 

  O programa é operado durante o inverno         7 Dias -  6 Noites  

“ é ” 

O Programa Inclui:  

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 **Meio Dia de Visita de Atenas, Acropole sem o museu

 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão completa

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia   em espanhol ou 

inglês

 Todas as transferencias segundo o itinerario

Itinerário: 

Sábado: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente 
e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Domingo: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visita da Acrópole. Resto do dia livre. 
(Em Novembro deste passeio pode ser em Inglês) 

Segunda-feira: Atenas - Mykonos  
Transferência pela manhã ao Porto de Atenas para 
embarcar no cruzeiro de 4 dias que o levara a 
Mykonos, ilha famosa por suas praias, incomparável 
beleza e sua agitada vida noturna. 

Terça-feira: Kusadasi - Patmos  
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no passeio de 
Éfeso, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde 
São  João foi preso e depois exilado. Pela parte da 
tarde chegaremos à ilha de Patmos e escolhendo 
participar no passeio opcional, você terá a oportuni-
dade de visitar o mostéiro, e a gruta onde São João 
viveu e escreveu o Livro do Apocalípse 

Quarta-feira: Rodes 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes, com a  sua 
famosa Acrópole de Lindos no topo da montanha, 
conhecida também como a ilha dos Cavaleiros 
Cruzados da Ordem de São João.  

Quinta-feira: Santorini 
Seguiremos para um lugar de tirar o fôlego: Santorini. 
Chegada à ilha conhecida agora e para sempre como o 
continente perdido da Atlântida. Aqui você poderá 
participar da excursão que o levará à cidade de Oia, 
conhecida mundialmente como um dos lugares mais 
mágicos para ver o pôr do sol. 

Sexta-feira: Porto - Aeroporto  
Depois do seu café da manhã a bordo, chegada ao 
porto de Atenas, desembarque e transferência ao 
aeroporto de Atenas. Embarque e conexão para seu 
vôo internacional e retorno ao seu  pais de origem. 

Caso não haja participação suficiente, a empresa organizadora do 
tour reserva-se o direito de cancelar o city tour de Atenas durante os 
meses de Novembro. 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística de Atenas pode 
ser feita em inglês. 
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HOMERO –INVERNO VALORES 
Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU San 01 (Aldeia de Oia)

OU Pat 01 (Mosteiro)

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o 

horário do serviço de alimentação

A) ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui 

• Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU San 01 (Aldeia de Oia) 
OU Pat 01 (Mosteiro)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

• 1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

• 25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 200,  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  230,Euros por pessoa por 

cruzeiro 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 

160 Euros por pessoa 

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

11/03/2023—18/03/2023 & 28/10/2023—11/11/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.148, 1.381, 1.234,

EXCLUSIVO– CAT XA 2.463, 1.570, 1.397,

VIP—CAT XB 2.741, 1.749, 1.507,
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   HIPOCRATES -A 
  O programa é operado durante o verão  8 Dias -  7 Noites  

"Que o seu remédio seja seu alimento, e que o seu alimento seja seu remédio"  

   HIPÓCRATES  

Excursões  e  Bebidas no  Cruzeiro 

a Preços Super Especiais!! 

Março 30 A  Outubro  26, 2023  - Cada Quinta - 

feira  

Itinerário: 

Quinta-feira: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Sexta –feira: Atenas – cruzeiro - Mykonos  

Cedo pela manha transferência ao porto de Atenas 

para embarcar no navio  do cruzeiro de 3 dias/3 noites 

nas ilhas gregas e Turquia. Primeira escala no porto de 

Mykonos. 

Sábado:Kusadasi-Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no passeio de Éfe-
so, uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  
João foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde 
chegaremos à ilha de Patmos e escolhendo participar 
no passeio opcional, você terá a oportunidade de visi-
tar o mosteiro, e a gruta onde São João viveu e escre-
veu o Livro do Apocalìpse. 

Domingo: Creta - Santorini 

O primeiro porto de hoje será Heraklion (capital de 

Creta). Aqui você tem a oportunidade de participar do 

tour ao Palácio de Knossos, o centro da civilização Mi-

noica (passeio incluído). A seguir, uma das experiên-

cias de tirar o seu fôlego: a chegada na deslumbrante 

ilha de Santorini onde terá a oportunidade de partici-

par do passeio opcional (não incluído). 

Segunda-feira: Porto ( Atenas ) 
Chegada ao porto de Atenas e traslado ao hotel 
Saída para visitar Atenas com Acrópole Meio dia Dia 
livre. Pernoite em Atenas.  

Terça-feira: Atenas  
Dia e noite livre em Atenas. Possibilidade de fazer um 
cruzeiro de um dia. Você será transferido para o porto 
para embarcar no cruzeiro de um dia para as ilhas 
pitorescas mais próximas de Atenas, as ilhas de Egina, 
Poros e Hydra. Retorno a Atenas à tarde. Almoço a 
bordo. (excursão opcional dependendo da data). 

Quarta– feira : Atenas  
Dia livre em Atenas. Possibilidade de uma excursão 
opcional de dia inteiro a Delfos e museu, com almoço 
incluído (custo extra). Pernoite em Atenas 

Quinta-feira 
Transferência  ao aeroporto para o seu vôo  
internacional e retorno ao seu pais de origem. 
**Durante a temporada de inverno, a visita turística de 
Atenas pode ser feita em inglês 

O Programa Inclui:  

 4 noites de hospedagem em Atenas 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

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário
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HIPOCRATES –A PRECIOS 

Incluído no preço do pacote: 

*  1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as 

abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU San 01 (Aldeia de Oia) OU Pat 

01 (Mosteiro)

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o 

horário do serviço de alimentação

A)  ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui

* Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU San 01 (Aldeia de Oia)OU Pat

01 (Mosteiro)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

*  1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

*  25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 180,  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  170,Euros por pessoa por 

cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

40 Euros por pessoa 05/05/2023—25/08/2023 

& 06/10/2023 - 20/10/2023 

55 Euros por pessoa  01/09 /2023 – 29/09/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 140 

Euros por pessoa 

30/03/2023—27/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.310, 1.46
5, 

1.276, 

EXCLUSIVO– CAT XA 2.872, 1.696, 1.460, 

VIP—CAT XB 3.208, 1.974, 1.644, 

31/08/2023—28/09/2023 

 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.730, 1.749, 1.465, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.266, 2.027, 1.680, 

VIP—CAT XB 3.754, 2.347, 1.885, 

HIPÓCRATES VALORES 

04/05/2023—22/06/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.573, 1.638, 1.386, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.087, 1.906, 1.602, 

VIP—CAT XB 3.581, 2,221, 1.806, 

29/06/2023—24/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.573, 1.638, 1.386,

EXCLUSIVO– CAT XA 3.014, 1.859, 1.575, 

VIP—CAT XB 3.339, 2.121, 1.827, 
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  HIPÓCRATES –INVERNO 

  O programa é operado durante o inverno         8 Dias -  7 Noites  

“Que o seu medicamento seja seu alimento, e que o seu alimento seja seu remédio"  

O Programa Inclui:  

 4 noites de hospedagem em Atenas 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 - Desembarque: no porto Atenas  ) 

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

16 e 23 de Março de 2023: Quinta-feira 

02 e 09 de Novembro de 2023: Quinta-feira 

Itinerário: 

Quinta-feira: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto do 
dia livre. 

Sexta –feira: Atenas – cruzeiro - Mykonos  

Cedo pela manha transferência ao porto de Atenas pa-

ra embarcar no navio  do cruzeiro de 3 dias/3 noites 

nas ilhas gregas e Turquia. Primeira escala no porto de 

Mykonos. 

Sábado:Kusadasi-Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no passeio de Éfeso, 
uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  João 
foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegare-
mos à ilha de Patmos e escolhendo participar no pas-
seio opcional, você terá a oportunidade de visitar o 
mosteiro, e a gruta onde São João viveu e escreveu o 
Livro do Apocalìpse. 

Domingo: Santorini 
Seguiremos para um lugar de tirar o fôlego: Santori-
ni. Chegada à ilha conhecida agora e para sempre 
como o continente perdido da Atlântida. Aqui você 
poderá participar da excursão que o levará até a ci-
dade de Oia, conhecida mundialmente como um dos 
lugares mais mágicos para ver o pôr do sol. 

Segunda-feira: Porto (Atenas) 
Desfrute do seu café da manhã a bordo, desembar-
que e traslado de chegada a Atenas. Visitaremos a 
cidade por meio dia com Acrópole, restante do dia 
livre. Noite no hotel. 

Terça-feira: Atenas 
Dia e noite livre em Atenas. Possibilidade de fazer 
um cruzeiro de um dia. Você será transferido para o 
porto para embarcar no cruzeiro de um dia para as 
ilhas pitorescas mais próximas de Atenas, as ilhas de 
Egina, Poros e Hydra. Retorno a Atenas à tarde. 
Almoço a bordo. (excursão opcional dependendo da 
data). 

Quarta-feira: Atenas 
Dia livre em Atenas. Possibilidade de uma excursão 
opcional de dia inteiro a Delfos e museu, com almo-
ço incluído (custo extra). Pernoite em Atenas 
(passeio opcional dependendo da data) 

Quinta - feira : Atenas 
Transferência  ao aeroporto para o seu vôo  
internacional e retorno ao seu país de origem. 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística 
de Atenas pode ser feita em inglês. 
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HIPÓCRATES –INVERNO  VALORES 

16/03/2023—23/03/2023 & 02 /11/2023—09/11/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.190, 1.386, 1.213, 

EXCLUSIVO– CAT XA 2.652, 1.581, 1.407, 

VIP—CAT XB 2.851, 1.764, 1.502, 

Incluído no preço do pacote: 

*  1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as 

abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU San 01 (Aldeia de Oia) OU Pat 01 (Mosteiro) 
**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o 

horário do serviço de alimentação

A)  ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui

* Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU San 01 (Aldeia de Oia)OU Pat 01 (Mosteiro) 
Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

*  1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

*  25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 190,  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  170, Euros por pessoa por 

cruzeiro 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 132   
Euros por pessoa 
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        HIPÁTIA 
  O programa é operado durante o verão  10 Dias -  9 Noites   

“Mantenha o seu direito a pensar, mesmo pensando errado é melhor do que não pensar” 

O Programa Inclui:  

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 **Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu 

 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão com 
pleta

(Embarque:  em Mykonos : Desembarque: no porto Atenas)

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhete de navios ferry Pireu - Mykonos

 Todas as transferências segundo o itinerário

Março 22 a 18 de Outubro de 2023, 
Cada : Quarta-feira 

Itinerário:  

Quarta-feira: Atenas  
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e  
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre.  

Quinta-feira: Atenas  
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visi-
ta  da Acrópole.  Resto do dia livre(Durante o mês de 
Março operará em inglês). 

Sexta-feira: Atenas - Mykonos 
Pela parte da manha transferência ao porto de Pireu 
para embarcar no ferry em direção a ilha de Mykonos. 
Na sua  chegada na ilha, encontro com nosso assistente 
e   transferência ao seu hotel.  Resto da tarde livre.  

Sábado & Domingo: Mykonos   
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua  in-
comparável beleza: aproveite bem o sol, as praias e o  
mar. Durante a noite aproveite a bem agitada e  movi-
mentada vida noturna desta ilha.  

Segunda-feira: Mykonos  
Na parte da manhã: livre. À tarde, transferência ao 
porto de  Mykonos para embarcar no navio onde terá 
início seu Cruzeiro de 4 dias, com o roteiro Ilhas Gregas 
e Turquia  

Terça-feira: Kusadasi – Patmos  
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no passeio de Éfeso, 
uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  João 
foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegare-
mos à ilha de Patmos e escolhendo participar no pas-
seio opcional, você terá a oportunidade de visitar o 
mosteiro, e a gruta onde São João viveu e escreveu o 
Livro do Apocalípse 

Quarta-feira:Rodes 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes. Participando 
do passeio voces terão a oportunidade de visitar a 
sua famosa Acrópole de Lindos no topo da montan-
ha, conhecida também como a ilha dos Cavaleiros 
Cruzados da Ordem de São João, e também a Cidade 
Medieval (Rodes Antiga).   

 Quinta-feira: Heraklion - Santorini 
Primeira escala de hoje será Heraklion (capital da ilha 
de Creta). Aqui poderemos participar no passeio op-
cional ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica. A seguir, uma das experiências que vai tirar 
o seu fôlego: a chegada na ilha de Santorini (que no
século XX alguns arqueólogos interpretaram como a
perdida Atlántida). Você pode escolher participar
neste passeio.

Sexta-feira:Porto-Aeroporto 
Depois de seu café da manhã a bordo, chegada ao 
porto de Atenas, desembarque e transferência ao 
aeroporto de Atenas. Embarque e conexão para seu 
vôo internacional e retorno ao seu  país de origem. 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística 
de Atenas pode ser feita em inglês. 
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HIPÁTIA VALORES 
Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as abaixo 
Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) OU San 01 

(Aldeia de Oia) OU Pat 01 (Mosteiro)

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o horário do 

serviço de alimentação

A)  ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui 

* Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) OU San 01 

(Aldeia de Oia)OU Pat 01 (Mosteiro)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

* 1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

* 25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 200,  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  230, Euros por pessoa por cruzeiro

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

50, Euros por pessoa 08/05/2023 – 28/08/2023  &   02/10/2023 - 16/10/2023 

60,uros por pessoa  04/09 /2023 – 25/09/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 160, Euros 

por pessoa 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 50, euros POR PESSOA 

22/03/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.751, 1.806, 1.675,

EXCLUSIVO– CAT XA 3.502, 2.153, 1.880,

VIP—CAT XB 3.880, 2.389, 2.037,

29/03/2023—19/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.809, 1.854, 1.717, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.618, 2.221, 1.917, 

VIP—CAT XB 4.069, 2.505, 2.121, 

26/04/2023—17/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.166, 2.85, 1.869,

EXCLUSIVO– CAT XA 4.011, 2.489, 2.095,

VIP—CAT XB 4.510, 2.804, 2.321,

24/05/2023—14/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.544, 2.268, 2.001, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.563, 2.762, 2.305,

VIP—CAT XB 4.836, 2.967, 2.463, 

21/06/2023—12/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 4.043, 2.515, 2.195,

EXCLUSIVO– CAT XA 4.825, 2.888, 2.405,

VIP—CAT XB 5.277, 3.187, 2.646,

19/07/2023—16/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 4.043, 2.515, 2.195, 

EXCLUSIVO– CAT XA 5.035, 2.998, 2.552, 

VIP—CAT XB 5.760, 3.434, 2.830, 

23/08/2023—20/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.859, 2.463, 2.132,

EXCLUSIVO– CAT XA 5.103, 3.072, 2.515,

VIP—CAT XB 5.424, 3.292, 2.678,

27/09/2023—18/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.460, 2.232, 1.964, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.321, 2,646, 2.247, 

VIP—CAT XB 4.720, 2.904, 2.410, 
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       PLATÃO 
  O programa é operado durante o verão  9 Dias -  8 Noites  

“Não há  ninguem, mesmo sem cultura, que não  se torne poeta quando o Amor toma conta dele ” 

O Programa Inclui:  

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 **Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu 

 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão 

completa   (Desembarque: em Santorini)

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhete de avião Santorini – Atenas

 Todas as transferências segundo o itinerário 

Abril 01 a 21 de Outubro de 2023: Cada sábado 

Itinerário: 

 Sábado: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel.  Resto do dia livre.  

Domingo: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita 
da  Acrópole. Resto do dia livre.  

Segunda-feira: Atenas - Mykonos 
Transferência pela manhã ao Porto de Atenas para em-
barcar no cruzeiro de 4 dias que o levara a Mykonos, ilha 
famosa por suas praias, incomparável beleza e sua agita-
da vida noturna. 

Terça-feira: Kusadasi – Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no passeio de Éfeso, 
uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  João 
foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegare-
mos à ilha de Patmos e escolhendo participar no passeio 
opcional, você terá a oportunidade de visitar o mosteiro, 
e a gruta onde São João viveu e escreveu o Livro do Apo-
calìpse 

Quarta-feira: Rodes 
Chegada pela manhã ao porto de Rodes. Participan-
do do passeio voces terão a oportunidade de visitar 
a sua famosa Acrópole de Lindos no topo da mon-
tanha, conhecida também como a ilha dos Cavalei-
ros Cruzados da Ordem de São João, e também a 
Cidade Medieval (Rodes Antiga).   

Quinta-feira: Heraklion – Santorini 
Primeira escala de hoje será Heraklion (capital da 
ilha de Creta). Aqui poderemos participar no passeio 
opcional ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica. A seguir, uma das experiências que vai tirar 
o seu fôlego: a chegada na ilha de Santorini (que no
século XX alguns arqueólogos interpretaram como a
perdida Atlántida). Você pode escolher participar
neste passeio

Sexta-feira & Sábado : Santorini  
2 dias livres nesta magnífica ilha. Admire a Cidade de 
Fira com suas particularidades e suas casas com de-
coração  única, suas ruas estreitas e cafeterias ao ar 
livre.  

Domingo: Santorini - Atenas – Aeroporto  
Transferência  na parte da manha para o seu vôo  e 
regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: embarque 
e conexão  para seu vôo  internacional e retorno ao 
seu pais de origem  
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PLATÃO VALORES 
Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) OU Pat 01 (Mosteiro)

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o horário do serviço de 

alimentação 

A) ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui 

• Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) OU Pat 01 (Mosteiro)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

• 1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

• 25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 190  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  230, Euros por pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

50 Euros por pessoa 08/05/2023 – 28/08/2023  &   02/10/2023 - 16/10/2023 

65 Euros por pessoa  04/09 /2023 – 25/09/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 150 Euros por pessoa 

*Passagens aéreas para os voôs 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

01/04/2023—22/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.809, 1.869, 1.712, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.339, 2.163, 1.932, 

VIP—CAT XB 3.943, 2.515, 2.258, 

29/04/2023—20/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.219,  2.132, 1.906, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.153, 2.641, 2.253, 

VIP—CAT XB 5.014, 3.135, 2.667, 

27/05/2023—17/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.460, 2.258, 2.016, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.353, 2.741, 2.337, 

VIP—CAT XB 5.245, 3.261, 2.820, 

24/06/2023—19/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.749, 2.394, 2.132, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.353, 2.736, 2.352, 

VIP—CAT XB 5.308, 3.282, 2.961, 

26/08/2023—23/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.770, 2.436, 2.148, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.636, 2.925, 2.463, 

VIP—CAT XB 5.665, 3.460
,

3.040, 

30/09/2023—21/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.219, 2.137, 1.911, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.922, 2.526, 2.184, 

VIP—CAT XB 4.699, 2.972, 2.557, 
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      EURÍPIDES 
  O programa é operado durante o verão  8 Dias -  7 Noites  

“Um amigo leal vale dez mil parentes” 
O Programa Inclui:  

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Myconos 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 Mykonos e Desembarque: em Atenas) 

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhete de navio ferry Pireu – Mykonos 

 Todas as transferências segundo o itinerário 

Março 27 a 23 de Outubro de 2023: 
Cada segunda-feira 

Itinerário: 

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 visi-
tada Acrópole. Resto do dia livre. 

Quarta-feira: Atenas - Mykonos 
Cedo  pela da manhã transferência ao Porto de Pireo 
para embarcar no ferry para a ilha de Mykonos.Na sua 
chegada na ilha, encontro com o nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Quinta-feira : Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua in-
comparável beleza: aproveite bem o sol, as praias e o 
mar. Durante a noite aproveite bem da agitada e movi-
mentada vida noturna desta ilha. 

Sexta-feira: Mykonos - cruzeiro Dia livre.  
A tarde transferência ao Porto de Mykono para embar-
car no navio para o cruzeiro de 3 dias/3 noites as ilhas 
griegas e Turquia.  

Sábado: Kusadasi - Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não 
perca a oportunidade de participar no passeio de Éfeso, 
uma maravilhosa cidade arqueológica, onde São  João 
foi preso e depois exilado. Pela parte da tarde chegare-
mos à ilha de Patmos e escolhendo participar no pas-
seio 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 Heraklion (capital de 
Creta). Aqui você tem a oportunidade de participar do 
tour ao Palácio de Knossos, o centro da civilização Mi-
noica (passeio incluído). A seguir, uma das experiências 
de tirar o seu fôlego: a chegada na deslumbrante ilha 
de Santorini onde terá a oportunidade de participar do 
passeio opcional (não incluído). 

Segunda-feira:  Atenas /Porto 
Desembarque no porto de Atenas para a sua trans-
ferência para o aeroporto internacional de Atenas 

**Durante a temporada de inverno, a visita turística de 
Atenas pode ser feita em inglês. 



 32 

EURÍPIDES VALORES 

Incluído no preço do pacote: 

*  1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva 
entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU San 01 (Aldeia de 

Oia) OU Pat 01 (Mosteiro)

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente 

durante o horário do serviço de alimentação

A)  ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que 

inclui

* Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU San 01 (Aldeia de 

Oia)OU Pat 01 (Mosteiro)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

*  1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

*  25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 190  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  170, Euros 

por pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

40, Euros por pessoa 05/05/2023—25/08/2023  

& 06/10/2023 - 20/10/2023 

55, Euros por pessoa  01/09 /2023 – 29/09/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 

“Comfort”: 130 Euros por pessoa 

Suplemento para navio rápido Pireu/ Mykonos 40 euros 
POR PESSOA  

27/03/2023 - 24/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.347, 1,549, 1.439, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.082, 1.848, 1,612, 

VIP—CAT XB 3.324, 2.064, 1.764, 

01/05/2023 - 12/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.893, 1.869, 1.659, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.723, 2.274, 1,922, 

VIP—CAT XB 3.943, 2442, 2.037, 

19/06/2023 - 10/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.198, 2.022, 1.780, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.817, 2.316, 1.948, 

VIP—CAT XB 4.153, 2.557m 2.158, 

 17/07/2023—21/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.198, 2.022, 1.780, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.975, 2.400, 2.064, 

VIP—CAT XB 4.468, 2.715, 2,284, 

28/08/2023 - 18/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.124, 2.011, 1.759, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.038, 2.463, 2.058, 

VIP—CAT XB 4.353, 2.667, 2.190, 

25/09/2023 - 23/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.830, 1,833, 1.623, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.565, 2.190, 1.854, 

VIP—CAT XB 3.828, 2.373, 1.990, 
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    PROTÁGORAS 
   O programa é operado durante o verão  7 Dias -  6 Noites  

“Há dois lados para cada questão” 

O Programa Inclui:  

 2 noites de hotel em Atenas em alojamento e café da manha

 2 noites de hotel Santorini em alojamento e café da manha

 **Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu 

 Bilhete de avião Santorini – Atenas

 Cruzeiro de 3 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão 

completa   (Embarque Atenas e Desembarque: em Santorini)

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário 

Março 29 a 25 de Outubro de 2023: Cada quarta-feira 

 Itinerário: 

Quarta-feira : Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e trans-
ferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Quinta-feira: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluíndo a visita da 
Acrópole. (Em Março este passeio pode ser em Inglês) Resto 
do dia livre. 

Sexta-feira: Atenas – cruzeiro - Mykonos  
Cedo  pela manha transferência ao porto de Atenas para 
embarcar no navio para o cruzeiro de 3 dias/3 noites as ilhas 
griegas e Turquia .Primeira escala o  porto de Mykonos. 

Sábado: Kusadasi - Patmos 
Primeira escala de hoje será Kusadasi (Turquia). Não perca a 
oportunidade de participar no passeio de Éfeso, uma maravi-
lhosa cidade arqueológica, onde São  João foi preso e depois 
exilado. Pela parte da tarde chegaremos à ilha de Patmos e 
escolhendo participar no passeio opcional, você terá a opor-
tunidade 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 participar do tour ao Palá-

cio de Knossos, o centro da civilização Minoica (passeio incluí-

do). A seguir, uma das experiências de tirar o seu fôlego: a 

chegada na deslumbrante ilha de Santorini onde terá a opor-

tunidade de participar do passeio opcional (não incluído). 

Segunda-feira: Santorini 

Dia livre nesta magnífica ilha. Admire a cidade de Fira com 

suas particularidades e suas casas com decoração única, suas 

ruas estreitas e cafeterias ao ar livre: todos estes elementos 

se apegam a fusão da estrutura vulcânica e montanhosa 

desta ilha. 

Terça-feira: Santorini - Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã 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 turística de Ate-
nas pode ser feita em inglês. 
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PROTÁGORAS VALORES 

Incluído no preço do pacote: 

*  1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva 
entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU Pat 01 (Mosteiro) 
**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente 

durante o horário do serviço de alimentação

A)  ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que 

inclui

* Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU Pat 01 (Mosteiro) 
Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

*  1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

*  25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 180  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  170, Euros por 

pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

40, Euros por pessoa 05/05/2023—25/08/2023  

& 06/10/2023 - 20/10/2023 

55, Euros por pessoa  01/09 /2023 – 29/09/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 

“Comfort”: 130 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

29/03/2023—26/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.253, 1.549, 1.444, 

EXCLUSIVO– CAT XA 2.809. 1.791, 1,628, 

VIP—CAT XB 3.145, 2.064, 1.859, 

03/05/2023—24/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.562, 1.749, 1.591, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.303, 2.148, 1.875, 

VIP—CAT XB 3.912, 2.505, 2.163, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.725, 1,833, 1.665, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.439, 2.200, 1.917, 

VIP—CAT XB 4.090, 2.594, 2.268, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.914, 1.922, 1.738, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.42
9, 

2.205, 1.932, 

VIP—CAT XB 4.090, 2.594, 2.358, 

31/05/2023—28/06/2023 05/07/202—23/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.946, 1.969, 1.764, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.639, 2.352, 2.022, 

VIP—CAT XB 4.374, 2.767, 2.431, 

30/08/2023—20/09/2023 27/09/2023—25/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.562, 1.749, 1.602, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.145, 2.074, 1.827, 

VIP—CAT XB 3.728, 2.405, 2.095, 
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 SÓFOCLES 
  O programa é operado durante o verão 9 Dias -  8 Noites  

“Só uma palavra nos liberta de todo o peso e da dor da vida: 
  Essa palavra e o Amor”  

O Programa Inclui:  

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 Visita de Atenas de meio dia pela manha, Acrópole sem o museu 

  Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Mykonos - Santorini 

 Bilhete de avião Santorini – Atenas 

 Todas  as transferências segundo o itinerário 

De Abril a Outubro: Diariamente 

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência  ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visitada 
Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas - Mykonos 
Cedo  pela manhã, transferência ao porto de Pireu para 
embarcar no ferry para a ilha de Mykonos.Na sua chegada 
a ilha, encontro com o nosso assistente e transferência ao 
seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dias 4 & 5: Mykonos 
Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua incom-
parável beleza: aproveite bem o sol, as praias e o mar. 
Durante a noite aproveite bem da agitada e movimenta-
da vida noturna desta ilha. 

Dia 6: Mykonos - Santorini 

Pela parte da manhã transferência ao porto de Mykonos 

para embarcar no ferry para a ilha de Santorini. Na sua 

chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 7 & 8: Santorini 

2 dias livres nesta magnífica ilha. Admire a cidade de Fira 

com suas particularidades e suas casas com decoração única, 

suas ruas estreitas e cafeterias ao ar livre: todos estes 

elementos se apegam a fusão da estrutura vulcânica e 

montanhosa desta ilha. 

Dia 9: Santorini - Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã 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.  
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SÓFOCLES VALORES 

19/07/2023—26/08/2023 

01/04/2023—23/04/2023 

24/04/2023—12/05/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

27/08/2023—19/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.628, 2.295, 2.124, 

EXCLUSIVO 4.510, 2.673, 2.305, 

VIP 5.739, 3.345, 2.935, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.195, 1.528, 1.413, 

EXCLUSIVO 2.883, 1.822, 1.581, 

VIP 3.565, 2.305, 1.948, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.140, 2.053, 1.822, 

EXCLUSIVO 4.300, 2.515, 2.137, 

VIP 5,140, 2.998, 2.620, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.263, 1.570, 1.455, 

EXCLUSIVO 3.040, 1.917, 1.665, 

VIP 3.754, 2.347, 2.022, 

13/05/2023—22/05/2023 23/05/2023—03/06/2023 & 20/09/2023—04/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.515, 1.707, 1.539, 

EXCLUSIVO 3.429, 2.085, 1.785, 

VIP 4.248, 2.520, 2.232, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.589, 1.770, 1.612, 

EXCLUSIVO 3.555, 2.232, 1.896, 

VIP 4.531, 2.694, 2.358, 

04/06/2023—12/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.862, 1.885, 1.707, 

EXCLUSIVO 3.880, 2.505, 2.095, 

VIP 4.857, 2.872, 2.505, 

13/06/2023—26/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.977, 1.938, 1.759, 

EXCLUSIVO 3.975, 2.442, 2.095, 

VIP 5.098, 3.093, 2.652, 

27/06/2023—03/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.387, 2.200, 1,959, 

EXCLUSIVO 4.122, 2.515, 2.127, 

VIP 5.245, 3.177, 2.804, 

*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

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 40, euros POR PESSOA  

04/07/2023—18/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.565, 2.274, 2.022, 

EXCLUSIVO 4.132, 2.667, 2.305, 

VIP 5.770, 3.355, 2.893, 
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 DEMÓSTENES 
   O programa é operado durante o verão 7 Dias -  6 Noites  

 “Todo discurso é vão e vazio, a menos que seja acompanhada de acções” 

O Programa Inclui:  

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 Visita de Atenas de meio dia pela manha, Acrópole sem o museu 

 Ingressos aos locais arqueólogicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Mykonos - Santorini 

 Bilhete de avião Santorini – Atenas 

 Todas  as transferências segundo o itinerário 

Desde Abril áte Outubro: Diariamente 

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência  ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visitada 

Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas - Mykonos 

Cedo  pela manhã, transferência ao porto de Pireu para 

embarcar no ferry para a ilha de Mykonos.Na sua chegada 

na ilha, encontro com o nosso assistente e transferência ao 

seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dias 4 : 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. 

Dia 5: Mykonos - Santorini 

Pela parte da manhã transferência ao porto de Mykonos 

para embarcar no ferry para a ilha de Santorini. Na sua 

chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 6: Santorini 

Dia livre nesta magnífica ilha. Admire a cidade de Fira com 

suas particularidades 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. 

Dia 7: Santorini - Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã 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.  
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DEMÓSTENES VALORES 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 40 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

01/04/2023—23/04/2023 

24/04/2023—12/05/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.896, 1.371, 1.287, 

EXCLUSIVO 2.426, 1.581, 1.413, 

VIP 2.893, 1.885, 1.675, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 1.969, 1.392, 1.318, 

EXCLUSIVO 2.547, 1.644, 1.465, 

VIP 3.040, 1.927, 1.717, 

13/05/2021—22/05/2021 23/05/2021—03/06/2021 & 20/09/221—04/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.148, 1.486, 1.381, 

EXCLUSIVO 2.704, 1.722, 1.518, 

VIP 3.366, 2.085, 1.843, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.179, 1.528, 1.402, 

EXCLUSIVO 2.925, 1.854 1.612, 

VIP 3.544, 2.200, 1.948, 

04/06/2021—12/06/2021 13/06/2023—26/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.410, 1.633, 1.497, 

EXCLUSIVO 3.040, 2001, 1.738, 

VIP 3.775, 2.295, 2.032, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.410, 1.654, 1.497, 

EXCLUSIVO 3.282, 2.043, 1.738, 

VIP 3.985, 2.442, 2.074, 

27/06/2023—03/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.725, 1.801, 1.644, 

EXCLUSIVO 3.282, 2.043, 1.738, 

VIP 4.195, 2.578, 2.305, 

04/07/2023—18/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.851, 1.859, 1.686, 

EXCLUSIVO 3.429, 2.137, 1.885, 

VIP 4.353, 2.620, 2.316, 

19/07/2023—26/08/2023 27/08/2023—19/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.862, 1.885, 1.686, 

EXCLUSIVO 3.492, 2.137, 1.885, 

VIP 4.353, 2.620, 2.316, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.515, 1.686, 1.539, 

EXCLUSIVO 3.418, 2.074, 1.780, 

VIP 3.933, 2.410, 2.127, 

13/05/2023—22/05/2023 23/05/2023—03/06/2023 & 20/09/2023—04/10/2023 

04/06/2023—12/06/2023 
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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)

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueólogicos nos passeios com guia

 Bilhete de navio ferry Pireu – Mykonos

 Bilhete de avião Santorini - Atenas

 Todas as transferências segundo o itinerário

Março 27 a 23 de Outubro de 2023: 

cada Segunda-feira 

Itinerário:  

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. 

**Durante a temporada de inverno, a 

visita turística de Atenas pode ser feita 

em inglês. 

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 participar no passeio de Éfeso, 

uma maravilhosa cidade arqueológi-

ca, onde  São João  foi preso e depois 

exilado. Pela parte da tarde chegare-

mos à ilha de Patmos e escolhendo 

participar no passeio opcional, você 

terá a oportunidade de visitar o mos-

teiro, e a gruta onde São João viveu e 

escreveu o Livro do Apocalípse. 

Domingo: Creta-Santorini 

O primeiro porto de hoje será Hera-

klio (capital de Creta). Aqui você tem 

a oportunidade de participar do tour 

ao Palácio de Knossos, o centro da 

civilização Minoica (passeio incluído). 

A seguir, uma das experiências de 

tirar o seu fôlego: a chegada na des-

lumbrante ilha de Santorini onde terá 

a oportunidade de participar do pas-

seio opcional (não incluído). 

Segunda-feira: Santorini 

Dia livre nesta magnífica ilha de tirar 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 particularidades 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. 
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SAFO VALORES 

Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre 

as abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU Pat 01 (Mosteiro) 

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente duran-

te o horário do serviço de alimentação 

A) ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui

• Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU Pat 01 (Mosteiro)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

•  1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

•  25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 200,  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  190,, Euros por 

pessoa por cruzeiro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

40, Euros por pessoa 05/05/2023—25/08/2023 

& 06/10/2023 - 20/10/2023 

55, Euros por pessoa  01/09 /2023 – 29/09/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 

“Comfort”: 130, Euros por pessoa 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 40, 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

27/03/2023—24/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.935, 2.053, 1.917,

EXCLUSIVO– CAT XA 3.786, 2.410, 2.142,

VIP—CAT XB 4.195, 2.709. 2.410,

01/05/2023—15/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.255, 2.258, 2.074,

EXCLUSIVO– CAT XA 4.127, 2.694, 2.337,

VIP—CAT XB 4.783, 3.072, 2.641,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.691, 2.473, 2.247,

EXCLUSIVO– CAT XA 4.825, 3.035, 2.594,

VIP—CAT XB 5.303, 3.376, 2.925,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.985, 2.636, 2.368,

EXCLUSIVO– CAT XA 4.930, 3.093, 2.641,

VIP—CAT XB 5.613, 3.497, 3.051,

22/05/2023—12/06/2023 

19/06/2023—10/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 4.185, 2.725, 2.442,

EXCLUSIVO– CAT XA 5.119, 3.182, 2.762,

VIP—CAT XB 6.033, 3.707, 3.250,

17/07/2023—21/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.985, 2.652, 2.373,

EXCLUSIVO– CAT XA 5.193, 3.250, 2.751,

VIP—CAT XB 5.907, 3.654, 3.166,

28/08/2023—25/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.450, 2.358, 2.137, 

EXCLUSIVO– CAT XA 4.384, 2.814, 2.436, 

VIP—CAT XB 4,899, 3.124, 2.704, 

02/10/2023—23/10/2023 
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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

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o itinerário

De Abril  13  a 05 de Outubro de 2023: 

Cada : Quinta-feira  

Itinerário: 

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 

atividades refrescantes a bordo,  relaxar e 

jantar. 

Domingo: Tesalónica 

Neste dia você chegará à segunda maior 

cidade da Grécia e capital da Macedônia. 

Tem uma história fascinante e colorida com 

evidências de vestígios bizantinos, romanos 

e otomanos. É uma gloriosa mistura de 

beleza, história e cultura, com uma vista 

deslumbrante do mar. Você pode optar por 

participar 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.  

Segunda-feira: Kusadasi 

Chegada ao porto de Kusadasi (Turquia) 

para desfrutar de um dia inteiro nesta 

cidade aromática. Não perca a oportuni-

dade de fazer um tour por Éfeso, uma das 

maiores cidades antigas já escavadas. 

Terça-feira: Creta 

O porto de hoje será Heraklio (capital de 

Creta), aproveite seu dia inteiro na ilha 

de Creta e você terá a oportunidade de 

participar do passeio opcional ao Palácio 

de Knossos, centro da civilização minóica 

ou explorar a ilha em seu próprio . 

Quarta-feira: Santorini 

Hoje você visitará a ilha mais impressio-

nante de Santorini com sua incrível cal-

deira. O navio ficará atracado desde o 

início da manhã até depois da meia-

noite, dando a você a chance de nadar 

em uma das famosas praias negras ou 

participar de uma excursão opcional 

oferecida durante a sua estadia. Como o 

navio partirá após a meia-noite, você terá 

a oportunidade de experimentar a vida 

noturna desta magnífica ilha. 

  Quinta-feira: Santorini - Mykonos 

O barco partirá com destino à ilha de 

Mykonos, para chegar no início da manhã. 

Você terá a oportunidade de explorar a ilha 

de Mykonos. Você também terá tempo para 

visitar uma de suas praias populares e nadar 

nas águas cristalinas pelas quais Mykonos é 

conhecida. Como o barco sai muito tarde, 

você terá a oportunidade de aproveitar a 

agitada vida noturna da ilha. 

Sexta-feira Mykonos - Milos 

Chegue no início da manhã ao porto de 

Milos, uma das ilhas gregas mais exóticas e 

descontraídas da Grécia. Cheio de rica 

história , vilas de pescadores pitorescas, 

comida incrível e baías coloridas de índigo, 

uma verdadeira joia das Cíclades. Aproveite 

para nadar em uma das praias de Milos com 

suas incríveis águas verdes tão icônicas e 

lindas. 

Sábado: Porto de Atenas 

Chegada de manha ao porto de Atenas . 

Após o café da manhã a bordo, desembarque 

e transferência 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.  
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PITÁGORAS VALORES 

Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as 

abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU San 01 (Aldeia de Oia) 

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o 

horário do serviço de alimentação 

A) ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui

• Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo 

Kus-02(Ehpesus) OU Her 02(Heraklio) OU San 01 (Aldeia de Oia) 

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

•  1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

•  25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 273  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  388,Euros por pessoa por 

cruzeiro A VISTA NET

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

55 Euros por pessoa 10/06-29/07/2023 

 &    02/09-07/10/2023     

70 Euros por pessoa 05/08—26/08/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria 

“Comfort”: 240 Euros por pessoa 

28/04/2022—23/06/2022 & 01/09/2022—06/10/2022 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.878, 1.890, 1.733,

EXCLUSIVO– CAT XA 3.455, 2.221, 1.980,

VIP—CAT XB 3.938, 2.541, 2.190,

30/06/2022—25/08/2022 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.397, 2.242, 1.969, 

EXCLUSIVO– CAT XA 3.954, 2.620, 2.242, 

VIP—CAT XB 4.615, 2.998, 2.494, 

13/04/2023—27/04/2023 04/05/2023—22/06/2023 & 31/08/2023—05/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.397, 2.242, 1.969,

EXCLUSIVO– CAT XA 3.985, 2.594, 2.226,

VIP—CAT XB 4.437, 2.919, 2.499,

29/06/2023—24/08/2023 
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 DIÓGENES 
  O programa é operado durante o inverno         11 Dias  -  10 Noites 

“Há apenas a diferença de um dedo entre um homem sábio e um tolo” 

De 30 de Março e 06 de Abril - 2023: 

Cada Quinta-feira 

Itinerário: 

Quinta-feira: Atenas 

A  Atenas, encontro com a nossa assisten-

te e transfer ao seu hotel. Acomodação  

Sexta-feira: Atenas 

Depois do café da manhã, saida para rea-

lizar 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 acomo-

dação a bordo.   

Domingo & Segunda-feira:  Estambul, 

Turquia  

Pela tarde chegada a cidade mágica de 

Istambul que une os dois continentes de 

Asia e Europa. Entrando na  cidade, pas-

sando pelo estreito do Bósforo, terão a 

oportunidade de realizar fotos inesquecí-

veis . Terão tempo para explorar esta 

encantadora cidade, os aromas, a historia 

bizantina,e para aproveitar  a sua única 

vida noturna. O navio permanecerá uma 

noite en Estambul. Noite a bordo.   

Terça-feira: Kavala, Grécia 

Kavala é uma das maiores e mais 

atraentes cidades da Grécia, elevando-se 

como um anfiteatro do belo porto a uma 

enorme fortaleza bizantina. Entre os 

impressionantes monumentos da cidade 

estão as antigas muralhas, o castelo 

bizantino e Kamares, o aqueduto 

erguido por Solimão, o Magnífico, no 

século 16, a casa de Mehmet Ali (século 

18) e o Imaret, um edifício turco.

Aproveite seu dia inteiro em Kavala e

retorne ao navio para jantar e pernoite.

Quarta-feira - Tessaloniki, Grécia 

Neste dia você chegará à segunda maior 

cidade da Grécia e capital da Macedônia. 

Tem uma história fascinante e colorida 

com evidências de vestígios bizantinos, 

romanos e otomanos. É uma gloriosa 

mistura de beleza, história e cultura, 

com uma vista deslumbrante do mar. 

Você pode optar por participar do pas-

seio panorâmico que começa ao longo 

da orla em direção a Praça de Aristó-

teles, em homenagem ao principal 

filósofo da Macedônia, Aristóteles, e 

visite os locais mais famosos da cidade, 

incluindo a Torre Branca. Noite a bor-

do.  

**Durante a temporada de inverno, a visita 

turística de Atenas pode ser feita em inglês. 

 Quinta-feira:  Volos, Grécia   

Chegada cedo a pitoresca cidade de 

Volos, uma cidade portuaria costera 

em Tessália localizada a meio caminho 

entre o continente grego e as verten-

tes 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 arquite-

tura cicládica, as vistas magníficas do 

vulcão e pos pores do sol  

inesquecíveis. Você pode participar 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.  

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 Ecléctico” pelas ilhas Gregas e Turquia em pensão completa

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas as transferências segundo o  itinerário
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DIÓGENES VALORES 

Incluído no preço do pacote: 

*  1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as 

abaixo 

Ist –04 (Bósforo) O Vol 01 (Mt Pelion) O Kav 05 (Neapolis & Philipi) 

O SAN 01 (Pueblo de Oia) O THS 06 (Thessaloniki)

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o 

horário do serviço de alimentação

A)  ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui

* Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo 

Ist –04 (Bósforo) O Vol 01 (Mt Pelion) O Kav 05 (Neapolis & Philipi) 

O SAN 01 (Pueblo de Oia) O THS 06 (Thessaloniki)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

*  1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

*  25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 273,  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  388, Euros por pessoa 

por cruzeiro A VISTA NET

Suplemento para cabina exterior Cat/XA  em categoria “Comfort”: 
240, Euros por pessoa 

30/03/2023—06/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.820, 1.848, 1.696,

EXCLUSIVO– CAT XA 3.397, 2.184, 1.961,

VIP—CAT XB 3.880, 2.375, 2.148,
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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

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Todas os transfers segúndo itinerário

Quinta-feira: 02 a 23 de Março de 2023 e 
26 de Outubro a 07 de Dezembro de 2023 

Itinerário: 

Quinta-feira: Atenas 
A  Atenas, encontro com a nossa assisten-
te 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 navega-
ção que lhes permitirá conhecer o seu 
navio-cruzeiro fazer novos amigos, des-
gustar dos pratos (tanto da cozinha  grega 
como internacional), relaxar-se e partici-
par em diversas actividades a bor-
do.  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 transferidos para o 

Cairo, uma cidade com notável 

história. Aqui você participará da ex-

cursão que está incluída, onde você 

terá a oportunidade de ver as 

Pirâmides, a poderosa Esfinge, o Mu-

seu Arqueológico Nacional com a mais 

rica coleção de artefatos Egípcios, 

incluindo a coleção do rei Tutankha-

mon. Retorno para Port Said de ôni-

bus. 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 Be-

lém. 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.  

**Durante a temporada de inverno, a 

visita turística de Atenas pode ser 

feita em inglês. 

Quinta-feira: Rodes, Grécia  

Chegada ao porto de Rodes, onde 

visitarão a famosa Acrópolis de Lin-

dos, no topo da montanha e a cidade 

medieval (casco antigo de Rodes) 

com muitas lojas e cafés.  A ilha tam-

bém  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 oportu-

nidade 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. De-

pois do café da manhã a bordo do 

navio, desembarque e transferência 

ao seu hotel de Atenas. Resto do dia 

livre. 

Domingo: Atenas 

Segundo o  horário do seu vôo, trans-

fer  ao aeroporto de Atenas.  
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ANTISTHENES VALORES 

Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as 

abaixo 

ASH 04 (Jaffa e Tel Aviv) OU LIM 01 (Panorâmico) 

Kus-02 (Éfeso) O Rho-01 (Torre Medieval) 

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante 

o horário do serviço de alimentação

A) ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui

• Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo 

ASH 04 (Jaffa e Tel Aviv) OU LIM 01 (Panorâmico)

Kus-02 (Éfeso) O Rho-01 (Torre Medieval)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro 

•  1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

•  25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 273,  euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  388, Euros por pessoa 

por cruzeiro  A VISTA NET

Suplemento para cabina exterior Cat/XA  em categoria “Comfort”: 240,
Euros por pessoa 

02/03/2023—23/03/2023 & 26/10/2023—07/12/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 2.830, 1.864, 1.717,

EXCLUSIVO– CAT XA 3.397, 2.190, 1.985,

VIP—CAT XB 3.822, 2.457, 2.142,
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 TALES 
   O programa é operado durante o verão 10 Dias -  9 Noites   

“A coisa mais difícil da vida é conhecer a si mesmo” 

O Programa Inclui: 

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Santorini– Mykonos - Pireu

 Todas  as transferências segundo o itinerário 

Diariamente  

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência  ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da 

Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas - Santorini 

Cedo  pela manhã, transferência ao porto de Pireu para 

embarcar no ferry para a ilha de Santorini .Na sua chegada 

na ilha, encontro com o nosso assistente e transferência ao 

seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 4 & 5: Santorini 

2 dias livres nesta magnífica ilha. Admire a cidade de Fira 

com suas particularidades e suas casas com decoração 

única, suas ruas estreitas e cafeterias ao ar livre: todos 

estes elementos se apegam a fusão da estrutura vulcânica 

e montanhosa desta ilha. 

Dia 6: Santorini—Mykonos  

Pela parte da manhã transferência ao porto de Santorini para 

embarcar no ferry em direção a ilha de Mykonos . Na sua 

chegada na ilha, encontro com nosso assistente e transferência 

ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 7 & 8: Mykonos 

Dias livres 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. 

Dia 9: Mykonos - Atenas  

Transfer ao porto de Mykonos para a sua viagem de retorno ao 

porto de Pireu. Após sua chegada em Atenas, transfer ao seu 

hotel. Pernoite em Atenas. 

Dia 10: Atenas - Aeroporto 

Transfer ao aeroporto de Atenas para o seu vôo de partida. 
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TALES VALORES 

01/04/2023—23/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.284, 1.560, 1.407,

EXCLUSIVO 3.040, 1.885, 1.602,

VIP 3.660, 2.221, 1.938,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.337, 1.591, 1.434,

EXCLUSIVO 3.250, 1.948, 1.654,

VIP 3.975, 2.368, 2.074,

24/04/2023—12/05/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

23/05/2023—03/06/2023 & 20/09/2023—04/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.704, 1.801, 1.612,

EXCLUSIVO 3.618, 2.211, 1.885,

VIP 4.710, 2.809, 2.400,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.082, 1.948, 1.728,

EXCLUSIVO 4.405, 2.505, 1.990,

VIP 5.403, 3.135, 2.652,

13/06/2023—26/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.620, 1.728, 1.539,

EXCLUSIVO 3.565, 2.142, 1.780,

VIP 4.510, 2.620, 2.232,

13/05/2023—22/05/2023 

04/06/2023—12/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.956, 1.843, 1.717,

EXCLUSIVO 3.985, 2.284, 2.022,

VIP 5.109, 2.935, 2.515,

27/06/2023—03/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.429, 2.200, 1.917,

EXCLUSIVO 4.659, 2.573, 2.148,

VIP 5.838, 3.250, 2,725,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.775, 2.305, 2.016,

EXCLUSIVO 4.720, 2.704, 2.305,

VIP 6.012, 3.460, 2.967,

19/07/2023—26/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.208 2.032, 1.791,

EXCLUSIVO 4.353, 2.547, 2.148,

VIP 5.277, 3.072, 2.673,

27/08/2023—19/09/2023 

Suplemento para navio rapido Pireu / Santorini 50,euros POR PESSOA 
Suplemento para navio rapido  Mykonos/ Pireu 40,  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 

04/07/2023—18/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.723, 2.300, 2.001,

EXCLUSIVO 4.479, 2.652, 2.284,

VIP 5.980, 3.418, 2.935,
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 TUCÍDIDES 
  O programa é operado durante o verão  8 Dias -  7  Noites  

“O segredo da felicidade é a liberdade ... E o segredo da liberdade é a coragem.” 

O Programa Inclui: 

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu– Santorini- Mykonos - Pireu

 Todas  as transferências segundo o itinerário 

Diariamente  

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência  ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da 

Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas—Santorini 

Cedo  pela manhã, transferência ao porto de Pireu para em-

barcar no ferry para a ilha de Santorini. Na sua chegada na 

ilha, encontro com o nosso assistente e transferência ao seu 

hotel. Resto da tarde livre. 

Dia 4 : Santorini 

Dia livre nesta magnífica ilha. Admire a cidade de Fira com 

suas particularidades e suas casas com decoração única, suas 

ruas estreitas e cafeterias ao ar livre: todos estes elementos 

se apegam a fusão da estrutura vulcânica e montanhosa 

desta ilha. 

Dia 5: Santorini - Mykonos 

Pela parte da manhã transferência ao porto de Santorini 

para embarcar no ferry em direção a ilha de Mykonos. Na 

sua chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dia 6: 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. 

Dia 7: Mykonos - Atenas 

Transfer ao porto de Mykonos para o seu barco de retorno 

ao porto de Pireos após sua chegada a Atenas, transfer ao 

seu hotel. Pernoite em Atenas. 

Dia 8: Atenas - Aeroporto 

Transfer  ao aeroporto de Atenas para o seu vôo de partida 
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TUCÍDIDES VALORES 

01/04/2023—23/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.200, 1.484, 1.340,

EXCLUSIVO 2.862, 1.781, 1.444,

VIP 3.334, 2.011, 1.582,

24/04/2023—12/05/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.043, 1.392, 1.245,

EXCLUSIVO 2.610, 1.628, 1.402,

VIP 3.145, 1.938, 1.728,

23/05/2023—03/06/2023 & 20/09/2023—04/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.284, 1.465, 1.350,

EXCLUSIVO 2.904, 1.770, 1.497,

VIP 3.670, 2.169, 1.854,

13/05/2023—22/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.305, 1.549, 1.381,

EXCLUSIVO 3.140, 1.885, 1.581,

VIP 3.859, 2.305, 1.969,

13/06/2023—26/06/2023 04/06/2023—12/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.515, 1.649, 1.460,

EXCLUSIVO 3.355, 2.095, 1.728,

VIP 4.090, 2.389, 2.043,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.568, 1.654, 1.465,

EXCLUSIVO 3.429, 2.106, 1.728,

VIP 4.300, 2.473, 2.116,

27/06/2023—03/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.862, 1.801, 1.570,

EXCLUSIVO 3.460, 2.121, 1.749,

VIP 4.300, 2.568, 2.200,

04/07/2023—18/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.967, 1.875, 1.633,

EXCLUSIVO 3.618, 2.163, 1.854,

VIP 4.542, 2.641, 2.337,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.935, 1.917, 1.675,

EXCLUSIVO 3.565, 2.158, 1.812,

VIP 4.510, 2.694, 2.379,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.620, 1.696, 1.497,

EXCLUSIVO 3.460, 2.095, 1.780,

VIP 4.164, 2.484, 2.169,

19/07/2023—26/08/2023 

27/08/2023—19/09/2023 

Suplemento para navio rapido Pireu / Santorini 50, euros POR PESSOA 
Suplemento para navio rapido Mykonos/ Pireu 40, 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
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 SÓCRATES 
  O programa é operado durante o verão 12 Dias  -  11 Noites   

O Programa Inclui:

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 **Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu 

 Cruzeiro de 4 dias pelas Ilhas Gregas e Turquia com pensão 

completa

(Embarque em Mykonos - Desembarque: em Santorini) 

 *1 excursão e bebidas selecionadas durante as comidas

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhete de navio ferry Pireu – Mykonos

 Bilhete de avião Santorini – Atenas

 Todas as transferências segundo o itinerário

De 22 de Março a 18 de Outubro de 2023: 

Quarta-feira 

Itinerário:  

Quarta-feira: Atenas  

Chegada em Atenas, encontro com nosso  

assistente e transferência ao seu hotel. Resto 

do dia livre. 

Quinta-feira: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas 

incluindo a visita da Acrópole. (Em março 

deste passeio pode ser em Inglês) Resto do 

dia livre  

Sexta-feira: Atenas - Mykonos  

Cedo e pela parte da manhã transferência ao 

porto de Pireo para embarcar no ferry para a 

ilha de Mykonos.Na sua chegada na ilha, 

encontro com o nosso assistente e 

transferência ao seu hotel.Resto da tarde 

livre. 

Sábado & Domingo: Mykonos  

Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e 

sua incomparável beleza: aproveite bem o 

sol, as praias e o mar. Durante a noite apro-

veite bem da agitada e movimentada vida 

noturna desta ilha. 

Segunda-feira: Mykonos - Cruzeiro  

Manha inteira  livre. Na parte da tarde 

transferência ao porto de Mykonos para 

embarcar no navio onde terá  inicio  seu 

cruzeiro de 4 dias, com o roteiro Ihas Gregas 

e Turquia. 

Terça-feira: Kusadasi - Patmos  
Primeira escala de hoje será Kusadasi 
(Turquia). Não perca a oportunidade de 
participar no passeio de Éfeso, uma mara-
vilhosa cidade arqueológica, onde São  
João foi preso e depois exilado. Pela parte 
da tarde chegaremos à ilha de Patmos e 
escolhendo participar no passeio opcional, 
você terá a oportunidade de visitar o mos-
teiro, e a gruta onde São João viveu e es-
creveu o Livro do Apocalìpse 

Quarta-feira: Rodes 

Chegada pela manhã ao porto de Rodes. 

Participando do passeio voces terão a 

oportunidade de visitar a sua famosa 

Acrópole de Lindos no topo da montanha, 

conhecida também como a ilha dos 

Cavaleiros Cruzados da Ordem de São 

João, e também a Cidade Medieval (Rodes 

Antiga).   

Quinta-feira: Heraklio - Santorini  

Primeira escala de hoje será Heraklio 

(capital da ilha de Creta). Aqui poderemos 

participar no passeio opcional ao Palácio 

de Knossos, centro da Civilização Minóica. 

A seguir, uma das experiências que vai 

tirar o seu fôlego: a chegada na ilha de 

Santorini (que no século XX alguns ar-

queólogos interpretaram como a perdida 

Atlántida). Você pode escolher participar 

neste passeio 

Sexta-Feira & Sábado: Santorini  

Dia livre nesta magnífica ilha de tirar 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 

particularidades 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.  

Domingo: Santorini - Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã ao 

aeroporto para o seu vôo  de regresso a 

Atenas. Já em Atenas, embarque e 

conexão para seu vôo  internacional e 

retorno ao seu  país  de origem. 

**Durante a temporada de inverno, a 

visita turística de Atenas pode ser  feita 

em inglês. 
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SÓCRATES VALORES 

Incluído no preço do pacote: 

* 1 excursão Shorex selecionada no momento da reserva entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) OU Pat 

01 (Mosteiro)

**Bebidas selecionadas inclusas nas refeições – somente durante o horário 

do serviço de alimentação

A) ATUALIZAR para pacote avançado “ENHANCED” que inclui 

• Mais 1 excursão durante o cruzeiro entre as abaixo

Kus-02(Ehpesus) OU Rho-01(passeio medieval) OU Her 02(Heraklio) OU Pat 

01 (Mosteiro)

Pacote de bebidas premium  durante tudo o cruzeiro

• 1 hora de acesso Wi-Fi gratuito por dia

• 25% de desconto em jantares especiais

Tarifa especial por pessoa 200,euros

**Taxas portuarias e gorjetas do cruzeiro:  230, Euros por pessoa por cruzei-

ro 

Suplementos de temporada de cruzeiros:  

50, Euros por pessoa 08/05/2023 – 28/08/2023  &   02/10/2023 - 

16/10/2023 60,Euros por pessoa  04/09 /2023 – 25/09/2023 

Suplemento para cabina exterior Cat/XA em categoria “Comfort”: 160, Euros 

por pessoa 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 40, 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

22/03/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.460, 2.368, 2.226,

EXCLUSIVO– CAT XA 4.384, 2.809, 2.499,

VIP—CAT XB 5.025, 3.177, 2.830,

14/06/2023-05/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 5.350, 3.381, 3.014,

EXCLUSIVO– CAT XA 6400, 3.901, 3.292,

VIP—CAT XB 7.555, 4.542, 3.933,

29/03/2023-19/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.528, 2.410, 2.263,

EXCLUSIVO– CAT XA 4.500, 2.888, 2.541,

VIP—CAT XB 5.214, 3.292, 2.914,

26/04/2023– 10/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 3.954, 2.688, 2.463,

EXCLUSIVO– CAT XA 5.319, 3.355, 2.872,

VIP—CAT XB 6.285, 3.906, 3.324,

30/08/2023—20/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 5.004, 3.245, 2.893,

EXCLUSIVO– CAT XA 6.663, 4.064, 3.402,

VIP—CAT XB 7.597, 4.594, 3.969,

17/05/2023 –07/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 4.578, 2.998, 2;709,

EXCLUSIVO– CAT XA 6.075, 3.728, 3.145,

VIP—CAT XB 6.857, 4.190, 3.623, 12/07/2023—23/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 5.340, 3.387, 3.009,

EXCLUSIVO– CAT XA 6.610, 3.985, 3.429,

VIP—CAT XB 7.923, 5.245, 4.116,

27/09/2023-18/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT  - CAT IA 4.248, 2.830, 2.562,

EXCLUSIVO– CAT XA 5.397, 3.387, 2.935,

VIP—CAT XB 6.180, 3.843, 3.313,
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 ARQUIMEDES 
  O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Paros com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais arqueológicos nos passeios com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Mykonos – Paros - Santorini 

 Bilhete de avião Santorini – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário 

Diariamente  

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da 

Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas - Mykonos 

Cedo e pela parte da manhã transferência ao Porto de Pireu 

para embarcar no ferry para a ilha de Mykonos.Na sua 

chegada na ilha, encontro com o nosso assistente e 

transferência ao seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dias 4 & 5: Mykonos 

Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua incompará-

vel beleza: aproveite bem o sol, as praias e o mar. Durante a 

noite aproveite bem da agitada e movimentada vida noturna 

desta ilha. 

Dia 6: Mykonos - Paros 

Pela  parte  da  manhã  transferência  ao  porto  de Mykonos 

para embarcar no ferry em direção a ilha de Paros. Na sua 

chegada na ilha, encontro com nosso assistente, 

transferência ao seu hotel. Alojamento. Resto do dia livre. 

Dia 7: Paros 

Dia livre para explorar a ilha de Paros - uma das ilhas mais 

populares do Mar Egeu. 

Dia 8: Paros - Santorini 

Pela parte da manhã transferência ao porto de Paros para 

embarcar no ferry em direção a ilha de Santorini. Na sua 

chegada na ilha, encontro com o nosso assistente e 

transferência ao seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dias 9 & 10: Santorini 

Dias livres nesta magnífica ilha de tirar 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 

particularidades 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.  

Dia 11: Santorini - Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã ao aeroporto para o seu 

vôo  de regresso a Atenas. Já em Atenas, embarque e 

conexão para seu vôo  internacional e retorno ao seu  país  

de origem. 
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ARQUIMEDES VALORES 
01/04/2023—23/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.809, 1.864, 1.717,

EXCLUSIVO 3.723, 2.295, 2.017,

VIP 4.720, 2.830, 2.410,

24/04/2023—12/05/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

23/05/2023—03/06/2023 & 20/09/2023—04/10/2023 13/05/2023—22/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.746, 1.833, 1.686,

EXCLUSIVO 3.523, 2.200, 1.906,

VIP 4.510, 2.662, 2.305,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.114, 2,022, 1.827,

EXCLUSIVO 4.038, 2.473, 2.095,

VIP 5.035, 3.093, 2.715,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.303, 2.127, 1.917,

EXCLUSIVO 4.615, 2.725, 2.305,

VIP 5.665, 3.250, 2.830,

13/06/2023—26/06/2023 04/06/2023—12/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.670, 2.316, 2.085,

EXCLUSIVO 5.035, 2.988, 2.442,

VIP 5.980, 3.429, 3.019,

27/06/2023—03/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.22
7,5.
455, 

2.620, 2.305,

EXCLUSIVO 5195 3.250, 2.620,

VIP 6.642, 3.723, 3.261,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.723, 2.442, 2.200,

EXCLUSIVO 5.198, 3.040, 2.463,

VIP 6.295, 3.723, 3.250,

04/07/2023—18/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.563, 2.757, 2.44
2,

EXCLUSIVO 5.770, 3.355, 2.830,

VIP 7.345, 4.143, 3.565,

Suplemento para navio rapido Pireu/ Mykonos 40, 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

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.599, 2.757, 2.410,

EXCLUSIVO 5.665, 3.355, 2.830,

VIP 7.345, 4.153, 3.660,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.943, 2.541, 2.284,

EXCLUSIVO 5.455, 3.135, 2.620,

VIP 6.505, 3.670, 3.355,

19/07/2023—26/08/2023 

27/08/2023—19/09/2023 
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 HERÁCLITO 
   O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

“Quem não  sabe escutar, não sabe falar” 

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Creta com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 I ngressos aos locais históricos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu – Mykonos – Santorini - Creta

 Bilhete de avião Creta – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário 

De Abril  a Outubro: Diariamente 

Itinerario: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente 

etransferência  ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da 

Acrópole.  Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas - Mykonos 

Cedo e pela parte da manhã transferência ao porto de Pireu 

para embarcar no ferry para a ilha de Mykonos.Na sua 

chegada na ilha, encontro com o nosso assistente e 

transferência ao seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dias 4 & 5:  Mykonos 

Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua incompará-

vel beleza: aproveite bem o sol, as praias e o mar. Durante a 

noite aproveite bem da agitada e movimentada vida noturna 

desta ilha. 

Dia 6: Mykonos - Santorini 

Pela parte da manhã transferência ao porto de Mykonos 

para embarcar no ferry em direção a ilha de Santorini. Na 

sua chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dia 7: Santorini 

Dias livres nesta magnífica ilha de tirar 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 particularidades 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.  

Dia 8: Santorini - Creta 

Pela parte da manhã transferência ao porto de Thira para 

embarcar no ferry  em direção a ilha de Creta. Na sua chegada 

na ilha, encontro com nosso assistente e transferência ao seu 

hotel. 2 dias livres para aproveitar da maior ilha da Grécia. 

Dias 9 & 10: Creta 

2 dias livres para aproveitar da maior ilha da Grécia. 

Dia 11: Creta - Atenas - Aeroporto 
Transferência na parte da manhã ao aeroporto para o seu vôo 
e regresso a Atenas. Já em Atenas, embarque e conexão para 
seu vôo  internacional e retorno ao seu  país de origem.  
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HERÁCLITO VALORES 

Suplemento para navio rapido Pireu/ Mykonos 40, 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 

01/04/2023—23/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.988, 2.064, 1.917,

EXCLUSIVO 3.880, 2.442, 2.137,

VIP 4.374, 2.767, 2.431,

24/04/2023—12/05/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

23/05/2023—03/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.292, 2.221, 2.000,

EXCLUSIVO 4.195, 2.578, 2.253,

VIP 4.720, 2.967, 2.610,

13/05/2023—22/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.904, 2.043, 1.864,

EXCLUSIVO 3.597,
3.597,

2.337, 2.032,

VIP 4.090, 2.615, 2.331,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.345, 2.263, 2.074,

EXCLUSIVO 4.458, 2.725, 2.358,

VIP 4.962, 3.093, 2.725,

13/06/2023—26/06/2023 04/06/2023—12/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.712, 2.452, 2.216,

EXCLUSIVO 4.983, 3.040, 2.599,

VIP 5.413, 3.303, 2.883,

27/06/2023—03/07/2023 & 27/08/2023—19/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.174, 2.652, 2.347,

EXCLUSIVO 5.140, 3.072, 2.620,

VIP 5.959, 3.518, 3.072,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.712, 2.452, 2.216,

EXCLUSIVO 5.140, 3.061, 2.620,

VIP 5.875, 3.481, 3.009,

04/07/2023—18/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.311, 2.736, 2.447,

EXCLUSIVO 5.340, 3.20
8,

2.793,

VIP 6400, 3.775, 3.334,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.321, 2.741, 2.447,

EXCLUSIVO 5.413, 3.198, 2.788,

VIP 6.432, 3.750, 3.308,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.339, 2.284, 2.095,

EXCLUSIVO 4.405, 2.704, 2.326,

VIP 5.035, 3.040, 2.757,

19/07/2023—26/08/2023 

20/09/2023—04/10/2023 
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 EPÍCTETO 
  O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

“Querias ser livre. Para essa liberdade,  só há  um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós” 

O Programa Inclui: 

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Paros com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Ios com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais Arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireus – Mykonos – Paros -  Íos - Pireu

 Todas as transferências segundo o itinerário

Desde Abril  até Outubro: Diariamente 

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da 

Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas - Mykonos 

Cedo na parte da manhã transferência ao porto de Pireu 

para embarcar no ferry em direção a ilha de Mykonos.Na sua 

chegada na ilha, encontro com o nosso assistente e 

transferência ao seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dias 4 & 5: Mykonos 

Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua incompará-

vel beleza: aproveite bem o sol, as praias e o mar. Durante a 

noite aproveite bem da agitada e movimentada vida noturna 

desta ilha. 

Dia 6: Mykonos - Paros 

Na parte da manhã  transferência ao porto de Mykonos para 

embarcar no ferry em direção a ilha de Paros. Na sua 

chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dia 7: Paros 

Dia livre para explorar a ilha de Paros - umas das ilhas mais 

populares do Mar Egeu. 

Dia 8: Paros - Íos 

Na parte da manhã transferência ao porto de Paros para 

embarcar no ferry em direção  a ilha de Íos . Na sua chegada 

na ilha, encontro com nosso assistente e transferência ao seu 

hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 9: Íos 

Dias livres nesta magnífica ilha. 

Dia 10: Íos - Atenas 

Na parte da manhã,  transferência ao porto de Íos para 

embarcar no ferry em direção  a Atenas. Chegada em Atenas, 

e transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 11: Atenas - Aeroporto 

Transferência na parte da manhã para seu vôo  internacional e 

retorno ao seu  país de origem. 
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EPÍCTETO VALORES 

Suplemento para navio rapido Pireu / Mykonos 40, 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

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.809, 1.780, 1.623,

EXCLUSIVO 3.670, 2.211, 1.854,

VIP 4.395, 2.641, 2.211,

10/04/2023—12/05/2023 

23/05/2023—03/06/2023 & 20/09/2023—04/10/2023 

13/05/2023—22/05/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.072, 1.990, 1.728,

EXCLUSIVO 3.880, 2.284, 1.917,

VIP 4.647, 2.767, 2.337,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.282, 2.011, 1.780,

EXCLUSIVO 4.353, 2.515, 2.095,

VIP 4.720, 2.788, 2.442,

13/06/2023—26/06/2023 

04/06/2023—12/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.439, 2.148, 1.885,

EXCLUSIVO 4.605, 2.788, 2.268,

VIP 5.350, 3.051, 2.620,

27/06/2023—03/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.880, 2.410, 2.095,

EXCLUSIVO 5.245, 3.040, 2.494,

VIP 6.159, 3.471, 2.967,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.618, 2.295, 2.095,

EXCLUSIVO 4.699, 2.935, 2.305,

VIP 5.980, 3.408, 2.935,

04/07/2023—18/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.311, 2.620, 2.232,

EXCLUSIVO 5.560, 3.250, 2.704,

VIP 6.715, 3.786, 3.271,

19/07/2023—26/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.363, 2.620, 2.242,

EXCLUSIVO 5.770, 3.282, 2.725,

VIP 6.852, 3.812, 3.297,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.74, 2.394, 2.116,

EXCLUSIVO 5.067, 2.893, 2.421,

VIP 5.844, 3.292, 2.862,

27/08/2022—19/09/2022 
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 PÍNDARO 
  O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

“O dia precedente e o mestre do dia seguinte”  

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Creta com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Rodes com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais históricos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios ferry Pireu –  Santorini - Creta

 Bilhetes de avião  Heraklion  - Rodes  – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário 

Desde Abril  até Outubro: Diariamente 

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita 

da Acrópole.  Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas - Santorini 

Pela manhã, transferência ao porto de Pireu para 

embarcar no ferry em direção a ilha de Santorini. Na sua 

chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 4 & 5: Santorini 

Dias livres nesta magnífica ilha de tirar 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 

particularidades 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.  

Dia 6: Santorini - Heraklio, Creta 

Na parte da manhã, transferência ao porto de Thira para 

embarcar no ferry em direção a ilha de Creta. Na sua 

chegada em Heraklio, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 7 & 8: Creta 

Dois dias livres para explorar esta magnífica ilha. 

Dia 9: Heraklio Creta - Rodes 

No horário indicado  de acordo com o seu vôo, transferência 

desde seu hotel até o aeroporto de Heraklio. Embarque e 

saída com seu vôo em direção a ilha de Rodes. Na sua 

chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dia 10: Rodes 

Rodes é também conhecida como  a  ilha  dos  Cavaleiros 

Cruzados da Ordem de São João. Não  perca a oportunidade 

de visitar a famosa Acrópole de Lindos no topo da 

montanha, e o centro da cidade de Rodes Antiga - com suas 

características medievais. 

Dia 11: Rodes - Atenas - Aeroporto 

Transferência desde seu hotel até o aeroporto de Rodes, e 

saída com seu vôo de regresso a Atenas. Já em Atenas, 

embarque e conexão para seu vôo internacional retorno ao 

seu  país de origem.  
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PÍNDARO VALORES 

Suplemento para navio rapido Pireu/ Santorini 50, 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

11/04/2023—23/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.914, 2.064, 1.917,

EXCLUSIVO 3.744, 2.442, 2.216,

VIP 4.253, 2.799, 2.536,

24/04/2023—12/05/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

23/05/2023—03/06/2023 

13/05/2023—22/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.788, 2.022, 1.864,

EXCLUSIVO 3.397, 2.326, 2.095,

VIP 3.912, 2.673, 2.442,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.914, 2.064. 1.917,

EXCLUSIVO 3.912, 2.557, 2.274,

VIP 4.510, 2.951, 2.620,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.988, 2.158, 2.022,

EXCLUSIVO 3.975, 2.578, 2.295,

VIP 4.815, 3.082, 2.804,

13/06/2023—26/06/2023 

04/06/2023—12/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.250, 2.253, 2.085,

EXCLUSIVO 4.227, 2.694, 2.410,

VIP 4.857, 3.145, 2.841,

27/06/2023—03/07/2023 & 27/08/2023—19/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.387, 2.368, 2.200,

EXCLUSIVO 4.510, 2.862, 2.547,

VIP 5.350, 3.355, 3.072,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.250, 2.253, 2.085,

EXCLUSIVO 4.300, 2.757, 2.421,

VIP 5.098, 3.187, 2.893,

04/07/2023—26/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.670, 2.515, 2.305.

EXCLUSIVO 4.615, 2.830, 2.536,

VIP 5.434, 3.408, 3.166,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.040, 2.148, 2.011,

EXCLUSIVO 3.933, 2.526, 2.284,

VIP 4.689, 3.040, 2.820,

20/09/2023—04/10/2023 
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 TEMÍSTOCLES 
  O programa é operado durante o verão 09 Dias  -  08 Noites   

 “Tenho comigo dois deuses,  a Persuasão e  a Compulsão”  

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Creta com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Rodas com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole  sem o museu 

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de avião  Atenas -Heraklion  - Rodes – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário

Desde Abril  até Outubro: Diariamente 

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita 

da Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas - Heraklion, Creta 

Na parte da manhã, transferência ao aeroporto de 

Atenas e saída com seu vôo para Heraklion. Na sua 

chegada em Heraklion, encontro com o nosso assistente 

e transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 4 & 5: Creta 
Dois dias livres para explorar esta magnífica ilha. 

Dia 6: Heraklion Creta  - Rodes 

No horário indicado e de acordo com o seu vôo, transferência 

desde seu hotel até o aeroporto de Heraklion. Embarque e 

saída com seu vôo em direção a ilha de Rodes. Na sua chegada 

na ilha, encontro com nosso assistente e transferência ao seu 

hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 07 & 08: Rodes 

Rodes é também conhecida como  a  ilha  dos  Cavaleiros 

Cruzados da Ordem de São João. Não  perca a oportunidade 

de visitar a famosa Acrópole de Lindos no topo da montanha, 

e o centro da cidade de Rodes Antiga - com suas 

características medievaisis dias livres para explorar esta 

magnífica ilha. 

Dia 09: Rodes - Atenas - Aeroporto  

Transferência desde seu hotel até o aeroporto de Rodes, e 

saída com seu vôo de regresso a Atenas. Já em Atenas, 

embarque e conexão para seu vôo internacional retorno ao 

seu  país de origem.  
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TEMÍSTOCLES VALORES 

*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

11/04/2023—23/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.547, 1.938, 1.780,

EXCLUSIVO 3.219, 2.190, 1.990,

VIP 3.387, 2.389, 2.179,

24/04/2023—22/05/2023 &  05/10/2023—26/10/2023 

13/06/2023—26/06/2023 23/05/2023—12/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.468, 1.875, 1.738,

EXCLUSIVO 3.051, 2.148, 1.885,

VIP 3.303, 2.347, 2.148,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.589, 1.948, 1.812,

EXCLUSIVO 3.229, 2.00, 2.032,

VIP 3.387, 2.394, 2.179,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.652, 1.980, 1.854,

EXCLUSIVO 3.408, 2.274, 2.095,

VIP 3.691, 2.473, 2.247,

19/07/2023—26/08/2023 27/06/2023—18/07/2023 & 27/08/2023—19/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.515, 1.938, 1.812,

EXCLUSIVO 3.297, 2.295, 2.116,

VIP 3.502, 2.505, 2.274,

20/09/2023—04/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.578, 1.938, 1.812,

EXCLUSIVO 3.177, 2.179, 2.022,

VIP 3.261, 2.337, 2.179,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.904, 2.179, 2.011,

EXCLUSIVO 3.775, 2.421, 2.211,

VIP 3.985, 2.704, 2.515,
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 PÉRICLES 
  O programa é operado durante o verão 12 Dias  -  11 Noites   

“Temo mais os nossos erros que os planos dos nossos inimigos” 

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Rodes com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios  ferry Pireu –  Mykonos - Santorini 

 Bilhetes de avião  Santorini – Atenas - Rodes  – Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário

Desde Abril até Outubro: Diariamente 

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da 

Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas – Mykonos 

Cedo na parte da manhã transferência ao porto de Pireu para 

embarcar no ferry em direção a ilha de Mykonos.Na sua 

chegada na ilha, encontro com o nosso assistente e 

transferência ao seu hotel.Resto da tarde livre. 

Dias 4 & 5:  Mykonos 

Dias livres 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 

Dia 6: Mykonos – Santorini 

Na parte da manhã transferência ao porto de Mykonos 

para embarcar no ferry em direção a ilha de Santorini. Na 

sua chegada na ilha, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 

Dias 7 & 8: Santorini 

Dias livres nesta magnífica ilha de tirar 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 

particularidades 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.  

Dia 9: Santorini – Rodes 

Na parte da manhã transferência ao aeroporto de Thira 

para embarcar no vôo em direção a ilha de Rodes via 

Atenas . Na sua chegada na ilha,  transferência ao seu 

hotel. 

Dias 10 & 11: Rodes 

Dois dias livres para aproveitar uma das maiores ilhas da 

Grécia 

Dia 12: Rodes - Atenas – Aeroporto 

Transferência na parte da manhã ao aeroporto para o seu 

vôo de regresso a Atenas. Já em Atenas, embarque e 

conexão para seu vôo internacional e retorno ao seu  país 

de origem. 
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PÉRICLES VALORES 
01/04/2023—23/04/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.009, 2.169, 2.064,

EXCLUSIVO 4.248, 2.715, 2.389,

VIP 4.962, 3.114, 2.757,

24/04/2023—12/05/2023 & 05/10/2023—26/10/2023 

23/05/2023—03/06/2023 13/05/2023—22/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.967, 2.132, 2.006,

EXCLUSIVO 3.985, 2.620, 2.326,

VIP 4.647, 2.998, 2.694,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.355, 2.337, 2.190,

EXCLUSIVO 4.615, 2.883, 2.515,

VIP 5.424, 3.355, 2.956,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.408, 2.410, 2.253,

EXCLUSIVO 4.825, 3.009, 2.620,

VIP 5.697, 3.187, 3.103,

13/06/2023—26/06/2023 04/06/2023—12/06/2023 & 20/09/2023—04/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.775, 2.568, 2.379,

EXCLUSIVO 5.455, 3.303, 2.830,

VIP 6.054, 3.681, 3.250,

27/06/2023—03/07/2023 & 27/08/2023—19/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.300, 2.872, 2.620,

EXCLUSIVO 5.665, 3.534, 3.040,

VIP 6.715, 4.1433, 3.670,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.880, 2.631, 2.410,

EXCLUSIVO 5665, 3.560, 3.035,

VIP 6.715, 4.090, 3.586,

04/07/2023—18/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.647, 3.093, 2.778,

EXCLUSIVO 6.085, 3.639, 3.177,

VIP 7.345, 4.384, 3.954,

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 4.668, 3.103, 2.799,

EXCLUSIVO 6.085, 3.639, 3.187,

VIP 7.345, 4.405, 3.975,

19/07/2023—26/08/2023 

Suplemento para navio rapido Pireu/ Mykonos 40, 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
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 DIONISIO 
  O programa é operado durante o verão 10 Dias  -  09 Noites   

“A história é filosofia, com exemplos” 

O Programa Inclui: 

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Cefalonia com café da manhã**

 3 noites de hospedagem em Zakynthos com café da manhã **

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios ferry Cefalônia-Zakynthos 

 Bilhetes de avião  Atenas –Cefalônia /Zakynthos –Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário

Maio-Outubro/Diariamente 

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atena 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita 

da Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3 – Atenas - Cefalônia 

Transferência ao aeroporto de Atenas para pegar o vôo 
em direção a ilha de Cefalonia. Chegada  e transferência 
ao hotel. Resto do dia livre.  

Dias 4 & 5:  Cefalônia 
 Disfrute de dois dias inteiros na maior ilha do mar Jônico 
e a sua incomparavel beleza. Terá oportunidade de apro-
veitar a beleza das praias , explorar a cidade de Argosto-
li, a pitoresco povoado de Assos, e a vila cosmopolita de 
Fiskardo. Cefalônia e também conhecida pela sua gastro-
nomia local.   

Dia 6: Cefalônia - Zakynthos  
Transferência ao porto de Cefalônia para embarcar no 
ferry em direção a ilha de Zakynthos. Na chegada, trans-
ferência ao hotel . Resto de dia livre.  

Dia 7 & 8 : Zakynthos 
Terá dois dias inteiros para usufruir da magnifica ilha de Zakynt-
hos. Oportunidade para explorar a ilha com as suas praias de 
águas azuis turquesa como por exemplo a famosa Praia Nava-
gio, conhecido lugar de um naufrágio do ano 1980 numa baia 
que se aninha entre falésias   

Dia 9: Zakynthos – Atenas  
Transferência ao aeroporto de Zakynthos para o vôo  em di-
reção a Atenas . Chegando, transferência para o hotel, e hospe-
dagem por uma noite. Resto do dia livre.  

Dia 10: Atenas - Aeroporto 
Transferência do hotel ao aeroporto de Atenas para o vôo de 
partida.  
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DIONISIO VALORES 

*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
** Nas ilhas de Kefalonia e Zakynthos, os traslados são em inglês

01/05/2023—25/05/2023 26/05/2023—03/07/2023 & 01/09/2023—30/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.883, 1.959, 1.696, 

EXCLUSIVO 3.282, 2.116, 1.848, 

VIP 4.006, 2.599, 2.253, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.135, 2.058, 1.759, 

EXCLUSIVO 3.492, 2.200, 1.927, 

VIP 4.720, 2.967, 2.547, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.219, 2.158, 1.875, 

EXCLUSIVO 3.901, 2.400, 2.095, 

VIP 5.350, 3.292, 2.788, 

04/07/2023—31/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.904, 1.990, 1.696, 

EXCLUSIVO 3.271, 2.127, 1.864, 

VIP 4.368, 2.673, 2.295, 

01/10/2023—15/10/2023 
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 ARISTÓFANES 
O programa é operado durante o verão 10 Dias  -  09 Noites   

“Deixe cada homem exercer a arte que conhece.” 

Maio-Outubro/Diariamente 

Itinerario: 

Dia 1: Atenas 
Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atenas 
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a 
visita da Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3: Atenas – Milos 
Cedo  pela  da manhã, transferência ao porto de Pireu 
para embarcar no ferry em direção a ilha de Milos. 
Na sua chegada na ilha, transferência ao seu 
hotel.Resto da tarde livre. 

Dia 4 & 5:  Milos 
Desfrute do seu dia na encantadora ilha de Milos com 
mais de 75 pequenas praias com águas turquesas e 
cristalinas , rochedos multicolores e costas enbran-
quiçadas. 

Dia 6: Milos – Santorini 
 Transferência ao porto de Milos para embarcar no 

ferry em direção a ilha de Santorini. Na sua chegada 

na ilha, encontro com o nosso assistente e 

transferência ao seu hotel. 

Resto do dia livre. 

Dia 7: Santorini  
Terá um dia inteiro libre nesta esplêndida ilha. Surpreenda-se 
com a beleza peculiar da cidade de Fira com ruas estreitas e 
cafeterias com vista para o caldeirão vulcânico. 

Dia 8: Santorini – Mykonos 
Transferência ao porto de Santorini para embarcar no ferry em 
direção a ilha de Mykonos. Na sua chegada na ilha, encontro 
com o nosso assistente e transferência ao seu hotel.Resto da 
tarde livre. 

Dia 9:  Mykonos  
Oportunidade para explorar esta famosa ilha de incomparável  
beleza , desfrute das praias e do sol. Pela  noite , diverta-se com 
a vida nocturna agitada da ilha. 

Dia 10: Mykonos  -Aeroporto de Atenas 
Transferência  desde seu hotel em Mykonos para o vôo  em 
direção a Atenas .  

O Programa Inclui: 

 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Milos com café da manhã**

 2 noites de hospedagem em Santorini com café da manhã

 2 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole sem o museu

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios  ferry Pireu-Milos-Santorini-Mykonos 

 Bilhete de avião  Mykonos-Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário
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01/05/2023—22/05/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.725, 1.875, 1.675, 

EXCLUSIVO 3.628, 2.274, 2.022, 

VIP 4.930, 2.935, 2.568, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2.862, 1.938, 1.738, 

EXCLUSIVO 4.017, 2.463, 2.200, 

VIP 5.140, 3.093, 2.720, 

23/05/2023—03/06/2023 & 20/09/2023—04/10/2023 

13/06/2023—26/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.355, 2.179, 1.906, 

EXCLUSIVO 4.668, 2.788, 2389, 

VIP 6.138, 3.565, 3.166, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.744, 2.379, 2.095, 

EXCLUSIVO 4.647, 2.715, 2.463, 

VIP 6.505, 3.702, 3.282, 

04/07/2023—18/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.145, 2.053, 1.833, 

EXCLUSIVO 4.343, 2.620, 2.337, 

VIP 5.760, 3.387, 2.935, 

04/06/2023—12/06/2023 

27/06/2023—03/07/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.439, 2.179, 1.948, 

EXCLUSIVO 4.437, 2.757, 2.337, 

VIP 5.938, 3.387, 3.124, 

19/07/2023—26/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.754, 2.389, 2.116, 

EXCLUSIVO 4.825, 2.862, 2.547, 

VIP 6.295, 3.565, 3.303, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 3.240, 2.148, 1.906, 

EXCLUSIVO 4.510, 1.728, 2.410, 

VIP 5.613, 3.303, 2.935, 

27/08/2023—19/09/2023 

ARISTÓFANES VALORES 

*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

** na ilha de Milos as transferências são em língua inglesa  
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VIAGEM “AMANDO- TE EM SANTORINI” 

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

Quem não se ama não pode amar ninguém – William Shakespeare 

O programa inclui: 

 4 noites no hotel  em Santorini 5 *  em quarto standard

 Bebida de boas-vindas e presente grego

 Dia inteiro “Akrotori- sítio arqueológico - Emborio - Praia de Perivolos - Vinícola

- Profitis-Oia em regular

 Caminhada com um assistente que fala inglês em Fira com transferências

regulares

 Cruzeiro de catamarã semiprivativo com pôr do sol e jantar a bordo incluídos

 Traslado de chegada e partida em Santorini em particular

 3 x 70 minutos de aulas de yoga e meditação

 * Assistente que fala inglês e / ou espanhol na chegada e partida

 * Instrutor de yoga que fala inglês

15 Maio–   15 Outubro/Diariamente  
Itinerário: 

Dia 1. Chegada a Santorini 
Chegada, boas-vindas e transfer privado ao seu hotel. Tempo livre 

Dia 2 "Visita ao sítio arqueológico de Akrotiri - Emborio - Praia de 
Perivolos - Vinícola- Profitis-Oia 

Meditação matinal 70 min. Aula de hatha Yoga interna ou externa 
(dependendo do clima) Delicioso e saudável café da manhã. Primeiro, 
você visitará o sítio arqueológico de Akrotiri e aprenderá sobre um dos 
assentamentos pré-históricos mais importantes da Grécia. Explore uma 
das mais antigas e autênticas vilas tradicionais de Santorini Emborio. O 
próximo ponto de interesse do passeio é a praia de Perivolos, onde você 
pode nadar nas águas cristalinas ou almoçar lá. O passeio continua até 
uma vinícola local para aprender tudo sobre ela, degustar alguns dos 
melhores vinhos locais! Termine seu passeio com uma breve parada no 
pico mais alto da ilha, a montanha e o mosteiro Profitis Helias! Traslado 
para a popular cidade de Oia, onde você terá tempo livre para passear 
pela cidade e assistir ao famoso pôr do sol! O passeio começará e 
terminará nos pontos d e encontro do hotel. 

Dia 3, dia livre. À tarde, caminhada pela capital de Santorini, Fira 

Meditação matinal 70 min. Aula de hatha ioga interna ou externa 
(dependendo do clima) Delicioso e saudável café da manhã. Tempo para 
relaxar, praia, piscina, spa, massagens ou qualquer outra atividade que 
desejar (não incluso no preço). À tarde, pego você para ir à cidade de 
Fira; caminhe com seu assistente especializado, que lhe mostrará os 
pontos turísticos da capital da ilha. 

Dia 4 - Mini cruzeiro catamarã semi-privativo ao pôr do sol 

Neste dia teremos um momento de meditação sobre o amor 
próprio para desfrutar de nossa tarde navegando por esta ilha 
mágica. 70 min. Aula de hatha ioga interna ou externa 
(dependendo do clima) Delicioso e saudável café da manhã. 
Tempo livre até o seu traslado do ponto de encontro de sua 
estadia ao porto. O cruzeiro começa na Baía de Amoudi ou no 
porto de Athinios. A primeira parada é na Red & White Beach * 
para nadar, Akrotiri e Indian Rock, Ancient Light House, 
navegue além de Aspronisi. Jantar a bordo. A próxima parada 
será nas fontes termais e a última parada abaixo da pitoresca 
cidade de Oia para assistir ao pôr do sol. Retorne ao porto e 
traslado de volta ao hotel. 

* Os hóspedes devem trazer toalhas e algumas roupas quentes
da brisa da tarde. 

* Todos os iates e barcos na Grécia não podem atacar
diretamente na praia. O capitão seleciona os melhores locais
para nadar e mergulhar, o mais próximo possível da praia, 
dependendo do clima. 

Dia 5 - Traslado de "volta para casa" em Santorini incluido Café 
da manhã. Traslado privado ao aeroporto ou porto de 
Santorini está incluso em seu programa. Você também tem a 
possibilidade de adicionar noites em Atenas ou em qualquer 
outro destino na Grécia que você prefira (com um custo 
adicional, não incluído no preço do pacote, teremos o maior 
prazer em ajudá-lo em tudo que você precisa, para que sua 
estadia continue seja um sonho tornado realidade 
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“AMANDO-TE EM SANTORINI” 

O programa NÃO inclui 

Nada que não esteja claramente especificado como incluído 

Taxa de entrada no local de Akrotiri em € 12 p.p. 

Passagens aéreas ou ferries de e para Santorini (podemos citá-lo, bem como 
qualquer extensão para Atenas ou outro destino grego). 

Novas taxas de hotel a serem pagas no local diretamente ao hotel. 

* Observações: Os passeios não incluem nada que não esteja claramente 
especificado conforme listado acima.

• Todos os hotéis utilizados nas viagens são os mencionados ou 
semelhantes dependendo da disponibilidade no momento da reserva.

* Os horários e programas de excursão devidos à Covid-19 podem ser
alterados de última hora pelos fornecedores.

“Tudo começa e acaba na sua mente. 
 Aquilo ao qual você dá poder ... tem poder sobre você.” 

15/05/2023—03/06/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 3.129, 2.048, 1.827, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 3.387, 2.153, 1.890, 

04/06/2023—07/07/2023 

08/07/2023—18/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 3.591, 2.258, 1.995, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 3.423, 2.174, 1.922, 

19/09/2023—15/10/2023 
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            Viagem para a luz 

    "Mykonos enérgico e brilhante" 

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

“Sabedoria é saber que nada sou, amor é saber que sou tudo e minha vida se move entre eles. ” 
Sri Nisargadatta Maharaj 

O programa inclui: 

 4 Noites em Hotel de 5* em quarto standard

 Bebida de boas-vindas e presente grego típico

 Um passeio de safári de jipe de aventura 4X4 regularmente.

 Passeio a pé pela cidade de Mykonos com assistente que fala inglês ou 

espanhol, incluindo embarque e desembarque no hotel

 Excursão Kaiki de 6 horas para Rhenia / Ilha Delos com refeição de churrasco - 

Incluído no Regular

 Taxas de entrada para o site Delos.

 Transfer de chegada e saída para Mykonos em privado.

 4 sessões de yoga e meditação de 70 min.

 * Assistente em inglês e/ou espanhol na chegada e na partida

 * Instrutora de yoga f em inglês

15 Maio— 15 Outubro/Diariamente  

ITINERÁRIO: 
Dia 1. Passeio a pé em Mykonos 
Ao chegar em Mykonos, você será transferido para o hotel. Tempo 
livre e almoço por conta própria. Meditação da tarde e sessão 
terapêuticas de Yin Yoga Pick up para transfer para "Chora" a cidade 
de Mykonos, tempo livre na cidade onde você pode fazer parte da 
conhecida vida noturna do local, com restaurantes e lojas abertas até 
tarde da noite, esperamos você voltar para o hotel por volta das 
00:00. Jantar livre, não incluído 

Dia 2.- Mykonos - Cruzeiro Rhenia/Delos 
Sessão matinal de hatha yoga e meditação indoor ou outdoor 
(dependendo do clima) Café da manhã delicioso e saudável. Pickup 
do seu hotel para a cidade de Mykonos para o seu cruzeiro de um dia 
com kaiki tradicional 10:30 Nosso navio de cruzeiro sairá do antigo 
porto de Mykonos e chegará aproximadamente 45 minutos depois na 
ilha de Rhenia. Ancoraremos em uma praia deserta onde você terá 
tempo para tomar banho em suas águas cristalinas, tomar sol na 
areia da praia ou passear pelo local. O almoço estará esperando por 
você a bordo depois com iguarias caseiras e sabor grego! O menu 
inclui Barbeque Souvlaki (frango/porco), salada grega, tzatziki, arroz, 
pão e fruta da época. Por volta das 14h30 navegaremos até a ilha de 
Delos para admirar o sítio arqueológico (entrada incluída). Se você 
não quiser ver Delos, seu capitão também lhe dará a oportunidade de 
visitar outra praia perto de Delos e continuar nadando enquanto o 
resto do grupo explora o local de nascimento de Apollo. Por volta das 
16h30 iniciaremos a viagem de volta a Mykonos e ao Porto Velho 
após um dia cheio de diversão e lembranças únicas. Jantar livre, não 
incluído 

Dia 3.- Mykonos – Aventura 4x4  
Sessão matinal de hatha yoga e meditação indoor ou outdoor 
(dependendo do clima) Café da manhã delicioso e saudável. 
10:00 Embarque para um dia cheio de aventuras em seu 4x4 Partindo 
da costa até a praia de Houlakia e de lá até o farol, depois passaremos 
pela área de Marathi, passando pela represa e praia de Panormos, até 
a Baía de Agios Sostis. Na área de Ano Mera faremos uma parada em 
Paleokastro, as ruínas de um castelo veneziano. Exploraremos os 
arredores da área, sua agricultura e a antiga mina abandonada nas 
proximidades. Tempo livre para almoço em pitoresco restaurante 
típico. Em seguida, continuamos ao longo da costa sul e passamos por 
Kalafatis e Kalo Livadi pela área verde de Halara. Nossa próxima parada 
é na praia de Agrari, onde teremos tempo para tomar um café e nadar. 
De lá, voltamos para a cidade de Mykonos, tendo como último 
destaque do passeio uma parada para fotos no antigo castelo acima da 
cidade. 19:30 Após este dia de aventura teremos uma tarde tranquila, 
uma breve meditação e depois tempo livre para relaxar. Jantar livre, 
não incluído 

Dia 4.- Mykonos - Dia de praia   
Sessão matinal de hatha yoga e meditação indoor ou outdoor 
(dependendo do clima) Café da manhã delicioso e saudável. Dia livre 
na praia, você pode praticar esportes aquáticos como paddle, caiaque, 
esqui aquático, etc. Aproveite as instalações do hotel ou relaxe com 
uma massagem no spa do hotel. Tempo livre e almoço por conta 
própria. Jantar livre, não incluído 

Dia 5.- Partida - Aeroporto ou hotel?  
Café da manhã, saída de Mykonos, traslado ao porto ou aeroporto de 
Mykonos. Também tem a possibilidade de adicionar noites em Atenas 
ou qualquer outro destino na Grécia que preferir (com um custo 
adicional, não incluído no preço do pacote, teremos todo o gosto em 
ajudá-lo em tudo o que necessitar, para que a sua estadia continue ser 
um sonho tornado realidade. 

** A ordem das excursões é indicativa e será definida no dia das 
excursões de acordo com a data de chegada na confirmação da sua 
reserva. 



 72 

"Mykonos enérgico e brilhante"

O programa NÃO inclui 

• Nada que não esteja claramente especificado como incluído

• Passagens aéreas ou balsas de e para Mykonos (podemos citá-lo,
bem como qualquer extensão para Atenas ou outro destino grego).
• Novas taxas de hotel a serem pagas no local diretamente ao ho-
tel.

* Notas: NÃO inclui nada que não esteja claramente especificado
conforme listado acima
• Todos os hotéis utilizados nas viagens são os mencionados ou 
semelhantes dependendo da disponibilidade no momento da reser-
va.
* Os horários e programas de excursão devidos à Covid-19 podem
ser alterados de última hora pelos fornecedores. 

15/05/2023—06/06/2023 & 10/09/2023—16/09/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 4.247, 2.718, 2.343, 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 4.608, 2.898, 2.464, 

07/06/2023—12/06/2023 & 28/08/2023—09/09/2023 

13/06/2023—03/07/2023 & 20/08/2023—27/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 5.022, 3.105, 2.599, 

04/07/2023—19/08/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 5.670, 3.430, 2.846, 

17/09/2023—15/10/2023 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 3.855, 2.522, 2.167,
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Extensões 
Se quiser prolongar a sua estadía na Grécia, proporcionamos a oportunidade de, através dos seguintes 

programas, visitar o mágico sítio  de Delfos e os imponentes mosteiros de Meteora.  

  29/04/2023—24/06/2023 & 26/08/2023—28/10/2023 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 436, 310, 294, 

EXCLUSIVO 494, 352, 342,

VIP 588, 405, 389,

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 436, 310, 294, 

EXCLUSIVO 473, 342, 336, 

VIP 573, 389, 378, 

01/04/2023—22/04/2023 & 01/07/2023—19/08/2023 

Extensão de 2 dias para Delfos & Meteora 

Partidas a cada segunda-feira de Juhlio 04 de Setembro 26 (incluído) 

Segunda-feira: Partida para Delfos. Visita ao recinto arqueologico e museu, a  

continuar para jantar e pernoitar no hotel de Kalambaka 

Terça-feira: Visite os mosteiros de Meteora, de volta para Atenas, com uma curta 

Paragem nas Termópilas. Pernoite no hotel de Atenas  

Pacote de extensão inclui 

 Ônibus, com guia de fala espanhola

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia

 uma noite no hotel de Kalambaka em meia pensão e uma noite no hotel de 

Atenas com café da manhã

04/09/2023—25/09/2023 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 436, 310, 294, 

EXCLUSIVO 494, 352, 342, 

VIP 588, 405, 389, 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 436, 310, 294, 

EXCLUSIVO 473, 342, 336, 

VIP 573, 389, 378,

03/07/2023—28/08/2023 

Extensão de 2 dias para Delfos & Meteora 

Saídas a cada sexta-feira durante toda a temporada   

Sexta-feira: Partida para Delfos.  

Visita ao sítio  arqueológico e museu. Viagem em direção 

Kalambaka. Alojamento e jantar no hotel.  

Sábado: Visita dos mosteiros de Meteora, e viagem em direção Atenas, com 

curta parada nas Termópilas. Pernoite no  hotel de Atenas 

Pacote de extensão inclui: 

 Ônibus, com guia de fala espanhola 

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia 

 uma noite em Kalambaka no hotel meia pensão e uma noite em

Atenas no hotel com café da manhã
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Excursões Organizadas 

Visita A Cidade  

Verão: Diariamente  

Inverno: Terça-feira  e Sabado 

Pela parte de manha saída para a visita da Acrópole, pasando pelo Parlamento, Túmulo ao 

Soldado Desconhecido, Teatro de Dionísio,  Arco do Adriano,  Templo de Zeus Olímpico, 

Estádio Panatenáico (onde foram realizados os Primeiros Jogos Olímpicos da Era 

Moderna), Palácio Real,   Academia,   Universidade e a Biblioteca Nacional. 

PREÇO: € 71,  por pessoa 

Cabo Sunio 

 Verão: Segunda –feira e Sexta-feira 

 Saída pela tarde, passando pelo litoral de Atenas e  pelas lindas praias de Glyfada, Vouliagmeni e  

Varkiza, para chegar ao extremo de Attica, o Cabo Sunio, onde se encontram as colunas brancas 

de mármore do famoso Templo de Poseidon. Ao longo do percurso, se poderá apreciar uma vista  

magnífica do Golfo Sarónico e as suas pequenas ilhas. Depois da visita ao Templo de Poseidon, 

tempo livre, para caminhar no promontório rochoso de Sunio . 

PREÇO: € 63,  por pessoa 

Visita  Cidade De Atenas Com Museu Da Acrópole 

Verão: Diariamente 

Inverno: Terça-feira e sábado 

Saímos para realizar o passeio panorâmico do centro histórico de Atenas. Parada no Estádio 

Panatenâico, passagem pelo o Parlamento, a Igreja Católica, o Museu da Moeda, a 

Academia, a Universidade e a Biblioteca Nacional. A seguir, visita do Museu da Acropolis, 

um museu de arquitetura moderna, onde podemos observar as coleções dos artefatos 

encontrados e relacionados com o próprio monumento da Acrópole. Finalizando, visita de 

Acrópole. 

PREÇO: € 95, por pessoa 

Um Dia Em Delfos 

Verão: Segunda -feira , Quarta—feira e Sexta-feira 

Inverno: Sexta-feira 

Excursão de um dia completo passando pelas cidades de Tebas, Livadia e Arahova, Famosas pela 

fabrição  de seus tapetes coloridos. Chegada a Delfos e visita  do sítio arqueológico, conhecido 

como o centro do mundo antigo e do museu local com a sua famosa estátua do “Auriga” de 

bronze. Almoço em Delfos. Regresso  na parte da tarde para Atenas. 

PREÇO: €116,  por pessoa 

Atenas De Noite  

 A petição 

 O tour comeca de noite com uma visita panorâmica do  porto de Pireu. Continuação  para 

um restaurante  típico e um jantar tradicional com espetáculo de danças  

folclóricas e com musica Grega. Voltamos ao hotel por  volta da meia-noite.  

PREÇO: € 78, por pessoa 

Um Dia Em Argσlida 

Verão:, Quinta feira e sábado 

Inverno: Quinta-feira 

Passando pelos pitorescos caminhos na beira do Golfo  Sarónico, chegaremos no Canal de  

Corinto. A seguir, partiremos em direção a Micenas onde visitaremos o “Porta dos Leões”, a 

Túmulo de Agamêmnon e o Palácio. Saida para Nafplio atravessando a região de Argolida. Após o 

almoço, visitaremos Epidauro e seu teatro, famoso pela sua excepcional acústica.  

Retorno a Atenas ao anoitecer. 

PREÇO: € 122, por pessoa 
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Excursões Organizadas 

Cruzeiro De Um Dia Pelas Ilhas 

De Hydra, Poros e Égina 

Diariamente durante o ano inteiro 

Pela manhã, um ônibus pega vocês do hotel e leva até o porto de Pireu para embarcar.   

A primeira ilha é Hydra, uma ilha encantadora que também é o refugio de muitos artistas. 

Tempo livre para passear e nadar. Partimos para a segunda ilha, Poros, pequeno paraíso 

da arquitetura neoclássica (com as maravilhosas vistas para o Peloponeso). 

Na terceira ilha, Égina, é possivel participar da excursão opcional ao Templo de Aféa ou 

ficar no porto e passear, experimentando os deliciosos pistaches que são a especialidade 

desta ilha. 

PREÇO: € 138, por pessoa 

Circuito Clássico De 3 Dias 

Todas as quartas-feiras durante todo o ano e todos os sábados de 03 de junho a 30 de 

setembro. 

Dia 1: Atenas - Olímpia 

Início do circuito clássico de três dias pelo Peloponeso.  Parada no Canal de Corinto. 

Continuação e visita do  famoso Teatro de Epidauro (conhecido mundialmente  

pela sua excepcional acústica). Chegaremos a Micenas para visitar o sitio  arqueológico e 

o Tumulo de Agamêmnon. Pela tarde,  atravessaremos o Peloponeso Central passando

por  Trípolis e Megalópolis chegaremos a Olímpia - berço  dos Jogos Olímpicos. Jantar e 

hospedagem.

Dia 2: Olímpia - Delfos  

Pela manha visitaremos o sitio arqueológico com o Santuário de Zeus, o Antigo Estádio 

Olímpico  e o Museu Arqueológico. Continuação pelas planícies de Élide e Acaia, passando 

pela nova ponte estaiada, a qual atravessa o golfo de Corinto entre Rion e Antírrion. 

Passando logo depois pelas  cidadezinhas pitorescas de Náfpactos (Lepanto) e Itéia, 

chegamos em Delfos. Jantar e hospedagem.  

Dia 3: Delfos - Atenas 

Pela manha cedo, visitaremos a cidade antiga de Delfos, conhecida como o centro do 

mundo antigo, visitaremos o museu local com a sua famosa estátua de bronze “Auriga” e 

o seu sitio arqueológico. Pela tarde saida em direção a Atenas. Chegada a seu  hotel.

Categoria Primeira: € 430 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 86 

Categoria Turista : € 365 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 72 

Circuito Clássico De 4 Dias Com Meteora 

Todas as quartas-feiras durante todo o ano e todos os sábados de 03 de junho a 30 de 

setembro. 

Dia 1: Atenas - Olímpia 

Inicio do circuito clássico de quatro dias pelo Peloponeso & Meteora continuação e visita 

do  famoso Teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela sua excepcional acústica).   

Chegaremos a Micenas para visitar o sitio  arqueológico e o Tumulo de Agamêmnon. Pela 

tarde,  atravessaremos o Peloponeso Central passando por  Trípolis e Megalópolis 

chegaremos a Olímpia - berço  dos Jogos Olímpicos. Jantar e hospedagem. 

Dia 2: Olímpia - Delfos 

Pela manha visitaremos o sitio arqueológico com o Santuário de Zeus, o Antigo Estádio 

Olímpico  e o Museu Arqueológico. Continuação pelas planícies de Élide e Acaia, passando 

pela nova ponte estaiada, a qual atravessa o golfo de Corinto entre Rion e Antírrion. 

Passando logo depois pelas  cidadezinhas pitorescas de Náfpactos (Lepanto) e Itéia, 

chegamos em Delfos. Jantar e hospedagem.  

Dia 3: Delfos - Meteora 

Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo antigo, visitaremos o museu local 

com a sua famosa estátua de bronze: o “Auriga”, e o seu sítio arqueológico. Logo depois 

saida em direção a Kalambaka, uma pequena cidade localizada junto ao  incrível complexo 

de Meteora e seus gigantescos rochedos. Jantar e hospedagem. 

Dia 4: Meteora - Atenas 

Pela manhã, visita de Meteora com seus centenários mosteiros repletos de incalculáveis 

tesouros históricos. O cenário é único, como se os mosteiros estivessem suspensos entre 

o céu  e a terra, no topo dos enormes rochedos de arenito. Retorno a Atenas passando 

pelas Termópilas, onde situa-se a estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao seu 

hotel de Atenas ao entardecer.

    Categoria Primeira: € 662, Duplo / Triplo por  

pessoa     Suplemento Individual: € 137, 
      Categoria Turista: € 588,Duplo / Triplo por 

pessoa      Suplemento Individual: € 114,  

Circuito De 2 Dias: Delfos E Meteora 

Todas as sextas-feiras durante todo o ano e todas as segundas-feiras de 05 de junho a 

25 de setembro. 

Dia 1: Atenas - Delfos - Kalambaka 

Inicio  da excursão de dois dias viajando em direção a Delfos, cidade conhecida como o 

centro do mundo. Visita do museu local onde poderemos apreciar a estátua mais 

conhecida em bronze: o “Auriga”. Visita do sítio arqueológico de Delfos, e pela tarde, 

saída  em direção a Kalambaka. Jantar e hospedagem.  

Dia 2: Meteora - Atenas 

Pela manhã, visita de Meteora com seus centenários mosteiros repletos de incalculáveis 

tesouros históricos. O cenário é único, como se os mosteiros estivessem suspensos entre 

o céu  e a terra, no topo dos enormes rochedos de arenito. Retorno a Atenas passando 

pelas Termópilas, onde situa-se a estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao seu 

hotel de Atenas ao entardecer.

Categoria Primeira: € 237, Duplo / Triplo por 

pessoa Suplemento Individual: € 46, 
Categoria Turista: € 210,Duplo  / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 38,
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Preços dos Cruzeiros Celestyal 2023 

CRUZEIRO DE 3 NOITES "Icônico Egeu e Icônico Discovery Egeu" - CELESTYAL OLYMPIA 

Ilhas Gregas e Turquia  

CRUZEIRO DE 4 NOITES "Icônico Egeu e Icônico Discovery Egeu" - CELESTYAL OLYMPIA 

Ilhas Gregas e Turquia  

CRUZEIRO DE 7 NOITES "Idílico Egeu" -  CELESTYAL CRYSTAL 

Ilhas Gregas e Turquia  

CRUZEIRO DE 7 NOITES "Eclético" - CELESTYAL CRYSTAL 

Ilhas Gregas, Grécia e Turquia 

CRUZEIRO DE 7 NOITES "3 Continentes" -  CELESTYAL CRYSTAL 

Grécia, Turquia, Chipre, Egito e Israel  

CRUZEIRO DE 7 NOITES "Pasos de San Pablo" - CELESTYAL CRYSTAL

Grécia e Turquia 
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Celestyal Cruises Preços 2023 

DIA PORTO CHEGADA SAÍDA  

Sexta - feira  Atenas ( Lavrion), Grécia  -  13:00 

Sexta -feira  Mykonos, Grécia  18:00  23:00  

Sábado  Kusadasi , Turquia  07:00  13:00  

Sábado  Patmos, Grécia  16:30 21:30  

Domingo  Creta (Heraclion), Grécia  07:00  12:00  

Domingo  Santorini, Grécia  16:30  21:30  

Segunda -feira Atenas ( Lavrion) , Grécia  06:00  -  

Cruzeiro de 3 Noites  "Iconic Aegean" – CELESTYAL OLYMPIA 

4 Ilhas Gregas y Turquia —VERÃO  

Datas de partida do porto de Atenas 

Cruzeiro de 3 Noite  "Iconic Discovery Egeo" – CELESTYAL OLYMPIA 

3 Ilhas Gregas y Turquia— INVERNO 

DIA PORTO CHEGADA SAÍDA  

Sexta - feira Atenas ( Lavrion) , Grécia -  11:00 

Sexta - feira  Mykonos, Grécia  16:00 23:00 

Sábado  Kusadasi, Turquia  07:00  12:30  

Sábado  Patmos, Grécia  16:00 21:00 

Domingo  Santorini, Grécia 07:00 20:00 

Segunda-feira Atenas  (Lavrion), Grécia  06:00  -  

Datas de partida do porto de Atenas 

Marco 17,24 

Novembro 03,10 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições 

& 

1 excursão de escolha no momento da reserva abaixo: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos — helenística/romana 

HER-02: Minoan Palace ou Knossos - 1ª Civilização Europeia 

PAT-01: Visita Religiosa ao Mosteiro de São João - Gruta do 

Apocalipse 

SAN-01: Espetacular vila de Oia situada na borda da caldeira 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições 

& 

1 excursão de escolha no momento da reserva abaixo 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos—Helenística/Romana 

PAT-01: Visita Religiosa ao Mosteiro de São João - Gruta do 

Apocalipse 

SAN-01:Espetacular vila de Oia situada na borda da caldeira 

Marco 31 Julho 07,14,21,28 

Abril 07,14,21,28 Agosto 04,11,18,25 

Maio 05,12,19,26 Setembro 01,08,15,22,29 

Juhno 02,09,16,23,30 Outubro  06,13,20,27 
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Valores por pessoa por cruzeiro em USD na base a cabina dupla 

(Serviços incluídos: bebidas selecionadas durante as refeições e 1 excursão em terra) 

Categoria Descrição das Cabines  

IA Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  691 $ 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  741 $ 

IC Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro  781 $ 

XA Exterior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  831 $ 

XB Exterior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  901 $ 

XC Exterior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro  951 $ 

SJ Junior Suite: 2 camas ind, 1 sofá cama, banheiro com banheira  1041 $ 

SB Suite com Varanda: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofá cama,  

banheiro com chuveiro  
1331 $ 

SG Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofá cama, banheiro com banheira e 

chuveiro) varanda espaçosa  
1541 $ 

Suplemento individual: 

Suplemento de 50% sobre a tarifa do cruzeiro para Cat. IA Cabines para cat. XC 

Suplemento de 100% sobre a tarifa do cruzeiro para cabines Cat. SJ para o gato. SG 

Observação Especial: Cat/IA, IB, IC, XA, XB, XC, SJ PODE SER CONVERTIDA EM CAMA DE CASAL. 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições. 

& 

1 excursão para escolher ao fazer a reserva do seguinte: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos: helenística/romana 

HER-02: Minoan Palace ou Knossos—Early European Civilization (somente durante o programa de verão) 

PAT-01: Visita Religiosa ao Mosteiro de San Juan – Gruta do Apocalipse 

SAN-01: Espetacular cidade de Oia situada à beira da caldeira 

ATUALIZE PARA O PROGRAMA “ENHANCED ” COM O VALOR ADICIONAL DE USD 170 POR PESSOA 

O PROGRAMA MELHORADO “ENHANCED ” INCLUI: 

- PACOTE DE BEBIDAS PREMIUM DURANTE O CRUZEIRO 

- WIFI GRÁTIS 1 HORA DIÁRIA 

- EXCURSÃO ADICIONAL (TOTAL DE 2 EXCURSÕES DAS CITADAS ACIMA)

- REFEIÇÕES ESPECIAIS COM DESCONTO

3o / 4o adulto dividindo a cabine com dois passageiros pagantes  441 $ 

Taxas portuárias e taxas de serviço  -Adultos - não incluídas no preço 

acima - suplemento a pagar  
149 $ 

Crianças entre 2 e 11 anos- suplemento a pagar  221 $ 

Taxas portuárias e taxas de serviço  - Çriancas  até 11 anos – não 

incluídas no preço acima - suplemento a pagar  
149 $ 

Consulte a sua TEB 
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Celestyal Cruises Preços 2023 
Cruzeiro de 4 Noites "Iconic Aegean" – CELESTYAL OLYMPIA 

5 Ilhas Gregas y Turquia—VERÃO  

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Segunda-feira Atenas ( Lavrion), Grécia  -  13:00 

Segunda- feira Mykonos, Grécia  18:00  23:00  

Terça - feira Kusadasi , Turquia  07:00  13:00  

Terça - feira  Patmos, Grécia  16:30 21:30  

Quarta - feira Rodes,Grécia  07:00  18:00  

Quinta -feira Creta (Heraclion), Grécia  07:00 12:00 

Quinta- feira Santorini, Grécia  16:30 21:30 

Sexta - feira Atenas ( Lavrion), Grécia  06:00 

Datas de partida do porto de Atenas 

Cruzeiro de 4 Noite  "Iconic Discovery " – CELESTYAL OLYMPIA 

4 Ilhas Gregas y Turquia— INVERNO 

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Segunda– feira Atenas ( Lavrion) , Grécia  -  11:00 

Segunda - feira Mykonos, Grécia  16:00 23:00 

Terça - feira Kusadasi , Turquia  07:00  12:30 

Terça - feira Patmos, Grécia  16:00 21:00 

Quarta - feira Rodes,Grécia  07:00  18:00  

Quinta - feira Santorini, Grécia  07:00 20:00 

Sexta - feira Atenas ( Lavrion) , Grécia  06:00 

Datas de partida do porto de Atenas 

Marco 13,20 Outubro  30 

Novembro 06,13 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições. 

& 

1 excursão de escolha ao fazer a reserva do seguinte: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos: helenística/romana 

HER-02: Minoan Palace ou Knossos: primeira civilização européia 

PAT-01: Visita Religiosa ao Mosteiro de San Juan-Gruta del Apoca-

lipsis 

SAN-01: Espetacular cidade de Oia situada na borda da caldeira 

RHO-01 : Cidade Medieval – Acrópole de Lindos e Cidade dos 

Cavaleiros 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições. 

& 

1 excursão de escolha ao fazer a reserva do seguinte: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos: helenística/romana 

PAT-01: Visita Religiosa ao Mosteiro de San Juan-Gruta del Apoca-

lipsis 

SAN-01: Espetacular cidade de Oia situada na borda da caldeira 

RHO-01 : Cidade Medieval – Acrópole de Lindos e Cidade dos 

Cavaleiros 

Março 27 Julho 03,10,17,24,31 

Abril 03,10,17,24 Agosto  07,14,21,28 

Maio 01,08,15,22,29 Setembro 04,11,18,25 

Juhno 05,12,19,26 Outubro  02,09,16,23 
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Valores por pessoa por cruzeiro em USD na base a cabina dupla  

(Serviços incluídos: bebidas selecionadas durante as refeições e 1 excursão em terra) 

Categoría Descrição das Cabines  

IA Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro   881 $ 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  931 $ 

IC Interior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro  981 $ 

XA Exterior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  1041 $ 

XB Exterior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  1151 $ 

XC Exterior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro  1201 $ 

SJ Junior Suite: 2 camas ind, 1 sofa cama, banheiro com banheira  1311 $ 

SB Suite com Varanda: 2 camas ind. ou cama de casal, 1 sofa cama, 

banheiro com chuveiro  
1681 $ 

SG Grand Suite, 2 camas ind. , 1 sofa cama, banheiro com banheira e 

chuveiro) varanda espacosa  
1961 $ 

Suplemento individual: 

Suplemento de 50% sobre a tarifa do cruzeiro para Cat. IA Cabines para cat. XC 

Suplemento de 100% sobre a tarifa do cruzeiro para cabines Cat. SJ para o gato. SG 

Observação Especial: Cat/IA, IB, IC, XA, XB, XC, SJ PODE SER CONVERTIDA EM CAMA DE CASAL. 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições. 

& 

1 excursão para escolher ao fazer a reserva do seguinte: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos: helenística/romana 

HER-02: Minoan Palace ou Knossos—Early European Civilization (somente durante o programa de 

verão) 

PAT-01: Visita Religiosa ao Mosteiro de San Juan – Gruta do Apocalipse 

RHO-01 : Tour Medieval - Acrópole de Lindos e a Cidade dos Cavaleiros 

SAN-01: Espetacular cidade de Oia situada à beira da caldeira 

ATUALIZE PARA O PROGRAMA “ENHANCED” COM O VALOR ADICIONAL DE USD 190 POR PESSOA 

O PROGRAMA ENHANCED  INCLUI: 

- PACOTE DE BEBIDAS PREMIUM DURANTE O CRUZEIRO 

- WIFI GRÁTIS 1 HORA DIÁRIA 

- EXCURSÃO ADICIONAL (TOTAL DE 2 EXCURSÕES DAS CITADAS ACIMA)

- REFEIÇÕES ESPECIAIS COM DESCONTO

3o / 4o adulto dividindo a cabine com dois passageiros pagantes  551 $ 

Taxas portuárias e taxas de serviço  -Adultos - não incluídas no preço 

acima - suplemento a pagar  
199 $ 

Crianças entre 2 e 11 anos- suplemento a pagar  291$ 

Taxas portuárias e taxas de serviço  - Çriancas  até 11 anos – não 

incluídas no preço acima - suplemento a pagar  
199 $ 

Consulte a sua TEB 
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Celestyal Cruises Preços 2023 

CRUZEIRO DE 7 Noites "Idyllico Aegean” – CELESTYAL CRYSTAL 

Grécia , Ilhas Gregas y Turquia  

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado  Atenas (Pireu) , Grécia  -  17:00 

Domingo  Tessaloniki, Grécia 10:00 19:00 

Segunda- feira Kusadasi, Turquia  13:00 21:00 

Terça - feira  Creta (Heraclion), Grécia  08:00 19:00 

Quarta - feira Santorini, Grécia  17:00 

Quinta - feira Santorini, Grécia  00:30 

Quinta - feira Mykonos, Grécia 08:00 

Sexta Feira Mykonos, Grécia 02:00 

Sexta Feira Milos, Grécia  09:00 19:00 

Sábado  Atenas (Pireu) , Grécia 07:00 

Abril 15,22,29 

Maio 06,13,20,27 

Juhno 03,10,17,24 

Julho 01,08,15,22,29 

Agosto  05,12,19,26 

Setembro 02,09,16,23,30 

Outubro 07 

Datas de partida do porto de Atenas 

 CRUZEIRO DE 7 Noite "ECLÉCTIC" – CELESTYAL CRYSTAL 

 Ilhas Gregas , Grécia y Turquia 

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado  Atenas (Pireu) , Grécia  -  15:00 

Domingo  Istambul, Turquia  15:00 

Segunda- feira Istambul, Turquia  18:00 

Terça– feira Kavala, Grécia  11:00 20:00 

Quarta - feira Tessaloniki, Grécia  08:00 19:00 

Quinta - feira Volos, Grécia  08:00 18:30 

Sexta—feira Santorini*, Grécia  09:00 20:00 

Sábado Atenas (Pireu) , Grécia 07:00 

Abril 01,08 

Datas de partida do porto de Atenas 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições. 

& 

1 excursão de escolha ao fazer a reserva do seguinte: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos: helenística/romana 

HER-02: Minoan Palace ou Knossos: primeira civilização européia 

SAN-01: Espetacular cidade de Oia situada na borda da caldeira 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições. 

& 

1 excursão de escolha ao fazer a reserva do seguinte: 

SAN-01: Espetacular cidade de Oia situada na borda da caldeira 

IST-04: Istambul – Cruzeiro no Bósforo, da Europa à Ásia e Merca-

do das Especiarias 

VOL - 01: Volos e Mt. Pelion 

KAV - 05 : Nápoles e Philip 

THS - 06 : Tessalônica Panorâmica 
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Celestyal Cruises Preços 2023 

CRUZEIRO DE 7 Noites " 3 Continentes” – CELESTYAL CRYSTAL 

Grécia, Turquia, Chipre, Egito e Israel  

DIA PORTO CHEGADA SAIDA 

Sábado Atenas (Pireu) , Grécia  -  17:00 

Domingo  Em alto mar 

Segunda- feira Cairo, Puerto Said, Egito  06:30 22:00 

Terça - feira  Ashdod, Israel  08:00 22:00 

Quarta - feira Limassol, Chipre  11:00 18:00 

Quinta - feira Rodes, Grécia  12:00 18:30 

Sexta - feira  Kusadasi, Turquia  07:00 17:00 

Sábado Atenas (Pireu) , Grécia 07:00 

 CRUZEIRO DE 7 Noite " Pasos de San Pablo” – CELESTYAL CRYSTAL 

Ilhas Gregas , Grécia y Turquia 

DIA PORTO CHEGADA SALIA 

Sábado  Atenas (Pireu) , Grécia  -  16:00 

Domingo  Tessaloniki, Grécia 09:30 20:00 

Segunda- feira Kavala, Grécia 08:00 16:00 

Terça - feira Instabul, Turquia 09:30 20:00 

Quarta - feira Dikili, Turquia 12:00 20:00 

Quinta - feira Kusadasi, Turquia 08:00 23:30 

Sexta - feira Patmos, Grécia 07:00 18:30 

Sábado Atenas (Pireu) , Grécia 07:00 

Outubro 14,21 

Datas de partida do porto de Atenas 

Marzo 04,11,18,25 Outubro 28 

Novembro 04,11,18,25 Dezembro 02,09 

Datas de partida do porto de Atenas 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições. 

& 

1 excursão de escolha ao fazer a reserva do seguinte: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos: helenística/

romana 

RHO-01 : Cidade Medieval – Acrópole de Lindos e Cidade 

dos Cavaleiros 

ASH - 04: Jaffa e Tel Aviv 

LIM - 01 : Vistas panorâmicas de Limassol e Curium 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições. 

& 

1 excursão de escolha ao fazer a reserva do seguinte: 

KUS-02: Antiga Éfeso através dos tempos: helenística/romana 

IST-04: Istambul – Cruzeiro no Bósforo, da Europa à Ásia e 

Mercado das Especiarias 

KAV - 05 : Nápoles e Philip 

THS - 06 : Tessalônica Panorâmica 

PAT-01: Visita Religiosa ao Mosteiro de San Juan-Gruta del 

Apocalipsis 
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Valores por pessoa por cruzeiro em USD com base em cabine dupla 

(Serviços incluídos: bebidas selecionadas durante as refeições e 1 excursão em terra) 

Taxas portuárias e taxas de serviço  -Adultos - não incluídas no preço 

acima - suplemento a pagar  
339 $ 

Crianças entre 2 e 11 anos- suplemento a pagar  411 $ 

Taxas portuárias e taxas de serviço  - Çriancas  até 11 anos – não incluí-

das no preço acima - suplemento a pagar  
339 $ 

3o / 4o adulto dividindo a cabine com dois passageiros pagantes  821 $ 

Categoria  Descrição das Cabines 

IA Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  1311$ 

IB Interior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  1391 $ 

IC Interior, 2 camas ind.,  banheiro com chuveiro  1461$ 

XA Exterior, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, banheiro com chuveiro  1551 $ 

XBO Exterior com visão obstruída, 2 camas ind., 3a/4a cama de beliche, 

banheiro com chuveiro  1551 $ 

XB Exterior, 2 camas ind., banheiro com chuveiro  1721 $ 

XC Exterior, 2 camas inferiores, 3ª / 4ª cama superior, 1 sofá-cama, 

casa de banho com duche 
1791 $ 

XD Exterior, 2 camas inferiores, 1 sofá-cama, casa de banho com 

duche 
1881 $ 

SBJ Suíte Júnior com Varanda: 2 camas de solteiro, 1 sofá-cama, 

banheiro com chuveiro, (varanda) 
1961 $ 

S Suíte: 2 camas baixas ou cama de casal, 1 sofá-cama, banheiro com 

chuveiro 
2121 $ 

SB Suíte com varanda: 2 camas de solteiro, 1 sofá-cama, banheiro 

com chuveiro, (varanda) 
2531 $ 

SG Grand Suite, 2 camas de solteiro, 1 sofá-cama, banheiro com 

banheira e chuveiro (varanda ampla com varanda com banheira de 

hidromassagem privativa 

2941$ 

Suplemento individual: 

Suplemento de 50% sobre a tarifa do cruzeiro para Cat. IA Cabines para cat. XD 

Suplemento de 100% sobre a tarifa do cruzeiro para cabines Cat. SBJ a cat. SG 

Serviços incluídos: 

Bebidas selecionadas incluídas durante as refeições 

& 

1 excursão a escolher ao fazer a reserva de acordo com o itinerário de cada 

cruzeiro 

ATUALIZE PARA O PROGRAMA “ENHANCED” COM O VALOR ADICIONAL DE USD 

260 POR PESSOA 

O PROGRAMA ENHANCED INCLUI: 

- PACOTE DE BEBIDAS PREMIUM DURANTE O CRUZEIRO

- WIFI GRÁTIS 1 HORA DIÁRIA

- EXCURSÃO ADICIONAL (TOTAL DE 2 EXCURSÕES DAS CITADAS ACIMA)

- REFEIÇÕES ESPECIAIS COM DESCONTO

Consulte a sua TEB 
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Descrição selecionada da Celestyal Cruises do Shorex 2023 

KUS - 02: ÉFESO ANTIGA ATRAVÉS DOS TEMPOS - HELENÍSTICO E ROMANO 

Esta é uma jornada maravilhosa por alguns dos períodos mais importantes e formativos da 

história e esperamos que você seja cativado pelas histórias dos helenos, dos romanos e do 

cristianismo em nossa fascinante exploração de Éfeso. Esta cidade maravilhosa, aninhada nas 

colinas fora de Kusadasi, é uma fabulosa maravilha arqueológica ao ar livre fundada pelos 

gregos por volta de 2000 AC. Era uma das cidades mais importantes da região e era dedicada 

à deusa Ártemis. O Templo construído em sua homenagem foi uma das Sete Maravilhas do 

Mundo Antigo. Tinha mais de 100 pilares de mármore, cada um com 15 metros de altura, e 

rendeu à cidade o nome de "Servo da Deusa". Um único pilar permanece de pé no local, en-

contrado durante uma escavação na década de 1870. Poderemos ver a Ágora, Odeon, a Bi-

blioteca de Celsus, a maravilhosamente pavimentada Calle Mayor de Curetes, os Banhos Esco-

lásticos, a Fonte de Trajano, o Templo de Adriano e as Casas de Koressus, onde viviam as famí-

lias ricas da Antiga Éfeso. Até agora, apenas 13% de Éfeso foram descobertos. As descobertas 

das escavações realizadas até agora estão no Museu Arqueológico de Éfeso, na cidade de 

Selcuk. Teremos tempo para comprar tapetes, joias, couro e outras lembranças ao final de 

nosso passeio. 

KUSADASI 

EXCURSAO 



 85 

Descrição selecionada da Celestyal Cruises do Shorex 2023 

PAT - 01 : VISITA RELIGIOSA AO MOSTEIRO DE SAN JUAN - GRUTA DO APOCALIPSE 

Esta excursão nos leva a uma pequena mas fascinante ilha com conexões com a Bíblia e os 

deuses. Patmos no mar Egeu está entre as ilhas mais setentrionais do Dodecaneso. Há muito 

tempo é um local de peregrinação porque Patmos é mencionado no livro do Apocalipse, o 

último livro da Bíblia cristã. Ele registra que São João Evangelista recebeu uma visão de Jesus 

aqui. Os visitantes podem ver o local onde João teria tido a revelação, a Caverna ou Gruta do 

Apocalipse. Entretanto, várias igrejas levam o nome do apóstolo e podemos chamar de Mos-

teiro de San Juan. As ruelas pitorescas terminam no Mosteiro fundado por São Cristóvão em 

1088. Podemos entrar no pátio, onde comem os monges e na antiga padaria. De rara beleza é 

o nosso passeio pela Igreja Bizantina de São João, adornada com uma tela de ícones esculpi-

dos em madeira, importantes afrescos de vários períodos da história. Em seguida, faremos

uma parada em um pequeno museu que abriga tesouros religiosos de valor inestimável, in-

cluindo manuscritos, tecidos medievais e vestimentas. Atrás da capela de Santa Ana fica a

entrada da Gruta do Apocalipse. Veremos a cruz gravada por São João e a tripla fissura na

parede onde se diz que João ouviu Deus falar do Apocalipse. Você pode sentir a enormidade

histórica e religiosa deste momento especial. Na mitologia grega, Patmos originalmente exis-

tia no fundo do mar, mas Zeus foi convencido a permitir que ela surgisse das águas. O sol se-

cou a terra e o povo da região passou a habitar a ilha que batizou de Letois em homenagem à

deusa Ártemis.

PATMOS 

EXCURSAO 
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Descrição selecionada da Celestyal Cruises do Shorex 2023 

RHO – 01 : ACROPOLIS DE LINDOS E CIDADELA DOS CAVALEIROS 

Vamos começar de forma incomum, com o que você não verá em Rodes. Uma das Sete Mara-

vilhas do Mundo Antigo já esteve orgulhosamente aqui. Era o Colosso de Rodes e, claro, já se 

foi há muito tempo, provavelmente destruído por um terremoto. No entanto, quando você 

chegar a esta ilha maravilhosa e histórica, poderá imaginar esta estátua do deus grego do sol, 

Helios, em 280 aC. C., 100 pés de altura para celebrar a vitória de Rodes sobre Chipre. Rodes, 

a maior das ilhas do Dodecaneso, tem uma história envolvente e vestígios da sua ocupação 

pelos Cavaleiros de São João durante as Cruzadas ainda permanecem. Portanto, mesmo que o 

Colosso não esteja lá, você ficará surpreso com os muitos locais históricos. Viajamos primeiro 

para Lindos, a cerca de 55 km da cidade de Rodes e no topo da cidade está a impressionante 

Acrópole de Lindos com o Templo Dórico de Atena, construído em 300 aC. As mansões dos 

capitães construídas entre os séculos XVI e XVIII estão espalhadas aqui e ali e no coração de 

Lindos está a Igreja da Virgem Maria com belos afrescos do século XV. De volta a Rodes é on-

de estamos realmente imersos na história da ilha no Bairro dos Cavaleiros. Passeamos pela 

Porta d'Amboise para percorrer a Rua dos Cavaleiros e ver onde viviam, separados segundo a 

Ordem, os seus escudos ainda hoje são visíveis. Também veremos (do lado de fora) o impo-

nente Palácio do Grão-Mestre dos Cavaleiros de Rodes, um castelo medieval também conhe-

cido como Castello. É um dos poucos exemplos de arquitetura gótica na Grécia. A cidadela 

bizantina foi construída no século VII, o próprio palácio no século XIV. De acordo com estudos 

recentes, onde o palácio fica hoje pode muito bem ter sido o lugar onde o Colosso ficava. De 

qualquer forma, este passeio nos leva ao coração da fascinante história de Rodes. 

RODAS 

EXCURSAO 
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Descrição selecionada da Celestyal Cruises do Shorex 2023 

HER – 02: PALÁCIO MINOANO DE KNOSSOS - PRIMEIRA CIVILIZAÇÃO EUROPEIA 

A antiga cidade de Knossos, perto da capital de Creta, Heraklion, foi o local que "deu à luz" a 

primeira civilização da Europa, os minóicos. Assim podemos afirmar com alguma certeza que 

é a cidade mais antiga da Europa. Nossa excursão nos apresentara ao mundo dos minóicos 

enquanto visitamos um dos tesouros arqueológicos mais importantes do continente. 

As primeiras escavações foram realizadas na década de 1870 por Minos Kalokairinos, um cre-

tense. Algumas décadas depois, no início dos anos 1900, mais trabalhos do britânico Sir Art-

hur Evans trouxeram a impressionante escala do Palácio de Knossos, segundo a lenda, a resi-

dência do sábio rei Minos, à atenção do mundo. 

Poderemos explorar o grande Pátio Central, a maravilhosa Sala do Trono, a imponente Gran-

de Escadaria e ver o afresco do 'Príncipe dos Lírios'. Ao passear pelos apartamentos do palácio 

e ver os achados arqueológicos, achamos que você ficará um pouco maravilhado com a rica 

herança cultural da civilização minóica. 

Você certamente ouvirá a lenda cretense do Minotauro, meio homem, meio touro que viveu 

no Labirinto e foi morto por Teseu. Mas isso é uma outra história. 

Explorando de sala em sala, reviveremos o tempo no Salão da Guarda Real e na Câmara do 

Rei, ouvindo sobre o governo extraordinário do Rei Minos. 

HERAKLION 

EXCURSAO 
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SAN – 01 :ESPETACULAR ALDEIA DE OIA NA BEIRA DA CALDERA 

Se esta é a primeira vez que você visita Santorini, ela vai tirar o fôlego. E mesmo que seja um 

visitante assíduo, com as suas paisagens altíssimas e as suas casas caiadas de branco, será 

sempre. É frequentemente descrito como um dos lugares mais bonitos do planeta. Há muitos 

momentos mágicos em nossa turnê. Um dos maiores pontos turísticos é a cidade de Oia situa-

da à beira da Caldera, os restos de uma erupção vulcânica. Santorini é um anel de rochas ao 

redor do mar. Pense nisso como a borda de um antigo vulcão. Primeiro nos dirigimos para 

Megalochori, uma das aldeias mais autênticas e preservadas da ilha, mantendo sua arquitetu-

ra, caráter e charme distintos. Nossa jornada continua para o leste através de várias comuni-

dades tradicionais, como Firostefani e Imerovigli, até chegarmos a Oia. Em nossa viagem tere-

mos a caldeira em forma de renda a nosso oeste, as pequenas ilhas de Thirasia, Palea e Nea 

Kameni e uma vista panorâmica incrível e imbatível. Havera muito tempo em Oia para explo-

rar, passear pelos becos pavimentados com mármore, visitar as lojas fofas e capturar os mo-

mentos na câmera. Você vai admirar os edifícios tradicionais esculpidos nas rochas e as inco-

muns mansões do capitão, o assentamento de Ammoudi no sopé da caldeira. 

SANTORINI 

EXCURSAO 
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IST – 04 : CRUZEIRO NO BÓFORO E O MERCADO DE ESPECIARIAS 

O poderoso Bósforo, como a própria Istambul, pertence a dois continentes. Flui entre a Euro-

pa e a Ásia e liga o Mar Negro ao Mar de Mármara. As duas partes de Istambul estão ligadas 

pela Ponte Galata e pela Ponte Ataturk, em homenagem ao pai da Turquia moderna. 

Existem muitos pontos de vista para experimentar uma perspectiva maravilhosa de Istambul e 

a água é definitivamente um deles. Nosso passeio inclui um bote particular deslizando ao lon-

go do movimentado Bósforo (que vem de uma palavra trácia que significa "caminho da vaca"), 

oeste de um lado e leste do outro. Há muito para ver em terra e no mar. Passamos pelos palá-

cios de Dolmabahçe e Cirgan. Nossa excursão termina com uma clara mudança de ritmo. Após 

a calmaria de uma viagem no rio, seguimos para a agitação do Spice Market, um dos maiores 

e mais antigos mercados cobertos do mundo. 

ISTANBUL  

EXCURSAO 
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THS – 06 : TESSALÓNIQUE PANORÂMICA 

Thessaloniki é a segunda cidade da Grécia e a capital da Macedônia. Tem uma história fasci-

nante e colorida com evidências de vestígios bizantinos, romanos e otomanos e foi a cidade 

mais rica do Império Bizantino. É uma gloriosa combinação de beleza, história e cultura, emol-

durada por vastas e deslumbrantes vistas para o mar e é considerada a capital cultural da Gré-

cia. Nosso passeio panorâmico começa ao longo da avenida à beira-mar até a Praça Aristote-

lous, em homenagem ao principal filósofo da Macedônia, Aristóteles. Veremos a vista mais 

famosa de Thessaloniki, a Torre Branca, parte da fortificação original da cidade baixa que tam-

bém serviu de prisão. Ouvimos a fascinante narração de nosso guia enquanto observamos 

muitos dos destaques da cidade, incluindo o Gallerius Arch, a Rotunda e vários edifícios neo-

clássicos. Também visitamos a Catedral de São Demétrio do século V e paramos na Cidade 

Alta para vistas panorâmicas da cidade com o Monte Olimpo e o Golfo Termaico ao fundo. 

ISTANBUL  

EXCURSAO 
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VOL – 01 : VOLOS & MT. PELIÃO 

Teremos a oportunidade de viajar através dos tempos, tanto à pré-história, como à tradição e cultura de 

Volos e Pelion. A sensação de mistério engendrada pelas florestas impenetráveis da montanha deu ori-

gem a muitas lendas. Os antigos diziam que, durante a batalha entre os deuses e os gigantes, estes ten-

taram desafiar o Olimpo empilhando Pelion sobre Ossa. O Monte Pelion também foi o lar remoto de 

Quíron, o mais sábio dos centauros, que desempenhou um papel importante nas fábulas gregas. Além 

disso, Pelion era a montanha onde os deuses realizavam seus casamentos e concursos de beleza. Iremos 

de  ônibus até uma das aldeias mais interessantes de Pelion, Makrinitsa, a 700 m de altitude. Deixare-

mos o ônibus na praça na entrada da cidade e faremos um passeio pelas ruas estreitas entre as esplêndi-

das casas antigas. Devido aos abundantes recursos hídricos, eles também estão dispersos; muitos são 

construídos em estilo tradicional com pisos superiores salientes, apoiados em palhas de madeira e telha-

dos de ardósia, com salvas em balanço. A praça principal (platia) é especialmente atraente pela sua fon-

te, os plátanos e uma pequena igreja (século XIII). 

Haverá tempo de sobra para quem desejar passear pelas calçadas da vila, visitar o museu da cultura e 

tradição, ou simplesmente tomar um café na praça da vila, com vista para Volos e o Golfo. 

VOLOS 

EXCURSAO 
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ASH – 04 : JAFFA & TEL AVIV 

Nossa excursão de meio dia pela Terra Santa a partir do porto de Ashdod nos oferece algumas 

horas de verdadeiro contraste. A antiga cidade fortificada de Jaffa e a moderna e cosmopolita 

Tel Aviv. Na verdade, os dois são fundidos em um com o município conhecido como Tel Aviv - 

Yafo. Cobrindo a terra de duas cidades antigas, nosso ponto de partida de Ashdod é o maior 

porto de Israel e uma das cidades mais antigas do mundo. Foi habitada pelos filisteus nos 

tempos bíblicos e eles capturaram a Arca da Aliança dos israelitas e a trouxeram para cá. Jaffa 

ou Yafo em hebraico é famoso por suas associações bíblicas com as histórias de Jonas, Sa-

lomão e São Pedro. E, claro, por suas laranjas. É um dos portos operacionais mais antigos do 

mundo. É atmosférico e charmoso com ruas estreitas, arquitetura cativante e vistas deslum-

brantes de Tel Aviv ao norte. Seus pontos de referência incluem o Mosteiro Ortodoxo Grego 

Arcanjo Miguel, a Igreja de São Pedro e a Praça do Relógio com sua bela torre do relógio. A 

moderna Tel Aviv, na costa do Mediterrâneo, é chamada a "Cidade sem paradas" por causa de 

sua vida noturna. É uma verdadeira capital de festas. É o lar de vibrantes centros comerciais e 

comerciais com a maioria das embaixadas estrangeiras e tem um horizonte distinto de arran-

ha-céus. A cidade tem uma intrigante mistura de estilos arquitetônicos, incluindo Bauhaus e 

Art Deco. Visitaremos o colorido Mercado Carmel e apreciaremos as vistas e os sons desta 

movimentada metrópole. 

ASHDOD 

EXCURSAO 
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LIM – 01 : LIMASSOL PANORÂMICO E KOURION (CURIUM) 

A colorida e vibrante cidade de Limassol é uma grande atração turística. Pode ter se desenvol-

vido rapidamente com grandes complexos hoteleiros ao longo da costa do Mediterrâneo nas 

últimas décadas, mas o coração de Limassol ainda está cheio de charme e personalidade. Li-

massol está situada entre as antigas cidades de Amathus e Kourion (Curium). Seu ponto focal 

na cidade velha é um castelo medieval. Neste local, os livros de história dizem que Ricardo 

Coração de Leão em uma de suas Cruzadas casou-se com Berengaria de Navarra e a coroou 

Rainha da Inglaterra em 1191. Embora a visita ao castelo não esteja incluída em nosso pas-

seio, há tempo livre para passear por a cidade velha. Do centro, uma série de vielas se espal-

ham e velhas casas fechadas e lojas modernas ficam confortavelmente lado a lado. A área 

está repleta de cafés, bares e restaurantes, populares entre os visitantes e residentes. Nossa 

excursão nos leva a Kourion (Curium), outrora uma importante cidade-reino fundada pelos 

gregos no século XIV aC e agora um dos sítios arqueológicos mais importantes da ilha. Ele está 

localizado em um lugar magnífico, a oeste de Limassol e no alto com vista para o mar. Visita-

mos o anfiteatro greco-romano e a Casa de Eustolios, originalmente uma vila privada, mas 

depois aberta às massas com seu complexo de banheiros e quartos com belos pisos de mosai-

co. O anfiteatro foi cuidadosamente restaurado e agora é usado para apresentações musicais 

e teatrais, além de ser uma grande atração turística. 

LIMASSOL 

EXCURSAO 
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KAV – 05 : NÉAPOLIS E FILIPPI 

Com vista para a baía e a planície costeira de Kavala fica a cidade de Filippi, no topo de uma 

colina, um local importante para o sucesso de impérios em crescimento. Foi aqui que o rei 

Filipe II da Macedônia comemorou o sucesso nas minas de ouro vizinhas, renomeando o as-

sentamento conquistado com seu próprio nome. Foi aqui também que Roma se tornou verda-

deiramente um império, quando os assassinos republicanos de Júlio César travaram sua últi-

ma resistência, uma derrota impressionante, contra Marco Antônio e Otaviano César. À medi-

da que descobrimos a cidade arqueológica em sua visita guiada, você passeará pelas ruínas de 

um fórum romano bem preservado, das primeiras basílicas cristãs e do Teatro. Também te-

mos um vislumbre da antiga vida cotidiana na forma de banhos públicos, latrinas e ginásios. A 

jornada do apóstolo Paulo o levou a Filippi em sua primeira missão, e seu guia é rico em con-

hecimento sobre o assunto. Eles mostrarão onde ele pregou, onde passou um tempo na 

prisão e depois, você esta fazendo uma curta viagem de ônibus, até o Batistério de Santa Lí-

dia, onde dizem que ele fez sua primeira conversão europeia. Os hóspedes costumam nos 

dizer que ainda podem sentir a aura sagrada do local hoje, milhares de anos depois. Após nos-

so retorno a Kavala, podemos ter tempo para você parar de vagar, fazer compras ou comer 

como um morador local. Siga seus sentidos em uma caminhada à beira-mar ou siga seu 

estômago para um aperitivo local e um copo de ouzo. Esta cidade à beira da baía nas encostas 

do Monte Symvolo é um espetáculo para ser visto. 

KAVALA  

EXCURSAO 
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Pacotes de bebidas de Celestyal Cruises 2023 

SALA DE JANTAR E BUFÉ * 

VINHO DA CASA (vermelho, branco, rosé) por copo gratuito no almoço e no jantar 

CERVEJA da casa servida a copo no almoço e no jantar 

VARIEDADE DE REFRIGERANTES servidos a copo : 7 up, coca, coca diet, limonada, laranja, refrigeran-
te, tônica, ginger ale  

Sucos servidos a copo : Laranja, toranja, tomate e maçã 

Chá e chá gelado 

*Serviços acima não se aplicam no Restaurante Especializado onde apenas itens ven-
dáveis estão disponíveis 

CABINES 

Os hóspedes da suíte têm direito a água de cortesia, cerveja e refrigerante 
reabastecido diariamente 

Hóspedes da suíte Júnior têm direito a uma pequena garrafa de água rea-
bastecida diariamente 

Bedidas Selecionadas  Incluidas Em Cada Refeição 
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“Enhanced” Carta de Bedidas 

PREMIUM 

Desfrute de uma grande variedade de bebidas 
e da liberdade de saciar sua sede quando e on-
de quiser. Escolha entre mais de 100 bebidas 
clássicas e premium, incluindo cafés, sucos e 
refrigerantes por sabor. Eleve o seu experi-
mente e desfrute de coquetéis, destilados, lico-
res, vinhos premium na taça, chope Mythos, 
água mineral premium e café quente e frio pre-
mium. Refrigerantes refrescantes, limonada de 
menta fresca e sucos saudáveis também estão 
incluídos. Desfrute de bebidas ilimitadas du-
rante todo o cruzeiro. Um pacote premium 
vencedor para os nossos hóspedes! 

• Coquetéis: até € 7 cada

• Bebidas espirituosas: até 6€: Vodka, Rum,
Gin,

 Uísques, Licores 

• Refrigerantes (a copo)

• Sucos - concentrados (a copo)

• Chopp  (Mythos)

• Vinho: até 6€ por copo (Branco, Tinto, Rosé)

• Mocktails: até € 6 cada

• Cafés quentes e frios premium

• Chás quentes e frios Premium

• Água mineral ou com gás (a copo)

CRIANÇAS PREMIUM 

Dê aos seus filhos a liberdade de desfrutar de 
sua escolha de nossos deliciosos mocktails e 
nossos impressionantes Monster Milkshakes, 
onde as opções incluem Kit-Kat, Bounty, 
M&M e Jelly candy. Sucos e refrigerantes 
estão disponíveis em copo, enquanto nossos 
hóspedes mais jovens também podem des-
frutar 

uma seleção de sorvetes, shakes e raspadin-
has – além de chocolate quente e chocolate 
quente cremoso. 

• Mocktails

• Milk-shakes Monstruosos

• Chocolate quente

• Cacau Quente Cremoso e Chocolate Branco

• Sucos - concentrados (a copo)

• Refrigerantes (a copo)

• Shakes e Raspas

• Sorvete

• Água mineral ou com gás (a copo)
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HOTÉIS - CATEGORIA DE COMFORT 

HOTÉIS  2023 

ATENAS MYKONOS SANTORINI 

DORIAN INN HOTEL ALKISTIS HOTEL NIKOLAS HOTEL 

ACHILLEION HOTEL ZEPHYROS HOTEL KAMARI BEACH HOTEL 

CRYSTAL CITY HOTEL MYKONOS VIEW HOTEL ILIADA HOTEL 

OR SIMILAR PELICAN BAY ART HOTEL ODYSSEAS  HOTEL 

PETASOS TOWN HOTEL AQUA VATOS HOTEL 

OR SIMILAR OR SIMILAR 

CRETA RODES PAROS 

MARIN DREAM HOTEL LITO HOTEL HIGH MILL HOTEL 

CASTELLO HOTEL LOMENIZ  HOTEL PAROS BAY  HOTEL 

OR SIMILAR OR SIMILAR ERI HOTEL 

OR SIMILAR 

IOS MILOS CEFALONIA ZANTE 

FAR OUT HOTEL PORTIANI HOTEL SAMY BEACH HOTEL STRADA MARINA HOTEL 

OR SIMILAR KAPETAN TASOS  OR SIMILAR OR SIMILAR 

OR SIMILAR 
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HOTÉIS  2023 

HOTÉIS - CATEGORIA DE EXCLUSIVO 

ATENAS MYKONOS SANTORINI 

ATHENS AVENUE HOTEL MANOULAS BEACH HOTEL EL GRECO HOTEL 

STANLEY HOTEL MYKONOS ESSENCE HOTEL SANTOMIRAMARE HOTEL 

ATHENIAN CALLIRHOE  HOTEL YIANNAKI HOTEL AEGEAN PLAZA HOTEL 

WYNDHAM RESIDENCE  HOTEL PETINOS HOTEL SANTORINI PALACE   HOTEL 

ZAFOLIA HOTEL OR SIMILAR ROSEBAY HOTEL 

TITANIA HOTEL DAEDALUS HOTEL 

OR SIMILAR SPLENDOUR HOTEL 

OR SIMILAR 

CRETA RODES PAROS 

CAPSIS ASTORIA HOTEL MEDITERRANEAN HOTEL PAROS AGNANTI  HOTEL 

IBIS STYLE HOTEL SEMIRAMIS  HOTEL SAINT ANDREA RESORT 

OLIVE GREEN HOTEL OR SIMILAR NARGES HOTEL 

OR SIMILAR OR SIMILAR 

IOS MILOS CEFALONIA ZANTE 

IOS PALACE HOTEL SANTA MARIA VILLAGE 

HOTEL 

LEIVATHO HOTEL PALATINO HOTEL 

DIONYSOS SEASIDE 

HOTEL 

GOLDEN  MILOS BEACH  

HOTEL 

OR SIMILAR OR SIMILAR 

OR SIMILAR OR SIMILAR 
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HOTÉIS  2023 

HOTÉIS - CATEGORIA DE VIP 

ATENAS MYKONOS SANTORINI 

WYNDHAM GRAND HOTEL ROYAL MYCONIAN HOTEL MAJESTIC  HOTEL 

RADISSON  BLU HOTEL MYCONIAN IMPERIAL HOTEL COSTA GRAND HOTEL 

DIVANI CARAVEL   HOTEL SAN  MARCO HOTEL BELVEDERE HOTEL 

GRAND HYATT  HOTEL MYCONIAN RIVIERA HOTEL AQUA BLUE  HOTEL 

DIVANI PALACE ACROPOLIS 

HOTEL  

PETASOS BEACH HOTEL CASTELLI RESORT  HOTEL 

OR SIMILAR OR SIMILAR DE SOL HOTEL 

VOLCANO VIEW HOTEL 

OR SIMILAR 

CRETA RODES PAROS 

ATLANTIS AQUILA  HOTEL RODOS PALACE HOTEL YRIA HOTEL 

GALAXY HOTEL ATRIUM PLATINUM  HOTEL ASTIR OF PAROS HOTEL 

OR SIMILAR OR SIMILAR POSEIDON OF PAROS HOTEL 

OR SIMILAR 

IOS MILOS CEFALONIA ZANTE 

IOS PALACE HOTEL MILOS COVE HOTEL EMELISE HOTEL LESANTE  HOTEL 

OR SIMILAR MILOS BREEZE HOTEL OR SIMILAR OR SIMILAR 

OR SIMILAR 
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HOTÉIS  2023 

HOTÉIS O CIRCUITO  

OLYMPIA DELFOS KALAMPAKA 

“COMFORT CATEGORIA” “COMFORT CATEGORIA” “COMFORT CATEGORIA” 

ILIS HOTEL HERMES HOTEL ORFEAS HOTEL 

OLYMPIC VILLAGE HOTEL OLYMPIC HOTEL FAMISSI HOTEL 

NEDA HOTEL INIOHOS HOTEL ANDONIADIS HOTEL 

OR SIMILAR OR SIMILAR OR SIMILAR 

“EXCLUSIVO /VIP CATEGORIA” “EXCLUSIVO /VIP CATEGORIA” “EXCLUSIVO /VIP CATEGORIA” 

AMALIA HOTEL AMALIA HOTEL AMALIA  HOTEL 

EUROPA HOTE; ANEMOLIA HOTEL GRAND METEORA HOTEL 

OLYMPION ASTY HOTEL LYKORIA HOTEL DIVANI METEORA HOTEL 

ARTY GRAND HOTEL NAFSIKA PALACE HOTEL METEORA HOTEL 

OR SIMILAR OR SIMILAR OR SIMILAR 
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CONDIÇÕES GERAIS 

Condições Gerais 

IMPORTANTE: 
Notas gerais 
A ordem das atividades e locais visitados pode variar do programa original devido a 

circunstâncias além do nosso controle. Se não houver disponibilidade nos hotéis 

mencionados, serão utilizados hotéis semelhantes de acordo com a categoria 

confirmada. Todos os itinerários, preços e navios dos cruzeiros e / ou balsas estão 

sujeitos a alterações sem prévio aviso por parte das companhias marítimas. 

No momento da reserva, iremos exigir os nomes completos dos clientes, juntamente 

com os detalhes completos do passaporte 

Hotéis 
Todos os hotéis nesta brochura são cuidadosamente selecionados entre os melhores em 
cada categoria e incluem café da manhã diário e taxas de hotel, com exceção das taxas 
de hospedagem que são pagas no local e são detalhadas abaixo. 
Se os clientes estiverem interessados em outros hotéis, diferentes dos que o Grand Star 
Hellenic oferece, os clientes podem solicitar uma mudança de acordo com sua 
preferência. No caso de os hotéis solicitados diferirem no preço dos oferecidos nos 
pacotes, o cliente será informado de qualquer suplemento necessário, que deverá ser 
pré-pago de acordo com a data solicitada de pagamento da reserva. 

NOTA IMPORTANTE SOBRE HOTÉIS 
Os preços dos hotéis são baseados na situação fiscal atual na Grécia, portanto, em caso 
de qualquer alteração nos impostos, os preços dos hotéis estão sujeitos a revisão e serão 
ajustados de acordo com os novos impostos aplicados. 
Taxa de acomodação em hotel na Grécia com pagamento direto pelos clientes em 
hotéis: 

4 euros por quarto e por noite em hotéis de cinco estrelas. 
3 euros por quarto e noite em hotéis de quatro estrelas. 
1,50 euros por quarto e por noite para hotéis de três estrelas 
 0,50 Euros por quarto e por noite para alojamentos de uma e duas estrelas, bem como 
quartos alugados. 

Passagens aéreas 
Os pacotes não incluem o preço do transporte aéreo, exceto quando claramente 
indicado na área do que “O Programa Inclui”.  Caso o aéreo esteja incluso no programa, 
observe que na maioria dos trechos são permitidas malas com no máximo 23 quilos e 
malas de mão com no máximo 7 kg. Para determinadas ilhas e para voos low cost, esta 
capacidade pode ser inferior, informaremos em cada confirmação da política da 
companhia aérea reservada. 
Os pacotes que possuem passagem aérea inclusa podem ter um suplemento adicional 
em função do horário ou disponibilidade no momento da solicitação da reserva. 
As passagens aéreas devem ser pagas no horário indicado para confirmar sua reserva 
Qualquer alteração ou cancelamento da mesma tem custos de cancelamento conforme 
especificado. Em caso de cancelamento do logotipo covid19 ou de qualquer caso de 
força maior, será tida em consideração a política que a companhia aérea e as que o 
Governo grego aplicam no momento do cancelamento ou alteração. 

Alimentos 
É aplicado de acordo com o que está indicado na descrição de cada programa. 
Nenhum dos circuitos terrestres tem almoço incluso, apenas jantares conforme 
especificado em cada pacote 

Excursões 
Os passeios incluem ônibus com ar-condicionado e guia profissional em espanhol. 
Todas as excursões detalhadas conforme incluídas no programa, incluem também as 
taxas de entrada nos sítios arqueológicos e museus que a excursão visita. 
Exclusivamente incluídas apenas as excursões claramente especificadas como incluídas, 

quaisquer outras excursões terrestres, excursões ou visitas em cruzeiros que não sejam 

claramente mencionadas Na área detalhada como "O Tour inclui" eles NÃO estão 

incluídos nos pacotes e são opcionais. 

Todos los Tours regulares estão sujetos a participação mínima 

Não estão incluídos no preço dos pacotes 
Passagens aéreas ou taxas aeroportuárias (exceto no caso que você especificar) 
Despesas de passaporte e visto não estão incluídas, 
Lavanderia, telefonemas, bebidas, refeições não indicadas no roteiro. 
Gorjetas de qualquer tipo, despesas pessoais, excesso de bagagem ou traslado dela, 
excursões e excursões opcionais durante os cruzeiros. exceto aqueles indicados como 
incluídos em um suplemento 
Descontos para crianças estão disponíveis e devem ser solicitados conforme 
apropriado. 

Requisitos especiais 
Qualquer incapacidade, física ou mental, que requeira atenção ou tratamento especial, 
deve ser avisado com antecedência, o que é recomendado na solicitação de qualquer 
orçamento e obrigatório no ato da reserva. 

Cruceros Celestyal 

Para 2022, se aceptarán solo pasajeros  completamente vacunados no bordo de Celest-

yal Cruises. Por favor visite el enlace a continuación para obtener atualizações futuras 

https://celestyal.com/greece-cruise-protocols/ 

Bagagem 
Uma mala de tamanho normal por pessoa é permitida nos ônibus. 

Seguro de viagem 
Proteja seu investimento. Recomendamos contratar um seguro para cobrir despesas 
imprevistas de cancelamento, interrupção etc. da viagem por qualquer motivo y cobertu-
ra médica . O seguro pode ser sugerido por sua agência antes de viajar para seu país de 
origem e residência. 

Preços 
Todos os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido a qualquer aumento 
ou flutuação do nível de impostos ou aumento das taxas de entrada em museus e sítios 
arqueológicos que o governo venha a decidir posteriormente e que afetem hotéis, 
operadoras locais, empresas. companhias de navegação, companhias aéreas e / ou 
também devido a flutuações cambiais ou sobretaxas de combustível. 

Depósitos e pagamento final 
Para passagens aéreas: O pagamento da passagem será solicitado de acordo com a opção de data para 
poder emitir a passagem. 
O pagamento final de todos os pacotes deve ser feito pelo menos 45 dias antes da chegada dos 
clientes. 
As reservas feitas com menos de 45 dias antes da chegada do cliente devem ser acompanhadas do 
pagamento integral. 
Hotéis ou requisitos de serviços especiais devem ser pagos de acordo com a política de cada um desses 
serviços e podem ter políticas especiais pagamento e cancelamento imediato, que pode incluir 
cancelamento no momento da reserva. 
Um depósito de 25% é exigido no momento da confirmação. 

Cancelamentos / Reembolsos 
Todos os cancelamentos devem ser feitos por escrito e 24 horas após o recebimento em nossa agência.  
Em caso de cancelamento de uma reserva com menos de 60 dias antes da chegada dos clientes, os 
custos de cancelamento serão cobrados de acordo com a seguinte tabela: 
90-61 dias Depósito de 25%
60-45 dias antes da chegada: 35% do valor total
44-30 dias antes da chegada: 45% do valor total
29-15 dias antes da chegada: 65% do valor total
14 a 08 dias antes da chegada: 75% do valor total
07-00 dias ou caso o cliente não apresente 100% do valor total.
*** Assim que a reserva for confirmada e incluir passagens aéreas, em caso de cancelamento ou
alteração, serão aplicadas as despesas das passagens aéreas de acordo com o tempo de 
cancelamento e data da viagem .

Gorjetas / Impostos / Entradas 
Em cruzeiros: as taxas portuárias e as taxas de serviço em cruzeiros de 3/4/7 dias são indicadas 
separadamente do preço de venda do pacote e devem ser pagas juntamente com o preço do pacote 
antes da chegada e na data pagamento estipulado do pacote. 

Em hotéis: Conforme indicado acima, ao chegar ao hotel, os clientes devem pagar uma taxa de hotel 
com base no tipo de quarto, a categoria do hotel e o tempo de permanência. O resto dos impostos já 
estão incluídos nos preços. 

Museus e sítios arqueológicos: As taxas de entrada para museus ou sítios arqueológicos durante as 
excursões estão incluídas. 

Gorjetas de qualquer tipo: Não estão incluídas, esses bônus para guias, assistentes, motoristas ficam 
a seu critério. 

Taxas portuárias e taxas de serviço em cruzeiros de 3/4/7 dias já incluem gorjetas para a tripulação 
do navio. 

Documentos de viagem 
É da exclusiva responsabilidade do cliente ter toda a documentação em ordem e válida para a sua 
viagem e todos os locais que visita, o seu passaporte válido, bem como todos os vistos necessários de 
acordo com o seu programa e estadias. 

Atenção pessoal 
Os escritórios da Grand Star Hellenic estão abertos de segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00 e de 
junho a outubro também aos sábados das 9h00 às 14h00, tendo também telefones de emergência a 
funcionar 24 horas por dia, para poderem atender ao nosso clientes a qualquer hora do dia ou da noite 
e resolver qualquer tipo de problema que possa ocorrer. Incidentes que não são mencionados e não 
são comunicados a nós durante a estada do cliente, não nos darão a oportunidade de tratá-los 
adequadamente ou fornecer a atenção e ação oportuna para serem retificados e / ou resolvidos por 
nós ou nossos fornecedores, então não podemos ser responsabilizados no caso de serem mencionados 
após a partida do cliente. É importante que qualquer incidente seja mencionado em tempo hábil para 
que possamos agir imediatamente. 

Responsabilidades 
Grand Star Hellenic de Grécia referido Operador de turismo e / ou seus representantes agem como 
agentes entre o cliente e os operadores locais, tanto para serviços marítimos, aéreos e terrestres, 
hotéis, cruzeiros e empresas de transporte relacionadas com as reservas feitas através do Operador. A 
responsabilidade do Operador e / ou seus representantes é limitada. O Operador e / ou seus 
representantes não aceitam qualquer responsabilidade em caso de danos, ferimentos ou acidentes. 
A Operadora e / ou seus representantes não serão responsáveis por qualquer problema consular, 
político ou militar, criado voluntária ou involuntariamente pelo passageiro ou qualquer outra pessoa 
por qualquer motivo. 
A Operadora não se responsabiliza pela falta ou deficiência do dono do hotel ou de seus funcionários 
ou seja reservado diretamente ou a participação de uma pessoa em determinado passeio seja recusada 
ou cancelada se necessário por qualquer motivo. 
Os bilhetes aéreos, uma vez emitidos, constituem um contrato único entre o passageiro e a companhia 
aérea. A companhia aérea não se responsabiliza por qualquer omissão ou acontecimento caso o 
passageiro não esteja a bordo. O recebimento do seu pagamento representa a aceitação das condições 
acima mencionadas 

Força maior 
Em caso de força maior ou devido à Covid 19 ou qualquer situação semelhante, a Grand Star Hellenic 
fará todo o possível para garantir que os serviços confirmados sejam oferecidos, sempre considerando 
as medidas impostas pelo Governo grego caso ocorra alguma situação fora de controle. 
Os preços indicados nos nossos pacotes de viagens e as condições a eles aplicáveis não levam em 
consideração qualquer incidente ou extra por motivo de força maior ou imprevistos como greves, 
atrasos devido a condições meteorológicas ou semelhantes que possam causar atrasos ou 
cancelamento de qualquer serviço. incluindo excursões, cruzeiros, voos, balsas ou em geral uma 
alteração de um programa confirmado. 
Caso as autoridades de saúde gregas imponham medidas devido à Covid19 como proteção aos 
residentes ou visitantes de nosso país, nossa empresa se obriga a seguir as medidas e a fazer os ajustes 
decorrentes delas para cumprir as instruções do governo. 

Grand Star Hellenic fará todos os esforços para oferecer opções alternativas o mais próximo possível 

aos serviços existentes sem custo adicional, porém, no caso de quaisquer encargos adicionais, eles 

serão informados aos agentes e / ou clientes assim que forem necessários e aplicáveis. 

Os protocolos de saúde para viajar para a Grécia de Acuerdo com a Gaceta del Gobierno Griego se 

pode encontrar en los siguientes enlaces https://greecehealthfirst.gr y https://travel.gov.gr/#/ 

https://celestyal.com/greece-cruise-protocols/
https://greecehealthfirst.gr
https://travel.gov.gr/#/
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 “é bom estar perdido na direção  certa”




