Grécia

Itinerário

Atenas & Cruzeiro

Itinerário
1º dia (sábado): Lisboa ou Porto | Atenas
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Atenas em voo
directo da Companhia Aérea Aegean. Chegada a Atenas, assistência e transporte ao hotel seleccionado. Alojamento.
Saídas do Porto comparência no aeroporto na noite de sábado cerca das 21h para check in. Noite a bordo. À chegada ao
hotel, na manhã de domingo, terá acesso imediato aos quartos bem como direito a pequeno-almoço.
2º dia (domingo): Atenas (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para actividade de caracter pessoal. Alojamento. Descubra Atenas e seus arredores,
participando nas várias excursões organizadas localmente.
3º dia (2ª-feira): Atenas | Mykonos (P.A.J)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte para o porto de Pireo para iniciar um cruzeiro de 4
noites pelas ilhas do Mar Egeu e Kusadasi, na Turquia. Formalidades de embarque e atribuição das cabines, de acordo com
a opção escolhida. Inicio da navegação com destino a Mykonos, com chegada prevista para as 18h00. Poderá usufruir do
shuttle gratuito do porto para o centro da cidade, onde terá tempo livre para apreciar as suas pitorescas ruelas. Possibilidade
de descobrir a ilha por sua conta ou participar numa das visitas opcionais organizadas a bordo (não incluidas). Partida às
23h00. Pensão completa a bordo.
4º dia (3ª-feira): Samos ou Kusadasi | Patmos (P.A.J)
Chegada a Kusadasi cerca das 07h30. Excursão a Efeso. Manhã dedicada à visita da antiga Efeso, onde poderá apreciar
testemunhos dos periodos helenístico, romano e paleocristão, através do Ágora, da Biblioteca de Celso, das Termas de
Escolástica, da Fonte de Trajano, do Templo de Adriano, do Grande Teatro, construido no séc. IV a. C., com capacidade
para 24.000 espectadores.
Saida pelas 13h00, inicio da navegação com destino a Patmos onde chegará cerca das 17h45. Possibilidade de efectuar a
visita ao Mosteiro de São João (não incluida). Partida às 21h30. Pensão completa a bordo.
Em alternativa a Kusadasi poderá visitar a ilha de Samos (chegada às 05h00 e saída pelas 15h30)
Esta excursão dar-lhe-á a oportunidade de conhecer esta histórica ilha.
Samos é o local de nascimento do filósofo e matemático grego Pitágoras, o filósofo Epicuro, e o astrônomo Aristarco de
Samos, o primeiro a propor que a Terra gira em torno do sol. Samos é uma ilha extremamente rica em vegetação, com
praias de areia branca, e aldeias tradicionais. A ilha também é conhecida pelo “samiótiko Krassi”, o doce vinho Samian.
À chegada à capital, localmente conhecida como Vathí, será servido o pequeno-almoço e de seguida, dar-se-á inicio a uma
caminhada através das suas ruelas coloridas, seguindo-se visita ao Museu do Vinho de Samos, uma antiga adega que no
verão de 2005 ressurgiu como um espaço de exibição e provas. Suas peças atraentes, como cubas enormes e barris de
madeira tradicionais, o transportarão para uma fascinante jornada pelo mundo da vinificação, como nos velhos tempos. Faça
uma degustação das variedades locais e obtenha uma garrafa de seus favoritos.
Saida em direcção a noroeste ao longo da costa, com destino à praia de Kokkari e de seguida continuação até Pythagorean,
local de nascimento de Pitágoras, um lugar cheio de história. Tempo livre e regresso ao barco.
5º dia (4ª-feira): Rodes (P.A.J)
Chegada a Rodes pelas 07h. Saida para visita à Acrópole de Lindos, onde se encontra o Templo de Atenea construido no
ano 300 a. C., e à cidade medieval de Rodes, onde poderá apreciar, ao longo da Rua dos Cavaleiros, as sua residências ,
separadas segundo cada Ordem, e cujos escudos ainda são visiveis. Tempo livre. Saida cerca das 18h00. Pensão completa
a bordo.
6º dia (5ª-feira): Creta | Santorini (P.A.J)
Chegada a Heraklion pelas 07h00. Poderá descobrir a cidade por sua conta ou participar numa visita organizada ao Palácio
de Knossos, o centro político-cultural da civilização minoica (não incluido). Partida às 12h00 com destino a Santorini.
Chegada pelas 16h30. Tempo livre. Possibilidade de descobrir a ilha por sua conta ou participar numa das visitas opcionais
organizadas a bordo (não incluidas). Saida pelas 21h30. Pensão completa a bordo.
7º dia (6ª-feira): Atenas (P)
Chegada a Atenas cerca das 07h00. Desembarque e transporte ao hotel. Restante dia livre. Alojamento.
8º dia (sábado) - Atenas | Lisboa ou Porto (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto e embarque com destino a Lisboa
ou Porto em voo da Companhia Aérea Aegean. Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Refeições no itinerário: P – Pequeno-almoço | A – Almoço | J - Jantar
Celestyal Cruises
Termos & Condições pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro:
http://www.celestyalcruises.com/en/all-inclusive-cruise-drink-packages-2018
Termos & Condições de transporte de passageiros e bagagens:
http://www.celestyalcruises.com/sites/default/files/absract_field/coc_sales_that_take_place_in_portugal.pdf

Voos previstos:
Lisboa (09 Junho a 22 Setembro)
A3 721 LISATH 1225 1820
A3 720 ATHLIS 0910 1135
Porto (30 Jun a 22 Setembro)
A3 725 OPOATH 2335 #0525
A3 724 ATHOPO 2045 2300
Tabela de preços para 2 adultos + 2 crianças a partilhar o mesmo quarto/cabine:
Alojamento

Hotel Golden City
+
Barco Celestyal Olympia
(quarto standard + cabine interior - IB)

Saidas

Datas

Duplo

1ª e 2ª Criança
(2-11 anos)

09, 16 e 23 Jun 30 Jun + 14, 21 e 28 Ago +
04, 11, 18 e 25 Ago + 01, 08 e 15 Set

1 515 €

969 €

Lisboa

07 Jul

1 470 €

925 €

30 Jun

1 429 €

880 €

07 Jul

1 450 €

899 €

14, 21 e 28 Jul + 04, 11, 18 e 25 Ago

1 470 €

925 €

01 Set

1 530 €

925 €

08 Set

1 515 €

910 €

Porto

Lisboa

Hotel Novotel
+
Barco Celestyal Olympia
(quarto standard + cabine exterior - XB)

15 Set

1 499 €

899 €

09, 16 e 23 Jun + 30 Jun + 14, 21 e
28 Ago + 04, 11, 18 e 25 Ago

1 755 €

895 €

07 Jul

1 710 €

820 €

01, 08 e 15 Set

1 820 €

895 €

30 Jun

1 665 €

779 €

07 Jul

1 689 €

829 €

14, 21 e 28 Jul + 04, 11, 18 e 25 Ago

1 710 €

850 €

01 Set

1 779 €

850 €

08 Set

1 765 €

839 €

15 Set

1 750 €

825 €

Porto

Visitas opcionais (à saida de Atenas)
Meio dia de visita a Atenas
Saidas diárias (de manhã). Tour regular com guia local oficial em idioma espanhol.
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a Acrópole. A visita inclui: Estadio do Panatenaico, onde foram celebrados
os primeiros Jogos Olimpicos da era moderna (1896); as avenidas mais emblemáticas da cidade; o Parlamento, onde poderá
assistir ao emblemático render da guarda; o Museu da Moeda; a Catedral Católica; o conjunto arquitectónico em estilo
neoclássico da Academia , Universidade e Biblioteca Nacional; o Arco de Adriano e o recinto arqueológico da Acrópole.
Adulto 62 € | Criança (2-8) 45 €
Meio dia de visita a Atenas & Museu da Acrópole
Saidas diárias (de manhã). Tour regular com guia local oficial em idioma espanhol.
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a Acrópole. A visita inclui: Estadio do Panatenaico, onde foram celebrados
os primeiros Jogos Olimpicos da era moderna (1896); as avenidas mais emblemáticas da cidade; o Parlamento, onde poderá
assistir ao emblemático render da guarda; o Museu da Moeda; a Catedral Católica; o conjunto arquitectónico em estilo
neoclássico da Academia , Universidade e Biblioteca Nacional; o Arco de Adriano e o recinto arqueológico da Acrópole.
Visita ao Museu da Acrópole.
Adulto 75 € | Criança (2-8) 60 €
Cruzeiro de 1 dia às Ilhas de Egina, Poros e Hydra com almoço (exclui bebidas)
Saidas diárias. Tour regular com assistência local em vários idiomas.
Saida do Cais de Pireo com destino à Ilha de Egina, conhecida por sua rica história, plantações de pistachio e pitorescas
vilas costeiras. Aqui, poderá visitar na aldeia de Santa Marina o majestoso templo construído em homenagem à deusa
Aphaia e a igreja de St. Nectarios, conhecida pela sua impressionante arquitetura bizantina .
Segue-se a Ilha de Poros. A sua capital, a cidade de Poros, um labirinto de rua estreitas, situa-se entre florestas de
pinheiros verdes e plantações de limão, que lhe conferem uma aroma inesquecivel. Aqui poderá subir à torre do sino da
cidade e obter vistas inesquecíveis.
A ultima paragem será na Ilha de Hidra, musa de artesãos, pintores e fotógrafos. A sua arquitetura única, as águas
cristalinas, o artesanato e as lojas de joias e arte conferem-lhe caracteristicas únicas. Tente explorar a ilha no meio de
transporte local: o burro.
Adulto 89 € | Criança (3-10) 65 €
Importante
- Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por parte da companhia aérea.
- Os hoteis, barco e itinerário previstos poderão sofrer alteração.
- Este é um tour regular, como tal é operado em conjunto com outras pessoas usando o mesmo guia e transportes. Sendo um
tour regular, não permite alterações no itinerário. Também não haverá desconto/reembolso por serviços não utilizados durante a
viagem.
- Os preço em cama extra são válidos desde que partilhando o quarto duplo com 2 adultos (máximo uma cama extra por quarto).
Capacidade máxima dos quartos: 3 pessoas (3 adultos ou 2 adultos + 1 criança).
- Os preços estão sujetos a aumentos devido a flutuações cambiais, aumentos dos preços do combustivel ,taxas portuarias,
entradas em monumentos, ou outros serviços impostos pelo Governo Grego.
- Imposto Turistico (cobrado directamente aos clientes nos hoteis à chegada) em vigor desde 1 Jan 2018 – lei 4389/2016: 5* = 4€
quarto/noite | 4* = 3 € quarto/noite | 3* = 1.50 € quarto/noite.
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