CRUZEIRO PELAS ILHAS GREGAS
27 DE ABRIL, 2019
• Um magnífico cruzeiro pelas Ilhas Gregas à bordo do Celestyal Crystal, em
sistema de pensão completa.
• Hospedagem na magnífica Atenas, coração da Grécia Antiga. Incluindo visita à
famosa Acrópole e ao Museu de Acrópolis, uma maravilha da arquitetura moderna.
• A encantadora Mykonos, a mais visitada Ilha da Grécia e a belíssima Milos. Um
privilégio desembarcar nesse destino!
• Santorini, um dos cartões postais mais conhecidos e amados no mundo. Incluindo
passeio com destino à Vila de Oia, onde o romance e a beleza reinam supremos.
• Visitas à Creta, incluindo visita ao Palácio de Cnossos, e Éfeso, atualmente um dos
maiores sítios arqueológicos romanos no Mediterrâneo.
• A fantástica região de Meteora, com a fabulosos pináculos rochosos e monastérios
históricos. E mais: Delfos, cidade conhecida como o Centro do Mundo, Micenas e
Olimpia.
27 de Abril de 2019 – Sábado
BRASIL
Apresentação no Aeroporto de São Paulo / Guarulhos para embarque em voo (com
conexão) com destino à Atenas.
28 de Abril de 2019 – Domingo
ATENAS
Chegada, em Atenas, coração da Grécia Antiga, poderosa civilização e império.
Recepção e traslado ao Hotel Titania (ou similar).
29 de Abril de 2019 – Segunda-feira
ATENAS - CELESTYAL CRYSTAL
Café da manhã. Saída para visitarmos esta magnífica cidade, incluindo o Museu de
Acrópolis. Observaremos o contraste existente entre a Capital da Grécia Antiga e a
atual cidade cosmopolita na qual Atenas se transformou. Em visita à famosa Acrópole,
poderemos admirar o Templo de Atena Nike, a deslumbrante geometria do Partenón, o
Templo Grego de Erecteion, com seu renomado pórtico e o Pandrósio. Conheceremos
também a Coluna de Filopapo, o Bairro de Plaka, o Arco de Adriano, e o Parlamento
com a Tumba ao Soldado Desconhecido. Em continuação, iremos ao novo museu de
Acrópolis, uma maravilha da arquitetura moderna. Em horário a ser determinado,
traslado ao Porto de Pireo, para embarque no Celestyal Crystal (ou similar), nosso
endereço pelas próximas 7 noites. Pensão completa à bordo.

30 de Abril de 2019 – Terça-feira
MYKONOS
Café da manhã. Chegada à encantadora Ilha de Mykonos. Vielas estreitas, casinhas
brancas e um pôr do sol arrebatador são alguns dos destaques desse pedaço de
paraíso na terra. Famosa por suas praias deslumbrantes e pela animada vida
noturna, Mykonos, a mais visitada Ilha da Grécia, nos tira o fôlego!
01 de Maio de 2019 – Quarta-feira
MYKONOS - MILOS
Chegada à belíssima Milos, ilha vulcânica que fica no arquipélago das Cíclades, no
Mar Egeu. A região vive de suas mineradoras e Milos ainda preserva praias
lindíssimas. O tom de azul da água do mar é daqueles que habitam nosso imaginário
sobre a Grécia. Um privilégio desembarcar nesse destino, ainda pouco explorado por
muitos turistas!
02 de Maio de 2019 – Quinta-feira
SANTORINI
Café da manhã. Desembarque em Santorini. Faremos um passeio com destino à jóia
de Santorini, a Vila de Oia, ilha onde o romance e a beleza reinam supremos.
Passaremos pelas pitorescas aldeias de Firostefani, Imerovigli, a “varanda do mar
Egeu” e Megalochori, cercada por seus famosos vinhedos, onde pararemos
brevemente. Continuamos em passeio panorâmico pela caldeira de Santorini, que
oferece vistas deslumbrantes. Vamos admirar de longe a aldeia de Fira, a capital da
ilha, bem como Thirassia, Palea Kameni e Nea Kameni - três das cinco ilhas que
formam o aglomerado que rodeia Santorini. Ao chegarmos em Oia, caminharemos
pelas ruas brancas e reluzentes da vila através de um belo labirinto de lojas, cafés,
galerias de arte e hotéis, construídos harmoniosamente no inconfundível estilo das
Cíclades. Tempo livre para aproveitar um dos cartões postais mais conhecidos e
amados do mundo. Se prepare para tirar fotos magníficas ou simplesmente relaxar e
respirar a beleza de Santorini!
03 de Maio de 2019 – Sexta-feira
SANTORINI
Dia livre em Santorini. Aproveite para aproveitar o irremediável ar mediterrâneo, onde
o azul das águas e o branco das casas caiadas criam um constraste único. Que tal
apreciar uma salada de polvo untada pelo melhor azeite helênico? Santorini é um
daqueles lugares difíceis de acreditar que são reais! A beleza natural e o charme
arquitetônico daqui são estupendos!
04 de Maio de 2019 – Sábado
SANTORINI - CRETA
Chegada na ilha de Creta. Desembarque e partida para visitarmos o Palácio de
Cnossos, que foi a capital da civilização minóica pré-histórica. O monumento ficou
famoso devido à lenda de que o rei Minos, de Creta, mandou construir um imenso

labirinto embaixo do palácio, habitado por um minotauro. No Palácio podemos
encontrar o Salão da Guarda Real, decorado com afrescos e escudos, o Salão dos
Machados Duplos, a Câmara do Rei, onde está localizado o Trono de Alabastro e o
Quarto da Rainha, decorado com murais representando golfinhos e espirais que nos
lembram a lenda do Labirinto. Retorno ao Celestyal Crystal.
05 de Maio de 2019 - Domingo
KUSADASI - EFESO - KUSADASI
Saída com destino à Éfeso. Construída há 3.000 anos, Éfeso moldou a história das
civilizações grega, turca e cristã, por sua localização privilegiada. É atualmente um
dos maiores sítios arqueológicos romanos no Mediterrâneo, tendo sido um local de
peregrinação, devido à sua proximidade com o Templo de Artemis e a presença de
grandes figuras cristãs. O esplendor da sua idade de ouro é visível em todas as ruas e
nas ruínas excepcionalmente bem preservadas. Ao explorarmos este Patrimônio
Mundial da UNESCO, teremos a oportunidade de respirar os séculos de efervescência
cultural.
06 de Maio de 2019 - Segunda-feira
PIREO (ATENAS) - METEORA
Café da manhã. Desembarque e partida para Meteora. O grande destaque são, sem
dúvida, as dezenas de monastérios construídos nos séculos XIV e XV - seis dos quais
ainda habitados –, todos encarapitados no alto de majestosos pináculos rochosos. O
nome Meteora, que em grego significa “suspenso no ar”, não poderia ser mais
adequado. Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, as construções representam,
ao lado de Monte Athos, os mais importantes complexos da Igreja Ortodoxa Grega.
Chegada à Kalambaka e Hospedagem no Hotel Divani (ou similar).
07 de Maio de 2019 - Terça-feira
METEORA - DELFOS
Café da manhã. Saída com destino à Delfos, cidade conhecida como o Centro do
Mundo, localizada na ladeira sul do Monte Parnaso, com uma vista surpreendente do
vale e do mar. Visitaremos o Museu Arqueológico, incluindo sua famosa estátua de
bronze, Auriga. Preservada graças a uma catástrofe natural, o terremoto de 373 a.C.,
que a soterrou, evitando assim o saque e a destruição que sofreram as outras
estátuas de bronze de grande tamanho do Santuário de Delfos. Conheceremos
também a Zona Arqueológica, lugar onde estava a antiga Delfos. Aqui, apreciaremos o
Templo de Apolo, descoberto em 1892, o teatro, com capacidade para 5.000
espectadores, e o estádio, situado perto do teatro e sede dos Jogos Píticos.
Impressionante! Hospedagem no Hotel Anemolia (ou similar).
08 de Maio de 2019 - Quarta-feira
DELFOS - MICENAS - OLIMPIA
Café da manhã. Saída com destino à Micenas, onde visitamos a Acrópolis, com sua
imponente Porta dos Leoões, a Tumba de Agamenón ou dos Atreudes. Ainda hoje,
visitaremos o Teatro de Epidauro. No segundo milênio a.C., Micenas foi um dos
maiores centros da civilização grega e uma potência militar que dominou a maior parte

do sul da Grécia. O período da história de cerca de 1600 a cerca de 1100 a.C é
chamado Micénico em reconhecimento à posição de liderança de Micenas! Pela tarde,
atravessando o Peloponeso Central, chegamos à Olimpia. Hospedagem no Hotel
Europa (ou similar).
09 de Maio de 2019 - Quinta-feira
OLIMPIA - ATENAS
Pela manhã, visitaremos as antigas instalações do antigo estadio Olímpico, onde os
primeiros Jogos Olímpicos da história aconteceram, no ano 776 a.C. Conheceremos
também o Museo de Olimpia, que reune os restos encontrados na zona arqueológica,
incluindo as ruínas do Templo de Zeus. Ao visitar o centro arqueológico e o museu,
mergulhará na história, num dos mais importantes santuários da Grécia Antiga, aos
pés do Monte Kronos. Continuaremos com destino à Atenas. Chegada e hospedagem
no Hotel Titania (ou similar).
10 de Maio de 2019 - Sexta-feira
ATENAS
Traslado ao aeroporto de embarque para nosso voo de retorno ao Brasil (com
conexão).
CATEGORIA DE ACOMODAÇÃO NO CELESTYAL CRYSTAL
• CABINE INTERNA (IC)
Cabines interiores com aproximadamente 12 m2, com banheiro, ar condicionado,
telefone, secador de cabelo, cofre e TV.
• CABINE EXTERNA (XC)
Cabines com vista para o mar com aproximadamente 14 m2, com banheiro, ar
condicionado, telefone, secador de cabelo, cofre, TV e janela.
Possibilidade de cabines de outras categorias (SOB CONSULTA)
PARTE TERRESTRE + MARÍTIMA + AÉREA
PREÇO POR
PESSOA
(EM
ACOMODAÇÃO
DUPLA)

SUPLEMENTO P/
ACOMODAÇÃO
INDIVIDUAL

Até 2

3.707,00 EUR

786,00 EUR

Até 2

3.924,00 EUR

850,00 EUR

CATEGORIA

PESSOAS
POR CABINE

CABINE INTERNA (IC)
CABINE EXTERNA
(XC)

TAXAS PORTUÁRIAS E DE SERVIÇO
PORTUÁRIAS

CABINE INTERNA (IC) 316,00 EUR
CABINE EXTERNA (XC) 316,00 EUR

AEROPORTUÁRIAS

160,00 EUR

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto
bancário.Taxas pagas junto da entrada.
PARTE AÉREA INCLUÍDA
- LX 093
(27 ABR)
SÃO PAULO / ZURIQUE
- LX1838
(28 ABR)
ZURIQUE / ATENAS
- LH1283
(10 MAI)
ATENAS / FRANKFURT
- LH 506
(10 MAI)
FRANKFURT / SÃO PAULO
CONSULTE EMBARQUE DESDE OUTROS AEROPORTOS.

18:10 - 10:30
13:10 - 16:50
18:20 - 20:20
22:05 - 04:55

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos para os trechos (1) São Paulo / Atenas, (2) Atenas / São Paulo em
voos com conexão, Classe Econômica.
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) com cobertura até
55.000EUR. Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até
3.000USD (**Esta opção é facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não
adquirir este Seguro – cujas respectivas coberturas e condições estão expressamente
previstas no pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em
adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar
previamente sobre a possibilidade e respectivas condições).
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã
diário;
• Refeições mencionadas no programa;
• Taxas de entrada mencionadas no programa;
• Traslado e Tours mencionados no programa com guia falando português, espanhol
ou inglês. Sempre que necessário – e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por
pessoa).
IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados incluídos apenas para aqueles que
embarcarem nos vôos sugeridos para o grupo. Passageiros que optarem por comprar
apenas a Parte Terrestre do Tour não terão direito à traslados, que poderão ser
adquiridos separadamente.
HOTELARIA
• 1+1 noites no Hotel Titania (ou similar), em Atenas, com café da manhã;
• 7 noites no Celestyal Crystal, em sistema de pensão completa;

• 1 noite no Hotel Divani (ou similar), em Kalambaka, com café da manhã;
• 1 noite no Hotel Anemolia (ou similar), em Arajova, com café da manhã;
• 1 noite no Hotel Europa (ou similar), em Olympia, com café da manhã;
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
• Vistos de Turismo para portadores de Passaporte emitido por país para os quais o
mesmo é necessário (favor consultar).
• Passeios opcionais oferecidos pela Hurtigruten no decorrer nos dias de navegação.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte
Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos
acima referidos, atingindo à 100% do valor do Tour, desde que correspondentes a
gastos efetivamente comprovados pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em
decorrência da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

