
C11 – Atenas com Cruzeiro de 3 Dias 
6 Dias / 5 Noites

Atenas, Mykonos, Kusadasi (Turquia), Samos e Milos

Julho e Agosto
Início do programa: quarta-feira 

1º dia quarta-feira: Atenas 
Chegada em Atenas. O nosso representante ira dar assistência com o seu traslado ao 
Hotel. Resto do dia livre
Hospedagem: Atenas

2º dia quinta-feira: Atenas
Tour Visita à cidade de Atenas e Acropolis
Após o café da manha, a nossa visita à cidade de Atenas ira mostrar as atrações da 
cidade, começando com uma volta panorâmica no centro. No caminho iremos ver o 
Odeão de Herodes Atticus e o Templo de Zeus e em seguida para a praça da Constituição 
(Syntagma) onde iremos ver a guarda presidencial (Evzonos) na frente do parlamento 
grego e do Tumulo do soldado desconhecido. Continuando à residência presidencial e 
o estádio Panathinaikos onde se realizaram as primeiras olimpíadas da era moderna 
em 1896, originalmente construído em 329aC. A nossa visita à Acrópolis e Parthenon, 
a grande obra monumental construída em 447aC durante a época de ouro de Péricles e 
dedicado a Deusa Atena irão deixa los encantados. O resto da tarde é livre para explorar a 
cidade de Atenas, (Thission, Plaka e Monastiraki), com agradáveis notas da época antiga, 
tudo localizado ao redor de Acrópolis.
Hospedagem: Atenas |  Refeições: Café da manhã

3º dia sexta-feira: Mykonos
Saída do Hotel e traslado ao porto de Pireus para embarque no navio de Cruzeiro. Primeiro 
porto de escala: a fabulosa ilha de Mykonos. Caminhe pelas ruas de paralelepípedos do 
pitoresco centro “hora” num livre dia de lazer ou de compras ou se há tempo descubra 
algumas das fantásticas praias da ilha. E a noite, tenha um sabor da famosa vida noturna 
de Mykonos. Tarde de noite saída para Kusadasi.
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar      

4º dia sábado: Kusadasi e Samos 
Dois destinos totalmente diferentes e maravilhosos. Kusadasi (Turquia) conhecida por 
suas famosas praias e vista do mar Egeu, Kusadasi é perto dos famosos locais históricos 
como Efesos e a casa da Virgem Maria. 
Pela tarde chegada em Samos, uma ilha Grega no leste do mar Egeu, ao lado da costa da 
Ásia. Na época antiga, Samos era uma rica cidade. Em Samos esta a cidade de Pythagorio 
e Heraion de Samos, Patrimônio Mundial da UNESCO, que inclui o aqueduto de Eupalinio, 
uma obra espetacular da engenharia antiga. Samos é a ilha onde nasceu o Grego filosofo 
e matemático Pitágoras, que deu seu nome ao famoso Teorema de Pitágoras, do filosofo 
Epicuros, e do astrônomo Aristarchus de Samos, que foi o primeiro a registrar um modelo 
do sistema solar heliocêntrico, e o primeiro individuo conhecido a propor que a Terra 
gira em torno do Sol. O vinho de Samos era bem conhecido na antiguidade e é ainda 
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produzido na ilha. Existia uma escola de escultores e arquitetos na qual estava Rhoecus, 
o arquiteto do Templo de Hera (Olympia), e o grande escultor e inventor Theodorus, o 
qual se diz que junto com Rhoecus, inventaram a arte de bronze. Os vasos de Samos 
estão entre os mais característicos produtos de cerâmica Jônica do VI século.
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

5º dia domingo: Milos
Milos, famosa pela estatua da Afrodite de Milos (Venus de Milos, agora em Luvro), e 
também pela estatua do Deus Grego Asclépio (que esta no Museu Britânico) assim como 
o Poseidon e o antigo Apollo, que estão em Atenas. A posição de Milos esta entre a 
Grécia continental e Creta, e por possuir Obsidiana (um vidro vulcânico formado de 
magma solidificado rapidamente), fez da ilha um importante centro da inicial civilização 
do Egeu. Obsidiana de Milos era uma mercadoria desde 13000 anos atrás. A origem 
vulcânica da ilha deu um estilo incomum a paisagem costal da ilha com cavernas 
marítimas, águas claras cristalinas, passagens submarinas e histórias de piratas que 
usavam a ilha para se esconder e atacar os navios mercantes. A ilha possui mais de 70 
praias, cada uma dela sendo única e oferecendo uma paisagem diferente de praias de 
areia dourada, arredores com cavernas e paisagens lunares (praia de Sarakiniko) entre 
outras, que certamente irão oferecer uma estadia inesquecível nessa maravilhosa ilha.  
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar  

6º dia segunda-feira: Retorno 
Chegada no porto de Lavrio na manha, desembarque do navio e traslado ao aeroporto 
para o vôo de retorno ao pais de origem.
Refeições: Café da manhã

Pacote Inclui:
• 2 noites em Atenas em Hotel da categoria de sua escolha 
• 3 noites no navio Louis Cristal nas ilhas Gregas e Turquia (Kusadasi) 
• Todos os traslados mencionados 
• Encontro com tour manager local para uma orientação no dia de chegada 
• City tour em Atenas e Acropolis, sem o museu (fechado as Segundas), 
   com guia oficial em Espanhol (suplemento disponível para guia em Português).
• 11 refeições: 5 cafés da manhã, 3 jantares e 3 almoços 
• Taxas do Hotel

Excluídos:
- Taxas portuárias 
- Bebidas a bordo do cruzeiro
- Serviço de acompanhante durante o itinerário 
- Assistência com bagagens
- Gorjetas
- Excursões terrestres durante o cruzeiro
- Excursões opcionais

Notas:
- O itinerário do cruzeiro esta sujeito a alterações pela companhia marítima


