Cruzeiro Ariadne
Grécia

Atenas
Mikonos

Saídas as Sextas-feiras

Rodes

Um cruzeiro incrível passando pelas belíssimas Atenas,
Mikonos, Kusadasi, Patmos, Rodes, Creta e Santorini!
Atendimento VIP e passeios incríveis te esperam nessa viagem.
Consulte nossas opções de extensão pré e pós tour.

9 DIAS 8 NOITES

ROTEIRO
Dia 1| BRASIL . ATENAS
Apresentação no aeroporto de sua cidade
de origem com destino ao aeroporto
internacional mais próximo e embarque
com destino a Atenas. Noite a bordo.
Dia 2| ATENAS
Recepção na chegada e traslado ao hotel
previamente reservado. Restante do dia
livre para primeiros contatos com a
cidade. Atenas, capital da Grécia, local
onde vive aproximadamente um terço da
população grega, localizada na área
continental do país. Atenas, comparada a
outras regiões da Grécia, não é uma
cidade particularmente turística, mas tem
suas atrações. Em Atenas ainda há de
ruínas da antiga e poderosa cidade-estado
do excelente Museu Arqueológico
Nacional, um dos mais importantes
museus arqueológicos do mundo. Tarde
livre. Pernoite.
Dia 3| ATENAS
Café da manhã no hotel e saída para
realizar visita pela cidade passando pelos
pontos de mais interesse como: a Arco de

Adriano, o Parlamento com o monumento
do Kallimarmaro e a tradicional troca da
Guarda, as Praças da Constituição,
Syntagma, da Concordia, Omonia, a
famosa Acrópolis e os Propiléos, o Templo
jônico de Atenea e Partenon. Tarde livre
para passear pela cidade. Pernoite.
4º DIA | ATENAS. PORTO DE PIREUS.
MIKONOS. KUSADASI
Café da manhã no hotel. Em horário
apropriado, traslado ao porto para
embarcar no cruzeiro Ariadne pelas Ilhas
gregas passando por Kusadasi na Turquia.
Neste dia ele zarpa de Atenas até Kusadasi
mas faz uma breve parada em Mikonos.
Pernoite a bordo.
5º DIA | KUSADASI. PATMOS
Pensão completa a bordo. Chegada
prevista em Kusadasi para às 07h00.
Desembarque opcional para conhecer e
passear pela cidade. Embarque e
continuação até Patmos. Chegada prevista
por volta das 21h00. Noite a bordo.
6º DIA | PATMOS. RODES
Pensão completa a bordo. Chegada prevista

em Rodes para às 07h00. Dia inteiramente
livre para desembarcar (opcional) e visitar
a ilha. Pernoite a bordo.
7º DIA | RODES. CRETA. SANTORINI
Pensão completa a bordo. Chegada
prevista em Creta para às 07h00. Manhã
livre para desembarcar (opcional) e visitar
a ilha de Creta. Embarque e saída às 11h30
desde Creta com destino a Santorini.
Chegada prevista para às 16h30 deste dia.
Caso queira poderá desembarcar e passear
pela ilha. Pernoite a bordo.
8º DIA | SANTORINI. ATENAS
Café da manhã a bordo. Chegada em
Atenas e desembarque. Traslado desde o
porto de Pireus até o hotel em Atenas. Sua
diária está válida a partir das 14h00. Dia
inteiramente livre para atividades pessoais.
Pernoite.
9º DIA | ATENAS. BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário
apropriado, traslado ao aeroporto de
Atenas para embarcar com destino a sua
cidade de origem no Brasil.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
NOSSOS PREÇOS INCLUEM
03 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã e impostos incluídos, no hotel da categoria escolhida;
04 noites de hospedagem com pensão completa a bordo (incluindo bebidas, excursões locais e gorjetas) no Celestyal Cruises;
Traslados regulares com guia na chegada, aeroporto/hotel/porto/aeroporto;
Tour regular em Atenas incluindo Acrópoles com entradas;
Seguro Coris Europa Max para o período da viagem com cobertura de até Eur 50.000,00;
Seguro Plus Reason para cancelamento de viagem por motivo de doença com cobertura de até USD 4.000,00.

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS | Somente parte terrestre
PREÇO

HOTEL PREVISTO
CATEGORIA BRONZE

PERÍODO
2017

INDIVIDUAL

DUPLO

TRIPLO

Jason Inn em Atenas
Cabine IB no navio Olimpia
Categoria IA no navio Nefeli

Março, abril e outubro
Maio, junho, julho e agosto
Setembro e 03Out17

2.399
2.510
2.545

1.685
1.754
1.780

1.555
1.630
1.657

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS | Somente parte terrestre
PREÇO

HOTEL PREVISTO
CATEGORIA BRONZE PLUS

PERÍODO
2017

INDIVIDUAL

DUPLO

TRIPLO

Titania em Atenas
Cabine IC no navio Olimpia
categoria IE no navio Nefeli

Março, abril e outubro
Maio, junho, julho e agosto
Setembro e 03Out17

2.885
3.015
3.076

2.010
2.094
2.135

1.786
1.870
1.910

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS | Somente parte terrestre
PREÇO

HOTEL PREVISTO
CATEGORIA OURO

PERÍODO
2017

INDIVIDUAL

DUPLO

TRIPLO

Whyndham Grand em Atenas
Cabine XD no navio Olimpia
Categoria XF no navio Nefeli

Março, abril e outubro
Maio, junho, julho e agosto
Setembro e 03Out17

3.222
3.350
3.416

2.225
2.312
2.354

1.915
1.999
2.049

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM
Taxas aeroportuárias de qualquer natureza (de embarque, excesso de bagagem, combustível, segurança, taxa de imigração, taxa de
embarque, etc.);
Taxas portuárias: U$ 157,00 por pessoa;
Alimentação de qualquer espécie, que não esteja claramente citada como incluído no pacote;
Despesas de caráter pessoal, como: passeios, telefonemas, lavanderia, frigobar, Passeios opcionais, etc. Ou seja, nenhum item que
não esteja claramente citado como incluído na programação;
Nenhum trecho aéreo;
Gorjetas a maleteiros nos aeroportos e hotéis;
Adicional de seguro para passageiros com idade superior a 75 anos e/ou doenças pré-existentes.

NOTAS IMPORTANTES
A idade limítrofe para a validação do seguro incluído nesta programação é de até 75 anos.
Parte aérea necessária para este circuito: Brasil / Atenas / Brasil.
Base mínima de dois passageiros viajando juntos.
Serviços regulares com guia em Espanhol;
Para chegada nos outros aeroportos taxa adicional será cobrada.
Serviços não bloqueados, preços sujeitos a alteração sem prévio aviso.

DOCUMENTAÇÃO
Não é necessário visto de entrada para turistas Brasileiros na Grécia. Os visitantes brasileiros deverão apresentar na entrada do país o
passaporte com validade mínima de 6 meses. A permanência autorizada para turismo, a princípio, é de 90 dias. Passageiros de outras
nacionalidades deverão consultar um despachante de turismo, uma vez que a documentação é de inteira responsabilidade do
passageiro.

