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Seja bem-vindo!

Os Deuses gregos abrem os portões do seu templo para recebê-lo! A Grécia é única em todos os sentidos 
e nenhum destino no mundo pode ser comparado a ela. É o berço da civilização e dos jogos Olímpicos. 
A Grécia espera por você! Preparamos essa brochura com muito carinho, com intuito de oferecer as 
melhores férias da sua vida. Nele, você encontrará muitas opções de roteiros, excursões e cruzeiros 
marítimos, todos eles planejados nos mínimos detalhes. Ao comprar um dos nossos pacotes, você estará 
optando por serviços altamente personalizados, frutos da nossa experiência e profundo conhecimento 
desse país que tanto amamos. Venha viver a Grécia conosco e descubra os prazeres de dias 
inesquecíveis. Nós da Renaissance Hellas teremos orgulho em tê-lo conosco.
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Boa Viagem!
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*No período de Novembro a Março algumas excursões são oferecidas somente em inglês. 
**As excursões incluídas podem ter a ordem alterada de acordo com a data da chegada.

*** Na categoria 5*, o circuito clássico permanece em 4*.

HérculesPéricles
5 DIAS / 4 NOITES

Chegada a Atenas em 2019:  
Diariamente o ano todo. *

• 4 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Circuito Clássico de 4 dias com meia pensão 
  em hotéis de 3* ou 4*  
• Todos os traslados conforme o itinerário (2)
• Café da manhã diariamente

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: 

Diariamente, exceto Sábado, de Abril a Outubro. 
E cada Domingo e 2ª feira de Novembro a Março.* 

O pacote inclui:
• 4 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Dia inteiro de excursão a Delfos com almoço
• Todos os traslados conforme o itinerário (2)
• Café da manhã diariamente   

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa
 

MUSEUM
ou

DORIAN INN
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

HERCULES 770 485 425
PERICLES 1270 825 760

ATHENAEUM PALACE
ou

STANLEY 
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

950 535 455
1565 955 875

ATHENS PLAZA
ou

ROYAL OLYMPIC
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

1360 775 645
1965 1190 1060

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

32
74

ITINERÁRIO: 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto 
do dia livre. 

DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.

DIA 3: ATENAS 
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um passeio 
opcional. 

DIA 4: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de quatro dias pelo 
Peloponeso. Parada no Canal de Corinto e em 
seguida visita ao famoso teatro de Epidauro 
(conhecido mundialmente pela sua acústica) e ao 
museu de Asclépio. Passando rente a cidade de 
Nafplio, chegaremos a Micenas, onde poderemos 
conhecer a Acrópole pré-histórica, com a porta 
dos Leões e o túmulo de Agamêmnon. À tarde,
atravessando o Peloponeso central, chegaremos 
a Olímpia. Jantar e hospedagem.

DIA 5: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do 
antigo estádio Olímpico, onde se realizaram 
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao 
museu de Olímpia. À tarde, passando pela 
nova ponte pingente, a maior do mundo , 
chegaremos a Delfos. Jantar e hospedagem.  

DIA 6: DELFOS - METEORA
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do 
mundo, visitaremos o museu local com a sua 
famosa estatua "A Auriga de Bronze" e o sítio 
arqueológico. Saída em direção a Kalambaka. 
Jantar e hospedagem.

DIA 7: METEORA - ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora, onde se combina a 
beleza natural da região com os eternos monastérios 
situados sobre as rochas. Saída em direção a 
Atenas, passando rente a Termopilas, onde se 
encontra a estátua do Rei Espartano Leônidas. 
Regresso ao seu hotel em Atenas ao entardecer.

ITINERÁRIO: 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto do 
dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De  manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada 
a panorâmica, visita a espetacular Acrópole. 
Tarde livre na cidade.
 
DIA 3: ATENAS - DELFOS
Dia inteiro de excursão ao sítio arqueológico de 
Delfos, conhecido na antiguidade como o centro 
da terra. Almoço durante o passeio e retorno ao 
entardecer a Atenas.
 
DIA 4: ATENAS
Um dia livre para desfrutar dessa cidade rica e 
vibrante. 

DIA 5: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu vôo de partida. 
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DIA 8: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu vôo de partida.

O pacote inclui:



• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat entre:
  Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Diariamente a 

partir de 01 de Abril até 26 de Outubro.O pacote inclui:

ITINERÁRIO: 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.

DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado 
para o hotel escolhido.

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

 MUSEUM  (Atenas)
ASTIR THIRAS (Santorini) 
 NEW AEOLOS (Myconos) 

 Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 1815 1235 1110
JUNHO, SETEMBRO 2150 1405 1240

JULHO, AGOSTO 2460 1560 1385

POLIS GRAND  (Atenas)
KD HOTELS (Santorini)

PELICAN BAY (Myconos)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2075 1380 1270
2320 1550 1420
2550 1675 1525

ATHENS PLAZA  (Atenas) 
MAJESTIC (Santorini)

MYCONIAN KORALI (Myconos)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2720 1720 1630
3240 1985 1820
3655 2175 1945

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

DIA 4: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco de meio dia que 
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro da Caldera e banhe-
se nas fontes quentes com suas águas verdes e 
amarelas. Admire as formosas vilas da ilha, com 
seu casario branco, suas ruas estreitas e seus 
cafés ao ar livre, debruçados pelo penhasco e 
acessíveis também pelo teleférico ou no lombo 
dos seus famosos burrinhos.

Melodia DIA 5: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido

DIA 6: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha 
oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e restaurantes 
sofisticados.

DIA 7: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel em Atenas.

DIA 8: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao 
aeroporto para embarque no seu vôo de 
partida.
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• 3 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Santorini
• 3 noites de hotel em Paros
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat entre Pireus-Santorini-
  Paros-Myconos-Pireus
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)
• Café da manhã diariamente

O pacote inclui:

Atlântida

ITINERÁRIO: 

DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto do 
dia livre.
DIA 2:  ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado para 
o hotel escolhido.
DIA 4 & 5: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco de meio dia que 
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro da Caldera e banhe-se nas 
fontes quentes com suas águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre 
debruçados pelo penhasco e acessíveis também 
pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos 
burrinhos. E de um dia livre nessa maravilhosa ilha. 

DIA 6: SANTORINI - PAROS
No horário combinado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Paros. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

12 DIAS / 11 NOITES 
Chegada a Atenas em 2019: Diariamente 
a partir de 01 de Abril até 15 de Outubro.

DIAS 7 & 8: PAROS
Dias livres para desfrutar das belezas da ilha e
visitar algumas das igrejas típicas, cuja maior
característica é a cor branca.

DIA 9: PAROS - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para embarque 
no ferry boat que o levará a Myconos. Chegada e 
traslado para o hotel escolhido.

DIA 10:  MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas 
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e 
uma vida noturna incrível.
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Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

 CRYSTAL CITY  (Atenas) 
KAMARI BEACH (Santorini)

ALKYON (Paros) 
GIANNOULAKI (Myconos) 

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 2075 1425 1260
JUNHO, SETEMBRO 2330 1580 1400

JULHO, AGOSTO 2930 1910 1695

PRESIDENT  (Atenas) 
KD HOTELS (Santorini)

PYRGAKI (Paros)
PELICAN BAY (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2770 1780 1560
3205 2050 1755
3655 2265 1970

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

DIA 11: MYCONOS-ATENAS
Traslado, no horário indicado, ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido em 
Atenas.

DIA 12: ATENAS- AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.
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O pacote inclui:

Kalliste 10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Diariamente a 

partir de 01 de Abril até 25 de Outubro.

• 3 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Santorini
• 3 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat entre:
  Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)

ITINERÁRIO:
DIA 1: ATENAS 
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 
Resto do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado ao 
hotel escolhido.

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

CRYSTAL CITY(Atenas)
KAMARI BEACH (Santorini)
GIANNOULAKI (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 1905 1305 1165
JUNHO, SETEMBRO 2175 1480 1325

JULHO, AGOSTO 2725 1785 1615

TITANIA (Atenas)
KD HOTELS (Sant.)

YIANNAKI (Myconos)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2580 1655 1450
2965 1905 1665
3255 2090 1815

RADISSON BLU PARK (Atenas) 
MAJESTIC (Santorini)

  MYCONIAN KYMA (Myconos) 
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3040 1875 1680
3935 2350 1995
4535 2640 2180

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

DIAS 4 & 5: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco de meio dia que 
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro da Caldera e banhe-se nas 
fontes quentes com suas águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre 
debruçados pelo penhasco e acessíveis também pelo 
teleférico ou no lombo dos seus famosos burrinhos. E 
de um dia livre nessa maravilhosa ilha. 

DIA 6: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido. Resto do 
dia livre na ilha.

DIAS 7 & 8: MYCONOS
Dias livres nesta fabulosa ilha. Desfrute deste 
lugar de grandes contradições visuais que 
dizem ter sido criado pelo sol e pela pedra. 
Lindas praias, lojas deslumbrantes e uma vida 
noturna esfuziante contribuem para a sua fama.
DIA 9: MYCONOS - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido em 
Atenas.
DIA 11: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.



DIA 5 & 6: SANTORINI
Dias livres nessa magica ilha para relaxamento, 
contemplação, passeios e compras. Desfrute 
de vistas  soberbas da caldeira e da energia 
positiva vulcânica. Não deixe de assistir 
o pôr-do-sol mais romântico  do mundo 

DIA 7: SANTORINI / ATENAS
No horário indicado, traslado privativo ao porto 
para embarque no catamarã com destino a 
Pireus (viagem de aprox. 5 horas). Chegada e 
traslado privativo ao hotel escolhido em Atenas. 

DIA 8: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado privativo ao 
aeroporto para embarque no seu vôo de partida.

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Diariamente a 

partir de 01 de Abril até 25 de Outubro.

• 3 noites de hotel em Atenas 
• 4 noites de hotel em Santorini 
• Meio dia de visita da cidade de Atenas 
• Bilhetes de ferry Hisghpeed em classe econômica 
  entre Pireus/Santorini/Pireus
• Passeio de barco tradicional ao redor 
  do vulcão em Santorini 
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados privativos conforme o itinerário (6)

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

ELIA ERMOU (Atenas) 
VOLCANO VIEW (Santorini)

Hospedagem e café da manhã

Duplo 

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 1875
JUNHO, SETEMBRO 2005

JULHO, AGOSTO 2160

ELECTRA METROPOLIS (Atenas) 
MAJESTIC (Santorini)

Hospedagem e café da manhã

Duplo 

2360
2645
2730

Soneto de Amor
O pacote inclui:

ITINERÁRIO: 
 
DIA 1: ATENAS
Chegada, recepção e traslado privativo ao hotel 
escolhido. Resto do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado privativo ao porto de Pireus 
para embarque no ferry boat que o levará a 
Santorini (viagem de aprox. 8 horas). Chegada e 
traslado privativo ao hotel escolhido.

DIA 4: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & 
Palea Kameni localizadas dentro da Caldera e 
banhe-se nas fontes quentes com suas águas 
verdes e amarelas. Admire as formosas vilas 
da ilha, com seu casario branco, suas ruas 
estreitas e seus cafés ao ar livre, debruçados 
pelo penhasco e acessíveis também pelo 
teleférico ou no lombo de seus famosos burrinhos.
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Concerto
O pacote inclui:

• 3 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Rodes
• 3 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Ida e volta de barco a Marmaris (Turquia) 
   com traslados (Inglês)
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini.
• Bilhete aéreo Atenas/Rodes (1 mala de 23kg)
• Bilhetes de ferry boat Rodes-Santorini-
  Myconos-Pireus
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: cada 

4ª Feira, 6ª Feira e Domingo a partir 
17 de Abril até 29 de Setembro.

ITINERÁRIO: 
 
DIA 1: ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos
outros míticos monumentos. Finalizada a
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde
livre na cidade. 

DIA 3: ATENAS - RODES
No horário indicado, traslado para o aeroporto para
embarque no voo com destino a Rodes. Chegada 
e traslado para o hotel escolhido.
 
DIA 4: RODES
Dia livre em Rodes, a linda ilha das Rosas. Situada 
a sudoeste no Mediterrâneo, Rodes é um lugar 
altamente indicado para o turismo, oferecendo aos 
seus visitantes uma combinação de história, praias 
maravilhosas e uma agitada vida noturna. Você 
não deve perder a oportunidade de visitar a Cidade 
Antiga e o Castelo Medieval dos Cavaleiros.

DIA 5: RODES - MARMARIS - RODES 
De manhã, recolhida e embarque com destino a  
um dia completo em Marmaris, uma das maiores 
atrações turísticas  da costa oeste da Turquia. 
Aproveite para visitar seu famoso bazar, além de 
fazer compras, experimentar a cozinha local e os 
tradicionais doces turcos. (A saída será feita de um 
ponto de encontro especifico informado localmente).
 
DIA 6: RODES - SANTORINI
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Santorini 
(viagem de aproximadamente 08 horas). Chegada 
e traslado para o hotel escolhido.

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

 MUSEUM  (Atenas)
ELITE (Rodes) 

ASTIR THIRAS (Santorini)
 VANILLA (Myconos) 

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 2705 1955 1845
JUNHO, SETEMBRO 3085 2150 2005

JULHO, AGOSTO 3545 2360 2205

PRESIDENT (Atenas)
IBISCUS (Rodes)

ROSE BAY (Santorini)
YIANNAKI (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3335 2245 2115
3490 2505 2335
3940 2815 2590

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

DIA 7: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula 
as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro da Caldera, e banhe-
se nas fontes quentes com suas águas verdes 
e amarelas. Admire as formosas vilas da ilha, 
com seu casario branco, suas ruas estreitas 
e seus cafés ao ar livre, debruçados pelo 
penhasco e acessíveis também pelo teleférico 
ou no lombo de seus famosos burrinhos 
DIA 8: SANTORINI
Dia livre para conhecer essa ilha magnífica e 
suas vilas pitorescas, com destaque a famosa 
Oia, cenário de muitos filmes e do por do sol mais 
aplaudido do mundo, e suas praias de cascalhos 
pretos, cujo contraste com o azul do mar Egeu 
produz uma visão singular e maravilhosa.

DIA 9: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

DIA 10: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas 
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e 
uma vida noturna incrível.

DIA 11: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para
embarque no ferry boat com destino a Pireus.
Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

DIA 12: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto
para embarque no seu vôo de partida.

9



Noite additional em visita a Meteora : 3* € 155 Duplo/Triplo € 205 Individual  4* € 180 Duplo/Triplo € 235 Individual. (Extensão do circuito clássico)

O pacote inclui:

11 DIAS / 10 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 2ª, 3ª, 5ª e 

6ª feira a partir de 01 de Abril até 22 de Outubro.

• 4 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Circuito clássico de 3 dias com meia pensão
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini.
• Todos os traslados conforme itinerário (8)
• Café da manhã diariamente

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

 CRYSTAL CITY  (Atenas)
KAMARI BEACH (Santorini)
GIANNOULAKI (Myconos) 

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 2190 1550 1470
JUNHO, SETEMBRO 2385 1655 1565

JULHO, AGOSTO 2780 1875 1775

STANLEY (Atenas)
KD HOTELS (Santorini) 

MANOULAS BEACH (Myconos)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2775 1850 1720
3060 2025 1870
3305 2170 1990

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

68

ITINERÁRIO: 

DIA 1: ATENAS
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 
Resto do dia livre.

DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de três dias pelo Peloponeso. 
Parada no Canal de Corinto e, em seguida, visita ao 
famoso teatro de Epidauro (conhecido mundialmente 
pela sua acústica) e ao museu de Asclépio. Passando 
rente a cidade de Náfplio, chegaremos a Micenas onde 
poderemos conhecer a Acrópole pré-histórica, com a 
porta dos Leões, e o túmulo de Agamêmnon. À tarde, 
atravessando o Peloponeso central, chegaremos a 
Olímpia. Jantar e hospedagem.

DIA 4: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do 
antigo estádio Olímpico, onde se realizaram 
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu 
de Olímpia. À tarde, passando pela nova ponte 
pingente, a maior do mundo, chegaremos a Delfos.
Jantar e hospedagem.

 
DIA 5: DELFOS - ATENAS
Em Delfos, cidade conhecida como o centro 
do mundo, visitaremos o museu local com a 
sua famosa estátua "A Auriga de Bronze" e o 
sítio arqueológico. Saída em direção a Atenas, 
passando pela aldeia de Arachova e pelas 
aforas de Levadia e Tebas. Regresso ao seu 
hotel em Atenas ao entardecer.

DIA 6: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no ferry boat com destino a Santorini
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado
para o hotel escolhido.  

DIA 7: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula as 
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni 
localizadas dentro da Caldera, e banhe-se nas 
fontes quentes com suas águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre, 
debruçados pelo penhasco e acessíveis também 
pelo teleférico ou no lombo de seus famosos 
burrinhos.

DIA 8: SANTORINI - MYCONOS
Traslado, no horário indicado, ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 9: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e 
restaurantes sofisticados.

DIA 10: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido em 
Atenas.

DIA 11: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu vôo de partida.

Atlas

10



11

O pacote inclui: 
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Milos
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Bilhetes de ferry boat:
  Pireus-Milos-Santorini- Myconos-Pireus
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

DORIAN INN (Atenas)
ST. MARIA VILLAGE (Milos) 
KAMARI BEACH (Santorini) 
GIANNOULAKI (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 2055 1460 1345
JUNHO, SETEMBRO 2340 1620 1480

JULHO, AGOSTO 2880 1915 1740

ZAFOLIA (Atenas)
GOLDEN MILOS BEACH (Milos)

KD HOTELS (Santorini)
YIANNAKI (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2800 1855 1645
3220 2085 1840
3735 2370 2090

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

ITINERÁRIO: 

 
DIA 1: ATENAS 
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 
Resto do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco  de  Adriano,  Estádio  Panatenáico  e  muitos outros  
míticos  monumentos.  Finalizada  a  panorâmica,  
visita  a  espetacular  Acrópole. Tarde livre na cidade. 

DIA 3: ATENAS - MILOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus 
para embarque no ferry boat com destino a 
Milos. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

DIA 4: MILOS
Dia livre na ilha de Milos, com suas praias exóticas 
incríveis e uma terra vulcânica sem igual. A ilha é 
famosa por lá ter sido encontrada uma estátua de 
Afrodite, a “Venus de Milo”, hoje no Museu do Louvre.

Aria
10 DIAS / 9 NOITES

Chegada a Atenas em 2019: Diariamente 
a partir 15 de Abril até 15 de Outubro.

DIA 5: MILOS - SANTORINI 
Traslado para o porto para embarque no ferry boat 
com destino a Santorini.  Chegada e traslado para o 
hotel escolhido.

DIA 6: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula 
as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea 
Kameni, localizadas dentro da Caldera, e banhe-
se nas fontes quentes, com suas águas verdes 
e amarelas. Admire as vilas com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar 
livre à beira do precipício, acessíveis também pelo 
teleférico e no lombo de seus famosos burrinhos.

DIA 7: SANTORINI - MYCONOS
Traslado ao porto para embarque no ferry boat com 
destino a Myconos.  Chegada e traslado ao hotel 
escolhido.

DIA 8: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres  que  esta ilha  
oferece.  Praias, muito sol, lojas, bares e restaurantes 
sofisticados.

DIA 9:  MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido em Atenas

DIA 10: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu voo de partida.
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Serenata
11 DIAS / 10 NOITES

Chegada a Atenas em 2019: Diariamente
a partir de 01 de Abril até 15 de Outubro.

O pacote inclui:

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

DORIAN INN  (Atenas)
ILIESSA BEACH (Zaquintos)
KAMARI BEACH (Santorini) 
GIANNOULAKI (Myconos)

 Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 2350 1615 1445
JUNHO, SETEMBRO 2640 1790 1620

JULHO, AGOSTO 3185 2125 1930

POLIS GRAND  (Atenas)
ZAKANTHA BEACH (Zaquintos)

ROSE BAY  (Santorini)
PELICAN BAY (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2715 1800 1575
3045 2015 1780
3505 2305 2055

WYNDHAM GRAND (Atenas)
AZZURE RESORT (Zaquintos)

DE SOL (Santorini)
ROYAL MYCONIAN (Myconos)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

4110 2515 2235
4670 2825 2485
5240 3165 2785

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

ITINERÁRIO: 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - ZAQUINTOS
Café da manhã e, no horário apropriado, traslado ao 
terminal de ônibus para iniciar o trajeto até Zaquintos. 
Durante o percurso de ônibus, além da oportunidade 
de admirar a paisagem interiorana, haverá uma 
travessia de ferry boat do porto continental de Kylini 
até a ilha. Chegada e traslado ao hotel.

DIA 4:  ZAQUINTOS 
Dia livre nessa ilha jônica esplendorosa, também 
conhecida como Zante. Admire as aldeias 
tradicionais, a fantástica gastronomia local, os 
bosques de pinheiros e oliveiras, os penhascos 
íngremes com precipícios de até 200 metros e as 
praias e cavernas azuis fenomenais, que combinam 
montanha e mar, num espetáculo único da natureza.

DIA 5: ZAQUINTOS - ATENAS 
No horário indicado, traslado ao terminal de ônibus 
para o retorno a Atenas (ferry boat incluído). 
Chegada e traslado ao hotel.

DIA 6: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no ferry boat com destino a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado 
para o hotel escolhido. 

DIA 7: SANTORINI 
Desfrute de um passeio de barco que circula as 
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni, 
localizadas dentro da Caldera, e banhe-se 
nas fontes quentes com suas águas verdes e 
amarelas. Admire as formosas vilas da ilha, com 
seu casario branco, suas ruas estreitas e seus 
cafés ao ar livre, debruçados pelo penhasco e 
acessíveis também pelo teleférico ou no lombo 
dos seus famosos burrinhos.
DIA 8: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido.
DIA 9: MYCONOS 
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e 
restaurantes sofisticados.
DIA 10: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido em Atenas.

DIA 11: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.

• 4 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Zaquintos 
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ônibus Atenas/Zaquintos/Atenas,
   incluindo bilhetes de ferry boat Kylini/Zaquintos/Kylini
• Bilhetes de ferry boat Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (12)
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• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Zaquintos
• 2 noites de hotel em Cefalônia
• 2 noites de hotel em Santorini
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ônibus Atenas/Zaquintos,
• Bilhetes de ferry boat:
  Kyllini/Zaquintos/Cefalônia e Santorini/Pireus
• Bilhetes aéreos Cefalônia/Atenas/Santorini 
  (1 mala de 23kg)
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário

O pacote inclui:

ITINERÁRIO: 
DIA 1: ATENAS
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 
Resto do dia livre.
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.
DIA 3: ATENAS - ZAQUINTOS
Café da manhã e, no horário apropriado, traslado ao 
terminal de ônibus para iniciar o trajeto até Zaquintos. 
Durante o percurso de ônibus, além da oportunidade 
de admirar a paisagem interiorana, haverá uma 
travessia de ferry boat (incluído) do porto continental 
até a ilha. Chegada e traslado ao hotel.

DIA 4: ZAQUINTOS
Dia livre nessa ilha jônica esplendorosa, também 
conhecida como Zante. Admire as aldeias 
tradicionais, a fantástica gastronomia local, os 
bosques de pinheiros e oliveiras, os penhascos 
íngremes com precipícios de até 200 metros e as 
praias e cavernas azuis fenomenais, que combinam 
montanha e mar, num espetáculo único da natureza.

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

 CRYSTAL CITY  (Atenas)
ILIESSA BEACH (Zaquintos)
IONIAN PLAZA (Cefalônia) 
KAMARI BEACH (Santorini) 

 Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

 MAIO 2530 1935 1785
JUNHO, SETEMBRO 2755 2085 1905

JULHO, AGOSTO 3305 2390 2175

Versos do 
Jônico

DIA 5: ZAQUINTOS - CEFALÔNIA
No horário indicado, traslado ao porto de Agios 
Nikolaos para embarque no ferry com destino a 
Cefalônia (porto de Pessada). Chegada e traslado 
ao hotel escolhido.

DIA 6: CEFALÔNIA
Há muito que se fazer nesse dia livre em Cefalônia, 
principalmente apreciar a paisagem natural, rodeada 
pela água mais azul do mar Jônico – impressionante. 
São várias praias encantadoras, cavernas azuis e 
uma linda vista das montanhas, com desfiladeiros e 
penhascos deslumbrantes.

DIA 7: CEFALÔNIA - ATENAS - SANTORINI
Traslado ao aeroporto, no horário indicado, 
para embarque no voo com destino a Atenas, 
desembarque e conexão para Santorini. Chegada e 
traslado ao hotel escolhido.
DIA 8: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula as 
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni, 
localizadas dentro da Caldera, e banhe-se nas 
fontes quentes, com suas águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre 
debruçados pelo penhasco e acessíveis também 
pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos 
burrinhos.
DIA 9: SANTORINI - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus (08 
horas de trajeto). Chegada e traslado ao hotel em 
Atenas.
DIA 10: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.

POLIS GRAND (Atenas)
ZAKANTHA BEACH (Zaquintos)

ASTRA VILLAGE (Cefalônia)
ROSE BAY  (Santorini)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2685 1980 1800
2985 2135 1950
3490 2460 2215

WYNDHAM GRAND (Atenas)
AZZURE RESORT (Zaquintos)
MEDITERRANEE (Cefalônia)

MAJESTIC (Santorini)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3610 2475 2190
2935 2815 2465
4630 3070 2640

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: 
Diariamente a partir de 05 de 

Maio até 25 de Setembro.



Chora, Myconos

Parthenon, Atenas

Oia, Santorini
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O pacote inclui:

• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Myconos
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Heraclio
• 2 noites de hotel em Rodes
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Bilhetes de ferry boat Pireus-Myconos-
  Santorini-Heraclio
• Bilhetes aéreos Heraclio/Rodes/Atenas 
  (1 mala de 23kg)
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

MUSEUM (Atenas)
KAMARI (Myconos)

ASTIR THIRA (Santorini)
MARIN DREAM (Creta)

ELITE (Rodes)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 3090 2230 2075
JUNHO, SETEMBRO 4405 2425 2275

JULHO, AGOSTO 3915 2670 2495

POLIS GRAND (Atenas)
YIANNAKI (Myconos)
ROSE BAY (Santorini)
OLIVE GREEN (Creta)

IBISCUS (Rodes)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3320 2440 2330
3735 2745 2610
4095 2995 2810

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

ITINERÁRIO:

DIA 1: ATENAS
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido. 
Resto do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole.  Tarde 
livre na cidade.

DIA 3: ATENAS-MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto 
para embarque no ferry boat com destino 
a Myconos. Chegada e traslado ao hotel. 
 
DIA 4: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas 
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e 
uma vida noturna incrível.

DIA 5: MYCONOS - SANTORINI
No horário indicado, traslado ao porto para embarque 
no ferry boat com destino a Santorini. Chegada e 
traslado para o hotel escolhido.
DIA 6: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula as 
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni 
, localizadas dentro da Caldera, e banhe-se nas 
fontes quentes, com suas águas verdes e amarelas. 
Admire as vilas de Santorini pelo mar, com seu 
casario branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao 
ar livre à beira do precipício, acessíveis também por 
teleférico ou por seus famosos burrinhos. 
DIA 7: SANTORINI - HERACLIO (CRETA)
No horário a ser indicado, traslado  para o porto para   
embarque no ferry boat com destino a Heraclio 
(Creta). Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 8: HERACLIO
Dia livre na ilha de Creta, a maior de todas as ilhas 
gregas. Nas imediações da cidade de Heraclio se 
encontra o famoso Palácio de Knossos, o centro 
da Civilização Minóica, local da famosa lenda 
do Minotauro. Tesouros arqueológicos, ruínas 
magníficas, museus, praias e restaurantes fabulosos 
fazem de Creta um local completo para suas férias.

DIA 9: HERACLIO - RODES
No horário apropriado, traslado ao aeroporto 
e embarque para Rodes (via Atenas ou não, 
dependendo da disponibilidade do dia). Chegada e 
traslado ao hotel.

DIA 10: RODES
Dia livre em Rodes, a ilha das Rosas. Situada 
a sudoeste do Mediterrâneo, Rodes é um lugar 
altamente indicado para o turismo, oferecendo aos 
seus visitantes uma combinação de história, praias 
maravilhosas e uma agitada vida noturna. Você não 
deve perder a oportunidade para visitar a Antiga 
Cidade e o Castelo Medieval dos Cavaleiros.

DIA 11: RODES - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao aeroporto 
para embarque no seu voo de volta a 
Atenas. Chegada e hospedagem no hotel 
“Sofitel Athens Airport”, localizado na área do 
aeroporto (traslado não incluso ou necessário).  

DIA 12: AEROPORTO
Após o café de manhã, apresentação por conta no 
balcão da companhia aérea para fazer o check in no 
eu voo de partida.

Sonata 12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2019:

 Diariamentea partir 10 de Abril 
até 18 de Outubro.

Oia, Santorini



Rapsódia

ITINERÁRIO:
DIA 1: ATENAS
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido. 
Resto do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense:  Parlamento,  Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion,Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico  e muitos  out-
ros  míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para embarque 
no ferry boat com destino a Myconos. Chegada e 
traslado ao hotel escolhido. 

DIAS 4 & 5: MYCONOS
Dias livres para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas 
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e 
uma vida noturna incrível.

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: 

Diariamente a partir 01 de Abril 
até 15 de Outubro.O pacote inclui:

• 3 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Myconos
• 3 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Heraclio
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Bilhetes de ferry boat entre:
  Pireus-Myconos-Santorini-Heraclio
• Bilhete aéreo Heraclio/Atenas 
  (1 mala de 23kg)
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário(8)

 
DIA 6: MYCONOS - SANTORINI
No horário indicado, traslado para o porto para 
embarque no ferry boat com destino a Santorini. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 7 & 8: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula as 
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni, 
localizadas dentro da Caldera, e banhe-se nas 
fontes quentes com suas águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre 
debruçados pelo penhasco e acessíveis também 
pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos 
burrinhos. E de um dia livre nessa maravilhosa ilha. 

DIA 9: SANTORINI - HERACLIO (Creta)
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Heraclio 
(Creta). Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 10: HERACLIO
Dia livre em Creta, a maior de todas as ilhas 
gregas. Nas imediações da cidade de Heraclio 
se encontra o famoso Palácio de Knossos, o 
centro da Civilização Minóica, local da famosa 
lenda do Minotauro. Tesouros arqueológicos, 
ruínas magníficas, museus, praias e restaurantes 
fabulosos fazem de Creta um local completo para 
suas férias.

DIA 11: HERACLIO - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao aeroporto 
para embarque no voo de retorno a Atenas. Na 
chegada,  hospedagem no hotel  “Sofitel   Athens   
Airport”,  localizado na área do aeroporto (traslado 
não incluso ou necessário).  

DIA 12: AEROPORTO
Após o café de manhã, apresentação por conta no 
balcão da companhia aérea para fazer o check in 
no eu voo de partida.

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

CRYSTAL CITY (Atenas)
GIANNOULAKI (Myconos)
ASTIR THIRAS (Santorini)

MARIN DREAM (Creta)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 2775 1875 1750
JUNHO, SETEMBRO 3270 2120 1950

JULHO, AGOSTO 3735 2365 2185

POLIS GRAND (Atenas)
PELICAN BAY (Myconos)

ROSE BAY (Santrini)
OLIVE GREEN (Creta)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3190 2145 1940
3545 2405 2165
3955 2625 2360

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

16



*No período de Novembro a Março alguma excursões são oferecidas somente em inglês. 
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Harmonia
O pacote inclui:

• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Naxos
• 2 noites de hotel em Paros
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat:
  Pireus-Santorini-Naxos-Paros-Pireus 
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)
• Café da manhã diariamente

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa 

MUSEUM (Atenas) 
ASTIR THIRA (Santorini)

NAXOS HOLIDAYS (Naxos)
 ALKYON (Paros)

Hospedagem e café da manhã
Individual Duplo Triplo

NOVEMBRO A MARÇO 1480 1010 905
ABRIL, MAIO, OUTUBRO 1760 1200 1075

JUNHO, SETEMBRO 1965 1315 1155
JULHO, AGOSTO 2265 1455 1275

POLIS GRAND (Atenas)
ROSE BAY (Santorini) 

NAXOS RESORT (Naxos) 
PYRGAKI (Paros) 

 Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

1665 1135 1010
1980 1350 1200
2320 1555 1350
2695 1720 1510

Ingressos
Aos Sítios

Arqueológicos

20

ITINERÁRIO:
DIA 1: ATENAS 
Recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro 
Neoclássico Ateniense: Parlamento, 
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, 
Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 

DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no ferry boat com destino a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado 
ao hotel escolhido.

DIA 4: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula 
as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea 
Kameni,  localizadas dentro  da  Caldera,  e 
de um mergulho nas fontes quentes, com suas 
águas verdes  e  amarelas.  Admire as formosas  
vilas da ilha, com seu casario branco, suas ruas 
estreitas e seus cafés ao ar livre, debruçados 
pelo penhasco e acessíveis também pelo 
teleférico ou no lombo de um dos seus famosos 
burrinhos.

DIA 5: SANTORINI - NAXOS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Naxos. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: 

Diariamente, o ano todo.
DIA 6: NAXOS
Dia livre para conhecer essa ilha que tem inúmeras 
escavações arqueológicas interessantes, praias 
lindíssimas e um turismo cultural que a faz uma
das ilhas mais importantes da Grécia. 

DIA 7: NAXOS - PAROS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Paros. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 8: PAROS
Dia livre para desfrutar das belezas da ilha, ir 
à praia e visitar algumas das igrejas típicas, 
cuja maior característica é a cor branca.

DIA 9: PAROS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para
embarque no ferry boat com destino a Pireus.  
Chegada e traslado ao hotel escolhido.. 

DIA 10: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu voo de partida.



12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: 
Cada Domingo, o ano todo.

•Suplementos para as saídas: 14/04, 21/04, 13/10: 3* €265 4* €285, 5* €300 por pessoa 
•Suplementos para as saídas: 28/04, 05/05 e de15/09 até 27/10: 3* €35, 4* €40, 5* €60 por pessoa. 
 *Na categoria 5*, o circuito de 2 dias permanece em 4*.

O pacote inclui:
• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Circuito de 2 dias a Argólida e Olímpia com 
  meia pensão em hotéis de 3* ou 4*
• Circuito de 8 dias a Israel e Jordania
• Ingressos nas excursões mencionadas 
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO: 
DOMINGO: ATENAS
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre.
 
2ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos
outros míticos monumentos. Finalizada a
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde
livre na cidade.
 
3ª FEIRA: ATENAS - ARGÓLIDA-OLÍMPIA
Início do circuito de dois dias a Argólida e Olímpia. 
Parada no Canal de Corinto e, em seguida, 
visita ao famoso teatro de Epidauro (conhecido 
mundialmente pela sua acústica) e ao museu de 
Asclépio. Passando rente a cidade de Náfplio, 
chegaremos a Micenas, onde poderemos conhecer 
a Acrópole pré-histórica, com a porta dos Leões, e 
o túmulo de Agamêmnon. À tarde, atravessando o 
Peloponeso central, chegaremos a Olímpia. Jantar 
e hospedagem.
4ª FEIRA: OLÍMPIA - ATENAS 
Café da manhã e saída para visitar o sitio 
arqueológico da cidade, incluindo as instalações 
do antigo estádio Olímpico, onde se realizaram 
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu de 
Olímpia e tempo livre para almoço (não incluído). 
Regresso a Atenas ao entardecer.

 

 *Bilhete aéreo Atenas / Tel-Aviv não incluído.

5ª FEIRA: ATENAS - TEL AVIV - JERUSALÉM
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu voo até Tel Aviv (voo não incluso). 
Chegada, assistência no aeroporto de Ben Gurion e 
traslado ao hotel em Jerusalém. 

6ª FEIRA: JERUSALÉM
Café da manhã e partida ao Monte das Oliveiras para 
uma vista panorâmica da cidade, com continuação 
ao Jardim do Getsêmani para ver a Basílica da 
Agonia. Visita ao Museu de Israel, onde se encontram 
o Santuário do Livro e a maquete de Jerusalém na 
época de Jesus. Em seguida, visita ao Museu do 
Holocausto. De tarde, saída a Belém para visitar a 
Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e Igreja 
de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém.

 
SÁBADO: JERUSALÉM 
Café da manhã e saída ao Monte Sião para visitar 
o Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da 
Dormição. Continuação para a cidade velha, fazendo 
o passeio das 14 estações da Via Dolorosa, que inclui 
a Igreja da Flagelação, Capela da Condenação, o 
Calvário e Santo Sepulcro.  Sequencia ao bairro 
judeu e ao Cardo Romano até o Museu da Cidadela 
de Davi. Logo após, continuação à cidade nova 
para uma visita panorâmica dos principais pontos de 
interesse: o Knesset (Parlamento), a residência do 
presidente, o Teatro Municipal. Finalizando com um 
passeio a Ein Karem para visitar o local de nascimento 
de João Batista e visita ao Muro das Lamentações.
 

DOMINGO: JERUSALÉM
Café da manhã e dia livre em Jerusalém, com 
possibilidade de um passeio opcional para Massada 
e Mar Morto.

2ª FEIRA: AMMAN
Café da manhã e partida para a Ponte Sheikh 
Hussein, fronteira Israel/Jordânia e, após as 
formalidades de imigração (taxas da fronteira não 
inclusas), continuação para uma visita a Jerash, uma 
das cidades da Decápolis.  Jerash está localizada ao 
norte de Amman, cerca de 45 Km (uma hora de carro). 
Durante o passeio, visita-se o Arco de Triunfo, a Praça 
Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite e 
o Teatro Romano, com sua acústica maravilhosa. 
Terminando as visitas, continuação a Amman.

3ª FEIRA: PETRA
Café da manhã e saída para a vista panorâmica da 
cidade de Amman. Logo após, sequencia a Madaba, 
para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde 
se encontra o primeiro mapa em mosaico da Terra 
Santa. Continuação ao Monte Nebo para admirar a 
vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto 
desde a montanha. Este lugar é importante porque foi 
o último local visitado por Moisés e de onde o profeta 
viu a terra prometida, a qual nunca chegaria. Na parte 
da tarde, chegada a Petra. Alojamento.

4ª FEIRA: PETRA - AMMAN
Café da manhã e visita de dia inteiro da Cidade Rosa, 
a capital dos Nabateus. Durante o passeio, visita aos 
monumentos mais importantes e representativos 
esculpidos na rocha: O Tesouro, famoso e conhecido 
internacionalmente por um dos filmes do Indiana 
Jones, os Túmulos de Cores, os Túmulos Reais, 
o Mosteiro. Petra é um daqueles lugares no 
mundo que se deve visitar pelo menos uma vez na
vida. De tarde, retorno para Amman.

5ª FEIRA: AMMAN - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Amman para embarque no seu voo de partida.

O Melhor 
do Oriente
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Preços
para 2019
em Euro

por pessoa 

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3090 2180 2005

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3490 2360 2200

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS *
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

4455 2965 2765



ITINERÁRIO: 
DIA 1: ATENAS
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto 
do dia livre.

DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para embarque 
no ferry boat com destino a Santorini (viagem de aprox. 
8 horas). Chegada e traslado ao hotel. 

• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita de cidade de Atenas 
• Bilhetes de ferry boat: 
  Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Circuito de 7 noites à Croácia e Bósnia Herzegovina
  com pensão completa até Ston (e em Dubrovnik 
  meia pensão) em hotéis 3*e 4* (ingressos não incluídos)*
• Todos os traslados conforme o itinerário (10) 
• Café de manhã diariamente

15 DIAS / 14 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: 21/04, 05/05,12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 

07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09 & 06/10

O pacote inclui:

DIA 4: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula as 
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni, 
localizadas dentro da Caldera, e de um mergulho nas 
fontes quentes, com suas águas verdes e  amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre 
debruçados pelo penhasco e acessíveis também 
pelo teleférico ou no lombo de um dos seus famosos 
burrinhos.

DIA 5: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para embarque no 
ferry boat com destino a Myconos. Chegada e traslado para 
o hotel. 
 
DIA 6: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha oferece. 
Praias, muito sol, lojas, bares e restaurantes sofisticados.
 
DIA 7: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para embarque no 
ferry boat com destino a Pireus. Chegada e traslado para o 
hotel em Atenas.

DIA 8: ATENAS - ZAGREB
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque 
no seu voo até Zagreb (voo não incluso). Chegada no 
aeroporto de Franjo Tudman e traslado ao hotel em Zagreb.
 

DIA 9: ZAGREB -   KARLOVAC - PLITVICE
De manhã, passeio panorâmico da capital da Croácia, 
Zagreb, que se desenvolveu a partir de 2 cidades 
gêmeas: Gradec e Kaptol. Logo após, saída a cidade 
de Karlovac, que é um centro urbano rodeado por 4 
rios. Continuaremos ao deslumbrante Parque Nacional 
dos Lagos de Plitvice, declarado Patrimônio Natural da 
UNESCO. Chegada e início da visita, onde poderemos 
admirar a beleza tranquila dos lagos e cachoeiras, num 
espetáculo inesquecível. Após, acomodação no hotel.
 
DIA 10: PLITVICE - ZADAR - TROGIR - SPLIT
Pela manhã, saída pela costa do Adriático em direção a 
Zadar. Chegada e passeio panorâmico da cidade, situada 
em um promontório com vista para o mar Adriático. 
Apreciaremos a igreja de San Donato, o Fórum Romano e 
o curioso "Piano do Mar". Continuaremos a viagem a Trogir, 
com uma breve parada para fazer um passeio por esta 
cidade medieval, joia da costa da Dalmácia. Continuação 
da viagem a Split, cidade incluída na lista do Património 
Mundial da UNESCO. Chegada e acomodação no hotel.
 
DIA 11: SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR
De manhã, passeio panorâmico a pé em Split, cujo centro 
antigo tem um charme estonteante, em que se destacam 
o famoso Palácio de Diocleciano, o Templo de Júpiter, 
o Peristyle e a Catedral. Continuaremos através das 
cidades costeiras de Brela e Makarska, em direção a 
Bósnia-Herzegovina, para chegar à cidade de Medjugorje, 
importante centro de peregrinação desde 1981, quando uma 
imagem da Virgem Maria apareceu em um monte. Tempo 
livre para visitar seu centro e a Igreja da Virgem Maria. Logo 
após, sequência a Mostar. Chegada e acomodação no hotel.
 
DIA 12: MOSTAR - STON - DUBROVNIK
De manhã, Inicio do passeio panorâmico dessa cidade 
que, durante o Império Otomano, foi um importante centro 
comercial. Veremos o antigo Bazar, a mesquita e sua 
famosa ponte de pedra, reconstruídos com a ajuda da 
OTAN. Em seguida, viagem de volta a Croácia até Ston, 
cidade medieval com uma destacável muralha, onde 
teremos tempo livre. Na parte da tarde, continuaremos 
a cidade mais bonita do pais, a chamada de "Pérola do 
Adriático": Dubrovnik. Chegada e acomodação no hotel.
 
DIA 13: DUBROVNIK
Pela manhã, passeio panorâmico a pé pela cidade antiga 
de Dubrovnik, que é apenas para pedestres. Visitaremos 
os seguintes monumentos, entre suas muitas atrações: 
a Fonte de Onofrio, os Mosteiros dos franciscanos 
e dominicanos, os Palácios de Sponza e Rector, e a 
Catedral. Tempo livre. (Regresso ao hotel por conta). 
 
DIA 14: DUBROVNIK
Dia livre nesta cidade maravilhosa. Possibilidade de fazer 
uma excursão opcional, tais como: Korcula, Montenegro, 
Folclore em Cilipe, Ilhas Elaphite, etc. (Por favor, consulte 
detalhes com seu guia local).
 
DIA 15: DUBROVNIK - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto 
para embarque no seu voo de saída. 19

* O circuito na Croácia sempre mistura hotéis 3* e 4*, independente da categoria dos demais hotéis, nas demais localidades.

*Bilhete aéreo Atenas-Zagreb não incluído

Preços
para 2019
em Euro

por pessoa

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo
21/04, 05/05,12/05, 19/05, 26/05, 02/06, 09/06, 

16/06, 23/06, 01/09, 08/09, 15/09, 22/09 & 06/10 4225 3010 2770
30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07,

 04/08, 11/08, 18/08, 25/08 4540 3165 2915

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS *
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

4370 3130 2920

4585 3235 3005

Grécia e Croácia



Excursões Regulares em Espanhol
Ingressos Incluídos

VISITA DA CIDADE:

Verão: Diário
Inverno: Terça-feira e Sexta-feira
Visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniense: Parlamento, 
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo 
de Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e outros muitos míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a espetacular Acrópoles.

PREÇO: € 65

VISITA DA CIDADE COM MUSEU DA ACROPOLES:

Mesmo descritivo acima, incluindo visita ao novo Museu da Acrópoles.

PREÇO: € 78
ATENAS DE NOITE: ***

Verão: Terça-feira, Quinta-feira e Sábado
Inverno: Sábado
Depois de um breve passeio panorâmico, seguiremos ao restaurante 
onde teremos o jantar típico e o espetáculo folclórico. Durante o jantar, 
poderemos desfrutar de danças gregas de todas as regiões de Grécia e 
música grega de todos os tempos.

PREÇO: € 66
CABO SUNION: ***

Verão: Segunda-feira e Sexta-feira
Inverno: Quarta-feira
Saída à tarde, passando pela avenida da costa de Atenas e pelas praias 
de Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza, para chegar ao extremo da Attica, 
o Cabo Sunion. Lá encontram-se as colunas brancas de mármore do 
famoso Templo de Poseidon. Este lugar é um paraíso para os fotógrafos. 
Não esqueça sua máquina fotográfica! Regresso a Atenas, ao anoitecer. 

PREÇO: € 49

DELFOS O DIA INTEIRO:
Verão: Segunda-feira, Quarta-feira e Sexta-feira
Inverno: Sexta-feira
Excursão de um dia inteiro passando pelas cidades de Tebas, Livadia e 
Arahova, famosa pelos seus tapetes coloridos. Chegada a Delfos, o centro 
da antiguidade. Visita ao museu local com a sua famosa estátua “A Auriga 
de Bronze” e ao sítio arqueológico. Almoço no vilarejo de Delfos. Regresso 
a Atenas ao anoitecer (A).

PREÇO: € 106

 
ARGÓLIDA O DIA INTEIRO:

Verão: Quinta-feira e Sábado
Inverno: Quinta-feira
Passando pelos pitorescos caminhos da costa do golfo Sarônico, 
chegaremos ao Canal de Corinto (parada). Em seguida, partiremos com 
direção a Micenas onde visitaremos o “Portão dos Leões”, a Tumba de 
Agamêmnon e o Palácio. Após o almoço, visitaremos Epidauro e seu 
teatro, famoso pela sua acústica excepcional. Regresso a Atenas ao 
anoitecer (A).

PREÇO: € 113
 
CIRCUITO DE 2 DIAS: DELFOS E  METEORA 

Verão:  Segunda-feira e Sexta-feira  
Inverno: Sexta-feira
DIA 1: ATENAS-DELFOS-KALAMBAKA
Início da excursão de dois dias seguindo em direção a Delfos, cidade 
conhecida como o centro do mundo, para visitar o museu local onde 
poderemos apreciar a estátua mais conhecida “A Auriga de Bronze”. 
Visita ao sítio arqueológico de Delfos e pela tarde, saída em direção a 
Kalambaka. Jantar e pernoite. (J)

DIA 2: METEORA-ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora com seus centenários mosteiros repletos de 
incalculáveis tesouros históricos. O cenário e único, como se os mosteiros
estivessem suspensos entre o céu e a terra, no topo de enormes rochas 
de granito. Retorno a Atenas passando por Termopilas, onde se encontra 
a estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao seu hotel em Atenas 
ao entardecer. (C)

PREÇOS: 
€ 225 por pessoa em duplo ou triplo - categoria primeira
€ 265 em individual - categoria primeira
€ 195 por pessoa em duplo ou triplo - categoria turística
€ 230 em individual - categoria turística20



CIRCUITO DE 2 DIAS: ARGOLIDA E OLÍMPIA 

Verão: Terça-feira

DIA 1: ATENAS - ARGÓLIDA-OLÍMPIA
Início do circuito de dois dias a Argólida e Olímpia. Parada no Canal 
de Corinto para apreciação e, em seguida, visita ao famoso teatro de 
Epidauro (conhecido mundialmente pela sua acústica) e ao museu 
de Asclépio (pai da medicina). Passando rente a cidade de Náfplio, 
chegaremos a Micenas, onde poderemos conhecer a Acrópole pré-
histórica, com a porta dos Leões e o túmulo de Agamêmnon. À tarde, 
atravessando o Peloponeso central, chegaremos a Olímpia. Jantar e 
hospedagem. (J)

DIA 2: OLÍMPIA - ATENAS 
Café da manhã e saída para visitar o sitio arqueológico da cidade, incluindo 
as instalações do antigo estádio Olímpico, onde se realizaram os primeiros 
Jogos Olímpicos. Visita ao museu de Olímpia e tempo livre para almoço 
(não incluído). Regresso a Atenas ao entardecer. (C)

PREÇOS: 
€ 240 por pessoa em duplo ou triplo - categoria primeira
€ 280 em individual - categoria primeira
€ 215 por pessoa em duplo ou triplo - categoria turística
€ 250 em individual - categoria turística
CIRCUITO CLÁSSICO DE 3 DIAS:

Verão: Quarta-feira e Sábado
Inverno: Quarta-feira

DIA 1: ATENAS-OLÍMPIA
Início do circuito clássico de três dias pelo Peloponeso. Parada no Canal 
de Corinto e em seguida visita ao famoso teatro de Epidauro (conhecido 
mundialmente pela sua acústica) e ao museu de Asclépio (pai da 
medicina). Passando pela cidade de Nafplio, chegaremos a Micenas 
onde poderemos conhecer a Acrópole pré-histórica, com a. porta dos 
Leões e o túmulo de Agamêmnon. À tarde, atravessando o Peloponeso 
central chegaremos a Olímpia. Jantar e hospedagem. (J)

DIA 2: OLÍMPIA-DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do antigo estádio Olímpico, 
onde se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu de 
Olímpia. À tarde passando pela nova ponte pingente, a maior do mundo, 
chegaremos a Delfos. Jantar e  hospedagem.(C, J)

DIA 3: DELFOS-ATENAS
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo, visitaremos o 
museu local com a sua famosa estátua “A Auriga de Bronze” e o sítio 
arqueológico. Saída em direção a Atenas, passando pela aldeia de 
Arachova e pelas aforas de Levadia e Tebas. Regresso ao seu hotel em 
Atenas ao entardecer. (C)

PREÇOS: 
€ 415 por pessoa em duplo ou triplo -categoria primeira
€ 499 em individual - categoria primeira
€ 355 por pessoa em duplo ou triplo - categoria turística
€ 425 em individual - categoria turística

CIRCUITO CLÁSSICO DE 4 DIAS COM METEORA:

Verão: Quarta-feira e Sábado 
Inverno: Quarta-feira

DIA 1: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de quatro dias pelo Peloponeso. Parada no 
Canal de Corinto e em seguida visita ao famoso teatro de Epidauro 
(conhecido mundialmente pela sua acústica) e ao museu de Asclépio 
(pai da medicina). Passando pela cidade de Nafplio, chegaremos a 
Micenas onde poderemos conhecer a Acrópole préhistórica, com a 
porta dos Leões e o túmulo de Agamêmnon. À tarde, atravessando o 
Peloponeso central chegaremos a Olímpia. Jantar e hospedagem. (J)

DIA 2: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do antigo estádio Olímpico, 
onde se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu 
de Olímpia. À tarde passando pela nova ponte pingente, a maior do 
mundo, chegaremos a Delfos. Jantar e hospedagem. (C, J)

DIA 3: DELFOS-METEORA
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo, visitaremos o 
museu local com a sua famosa estátua “A Auriga de Bronze” e o sítio 
arqueológico. Saída em direção a Kalambaka. Jantar e hospedagem. 
(C, J)

DIA 4: METEORA - ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora, onde se combina a beleza natural da 
região com os eternos monastérios situados sobre as rochas. Saída 
em direção a Atenas, passando por Termopilas, onde se encontra a 
estátua do Rei Espartano Leônidas. Regresso ao seu hotel em Atenas 
ao entardecer. (C)

PREÇOS 
€ 615 por pessoa em duplo ou triplo - categoria primeira
€ 735 em individual - categoria primeira
€ 540 por pessoa em duplo ou triplo - categoria turística
€ 640 em individual - categoria turística
 
CRUZEIRO DE DIA INTEIRO PELAS ILHAS:  HYDRA, PÓROS E EGINA 

Diariamente o ano inteiro

Saída cedo de manhã e traslado ao porto para embarque no cruzeiro. 
Chegada na primeira ilha: Hidra. É uma ilha encantadora e também o 
refúgio de muitos artistas. Tempo livre para passear pelas ruas estreitas 
ou fazer compras. Partida a segunda ilha, Póros. É o pequeno paraíso da 
arquitetura neoclássica. Pode-se visitar as ruínas do Templo de Poseidon 
e o Mosteiro da Virgem Maria. Saída a Egina. Nessa ilha, o visitante pode 
participar na excursão opcional ao Templo de Afea ou passear na ilha e 
provar os deliciosos pistaches. Regresso ao porto e traslado ao hotel (A). 

PREÇO: € 99

*** Os passeios mencionados estão são sujeitos a lotação.
21



PACOTES COM CRUZEIROS 
EM DÓLAR

23 HERA / ATENAS-CRUZEIRO DE 3 NOITES

23 LETO / ATENAS-CRUZEIRO DE 4 NOITES

24 VÊNUS / ATENAS-MYCONOS-CRUZEIRO DE 4 NOITES

25 ARCO - ÍRIS / ATENAS-MYCONOS-CRUZEIRO DE 3 NOITES

26 GRÉCIA CLÁSSICA / ATENAS-CIRCUITO CLÁSSICO DE 4 DIAS-CRUZEIRO DE 4 NOITES

27 MINI GRÉCIA CLÁSSICA / CRUZEIRO DE 3 NOITES-ATENAS-CIRCUITO CLÁSSICO DE 3 DIAS

28 LAIS / ATENAS- CIRCUITO DE 2 DIAS DELFOS & METEORA - CRUZEIRO DE 4 NOITES

29 ANDRÔMEDA / ATENAS-CRUZEIRO DE 4 NOITES-SANTORINI

30 ORION / ATENAS-CRUZEIRO DE 3 NOITES-SANTORINI-MYCONOS

31 CONSTELAÇÃO / ATENAS-CRUZEIRO DE 4 NOITES-SANTORINI-MYCONOS

32 DANAE / ATENAS-CRUZEIRO DE 6 NOITES

33 VOLTA OLÍMPICA / ATENAS-CRUZEIRO DE 3 NOITES - 2 DIAS A ARGÓLIDA E OLÍMPIA

34 NEFERTITI / ATENAS-CAIRO-CRUZEIRO DE 4 NOITES PELO NILO-CRUZEIRO DE 4 NOITES

35 INESQUECÍVEL GRÉCIA E TERRA SANTA / ATENAS-CRUZEIRO DE 3 NOITES-CIRCUITO DE 8 DIAS A ISRAEL

36 CELESTYAL CRUISES

40 INFORMAÇÃO & CONDIÇÕES GERAIS

Índice
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PACOTES COM CRUZEIROS 
EM DÓLAR

Hera

Leto
• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 4 noites pelas Ilhas Gregas e
  Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica)
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme o itinerário (3)
• Café da manhã diariamente

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 6ª feira 

a partir de 15 de Março até 08 de Novembro.

• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas Ilhas Gregas e Turquia 
  com pensão completa (baseado em camarote 
  interno na categoria mais econômica)
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme o itinerário (3) 
• Café da manhã diariamente

O pacote inclui:

7 DIAS / 6 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 3ª feira 

a partir de 12 de Março até 12 de Novembro.

ITINERÁRIO:
 
6ª FEIRA: ATENAS
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 
Resto do dia livre.

SÁBADO:  ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

O pacote inclui:

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa 

CRYSTAL CITY 
ou 

MUSEUM
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

 HERA 1715 1155 1055
LETO 1955 1350 1240

 

POLIS GRAND
ou 

STANLEY
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

1865 1195 1075
2120 1395 1275

ATHENS PLAZA
ou ROYAL OLYMPIC

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo
2270 1425 1200
2440 1590 1385

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos das 

Visitas

185
235

*Nos meses de Março e Novembro a visita de Atenas 
é realizada em inglês. 

ITINERÁRIO:

3ª FEIRA: ATENAS
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 
Resto do dia livre.

4ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estadio Panatenaico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade

5ª FEIRA: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas para 
compras, atividades pessoais ou um passeio opcional.

6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala será 
Myconos, com tempo livre para passear por suas ruas 
brancas estreitas, apreciando suas lojas internacionais 
e sua incrível vida noturna.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, onde se pode aproveitar o 
tempo livre na pequena praia de Scala ou de participar 
do passeio opcional a gruta de São João Evangelista, 
que escreveu o livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada. 

DOMINGO: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita  
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro.  
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha de 
Santorini, local das belíssimas paisagens dos cartões 
postais e das igrejas de cúpulas azuis.
 
2ª FEIRA: PIREUS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus pela manhã. Café da manhã a 
bordo e traslado imediato ao aeroporto. O voo de saída 
deve ser necessariamente depois do meio-dia.
*Nos meses de Março e Novembro a visita de Atenas 
é realizada em inglês.

DOMINGO: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas para 
compras, atividades pessoais ou um passeio opcional.

2ª FEIRA:  ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala será 
Myconos, com tempo livre para passear por suas ruas 
brancas estreitas, apreciando suas lojas internacionais 
e sua incrível vida noturna.

3ª FEIRA:  KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, onde se pode aproveitar o 
tempo livre na pequena praia de Scala ou de participar 
do passeio opcional a gruta de São João Evangelista, 
que escreveu o livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha das 
Rosas. A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a 
cidade de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto da 
montanha e, abaixo, sua bela baía de São Paulo. E, no 
centro da Rodes Medieval, visitarátambém a Cidadela 
dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico. 

5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio, em Creta. 
Possibilidade de visitar o Palácio de Knossos, centro 
da Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço, o navio parte para 
a fantástica ilha de Santorini, local das belíssimas 
paisagens dos cartões postais e das igrejas de cúpulas 
azuis.

6ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus pela manhã. Café da manhã a 
bordo e traslado imediato ao aeroporto. O voo de saída 
deve ser necessariamente depois do meio-dia.

•Suplementos do cruzeiro no Hera:
-  $ 125 por pessoa, de 30 de April até 27 de Agosto, inclusive &  de 01 de Outubro a 22 de Outubro, inclusive.  
-: $ 245 por pessoa, de 03 de Setembro até 24 de Setembro, inclusive.
•Suplementos do cruzeiro no Leto: 
- $ 150 por pessoa, de 03 de Maio até 23 de Agosto, inclusive & de 04 de Outubro a 25 de Outubro, inclusive.
- $ 310 por pessoa, de 30 de Agosto até 27 de Setembro, inclusive.
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Vênus      
     

    

O pacote inclui:
• 2 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhete de ferry boat Pireus-Myconos
• Cruzeiro de 4 noites pelas Ilhas Gregas e 
  Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica) 
  com embarque por Myconos 
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme com o itinerário (5)
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO: 
4ª FEIRA: ATENAS 
Chegada e traslado ao hotel escolhido. Resto do 
dia livre.
 
5ª FEIRA: ATENAS   
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenaico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade
 
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Cedo pela manhã, traslado ao porto para embarque 
no ferry boat com destino a Myconos. Desembarque 
e traslado para o hotel. Resto do dia livre.

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 4ª feira a 
partir de 13 de Março até 06 de Novembro.

SÁBADO & DOMINGO: MYCONOS
Dias livres nesta ilha famosa por suas praias, lojas e 
restaurantes e por sua incrível e agitada vida noturna.

2ª FEIRA: MYCONOS
Manhã livre e, à tarde, traslado ao porto para 
embarcar no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O 
ponto alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, 
antiga cidade de Artemisa. No horário do almoço, 
o navio segue para a ilha de Patmos, onde se 
pode aproveitar o tempo livre na pequena praia de 
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta 
de São João Evangelista, que escreveu o livro do 
Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul da 
Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua antiga 
Acrópole no alto da montanha e, abaixo, sua bela 
baía de São Paulo. E, no centro da Rodes Medieval, 
visitarátambém a Cidadela dos Cavaleiros Cruzados 
da Ordem de São João, que, naquela época, 
deixaram para trás seus domínios para combater o 
Sultão Suleyman, o Magnífico.
5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio, em Creta. 
Possibilidade de visitar o Palácio de Knossos, centro 
da Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço, o navio parte para 
a fantástica ilha de Santorini, local das belíssimas 
paisagens dos cartões postais e das igrejas de 
cúpulas azuis.
6ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus pela manhã. Café da manhã 
a bordo e traslado imediato ao aeroporto.O voo 
de saída deve ser necessariamente depois do 
meio-dia.
 *Nos meses de Março e Novembro a visita de Atenas 
é realizada em inglês.

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa

 CRYSTAL CITY (Atenas) 
GIANNOULAKI (Myconos)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo
MARÇO, ABRIL, MAIO, 

OUTUBRO, NOVEMBRO 2060 1655 1560
JUNHO, SETEMBRO 2235 1765 1665

JULHO, AGOSTO 2645 2010 1905

POLIS GRAND  (Atenas) 
YIANNAKI (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2235 1755 1650
2525 1980 1855
2875 2210 2065

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos das 

Visitas

235

24
 Suplementos do cruzeiro:  
- $150 por pessoa, de 01 de Maio até 21 de Agosto, inclusive & de 02 de Outubro a 23 de Outubro, inclusive. 
- $310 por pessoa, de 28 de Agosto até 25 de Setembro, inclusive.



Arco - Íris
 

• 2 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhete de ferry boat Pireus-Myconos 
• Cruzeiro de 3 noites pelas Ilhas Gregas e  
  Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica)   
  com embarque por Myconos
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme com o itinerário (5)
• Café da manhã diariamente

O pacote inclui:

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa

 CENTRAL  (Atenas) 
KAMARI (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

MARÇO, ABRIL, MAIO, 
OUTUBRO, NOVEMBRO 2110 1445 1340

JUNHO, SETEMBRO 2240 1505 1395
JULHO, AGOSTO 2600 1690 1555

ATHENIAN CALLIRHOE (Atenas) 
YIANNAKI (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2375 1595 1450
2525 1705 1555
2660 1815 1630

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos 
das Visitas

185

ITINERÁRIO: 

2ª FEIRA: ATENAS
Recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto do 
dia livre. 

3ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.  

4ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Cedo pela manhã, traslado ao porto para embarque 
no ferry boat que o levará a Myconos. Desembarque 
e traslado ao hotel selecionado. Resto do dia livre.

5ª FEIRA: MYCONOS 
Dia livre nesta ilha famosa por suas praias, lojas, 
restaurantes e por sua incrível e agitada vida 
noturna.

6ª FEIRA: MYCONOS 
Manhã livre. De tarde, traslado ao porto para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. 

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 2ª feira a 
partir de 11 de Março até 11 de Novembro.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O 
ponto alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, 
antiga cidade de Artemisa. No horário do almoço, o 
navio segue para a ilha de Patmos, onde se pode 
aproveitar o tempo livre na pequena praia de Scala 
ou participar do passeio opcional a gruta de São João 
Evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse, da 
Bíblia Sagrada.

DOMINGO: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita  
incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto do 
Minotauro.  Após o almoço, o navio parte para a 
fantástica ilha de Santorini, local das belíssimas 
paisagens dos cartões postais e das igrejas de 
cúpulas azuis.

2ª FEIRA: ATENAS-AEROPORTO
O navio volta a Pireus pela manhã. Café da manhã 
a bordo e traslado imediato ao aeroporto. O voo 
de saída deve ser necessariamente depois do 
meio-dia. 

*Nos meses de Março e Novembro a visita de 
Atenas é realizada em inglês. 

25 Suplemento do cruzeiro: 
- $ 125 por pessoa, de 29 de Abril até 26 de Agosto, inclusive & de 30 de Setembro a 21 de Outubro, inclusive.
- $ 245 por pessoa, de 02 de Setembro até 23 de Setembro, inclusive.



11 DIAS / 10 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 3ª feira a 

partir de 12 de Março até 29 de Outubro.• 3 noites de hotel em Atenas
• Circuito Clássico de 4 dias com meia pensão
  em hotéis de 3* ou 4*
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 4 noites pelas Ilhas Gregas e Turquia 
  com pensão completa (baseado em camarote 
  interno na categoria mais econômica)
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme o itinerário (3)
• Café da manhã diariamente

O pacote inclui:

Grécia Clássica

ITINERÁRIO: 
 
3ª FEIRA: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado ao hotel
escolhido. Resto do dia livre.
 
4ª FEIRA: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de quatro dias pelo 
Peloponeso. Parada no Canal de Corinto e, em 
seguida, visita ao famoso teatro de Epidauro 
(conhecido mundialmente pela sua acústica) e ao 
museu de Asclépio. Passando rente a cidade de 
Nafplio, chegaremos a Micenas onde poderemos 
conhecer a Acrópole pré-histórica, com a porta 
dos Leões, e o túmulo de Agamêmnon. À tarde, 
atravessando o Peloponeso central chegaremos 
a Olímpia. Jantar e hospedagem.
 
5ª FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do 
antigo estádio Olímpico, onde se realizaram 
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu 
de Olímpia. À tarde passando pela nova ponte 
pingente, a maior do mundo, chegaremos a Delfos.
Jantar e hospedagem.
 
6ª FEIRA: DELFOS - METEORA
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do 
mundo, visitaremos o museu local com a sua 
famosa estátua “A Auriga de Bronze” e o sítio 
arqueológico. Saída em direção a Kalambaka. 
Jantar e hospedagem.

SÁBADO: METEORA - ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora, onde se combina a 
beleza natural da região com os eternos monastérios 
situados sobre as rochas. Saída em direção a 
Atenas, passando rente a Termopilas, onde se 
encontra a estátua do Rei Espartano Leônidas. 
Regresso ao seu hotel em Atenas ao entardecer. 

DOMINGO: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 

2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas 
lojas internacionais e sua incrível vida noturna. 

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O 
ponto alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, 
antiga cidade de Artemisa. No horário do almoço, 
o navio segue para a ilha de Patmos, onde se 
pode aproveitar o tempo livre na pequena praia de 
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta 
de São João Evangelista, que escreveu o livro do 
Apocalipse, da Bíblia Sagrada. 
 
4ª FEIRA:  RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul da 
Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua antiga 
Acrópole no alto da montanha e, abaixo, sua bela 
baía de São Paulo. E, no centro da Rodes Medieval, 
visitará também a Cidadela dos Cavaleiros Cruzados 
da Ordem de São João, que, naquela época, 
deixaram para trás seus domínios para combater o 
Sultão Suleyman, o Magnífico 
 
5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio, em Creta. 
Possibilidade de visitar o Palácio de Knossos, centro 
da Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço, o navio parte para 
a fantástica ilha de Santorini, onde a excursão 
opcional irá até a vila de Oia, a joia da ilha, local 
das belíssimas paisagens dos cartões postais e das 
igrejas de cúpulas azuis.
 
6ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus pela manhã. Café da 
manhã a bordo e traslado imediato ao aeroporto. 
O voo de saída deve ser necessariamente depois 
do meio-dia. 

*Em Março a visita de Atenas é realizada em inglês.
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Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa 

MUSEUM 
ou 

 CRYSTAL CITY
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

CELESTYAL CRUISES 2735 1905 1765

TITANIA 
ou 

ZAFOLIA
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3075 2080 1945

RADISSON BLU PARK 
ou 

WYNDHAM GRAND*
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3320 2215 2050

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos 
das Visitas

305

   Suplementos do cruzeiro: 
      - $ 150 por pessoa, de 30 de Abril até 20 de Agosto, inclusive & de 01 de Outubro a 22 de Outubro, inclusive.  

       -  $ 310 por pessoa, de 27 de Agosto até 24 de Setembro, inclusive.
      *Na categoria 5*, o circuito clássico se confirma em 4*. 



• 4 noites de hotel em Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas Ilhas Gregas e 
  Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica)
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Circuito Clássico de 3 dias com meia 
  pensão em hotéis de 3* ou 4*
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO:
5ª FEIRA: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado ao hotel
escolhido. Resto do dia livre.
 
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna.
 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O 
ponto alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, 
antiga cidade de Artemisa. No horário do almoço, 
o navio segue para a ilha de Patmos, onde se 
pode aproveitar o tempo livre na pequena praia de 
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta 
de São João Evangelista, que escreveu o livro do 
Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa 

MUSEUM 
ou 

 CRYSTAL CITY
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

CELESTYAL CRUISES 2560 1765 1605

TITANIA 
ou 

ZAFOLIA
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2925 1935 1780

ATHENS PLAZA  
ou 

ROYAL OLYMPIC
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3340 2170 1930

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos 
das Visitas

245 

DOMINGO: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro.  
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha 
de Santorini, local das belíssimas paisagens dos 
cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

2ª FEIRA: ATENAS
Café da manhã a bordo, desembarque e traslado 
imediato ao centro de Atenas para o inicio da visita 
panorâmica do núcleo Neoclássico Ateniense: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Arco de 
Adriano, Estádio Panatenaico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

3ª FEIRA: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um passeio 
opcional.
 
4ª FEIRA: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de três dias pelo 
Peloponeso. Parada no Canal de Corinto e, em seguida, 
visita ao famoso teatro de Epidauro (conhecido 
mundialmente pela sua acústica) e ao museu de 
Asclépio. Passando rente a cidade de Náfplio, 
chegaremos a Micenas onde poderemos conhecer 
a Acrópole pré-histórica, com a porta dos Leões, 
e o túmulo de Agamêmnon. À tarde, atravessando 
o Peloponeso central, chegaremos a Olímpia. 
Jantar e hospedagem.
 
5ª FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do 
antigo estádio Olímpico, onde se realizaram 
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu 
de Olímpia. À tarde passando pela nova ponte 
pingente, a maior do mundo, chegaremos a Delfos. 
Jantar e hospedagem. 
 
6ª FEIRA: DELFOS - ATENAS
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do 
mundo, visitaremos o museu local com a sua 
famosa estátua “A Auriga de Bronze” e o sítio 
arqueológico. Retorno em direção a Atenas, 
passando pela aldeia de Arachova. Regresso ao 
seu hotel em Atenas ao entardecer. 
 
SÁBADO: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu voo de saída.

Mini Grécia Clássica
10 DIAS / 9 NOITES

Chegada a Atenas em 2019: Cada 
5ª feira a partir de 14 de Março até 

14 de Novembro.

O pacote inclui:

Suplementos do cruzeiro:
- $ 125 por pessoa,  de 02 de Maio até 29 de Agosto, inclusive & de 03 de Outubro a 24 de Outubro, inclusive.
-  $ 245 por pessoa,  de 05 de Setembro até 26 de Setembro, inclusive.
*Na categoria 5*, o circuito clássico se confirma em 4*. 
**Nos meses de Março e Novembro a visita de Atenas é realizada em inglês. 
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 Suplementos do cruzeiro: 
- $ 150 por pessoa, de 02 de Maio até 22 de Agosto, inclusive & de 03 de Outubro a 24 de Outubro, inclusive. 
- $ 310 por pessoa, de 29 de Agosto até 26 de Setembro, inclusive. 
*Na categoria 5*, o circuito de 2 dias se confirma em 4*. **Nos meses de Março e Novembro a visita de Atenas é realizada em inglês.

• 3 noites de hotel em Atenas
• Circuito de 2 dias a Delfos e Meteora com meia 
  pensão em hotéis de 3* ou 4*
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 4 noites pelas ilhas gregas e  
  Turquia com pensão completa (baseado em  
  camarote interno na categoria mais econômica)
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente

9 DIAS / 8 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 5ª feira 

a partir de 14 de Março até 07 de Novembro .

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa 

MUSEUM
ou

 CRYSTAL CITY
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

CELESTYAL CRUISES 2285 1590 1450

TITANIA
ou

ZAFOLIA
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2610 1710 1575

ATHENS PLAZA
ou

ROYAL OLYMPIC*
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2860 1880 1715

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos 
das Visitas

257

O pacote inclui:

ITINERÁRIO:
5ª FEIRA: ATENAS
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 
Resto do dia livre.
 
6ª FEIRA: ATENAS - DELFOS 
Início do circuito de 2 dias. Saída de manhã a Delfos, 
cidade conhecida como o centro do mundo antigo, 
para visitar seu museu local e apreciar a estátua mais 
conhecida: "A Auriga de Bronze". Visita também ao 
sítio arqueológico e, pela tarde, saída em direção a 
Kalambaka. Jantar e pernoite.

SÁBADO: METEORA - ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora, com seus mosteiros 
centenários repletos de tesouros históricos 
incalculáveis. O cenário é único, como se os mosteiros 
estivessem suspensos entre o céu e a terra, no topo 
de enormes rochas de granito. Retorno a Atenas 
passando rente a Termopilas, onde se encontra a 
estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao seu 
hotel em Atenas ao entardecer.

 
DOMINGO: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade. 

2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, onde se pode aproveitar o 
tempo livre na pequena praia de Scala ou de participar 
do passeio opcional a gruta de São João Evangelista, 
que escreveu o livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada. 
 
4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como 
a ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul 
da Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua 
antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo, 
sua bela baía de São Paulo. E, no centro da 
Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico 

5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio, em Creta. 
Possibilidade de visitar o Palácio de Knossos, 
centro da Civilização Minóica e local do famoso 
labirinto do Minotauro. Após o almoço, o navio parte 
para a fantástica ilha de Santorini, onde a excursão 
opcional irá até a vila de Oia, a joia da ilha, local 
das belíssimas paisagens dos cartões postais e das 
igrejas de cúpulas azuis.

6ª FEIRA: ATENAS
O navio volta a Pireus pela manhã. Café da manhã 
a bordo e traslado imediato ao aeroporto. O voo de 
saída deve ser necessariamente depois do meio-dia.

Lais
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29
Suplementos do cruzeiro(obrigatório):
-  $150 por pessoa, de 04 de Maio até 24 de Agosto, inclusive & de 05 de Outubro a 26 de Outubro, inclusive.
-  $ 310 por pessoa, 31 de Agosto até 28 de Setembro, inclusive.
• Suplemento para vôo Santorini - Atenas (opcional): $ 235 por pessoa.
**Nos meses de Março e Novembro a visita de Atenas é realizada em inglês.

ITINERÁRIO:
SÁBADO: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. 
Resto do dia livre.
 
DOMINGO: ATENAS
Café da manha e saída para visita panorâmica 
do centro Neoclássico Ateniense: Parlamento, 
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, 
Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
 
2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 4 dias 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas 
lojas internacionais e sua incrível vida noturna. 

O pacote inclui:

 • 3 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Santorini
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas Ilhas Gregas
  e Turquia com pensão completa (baseado em
  camarote interno na categoria mais econômica)
  com desembarque em Santorini
• 2 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Bilhetes de ferry boat Santorini-Pireus
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Café da manhã diariamente

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2019:  Cada 
Sábado a partir de 16 de Março até 

09 de Novembro.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. 
O ponto alto deste local é o passeio incluído 
a Éfeso, antiga cidade de Artemisa. No horário 
do almoço, o navio segue para a ilha de 
Patmos, onde se pode aproveitar o tempo livre 
na pequena praia de Scala ou de participar 
do passeio opcional a gruta de São João 
Evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse, 
da Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha das 
Rosas. A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar 
a cidade de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no 
alto da montanha e, abaixo, a bela baía de São Paulo. 
E, no centro da Rodes Medieval, visitará a Cidadela 
dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.

5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio, em Creta. 
Possibilidade de visitar o Palácio de Knossos, centro 
da Civilização Minóica e local do famoso labirinto do 
Minotauro. Após o almoço o navio segue em direção 
a Santorini. Ao chegar, desembarque e traslado para 
o hotel escolhido. Resto do dia livre.

6ª FEIRA e SÁBADO: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula as 
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni, 
localizadas dentro da Caldera, e mergulhe nas fontes 
quentes, com as águas verdes e amarelas. Admire as 
formosas vilas da ilha, com seu casario branco, suas 
ruas estreitas e seus cafés ao ar livre debruçados 
pelo penhasco e acessíveis também pelo teleférico 
ou no lombo dos seus famosos burrinhos. E de um 
dia livre nessa maravilhosa ilha. 

DOMINGO: SANTORINI
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus (08 
horas de trajeto). Chegada e traslado ao hotel em 
Atenas.

2ª FEIRA: ATENAS-AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu vôo de partida.

Andrômeda

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa

CENTRAL (Atenas)
KAMARI BEACH (Santorini)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo
MARÇO, ABRIL, MAIO, 

OUTUBRO, NOVEMBRO 2805 1980 1830

JUNHO, SETEMBRO 2945 2075 1915

JULHO, AGOSTO 3190 2225 2045

STANLEY(Atenas) 
KD HOTELS (Santorini)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3190 2255 2010

3610 2345 2085

3700 2405 2125

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos 
das Visitas

235



Suplementos do cruzeiro: 
     - $125 por pessoa, de 01 de Maio até 28 de Agosto, inclusive & de 02 de Outubro a 23 de Outubro, inclusive.  
   - $ 245 por pessoa,  de 04 de Setembro até 25 de Setembro, inclusive.

 • 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos 
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 dias/2 noites pelas ilhas Gregas e
  Turquia em pensão completa(baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica) 
  com desembarque em Santorini
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro 
• Bilhetes de ferry boat Santorini-Myconos-Pireus 
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (08)

O pacote inclui:
10 DIAS / 9 NOITES

Chegada a Atenas em 2019:  
Cada 4ª feira a partir de 03 de Abril 

até 23 de Outubro.

ITINERÁRIO:
 4ª FEIRA: ATENAS 
Chegada e traslado ao hotel escolhido. Resto do 
dia livre.
 
5ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade. 
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no cruzeiro de 3 dias pelas ilhas Gregas 
e Turquia. A primeira escala será uma tarde em 
Myconos, com tempo livre para fazer um primeiro 
contato com a beleza desta ilha e sua vida noturna 
incrível.  
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O 
ponto alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, 
antiga cidade de Artemisa. No horário do almoço, 
o navio segue para a ilha de Patmos, onde se 
pode aproveitar o tempo livre na pequena praia de 
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta 
de São João Evangelista, que escreveu o livro do 
Apocalipse, da Bíblia Sagrada. 

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa

 MUSEUM  (Atenas) 
ASTIR THIRA  (Santorini)
GIANNOULAKI (Myconos)

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

ABRIL, MAIO, OUTUBRO 2910 2020 1875
JUNHO, SETEMBRO 3190 2165 1995

JULHO, AGOSTO 3540 2355 2180

POLIS GRAND  (Atenas)
KD HOTELS (Santorini) 

MANOULA'S BEACH (Myconos)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3335 2330 2090
3860 2535 2260
4205 2720 2415

 WYNDHAM GRAND (Atenas)
MAJESTIC (Santorini) 

MYCONIAN IMPERIAL (Myconos)
 Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

4185 2655 2390
4760 3005 2630
5115 3195 2765

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos 
das Visitas
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DOMINGO: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro.  Após o almoço, o navio parte para 
a fantástica ilha de Santorini, local das belíssimas 
paisagens dos cartões postais e das igrejas de 
cúpulas azuis. Chegada, desembarque no porto 
novo (Athinios) e traslado ao hotel.

2ª FEIRA: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula as 
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni, 
localizadas dentro da Caldera, e mergulhe nas 
fontes quentes, com as águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre 
debruçados pelo penhasco e acessíveis também 
pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos 
burrinhos.

3ª FEIRA: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada, desembarque e traslado ao hotel.

4ª FEIRA: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que essa 
ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas 
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e
uma vida noturna incrível.

5ª FEIRA: MYCONOS - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel em Atenas. 

6ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO 
No horário indicado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu vôo de partida.

Orion

30



 

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa

CENTRAL (Atenas) 
ASTIR THIRA (Santorini)

GIANNOULAKI (Myconos)  
 Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo
MARÇO, ABRIL, MAIO, 

OUTUBRO 3530 2395 2225
JUNHO, SETEMBRO 3930 2615 2400

JULHO, AGOSTO 4480 2905 2665

STANLEY  (Atenas) 
KD HOTELS (Santorini)

MANOULAS BEACH (Myconos)
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3770 2815 2515
4850 3130 2780
5345 3405 3010

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos das 

Visitas
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31    Suplementos do cruzeiro:
       -  $ 150 por pessoa, de 04 de Maio até 24 de Agosto, inclusive & de 05 de Outubro a 26 de Outubro, inclusive.
       -  $ 310 por pessoa, de 31 de Agosto até 28 de Setembro, inclusive.

ITINERÁRIO: 
SÁBADO:  ATENAS
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. 
Resto do dia livre.

DOMINGO: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 

2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no cruzeiro de 4 dias pelas ilhas Gregas e 
Turquia. A primeira escala será uma tarde em Myconos, 
com tempo livre para fazer um primeiro contato com a 
beleza desta ilha e sua vida noturna incrível. 

Constelação
O pacote inclui:

• 3 noites de hotel em Atenas 
• 3 noites de hotel em Santorini
• 3 noites de hotel em Myconos 
• Meio dia de visita da cidade de Atenas 
• Cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas Ilhas Gregas
  e Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica) 
  com desembarque em Santorini
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário 
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro  
• Bilhetes de ferry boat Santorini-Myconos-Pireus 
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini 
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Café da manhã diariamente

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O 
ponto alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, 
antiga cidade de Artemisa. No horário do almoço, 
o navio segue para a ilha de Patmos, onde se 
pode aproveitar o tempo livre na pequena praia de 
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta 
de São João Evangelista, que escreveu o livro do 
Apocalipse, da Bíblia Sagrada. 

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha das 
Rosas. A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a 
cidade de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto 
da montanha e, abaixo, sua bela baía de São Paulo. 
E, no centro da Rodes Medieval, visitará também a 
Cidadela dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de 
São João, que, naquela época, deixaram para trás 
seus domínios para combater o Sultão Suleyman, o 
Magnífico.

13 DIAS / 12 NOITES
Chegada a Atenas em 2019:  Cada Sábado a 

partir de 30 de Março até 19 de Outubro.

5ª FEIRA: HERACLIO(CRETA) - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio, em Creta. Possibilidade 
de visitar o Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. Após o 
almoço, o navio parte para a fantástica ilha de Santorini, 
local das belíssimas paisagens dos cartões postais e 
das igrejas de cúpulas azuis. Chegada, desembarque 
no porto novo (Athinios) e traslado ao hotel.
6ª FEIRA e SÁBADO: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula as pequenas 
ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro 
da Caldera e mergulhe nas fontes quentes, com as 
águas verdes e amarelas. Admire as formosas vilas da 
ilha, com seu casario branco, suas ruas estreitas e seus 
cafés ao ar livre debruçados pelo penhasco e acessíveis 
também pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos 
burrinhos. E de um dia livre nessa fabulosa ilha. 
DOMINGO: SANTORINI - MYCONOS 
No horário apropriado, traslado ao porto para embarque 
no ferry boat com destino a Myconos. Chegada, 
desembarque e traslado ao hotel. 
2ª e 3ª FEIRA: MYCONOS
Dois dias livres para desfrutar dos prazeres que esta ilha 
oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e restaurantes 
sofisticados.

4ª FEIRA: MYCONOS -ATENAS
No horário apropriado, traslado ao porto para embarque 
no ferry boat com destino a Pireus. Chegada, 
desembarque e traslado ao hotel. 
5ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto para 
embarque no seu vôo de partida.
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Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos 
das Visitas

385
Suplementos do cruzeiro:

     - $ 260 por pessoa, a partir de 31 de Maio até 26 de Julho, inclusive & de 30 de Agosto a 27 de Setembro, inclusive.
      - $ 470 por pessoa, a partir de 02 de Agosto a 23 de Agosto, inclusive.

ITINERÁRIO:
6ª FEIRA: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel
escolhido. Resto do dia livre.

SÁBADO : ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada 
a panorâmica, visita a espetacular Acrópole. 
Tarde livre na cidade 
 
DOMINGO: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um passeio 
opcional.
 
2ª FEIRA: ATENAS - PIREUS
Café da manhã no hotel e, no horário apropriado, 
traslado ao porto para embarque no cruzeiro de 7 
noites pela Grécia e Turquia. Resto do dia conhecendo 
a embarcação e aproveitando a programação a bordo. 
 
3ª FEIRA: MYCONOS
A primeira escala será Myconos, com 24 horas nessa 
ilha internacional, frequentada pelas celebridades 
de todo o mundo, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
de marcas famosas e sua incrível vida noturna.

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa

 MUSEUM  
OU 

CRYSTAL CITY 
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

CELESTYAL CRUISES 2750 1955 1840

ZAFOLIA
OU ATHENAEUM PALACE

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2850 2030 1910

RADISSON BLU PARK  
OU 

WYNDHAM GRAND
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

3050 2150 1985

• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 7 noites pelas Ilhas Gregas e  
  Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica)
• 3 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro 
• Todos os traslados conforme o itinerário (3)
• Café da manhã diariamente

11 DIAS / 10 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: cada 6ª 

feira de 12 de Abril até 11 de Outubro. 

4ª FEIRA: MYCONOS - MILOS
Partindo de Myconos cedo pela manhã, a continuação 
será a ilha de Milos, local de praias exóticas incríveis 
e uma terra vulcânica sem igual. A ilha é famosa 
pela descoberta arqueológica da estátua de Afrodite 
conhecida por "Vênus de Milo", hoje no Museu do 
Louvre.  Aproveite seu dia livre nessa ilha formidável.

5ª FEIRA: SANTORINI
O navio amanhece na perola negra do mar Egeu, 
Santorini. Observe a vila de Fira com seu casario 
branco, ruas estreitas e cafés ao ar livre, debruçados 
pelo penhasco e acessíveis pelo teleférico ou no 
lombo dos seus famosos burrinhos. A excursão 
incluída irá até a vila de Oia, a joia da ilha, local 
das belíssimas paisagens dos cartões postais e das 
igrejas de cúpulas azuis.

6ª FEIRA: SANTORINI
Mais um dia para aproveitar as belezas de 
Santorini, fazer compras, tomar um café 
nas diversas opções com vista a Caldera ou 
apenas relaxar e aproveitar a programação a 
bordo do cruzeiro. 

SÁBADO : HERACLIO (CRETA)
Um dia quase inteiro nessa cidade que é a capital de 
Creta, a maior de todas as ilhas gregas. Pela manhã, 
aproveite a visita incluída ao Palácio de Knossos, 
centro da Civilização Minóica e local do famoso 
labirinto do Minotauro. De tarde, a recomendação 
é passear pelo porto veneziano da cidade, fazer 
compras e tirar fotos fantásticas.

DOMINGO: KUSADASI (TURQUIA)
A atração principal de hoje é o porto de Kusadasi, 
na Turquia. A excursão incluída os levará a Éfeso, 
cidade greco-romana, antiga capital da Ásia Menor e 
um dos sítios mais bem conservados da antiguidade, 
onde se encontram o Templo de Adriano, o Templo 
de Trajano, o Teatro, a Biblioteca de Celso, etc. 
Imperdível!
 
2ª FEIRA: PIREUS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus pela manhã. Café da manhã 
a bordo e traslado imediato ao aeroporto. O voo 
de saída deve ser necessariamente depois do 
meio-dia.

Danae
O pacote inclui:



Suplementos do cruzeiro:
       - $ 125 por pessoa, de 02 de Maio até 29 de Agosto, inclusive & de 03 de Outubro a 24 de Outubro, inclusive.

          - $ 245 por pessoa, de 05 de Setembro até 26 de Setembro, inclusive.
          *Na categoria 5*, o circuito de 2 dias se confirma em 4*. 

      **Em Março a visita de Atenas é realizada em inglês.  
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O pacote inclui:
• 3 noites de hotel em Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas Ilhas Gregas e
  Turquia com pensão completa (baseado em
  camarote interno na categoria mais econômica)
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Circuito de 2 dias a Argólida e Olímpia com 
  meia pensão em hotéis de 3* ou 4*
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO:

5ª FEIRA: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel
escolhido. Resto do dia livre.
 
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna.
 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. 
O ponto alto deste local é o passeio incluído a 
Éfeso, antiga cidade de Artemisa. No horário do 
almoço, o navio segue para a ilha de Patmos, 
onde se pode aproveitar o tempo livre na pequena 
praia de Scala ou de participar do passeio opcional 
a gruta de São João Evangelista, que escreveu o 
livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 5ª 

feira a partir de 28 de Março até 24 de 
Outubro.

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa 

DORIAN INN
ou 

 MUSEUM
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

CELESTYAL CRUISES 1995 1385 1310

ZAFOLIA
ou 

PRESIDENT
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2390 1605 1510

RADISSON BLU PARK  
ou 

WYNDHAM GRAND*
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

2630 1740 1590

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos das 

Visitas

205

DOMINGO: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro.  
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha 
de Santorini, local das belíssimas paisagens dos 
cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

2ª FEIRA: ATENAS
Café da manhã a bordo, desembarque 
e traslado imediato ao centro de Atenas 
para o inicio da visita panorâmica do 
núcleo Neoclássico Ateniense: Parlamento, 
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palacio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, 
Estádio Panatenaico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

3ª FEIRA: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito de dois dias a Argólida e Olímpia. 
Parada no Canal de Corinto e, em seguida, visita ao 
famoso teatro de Epidauro (conhecido mundialmente 
pela sua acústica) e ao museu de Asclépio. Passando 
rente a cidade de Náfplio, chegaremos a Micenas, 
onde poderemos conhecer a Acrópole pré-histórica, 
com a porta dos Leões, e o túmulo de Agamêmnon. À 
tarde, atravessando o Peloponeso central, chegaremos 
a Olímpia. Jantar e hospedagem.
  
4ª FEIRA: OLÍMPIA - ATENAS
Café da manhã e saída para visitar o sitio 
arqueológico da cidade, incluindo as instalações 
do antigo estádio Olímpico, onde se realizaram 
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu de 
Olímpia e tempo livre para almoço (não incluído). 
Regresso a Atenas ao entardecer.

5ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu voo de saída.

Volta Olímpica



 Suplementos do cruzeiro: 
       - $ 150 por pessoa, de 26 de Abril até 16 de Agosto, inclusive & de 27 de Setembro a 18 de Outubro, inclusive.

        - $ 310 por pessoa, de 23 de Agosto até 20 de Setembro, inclusive. 
     *Nos meses de Março e Novembro a visita de Atenas é realizada em inglês.

• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• 3 noites de hotel no Cairo
• 4 noites de cruzeiro pelo Nilo com pensão
  completa (camarote externo) e visitas incluídas
• Excursão de dia inteiro à cidade do Cairo com  
  almoço incluído
• 4 noites de cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Turquia 
  com pensão completa (baseado em camarote 
  interno na categoria mais econômica)
• 2 excursões do cruzeiro na Grécia e Turquia
  conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
  na Grécia e Turquia
• Bilhetes aéreos: Atenas/Cairo/Luxor-Aswan/Cairo/   
  Atenas (1 mala de 23kg)
• Ingressos nas excursões do Egito
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (11)
• Taxas hoteleiras no Egito 

ITINERÁRIO:
6ª FEIRA: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto do
dia livre.
SÁBADO: ATENAS
Pela manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole.Tarde livre na cidade.
DOMINGO: ATENAS - CAIRO 
No horário a ser determinado, traslado para o 
aeroporto para embarque com destino ao Cairo.
Chegada e traslado para o hotel escolhido. 
2ª FEIRA: CAIRO - LUXOR
De manhã cedo, traslado ao aeroporto e partida no 
vôo para Luxor. Chegada, recepção e traslado para o 
porto fluvial. Embarque no navio que fará o cruzeiro 
pelo rio, com pensão completa.Após o almoço, visita 
da Margem Leste do Rio Nilo, começando por Karnak, 
templo construído em 2000 a.C. em homenagem ao 
deus Amoun Ra. É o maior templo do Egito, composto 
por 22 templos menores. Em continuação, visita ao 
Templo de Luxor construído por Aminophis e Ramsés 
II em1450 a.C.
3ª FEIRA: LUXOR - EDFU
Travessia do Nilo em balsa para a Margem Oeste. 
Visita do Vale dos Reis onde estão localizadas todas as 
tumbas da moderna dinastia dos Reis (1550 830 a.C.), 
incluindo a tumba de Tutankamon e um dos sarcófagos. 
Seu descobridor foi o Egiptólogo inglês Howard Carter. 
Visitaremos o templo funerário da Rainha Hatchepsut, 
cavado na montanha cerca de 1450 a.C. e que foi 
construído num estilo diferente dos outros templos. Este 
passeio termina com a visita ao Colosso de Memnoon, 
as duas estatuas do Rei Amenophis. Navegação para 
Edfu.

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa 

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS 
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

CELESTYAL CRUISES 5040 3605 3440
 

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS 
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

5490 3840 3565

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos das 

Visitas

235

15 DIAS / 14 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 6ª feira  

a partir de 08 de Março até 01 de 
Novembro.

O pacote inclui:
Nefertiti

4ª FEIRA: EDFU - KOMOMBO - ASWAN
Visita ao templo do Deus Horos construído no período 
entre 237 e 57 a.C. considerado como o mais perfeito 
templo da antiga civilização Egípcia. Navegação para 
Kom Ombo, visita ao Templo do Deus Sobek e do 
Deus Horaris. Navegação para Aswan.
 
5ª FEIRA:  ASWAN
Visita panorâmica de felucca (barco típico do rio Nilo) 
em torno das ilhas do Jardim Botânico e Elephatine e ao 
Maosoléu de Agha Khan (visita da área exterior). Visita 
da parte alta da Represa Antiga, o Obelisco Inacabado  
e ao Templo de Philae.

6ª FEIRA: ASWAN - CAIRO
Desembarque do navio logo cedo. Tarde livre com 
possibilidade de um passeio opcional de avião a Abu 
Simbel. Traslado para o aeroporto e embarque para 
Cairo. Chegada e traslado para o hotel escolhido. Resto 
do dia livre.

SÁBADO: CAIRO
De manhã, iremos a Giza onde se encontram as três 
pirâmides: Keopes, Kefren e Miquerinos construídas há 
mais de 4.500 anos. Logo após, visita da Esfinge e 
o Vale do Templo. Depois do almoço, visita ao Museu 
Egípcio com suas obras e monumentos do Antigo Egito, 
incluindo o tesouro de Tutankamon, dentre outros. A 
seguir, retorno a parte antiga do Cairo para visitar a 
Mesquita de Mahomed Aly e a Cidadela de Salah El 
Din.

DOMINGO: CAIRO - ATENAS
No horário a ser determinado, traslado para o 
aeroporto para embarcar no voo com destino a  Atenas.
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna.

3ª FEIRA: KUSADASI (TURQUIA) - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio incluído a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, onde se pode aproveitar o 
tempo livre na pequena praia de Scala ou de participar 
do passeio opcional a gruta de São João Evangelista, 
que escreveu o livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha das 
Rosas. A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a 
cidade de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto 
da montanha e, abaixo, sua bela baía de São Paulo. 
E, no centro da Rodes Medieval, visitará também a 
Cidadela dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de São 
João, que, naquela época, deixaram para trás seus 
domínios para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico. 

5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio, em Creta. 
Possibilidade de visitar o Palácio de Knossos, centro 
da Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço, o navio parte para a 
fantástica ilha de Santorini, onde a excursão opcional 
irá até a vila de Oia, a joia da ilha.

6ª FEIRA: PIREUS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus pela manhã. Café da manhã 
a bordo e traslado imediato ao aeroporto. O voo de 
saída deve ser necessariamente depois do meio-dia.
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   Suplementos do cruzeiro:
 - $ 125 por pessoa,  de 01 de Maio até 28 de Agosto, inclusive & de 02 de Outubro a 23 de Outubro, inclusive.  
 - $ 245 por pessoa, a partir de 04 de Setembro até 25 de Setembro, inclusive
**Nos meses de Março e Novembro a visita de Atenas é realizada em inglês.

• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas Ilhas Gregas e Turquia 
  com pensão completa (baseado em camarote 
  interno na categoria mais econômica)
• 2 excursões do cruzeiro conformeo itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Circuito de 8 dias em Israel conforme o itinerário
• Ingressos nas excursões mencionadas em Israel
• Todos os traslados conforme o itinerário (5)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras em Israel

13 DIAS / 12 NOITES
Chegada a Atenas em 2019: Cada 4ª feira 

de 13 de Março até 13 de Novembro.

ITINERÁRIO:
4ª FEIRA: ATENAS 
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre 
5ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco 
de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a espetacular 
Acrópole. Tarde livre na cidade. 
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para embarque no 
navio que fará o cruzeiro de 3 noites pelas ilhas Gregas e 
Turquia. A primeira escala será Myconos, com tempo livre 
para passear por suas ruas brancas estreitas, apreciando 
suas lojas internacionais e sua incrível vida noturna. 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto alto 
deste local é o passeio incluído a Éfeso, antiga cidade 
de Artemisa. No horário do almoço, o navio segue para 
a ilha de Patmos, onde se pode aproveitar o tempo livre 
na pequena praia de Scala ou de participar do passeio 
opcional a gruta de São João Evangelista, que escreveu o 
livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada. 
DOMINGO: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita incluída 
ao Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica e 
local do famoso labirinto do Minotauro. Após o almoço, o 
navio parte para a fantástica ilha de Santorini, local das 
belíssimas paisagens dos cartões postais e das igrejas de 
cúpulas azuis.
2ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO - TEL AVIV
Regresso a Pireus, desembarque e traslado imediato 
ao aeroporto para embarque no voo com destino a Tel-
Aviv (voo não incluído – ele deverá ser necessariamente 
depois do meio-dia). Chegada ao aeroporto de Ben 
Gurion, recepção e traslado para o hotel em Tel Aviv para 
hospedagem.

Preços
para 2019
em Dólar

por pessoa 

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo
CELESTYAL 

CRUISES 3860 2540 2385

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

4280 2760 2590

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo Triplo

5305 3290 3050

Τaxas do 
Cruzeiro 

&
Ingressos das 

Visitas

185

*Bilhete aéreo Atenas-Tel-Aviv não incluído.

3ª FEIRA: TEL AVIV
Café da manhã e partida para Jope para visitar o Bairro dos 
Artistas e o Mosteiro de São Pedro. A seguir, passeio pelas 
principais atrações da cidade: Rua Dizengoff, o Palácio 
da Cultura, o Museu de Tel Aviv, a Praça Yitzhak Rabin, 
o Mercado Carmelo. Continuação ao famoso Museu da 
Diáspora. Tarde livre.

4ª FEIRA: GALILEA
Café da manhã e saída a Cesaréia para visitar o teatro 
romano, a cidade cruzada e o aqueduto. Sequência a Haifa, 
com visita ao Santuário de Bahai e aos jardins persas. Logo 
após, apreciação da bela vista panorâmica sobre o Monte 
Carmelo e visita ao Mosteiro Carmelita. Continuação para 
São João de Acre para ver as fortificações medievais. 
Passagem pela cidade de Safed, conhecida pela Cabala e 
pelo misticismo judaico. Visita a Sinagoga de Josef Caro. E, 
pelas montanhas da Galiléia, chegada ao kibutz.

5ª FEIRA: GALILEA - JERUSALÉM
Café da manhã e passeio pelas várias instalações do kibutz 
para conhecer este estilo de vida. Partida ao Monte das 
Beatitudes, local do Sermão da Montanha e depois para 
Tabgha, local do milagre da multiplicação dos peixes e pães. 
Continuação a Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e a 
Casa de São Pedro. Entre Tiberíades a Yardenit, parada no 
Rio Jordão, local tradicional do batismo de Jesus. Visita da 
Basílica da Anunciação, carpintaria de São José de Nazaré e 
da Fonte da Virgem. Sequência ao longo do vale do Jordão, 
ao redor de Jericó. Vista panorâmica da cidade e do Monte 
da Tentação. Em seguida, através do Deserto da Judéia, 
chegada a Jerusalém.

6ª FEIRA: JERUSALÉM / BELÉM
Café da manhã e partida ao Monte das Oliveiras para uma 
vista panorâmica da cidade, com continuação ao Jardim do 
Getsêmani para ver a Basílica da Agonia. Visita ao Museu de 
Israel, onde se encontram o Santuário do Livro e a maquete 
de Jerusalém na época de Jesus. Em seguida, visita ao 
Museu do Holocausto. De tarde, saída a Belém para visitar 
a Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e Igreja de 
Santa Catarina. Retorno a Jerusalém.
SÁBADO: JERUSALÉM
Café da manhã e saída ao Monte Sião para visitar o 
Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Continuação para a cidade velha, fazendo o passeio 
das 14 estações da Via Dolorosa, que inclui a Igreja da 
Flagelação, Capela da Condenação, o Calvário e Santo 
Sepulcro. Sequência ao bairro judeu e ao Cardo Romano 
até o Museu da Cidadela de Davi. Logo após, continuação 
à cidade nova para uma visita panorâmica dos principais 
pontos de interesse: o Knesset (Parlamento), a residência 
do presidente, o Teatro Municipal. Finalizando com um 
passeio a Ein Karem para visitar o local de nascimento de 
João Batista e o Muro das Lamentações.
DOMINGO: JERUSALÉM
Dia livre em Jerusalém. Possibilidade de excursão opcional 
ao Mar Morto e a Massada.

2ª FEIRA: JERUSALÉM - AEROPORTO DE BEN GURION 
No horário indicado, traslado ao aeroporto de Tel Aviv (Ben 
Gurion) para embarque no seu voo de partida.

Inesquecível Grécia e Terra Santa
O pacote inclui:
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•Suplementos para as saídas de 10/04 a 17/04:
3* US$ 305, 4*  US$ 335, 5* US$ 405 por pessoa

•Suplementos para as saídas de 24/04 a 22/05 + 31/07 
a 21/08 + 18/09 a 25/09 + 16/10: 
3*, 4* & 5* US$ 70 por pessoa

•Suplementos para a saída de 05/10::
   3* , 4* &  5* US$ 305 por pessoa
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NOITES DE CRUZEIRO
Ida - Volta de Pireus 

3
Ícones do Egeu               CELESTYAL OLYMPIA

Dia Porto                                 Chegada   Saída
Sex Pireus (Atenas) – 11:30

* Myconos • 18:00 23:00
Sab Kusadasi (Turquia)  07:30 13:00

* Patmos • 17:45 21:30
Dom Heraclio 07:00 12:00

* Santorini • 16:30 21:30 
Seg Pireus (Atenas) 07:00 –
* Se o tempo o permitir • Desembarque em lanchas

Datas de Saídas (Sextas) 2019
Março 15, 22, 29  Abril 05, 12, 19 Maio 03, 10, 17, 24, 31

Junho 07, 14, 21, 28  Julho 05, 12, 19, 26
Agosto 02, 09, 16, 23, 30  Setembro  06, 13, 20, 27

Outubro 04, 11, 18, 25  Novembro 01, 08 ,15

4 NOITES DE CRUZEIRO
Ida - Volta de Pireus 

Ícones do Egeu               CELESTYAL OLYMPIA

Dia Porto                                 Chegada   Saída
Seg Pireus (Atenas) – 11:30

* Myconos • 18:00 23:00

Ter Kusadasi (Turquia)  07:30 13:00

* Patmos • 17:45 21:30

Qua Rodes 07:00 18:00

Qui
Heraclio 07:00 12:00

* Santorini  • 16:30 21:30 

Sex Pireus (Atenas) 07:00 –
* Se o tempo o permitir • Desembarque em lanchas

Datas de Saídas (Segundas) 2019
Março 18, 25 Abril 01, 08, 15, 22, 29  Maio 06, 13, 20, 27 

Junho 03, 10, 17, 24 Julho 01, 08, 15, 22, 29
Agosto 05, 12, 19, 26 Setembro 02, 09, 16, 23, 30

Outubro 07, 14, 21, 28 Novembro 04, 11

De
ck

Qu
an

tid
ad

e d
e 

Ca
ma

rot
es Suplementos para outras categorias de camarote por pessoa base dupla (Dólar)

Tipo e análise 3 noites 4 noites
Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Suítes

9 2 SG Grand Suite (~35m²): cama matrimonial, 1 sofá-cama, banheiro 
com banheira e ducha, varanda 887 912 962 1122 1171 1207

9 7 SB Suite com Varanda (~27m²): cama matrimonial, 1 sofá-cama, 
banheiro com banheira e varanda 690 703 774 851 887 887

6 / 7 21 SJ Junior Suíte (~22m²): cama matrimonial, 1 sofá-cama, banheiro 
com banheira 419 419 456 530 555 567

Camarotes Externos

5 / 6 82 XC Camarote Externo (~12m²): 2 camas baixas e banheiro com 
ducha 245 245 245 394 406 406

3 / 4 146 XB Camarote Externo (~11m²): 2 camas baixas, 2 camas tipo beliche, 
banheiro com ducha 245 258 258 333 320 333

2 / 3 160 XA Camarote Clássico Externo (~11m²): 2 camas baixas, 2 camas 
tipo beliche, banheiro com ducha 222 222 197 259 259 259

Camarotes Internos

5 / 6 68 IC Camarote Interno (~11m²): 2 camas baixas e banheiro com ducha 172 160 135 185 185 160

3 / 4 124 IB Camarote Interno(~11m²): 2 camas baixas, 2 camas tipo beliche, 
banheiro com ducha 111 99 74 135 110 87

2 / 3 114 IA Camarote Clássico Interno (~11m²): 2 camas baixas, 2 camas tipo 
beliche, banheiro com ducha

O MAPA DE DECKS E 
CAMAROTES É DADO 

APENAS COMO GUIA E AS 
JANELAS NOS NAVIOS 

NÃO ABREM

Suplemento para Individual:
Interno / Externo: 30%

Suítes : 70%

RESTAURANTES:

ENTRETENIMENTO:

Deck 9

Deck 12

Deck 9

Deck 5

Deck 4

Deck 10

Deck 7

AURA GRILL - LEDA CASUAL
RESTAURANTE EGEU

HORIZONS LOUNGE E BAR
THALASSA BAR
HELIOS BAR
ECLIPSE LOUNGE E BAR - DECK DE ESPORTES
MUSES LOUNGE E BAR- ARGO LOUNGE E 
BAR - CASSINO - SELENE LOUNGE E BAR

OUTRAS FACILIDADES: 
Deck 9

Deck 7

Deck 4

Deck 1

Deck 8

Deck 5

PISCINA
SAUNA - SALA DE MASSAGEM - ACADEMIA
CLUBE INFANTIL - SALA DE VIDEO GAMES
FOTOGRAFIAS - LOJAS - CENTRO DE BELEZA
RECEPÇÃO - EXCURSOES TERRESTRES -
BIBLIOTECA - DUTY FREE
CENTRO MÉDICO 

Vazio 2 CAMAS 

CAMA DE CASAL

2 CAMAS + 2 CAMAS BELICHE

SOFA-CAMA

ADEQUADO PARA CADEIRA DE RODAS 

CAMAROTE COM BANHEIRA

CAMAROTE COM VISTA OBSTRUÍDA

CAMA MATRIMONIAL + SOFA + 
CAMAROTE COM BANHEIRA 

LEGENDAS:



Celestyal Olympia

Deck 6

Deck 2

Deck 7

Deck 3

Deck 8

Deck 4

Deck 9

Deck 5

Deck 10Deck 12
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NOITES DE CRUZEIRO NOITES DE CRUZEIRO NOITES DE CRUZEIRO
Ida - Volta de Pireus Ida - Volta de Pireus Ida - Volta de Pireus 

Egeu Idílico                         Celestyal CRYSTAL

Dia Porto                             Chegada   Saída
Seg Atenas (Pireus) – 21:00
Ter * Myconos • 07:00 –

Qua
  Myconos – 07:00
  Milos 13:00 23:59

Qui * Santorini  •  08:00 –
Sex * Santorini  • – 23:00
Sab * Heraclio• 07:00 20:30
Dom Kusadasi (Turquia) 11:30 17:00
Seg Atenas (Pireus) 09:00 –

* Se o tempo o permitir • Desembarque em lanchas
Datas de Saídas (Segundas) 2019

Abril 15, 22, 29  Maio 06, 13, 20, 27  Junho 03, 10, 17, 24
Julho 01, 08, 15, 22, 29  Agosto 05, 12, 19, 26
Setembro 02, 09, 16, 23, 30  Outubro 07, 14

Egeu Εclético                      Celestyal CRYSTAL

Dia Porto                              Chegada   Saída
Seg Atenas (Pireus) 16:00
Ter Istanbul (Turquia) 15:30 –
Qua Istanbul (Turquia) – 20:00
Qui Canakkale (Turquia) 07:00 17:00
Sex Volos 07:00 17:00
Sab Heraclio 13:00 23:59

Dom
* Santorini  • 07:00 13:00
* Myconos • 19:00 –

Seg
* Myconos • – 02:00
Atenas (Pireus) 09:00 –

* Se o tempo o permitir • Desembarque em lanchas
Datas de Saídas (Segundas) 2019

Outubro 21, 28  Novembro 04, 11, 18, 25

Três Continentes                Celestyal CRYSTAL

Dia Porto                              Chegada   Saída
Seg Atenas (Pireus) – 21:00
Ter Navegação – –

Qua
Alexandria * (Egito) 07:00 09:00
Porto Said (Egito) 20:00 22:00

Qui Ashdod (Israel)  08:00 22:00
Sex Limassol (Chipre) 11:00 18:00
Sab Rodes 12:00 20:00
Dom Kusadasi (Turquia) 07:00 19:30
Seg Atenas (Pireus) 09:00 –

* Parada técnica 
Datas de Saídas (Segundas) 2019

Dezembro: 02, 09, 16, 23, 30

7 7 7

Deck 5

Deck 10

Deck 9

Deck 9

Deck 8

Deck 8

Deck 5

RESTAURANTES:

ENTRETENIMENTO:

AURA - LEDA (CASUAL)
RESTAURANTE AMALTHIA  
RESTAURANTE OLYMPUS 

HELIOS BAR
HORIZONS LOUNGE E BAR

MUSES LOUNGE E BAR - CASSINO - 
EROS LOUNGE E BAR
THALASSA BAR

OUTRAS FACILIDADES: 

Deck 9
Deck 8
Deck 5 
Deck 4

CENTRO DE BELEZA - ACADEMIA - SAUNA -PISCINA
AREA DE CONFERENCIAS - CLUBE INFANTIL - BIBLIOTECA 
LOJA DE FOTOS - DUTY FREE - EXCURSOES 
TERRESTRES - RECEPCAO - JACUZZI
CENTRO MEDICO

LEGENDAS:
Vazio 2 camas baixas

1 cama baixa & 1 beliche
2 camas baixas & 1 beliche
2 camas baixas & 2 beliches
2 camas baixas & sofa-cama
2 camas baixas, 2 beliches e sofa
Adequado para cadeira de rodas
Cabines conectadas
Cabines com banheira
Cabines com escotilhas
Camarotes com vista obstruida

De
ck

Qu
an

tid
ad
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de

 C
am

aro
tes Suplementos para outras categorias de camarote por pessoa base dupla (Dólar)

Tipo e análise dos Camarotes 7 noites
Baixa Média Alta

Suítes

6 2 SG Grand Suíte (~43m²): varanda, 2 camas baixas,
1 sofá-cama, banheiro com banheira e ducha 1738 1849 1935

7 8 SB Suíte com varanda (~36m²): 2 camas baixas, 1 sofá-cama,
banheiro com ducha e varanda 1406 1479 1566

6 9 S Suíte (~25m² ou ~34m²): 2 camas baixas, 1 sofá-cama, com ducha 1196 1246 1319
6 / 7 43 SBJ Junior Suíte com varanda (~15m²): 2 camas baixas, 1 sofá-cama,  

banheiro com ducha 863 875 925
Camarotes Externos

6 / 7 10 XD Camarote Externo (~15m²): 2 camas baixas, 2 camas tipo beliche, 1 sofá-cama, ban-
heiro com ducha e janela 653 665 715

4 / 3 126 ΧC Camarote Externo (~14m²): 2 camas baixas, 2 camas tipo beliche, 1 sofá-cama, ban-
heiro com ducha e janela 542 542 580

6/5/3 33 XΒ Camarote Externo (~11m²): 2 camas baixas, banheiro com ducha,  escotilha ou janela 432 419 456
6 38 XBO Camarote Externo com vista obstruida(~13m²): 2 camas baixas, 2 camas tipo beliche, 

banheiro com ducha e janela (com vista obstruida) 345 333 358
2 21 XA Camarote Clássico Externo (~12m²): 2 camas baixas, 2 camas tipo beliche,banheiro 

com ducha e escotilha 345 333 358

7/6 68 IC Camarote Interno (~12m²): 2 camas baixas, 2 camas beliche,
banheiro com ducha 308 296 320

5/4 64 IB Camarote Interno(~12m²): 2 camas baixas, 2 camas tipo beliche,
banheiro com ducha 210 173 185

3 31 IA Camarote Clássico Interno(~11m²): 2 camas baixas, 2 camas tipo beliche, banheiro com ducha
O MAPA DE DECKS E 

CAMAROTES É DADO APENAS 
COMO GUIA E AS JANELAS 
NOS NAVIOS NÃO ABREM.

Suplemento para Individual:
Interno / Externo: 30%

Suítes: 70%
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Celestyal
Crystal

Deck 6

Deck 2

Deck 7

Deck 3

Deck 8

Deck 4

Deck 9

Deck 10

Deck 5

39



Informação & Condições Gerais
O pagamento realizado representará a ciência e      
aceitação das condições abaixo mencionadas:

*OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- Nossos pacotes são conjuntos de serviços 
individuais e não circuitos ou grupos fechados com 
guias. Somente nas excursões e circuitos regulares 
inclusos nos próprios pacotes os passageiros estarão 
em grupo guiado.
- A seqüência dos eventos e lugares visitados pode 
variar do programa original, por circunstâncias 
alheias a nossa vontade.
- Por medida de segurança da Comunidade Européia, 
as companhias aéreas não divulgam as listas 
de passageiros nos voos, portanto, em caso de 
perda de conexão ou alteração de ultima hora, o 
passageiro deve contatar direta e imediatamente a 
Renaissance Hellas, para modificação do horário 
do seu traslado de chegada em tempo hábil (duas 
horas de antecedência do horário pré-informado), 
sob pena de perder este serviço por non show. 

* TRANSPORTE AÉREO
Os pacotes não incluem o preço do transporte 
aéreo internacional, salvo quando mencionado, no 
“O pacote inclui:”. As passagens aéreas, quando 
inclusas e uma vez emitidas, constituem o único 
contrato entre o passageiro e a companhia aérea. A 
companhia aérea não será considerada responsável 
por nenhum evento, omissão ou acontecimento se 
o passageiro não se encontra a bordo do avião.

* HOTÉIS
Todos os hotéis neste folheto são cuidadosamente
selecionados e incluem café da manha diário. No caso 
de não haver disponibilidade nos hotéis mencionados, 
hotéis semelhantes em valor serão utilizados. Se 
o passageiro desejar um hotel especifico, em um 
determinado local, diferente daqueles utilizados nos 
pacotes, poderá solicitar no momento da reserva 
e a confirmação será mediante disponibilidade e 
suplemento adequado.

* TRASLADOS
Como especificados nos itinerários, incluindo 
o transporte em táxi contratado ou minivan, e 
assistência na maioria dos trajetos. Permite-se uma 
(01) mala de tamanho normal e uma pequena (01) de 
mão por passageiro. Em caso das bagagens pessoais 
excederem este limite, caberá ao passageiro adquirir
localmente um veiculo adicional para seu transporte e
comodidade. Os traslados de chegada e saída 
contidos nos pacotes são realizados com base nos 
dados aéreos enviados pelas agencias responsáveis 
pela reserva. Em caso de alteração de ultima hora 
ou perda de conexão aérea, é responsabilidade do 
passageiro contatar diretamente a Renaissance 
Hellas a fim de que o horário do traslado possa ser 
alterado em tempo hábil (mínimo de duas horas antes 
do horário pré-informado). Caso o passageiro não 
proceda de acordo, será considerado o non show 
neste traslado e ficará a discrição do mesmo adquirir 
um novo serviço.

* REFEIÇÕES
Como especificadas nas descrições dos itinerários. 
Nos serviços descritos no “O pacote inclui:” que 
contem “pensão completa” as bebidas não estão 
inclusas.

* CRUZEIROS
Todos os itinerários dos cruzeiros, preços e navios são
sujeitos a mudanças, sem aviso prévio, pelas 
companhias marítimas. As condições e informações 
específicas das companhias marítimas responsáveis 
pelos cruzeiros podem ser consultadas em suas 
próprias brochuras ou websites. Devido à variação do 
preço do petróleo durante o ano, poderá ser necessária 
a inserção de uma taxa adicional de combustível aos 
pacotes, a ser informada no momento da confirmação 
da reserva. Em caso de duvida ou informação 
adicional, por favor consulte seu agente de viagem.

*EXCURSÕES E VISITAS TURÍSTICAS
As excursões regulares incluem ônibus com ar 
condicionado e guias profissionais de língua 
espanhola, exceto nos meses de março e novembro, 
quando a maioria dos passeios se oferece em ingles. 
As excursões e visitas adicionais dos cruzeiros, assim 
como excursões não mencionadas no item “O pacote 
inclui:” não estão incluídas nos pacotes, sendo 
opcionais.

*  DESCONTOS PARA CRIANÇAS
Os descontos para crianças serão sempre sob consulta.

* BAGAGEM
É permitida uma mala de tamanho normal por passageiro 
em todos os transportes. Os passageiros serão 
inteiramente responsáveis por sua bagagem e pertences 
pessoais durante o decorrer de sua viagem. Qualquer 
desvio ou perda de bagagem durante os meios de 
transportes marítimos, aéreos ou rodoviários, ocorridos 
dentro de seus veículos, são de responsabilidade das 
companhias prestadoras dos mesmos e devem ser 
tratados diretamente com estas. 

* NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS DOS PACOTES
Passagens aéreas e taxas de aeroportos (salvo os 
quais se especifiquem), gastos de passaportes e vistos, 
serviços de lavanderia, telefonemas, bebidas e refeições 
não indicadas no itinerário, gorjetas de qualquer tipo 
(a sua discrição), gastos de ordem pessoal, excesso 
de bagagem e traslado da mesma,excursões opcionais 
durante os cruzeiros e a taxa "overnight tax" nos hoteis 
da Grécia.

* NORMAS DE SAÚDE
Qualquer incapacidade, física ou mental, que requeira 
atenção especial ou tratamento deverá ser notificada 
no momento da solicitação da reserva. A operadora e/
ou seu representante se reserva o direito de excluir 
esse passageiro caso julgue necessário, salvo se já 
tenha obtido a autorização previa do agente local e das 
agências marítimas e terrestres. 

INGRESSOS – TAXAS – GORJETAS:
Desde 01.01.2018, uma nova taxa chamada 
"overnight tax" foi implementada na Grécia pelo 
governo grego, e não está inclusa nos pacotes 
ou circuitos. Os passageiros terão que pagá-la 
diretamente aos hotéis, de acordo com os ditames dos 
mesmos. Este imposto dependerá da categoria do hotel, 
localização e período da temporada, portanto contate seu 
agente em caso de dúvidas. No mais, para detalhes sobre 
quais taxas e ingressos estão inclusos será necessário 
verificar cada pacote e suas especificações. Nenhum tipo 
de gorjeta, afora do cruzeiro, está incluso nos pacotes, 
ficando a critério de cada um oferecer bonificações.

* SEGURO DE VIAGEM
Nossos pacotes não incluem seguro de viagem, portanto 
para proteger seu investimento, recomendamos fazer um 
seguro para cobrir gastos de cancelamento, interrupção 
da viagem por qualquer motivo, greves, etc. O melhor 
seguro para seu caso pode ser indicado por sua agência 
de viagens.

* PREÇOS
Todos os preços são sujeitos à alteração, sem aviso 
prévio, devido a aumentos imprevistos pelos hotéis, 
operadores locais, companhias marítimas, flutuação do 
cambio ou sobretaxas de combustível.

* DEPÓSITOS & PAGAMENTO FINAL
É solicitado um deposito de € 100.00 por pessoa 
(não reembolsável) ou o pagamento total, se o valor 
for inferior a € 100.00, no momento de reserva. 
O restante do pagamento deverá ser depositado 
45 dias antes da chegada do passageiro. As 
reservas feitas com prazo inferior a 45 dias da 
chegada do cliente deverão ser acompanhadas
do pagamento total das mesmas.

* CANCELAMENTOS - REEMBOLSOS
Todos os cancelamentos deverão ser realizados por 
escrito e serão respondidos até 24 horas depois 
do recebimento em nossa operadora. Considera-se 
cancelada a reserva somente após o recebimento de 
nossa confirmação de cancelamento. 
Em caso de cancelamento, serão aplicadas as seguintes 
condições:
1) Para os pacotes sem cruzeiro (em euros):
44-30 dias antes da chegada: € 100.00 (referente ao 
deposito)
29-15 dias antes da chegada: 35% do preço total
14-08 dias antes da chegada: 50% do preço total
07-00 dias ou no caso de não se apresentar o cliente 
(non show): 100% do preço total.

2) Para os pacotes com cruzeiro (em dólares):
89-30 dias antes da chegada: 30% do preço total
29-00 dias antes da ou no caso de não se apresentar o 
cliente (non show): 100% do preço total.

Não se fará nenhum reembolso por serviços não 
utilizados ou por mudanças de itinerário feitas pelos 
passageiros sem previa autorização. Durante o periodo 
do pacote contratado, em caso de necessidade, o cliente 
deve entrar em contato e solicitar as alterações na 
reserva diretamente com a Operadora local.

* ACOMODAÇÃO
Na ocupação dupla, as camas matrimoniais (casal) nos quartos 
de hotéis e nas cabines dos cruzeiros não são passíveis de 
confirmação, senão oferecidas aos passageiros solicitantes 
mediante disponibilidade no dia do check in. A ocupação tripla, 
em sua maioria, se faz a partir do apartamento duplo com 
uma cama adicional, seja de armar, sofa-cama ou, raramente, 
de solteiro. Os preços da ocupação individual representam 
,em geral, quartos e camarotes duplos para uso individual. A 
Renaissance Hellas não confirma acomodação partilhada.

* DOCUMENTOS DA VIAGEM
Os participantes devem ter passaporte válido (com prazo 
minimo de 6 meses de validade considerando o dia da 
chegada), assim como vistos para os países que os exigem.

* ATENÇÃO PESSOAL
Os escritórios das Renaissance Hellas S.A. estão abertos 7 
dias por semana, das 09.30hs as 19.30hs de Abril até Outubro, 
tendo também telefones de emergência funcionando 24 horas, 
para que possamos auxiliar os clientes a qualquer momento 
do dia ou da noite e resolver qualquer tipo de contratempo que 
possa acontecer. Incidentes que não serão levados ao nosso 
conhecimento, durante a viagem do cliente, não poderão ser 
tratados com atenção e ação apropriada e assim não serão 
considerados seriamente no caso que sejam mencionados 
após da partida do cliente.

* RESPONSABILIDADE
Renaissance Hellas S.A. da Grécia referida Operadora
Turística e-ou seus representantes atuam como agentes entre o 
cliente e as operadoras locais, nos serviços marítimos, terrestres, 
hotéis, cruzeiros e companhias de transportes relacionadas com 
as reservas feitas através da Operadora. A responsabilidade da 
Operadora e-ou seus representantes é limitada.
Os serviços recebidos pelos passageiros dos diversos 
fornecedores relacionados ao pacote ou serviços aceitos são 
da responsabilidade exclusiva dos mesmos, não cabendo a 
Renaissance Hellas, qualquer responsabilidade por perda e danos 
pessoais e-ou materiais sofridos em função destes, qualquer que 
seja o motivo, devendo ser dirigidas as eventuais reclamações 
diretamente aos fornecedores dos serviços. 
A Operadora e-ou seus representantes não aceitam qualquer 
responsabilidade em caso de dano, prejuízo, acidente, 
enfermidade ou outras irregularidades causadas por defeitos 
nos veículos utilizados para transportes, ou por falhas e pelo 
não cumprimento por parte das operadoras locais, ou qualquer 
agência relacionada, incluindo seus funcionários, que de alguma 
maneira estejam envolvidos com a referida reserva através da 
Operadora. 
A Operadora e-ou seus representantes não serão responsáveis 
por nenhuma complicação ou problema consular, político, militar, 
criado voluntariamente ou involuntariamente pelo passageiro 
ou qualquer outra pessoa, por qualquer motivo. Ao reservar um 
pacote, hotel, cruzeiro, veículo de transporte e-ou qualquer outro 
serviço relacionado com estes, e dado como aceito, em nenhuma 
circunstância a Operadora será responsável por qualquer 
prejuízo, sendo que em nenhum caso a Operadora poderá ser 
responsabilizada pelo pagamento de um valor acima daquele que 
foi pago pelo passageiro. Qualquer controvérsia que possa surgir 
em relação à venda e o usufruto dos ditos pacotes e-ou outros 
serviços relacionados com estes, será resolvida na cidade e país 
da agencia onde foi feita a reserva. 
A Operadora se reserva o direito de declinar ou cancelar 
a participação de pessoas em um determinado pacote em 
caso de falta de pagamento, não cumprimento dos horários 
da programação e comportamento social prejudicial ao bom 
andamento do programa. Ainda, reserva-se o direito de trocar 
ou cancelar os pacotes contratados quando julgar necessário, 
por circunstancias inevitáveis ou alheias a sua vontade, fatores 
climáticos, conflitos e outros eventos que ponham em risco a 
saúde e segurança do passageiro.
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