O MELHOR DA GRÉCIA & TURQUIA
A BORDO DO LUXUOSO CELEBRITY EDGE
Com pré tour na Toscana & Umbria
• 14 noites •
30 de Setembro de 2022 - Sexta-feira
ROMA / ORVIETO
Recepção no aeroporto e traslado até o hotel em Orvieto. Chegada ao Hotel Palazzo Piccolomini
(ou similar) e pernoite.
01 de Outubro de 2022 - Sábado
ORVIETO / MONTALCINO / MONTEPULCIANO / PIENZA / ORVIETO
Café da manhã no hotel. Saída para um tour pela Toscana. Viajar pela Toscana é percorrer lindas
paisagens, conhecer vilarejos medievais e se deliciar com os produtos locais. Apreciando as
paisagens rurais e charmosas vilas no topo das colinas verdejantes chegaremos a Pienza,
fascinante cidadezinha que se tornou um modelo urbanístico durante o Renascimento. Chamada de
“Cidade Ideal”, faz parte da lista de patrimônio da UNESCO desde 1996. Aqui vamos degustar uma
especialidade local, o queijo pecorino. Tempo para apreciar a cidade! Em seguida, vamos a
Montalcino, um borgo imerso na paisagem deslumbrante do Val d’Orcia e onde produzem um dos
melhores exemplares de vinhos tintos – o Brunello di Montalcino. Apreciaremos seu centro histórico
dominado pela antiga fortaleza, chamada de Rocca, erguida em 1361 e seguiremos para desfrutar
de uma experiência toscana de degustação de vinho. Retorno a Orvieto. Pernoite no Hotel Palazzo
Piccolomini.
02 de Outubro de 2022 - Domingo
ORVIETO / CIVITAVECCHIA / EMBARQUE NO NAVIO CELEBRITY EDGE
Café da manhã no hotel. Manhã livre. A tarde, transfer de saída até o Porto de Civitavecchia para
embarque no Navio Celebrity Edge às 17hs. Bem-vindos ao navio mais refinado no mar. Design,
arquitetura, modernidade, luxo e as mais diversas experiências... Viveremos tudo isso nos
próximos dias a bordo do Edge!
03 de Outubro de 2022 - Segunda-feira
NAVEGAÇÃO
Aproveite esse dia de navegação para explorar o navio! Embarque em uma jornada culinária
incomparável, com 29 restaurantes, bares e lounges distintos para escolher. São quatro
restaurantes principais de cortesia, cada um com um design distinto e pratos exclusivos inspirados
em regiões específicas do mundo! E claro, não podemos esquecer dos restaurantes de
especialidades. Há todas as oportunidades para agradar o seu paladar pela manhã, ao meio-dia e
à noite. Vamos falar de experiências a bordo? O Grand Plaza é um lugar transformador que
oferece uma experiência diferente a cada vez que você a visita. E que tal passar o dia relaxando

no Solarium? No Resort Deck, você encontrará o Solarium, exclusivo para adultos. Aproveite esta
área de piscina coberta por uma cúpula de vidro. Incrível! E o Eden? Aqui, você estimulará todos
os sentidos em uma obra-prima arquitetônica de vários níveis. O Éden é uma verdadeira janela
para o mundo - três andares de janelas, para ser exato. O tamanho do Éden irá surpreendê-lo. As
opções são muitas, mas não poderíamos deixar de mencionar o Magic Carpet! Bem-vindo a um
dos melhores lugares para contemplar as vistas da beira-mar. O Magic Carpet é uma plataforma
flutuante em balanço que atinge alturas de 13 andares acima do nível do mar.
04 de Outubro de 2022 - Terça-feira
CHANIA
Às 10h30 chegamos a Chania, a cidade mais encantadora e pitoresca de Creta, que deixou de ser
sua capital após 686 anos, em 1971. Faremos um City Tour nessa importante cidade minóica que é
considerada a “mãe de todas as outras cidades cretenses” pelos escritores antigos. A cidade é
dividida em duas seções: a Cidade Velha, onde está situado o belíssimo porto, e a Cidade Nova. A
Cidade Velha de Chania é considerada uma das cidades mais bonitas do Mediterrâneo e é
chamada de “Veneza do Oriente”. Por toda a cidade podemos testemunhar amostras de todas as
civilizações que por aqui passaram: sítios arqueológicos minóicos, minaretes e mesquitas turcas,
bairros muçulmanos, fortalezas e estaleiros venezianos, fontes e praças, arcos e mansões...
Podemos admirar a vista do pitoresco porto ou podemos visitar a famosa Ágora (Mercado), que foi
construída em 1913 de acordo com os padrões do mercado de Marselha. Desde então abriga uma
variedade de lojinhas e tabernas tradicionais. Aqui podemos comprar diversas lembranças! Partida
às 19h00.
05 de Outubro de 2022 - Quarta-feira
RHODES
Às 08h00 chegada em Rhodes. Descobriremos os destaques da antiga e moderna Rhodes
durante este pitoresco passeio de orientação pela cidade. Rodes é conhecida por suas praias
deslumbrantes, cultura vibrante e milhares de anos de história! Experimentaremos as sinuosas
ruas bizantinas na Cidade Velha, veremos ruínas antigas e também as áreas modernas da cidade.
Aproveite! Partida às 19h00.
06 de Outubro de 2022 - Quinta-feira
SANTORINI
Chegada em Santorini aproximadamente às 7:00. Tempo livre. A paisagem desta ilha, com as
estruturas multicoloridas, prédios em azul e branco e o mar Egeu turquesa são impressionantes!
Nosso cruzeiro atracará em Fira, onde pegaremos um pequeno barco até a costa. Saída de
Santorini às 22:00.
07 de Outubro de 2022 - Sexta-feira
MYKONOS
Chegada em Mykonos às 07h00. Saída para um City tour privado de meio dia pela cidade velha de

Mykonos. Uma pérola no Mar Egeu – Mykonos, repleta de edifícios caiados de branco, caminhos
estreitos e sinuosos e praias deslumbrantes! Nosso passeio começa no porto. Junto com nosso
guia, aprenderemos sobre a história da ilha. O passeio começa por percorrer as pequenas e
estreitas ruas, onde vemos os famosos moinhos de vento, pequenas igrejas e obtemos informações
sobre o centro histórico. Partida às 17h00.
08 de Outubro de 2022 - Sábado
ISTAMBUL
Chegada em Istambul às 11h. Hoje passearemos pela cidade antiga de Istambul. Visitaremos a
majestosa e elegante Mesquita Azul, muito conhecida pela sua decoração interior. Em seguida,
visitaremos o Hipódromo da era bizantina e depois a Sta. Sophia, do século VI. Por fim, visitamos o
Bazar das Especiarias. Retorno ao porto. Nosso navio só partirá de Istambul no dia seguinte!
Aproveite.
09 de Outubro de 2022 - Domingo
ISTAMBUL / NAVEGAÇÃO
Saída de Istambul às 13h. Restante do dia navegando! Aproveite as diversas opções de
entretenimento e gastronomia do Edge. Que tal curtir o Cassino, ao estilo de Las Vegas, com uma
variedade de jogos em um ambiente super agradável? Vontade de martinis artesanais, cervejas
artesanais geladas ou cafés especiais? Os bares e lounges a bordo do Edge oferecem algo para
todos os gostos. Relaxe e aproveite no Café al Bacio, no Pool Bar, no popular Sunset Bar ou no
impressionante Martini Bar! Todos esses bares e lounges estão todos aqui esperando para
oferecer experiências inesquecíveis!
10 de Outubro de 2022 - Segunda-feira
KUSADASI
Chegada em Kusadasi às 9:00. Tempo livre. Saída de Kusadasi às 17:00. Aproveite!
11 de Outubro de 2022 - Terça-feira
ATENAS
Chegada em Atenas às 05h30. Faremos um city tour panorâmico de meio dia em Atenas, capital da
Grécia e uma das cidades mais movimentadas da Europa. Aqui conheceremos mais sobre as culturas
gregas, os grandes templos e incríveis construções conservadas durante anos. A arte, o teatro, a
arquitetura e a filosofia de Atenas refletiram em civilizações no mundo inteiro! No final do City Tour,
tempo livre em Plaka. Partida de Atenas às 18h00.
12 de Outubro de 2022 - Quarta-feira
NAVEGAÇÃO
Dia inteiro de navegação. Aproveite o nosso maravilhoso navio, cheio de opções de entretenimento e
gastronomia!

13 de Outubro de 2022 - Quinta-feira
NAPOLES
Chegada em Napoles às 7:00. Tempo livre. Saída de Napoles às 18:30.
14 de Outubro de 2022 - Sexta-feira
CIVITAVECCHIA / AEROPORTO DE ROMA
Chegada no Porto de Civitavecchia aproximadamente às 05h00. Traslado privativo até o Aeroporto
de Fiumicino em Roma para embarque em vôo de regresso.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário.
HOTELARIA
• 2 noites em Orvieto no Hotel Palazzo Piccolomini (ou similar) com café da manhã;
• 12 noites no Celebrity Edge, com todas as refeições incluídas.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• No Celebrity Edge, todas as refeições incluídas;
• Seguro Viagem - Consultar suplemento para passageiros com mais de 65 anos.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre/marítima da excursão;
IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o grupo caso tenha um número mínimo de
passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês (conforme mencionado no
roteiro acima);
• Todos os traslados segundo o itinerário;
• Visitas mencionadas no roteiro;
• Impostos locais e de hotéis.
VALOR DA PARTE TERRESTRE POR PASSAGEIRO
EM CABINE INTERNA
(POR PAX EM DUPLO)

EM CABINE EXTERNA (POR
PAX EM DUPLO)

SINGLE

R$25.075,00

R$27.620,00

SOB CONSULTA

Taxas de
R$ 2.875,00

Taxas de
R$ 2.875,00

Taxas de
R$ 2.875,00

AÉREO SUGERIDO
LA3691 (29SEP) SDU/GRU 09:45 - 10:50
AZ 675 (29SEP) GRU/FCO 14:25 - 06:40
AZ 674 (14OCT) FCO/GRU 22:05 - 05:25
LA3690 (15OCT) GRU/SDU 07:45 - 08:40
Valor por passageiro em classe econômica com 1 bagagem incluída: A partir de USD 1.026,00
com taxas de embarque
CONSULTE EMBARQUE DESDE OUTROS AEROPORTOS.
– IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto incluídos apenas para aqueles que
embarcarem nos voos sugeridos para o grupo (acima). Passageiros que optarem por voos
diferente dos acima não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países para os quais o mesmo é
necessário;
• Suplemento para Seguro Viagem Senior: USD 100,00
• 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 expressamente mencionado como incluso.
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, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela agência perante
a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS.

