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Kavala C13 – Atenas com Cruzeiro de 7 Dias 
10 Dias/ 9 Noites 

Atenas, Mykonos, Kusadasi, Samos, Milos, Lavrio, Syros, Cesme, Bodrum, Kos, 
Ios e Santorini

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 Pitagoras, 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 
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
Aproveite o dia a bordo do cruzeiro, chegada em Kusadasi (Turquia) à tarde. Kusadasi 
(Turquia) é conhecida por suas famosas praias e vista do mar Egeu, e pela proximidade 
de famosos locais históricos como Efesos e a casa da Virgem Maria. Saída para a ilha 
de Santorini a noite.
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar     

6º dia segunda-feira: Lavrio e Syros
Pela manha chegada em Lavrio, uma cidade porto, por volta de 60 kn da capital Atenas.
Pela tarde saída para a ilha de Syros, uma ilha Grega de Cyclades no mar Egeu. Existem 
indicações que nos tempos antigos foi habitada pelo Fenícios. A ilha foi o lar do filosofo 
Ferecydes, o professor de Pitágoras. Na época Bizantina, Samos estava entre o domínio 
Egeu junto com as outras ilhas de Cyclades. Depois da queda do império Byzantino, 
na Quarta Cruzada pelos Venezianos e Francos em 1204, Syros permanecera sob o 
domínio Veneziano ate 1522. Com a funcacao do estado Grego, a popuilacao católica 
da ilha foi Helenizada. Porem não houve problemas de integração entre os residentes de 
Syros, a maioria católicos Romanos,  com os novos habitantes recém chegados gregos 
Ortodoxos. Devido ao domínio Veneziano da Idade Media pra frente, os habitantes tem 
sido basicamente Católicos. No entanto com a migração de outras ilhas, os Católicos 
agora constituem por volta de 47% da população, sendo a maioria Gregos Ortodoxos, 
mas tendo um convívio harmônico e pacifico entre eles. Casamentos entre as diferentes 
religiões é muito comum em Syros. 
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar      

7º dia terça-feira: Cesme e Bodrum
Cesme é uma cidade que fica na ponta de uma península que tem o mesmo nome. O 
nome da cidade na Antiguidade Clássica no domínio Grego era Kysos que tem o seu 
nome também associado a Homero pelo Rei Rhesus de Trace. A cidade e dominada pelo 
castelo Cesme. O castelo foi fortificado e ampliado no império Otomano, no entanto é 
discutida sua construção entre os Genoveses ou Turcos no começo do século 15. Perto 
do castelo existe uma hospedaria de Caravanas construída nos primeiros séculos da 
conquista Otomana pelo Suleyman o Magnífico, e foi restituído e transformado em um 
butique hotel. A igreja Grega Ortodoxa de Agios Charalambos do 19º século é usada para 
exposições temporárias. Ao longo de ruas ao redor da cidade existem casas tradicionais 
Otomanas, assim como casas do tipo Sakiz, residências com características mais 
peculiares para o interesse dos visitantes.
Bodrum é um distrito e um porto, no Sudoeste da Turquia. Esta localizado na costa sul 
da Peninsula de Bodrum num ponto donde se controla a entrada no Golfo de Gokova. 
A cidade era chamada de Halicarnasos de Caria nos tempos antigos, e era famosa pelo 
Mausoléu de Mausolo, uma das Sete Maravilhas da Antiguidade. Olhando a cidade 
por alto esta o Castelo de Bodrum (Castelo de S. Pedro), construído pelos Cavaleiros 



Hospitaller no século 15. O castelo e a cidade foi conhecida como Petronium donde seu 
nome atual surgiu. O castelo tem um Museu de Arqueologia Subaquática e tem sido a 
sede de vários festivais culturais ao decorrer do ano. 
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar      

8º dia quarta-feira: Kos
Kos e a cidade natal do pai da medicina, Hipocrates, que nasceu na ilha ao redor de 460 
aC. e fundou a Grande Escola de Medicina de Kos. No centro da cidade esta a arvore 
de Hipocrates, que é o local onde ele  onde supostamente ele ensinou. A antiga arvore 
agora é apoiada por estrutura auxiliar. Na cidade também esta o Instituto Internacional 
de Hipocrates e o Museu de Hipocrates dedicado a ele. Em torno de 5 km fora da centro 
Kos, o Asclepion (templo de Asclépio, hospital e Academia de Medicina) foi uma vês 
o local de treinamento de Hipocrates. A ilha de Kos também tem uma gama de sítios 
arqueológicos do 12º século aC ate a 2ª Guerra Mundial que não devem deixar de ser 
vistos. A ilha tem uma boa estrutura de turismo e o centro da capital também chamado 
de Kos, é também o centro cultural, com casas brancas e possui restaurantes e alguns 
bares que formam a famosa vila de Kos “barstreet”.
As praias da ilha podem satisfazer a todos os gostos de praias de areia que são ideais 
para famílias, praias com ventos preferidas por Wind surfers, praias calmas no Oeste da 
ilha e praias populares com esportes aquáticos, cadeiras de praia e restaurantes com 
peixe fresco e cozinha Grega e Internacional.
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar      

9º dia quinta-feira: Ios e Santorini
Ios é uma ilha bem conhecida por suas praias e também pela bem tolerante e ativa 
vida noturna ate o por do sol, mas Ios tem muito mais a oferecer. Sendo a ilha da mãe 
de Homero, e com a sua tumba na parte do extremo norte da ilha, merece uma visita. O 
centro da ilha “hora”, e uma vila Cycladica pitoresca com rodamoinhos características 
e casas brancas com ruelas estreitas e caminhos que a fazem inacessível aos carros. 
Durante o dia, a vila é bem tranqüila e a noite concentra todos os bares e discos na ilha, 
sendo o local para estar de noite para desfrutar da vida noturna. Ios possui maravilhosas 
praias como Mylopotas que atrai turismo jovem e Manganari que foi o cenário de filmes 
como o “Big blue”. 
Embarque para passar a parte da tarde na ilha de Santorini, famosa por sua vista 
deslumbrante da Caldera, o possível local da Atlântida perdida e das casas típicas brancas 
construídas com uma vista fantástica no mar Egeu. A ilha é o local de uma das maiores 
erupções vulcânicas registradas na historia: A erupção Minóica (algumas vezes chamada 
Erupção de Thera), que ocorreu por volta de 3600 anos atrás no auge da civilização 
Minóica. A erupção deixou uma grande Caldera (cratera) rodeada por depósitos de cinzas 
vulcânicas a centenas de metros de profundidade e pode ter, indiretamente causado a 
extinção da civilização Minóica na ilha de Creta, 110 km no sul, através de um gigantesco 
tsunami. Uma outra teoria popular diz que a erupção de Thera é a fonte da lenda da 
Atlântida.
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar   



10º dia sexta-feira: Retorno
Chegada no porto de Pireus 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
• 7 noites no navio de cruzeiro Louis Cristal nas ilhas Gregas e Turquia 
• Todos os traslados mencionados com assistência 
• 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)
• 23 refeições: 9 cafés da manhã, 7 almoços e 7 jantares
• 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


