
C4 – Grécia Clαssica com Cruzeiro
 de 4 Dias 
 12 Dias/ 11 Noites 

Atenas, Epidauros, Micenas, Olympia, Delphi, Kalambaka, Meteora, Mykonos, 
Kusadasi, Patmos, Rhodes, Creta e Santorini

De Abril a Outubro
Início do programa: terça-feira

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

2o dia: Argolida
Saímos de Atenas à direção oeste ao Canal de Corinto. Depois de uma breve parada no 
Canal de Corinto que une o mar Egeu com o mar Jônico. Em seguida iremos para Epidauro 
e entramos na cultura do século IV aC, admirando o Teatro de Epidauro, famoso por sua 
acústica excepcional que permite a audição quase perfeita da voz  não amplificada do 
palco, para qualquer um dos cerca de 15.000 espectadores, independente de onde estão 
sentados. Epidauro, foi um dos centros de peregrinação mais importantes da antiguidade, 
pois aqui era o santuário mais famoso do deus médico Asclépio. O Teatro de Epidauro, 
é hoje o melhor preservado teatro da antiguidade. Mais tarde iremos visitar a Acrópole 
de Micenas, a cidade Homérica do Rei Atreides, a cidade “rica em ouro” dos antigos 
poetas. Veremos o tumba de Agamêmnon, o “portão dos Leões”, as muralhas Cyclopicas 
entre outros pontos de interesse da antiguidade. Em seguida partiremos para a cidade de 
Olympia (o berço dos  jogos  Olímpicos) através das cidades Tripolis e Megalopolis de 
Peloponeso central.
Hospedagem: Olympia | Refeições: Café da manhã e jantar   

3o dia: Olympia
Pela manha visitaremos a parte arqueológica de Olympia, que é o local dos Jogos 
Olímpicos da época clássica e realizados a cada quatro anos durante a Antiguidade, do 
8º Século aC ao 4º Século AC. No local, terá a oportunidade de ver o santuário de Zeus 
Olímpico, que hospedava a famosa Estatua de Zeus (que tinha aproximadamente 13m, 
feita de ouro e marfim) uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. O escultor Phidias 
levou aproximadamente 12 anos para construir. Visitaremos o antigo estádio, que era 
a sede de realização de muitos dos esportes durante os Jogos Olímpicos, e o museu 
arqueológico. Sairemos de Olympia, em direção  noroeste seguindo a planície de Ilíad 
e Achai ate a magnífica ponte sobre a baia de Corinto atravessando do Rio ao Antirio. 
Nesse trajeto, passaremos pelas cidades pitorescas de Nafpactos, Itea e chagaremos em 
Delphi, (O centro do universo antigo).
Hospedagem: Delphi | Refeições: Café da manhã e jantar 
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4o dia: Delphi, Kalambaka
Na parte da manha visitaremos a Parte arqueológica e o Museu de Delphi, aonde 
observaremos o Omphalos (o umbigo/centro do universo), cujo prestigio se estendia 
muito alem da fronteira da Grécia, uma vez mantida no templo de Apollo. O Museu 
contem obras primas de escultura da Grécia antiga como o Cocheiro de Bronze e o 
famoso atleta Aghias. O Oráculo de Delphi adquiriu grande influência em todo o mundo. 
As previsões da sacerdotisa de Apolo, cujo nome era Pythian, influenciava as decisões 
individuais e teve um grande impacto sobre a historia das cidades da antiguidade. 
Iremos andar pela Via Sacra, que leva até o templo de Apollo. Depois de conhecer 
este local lendário, continuaremos a nossa viagem com destino ao norte chegando em 
Kalambaka, um destino imponente e inspirador. Esta pequena cidade esta situada perto 
do surpreendente complexo de Meteora, que são  rochas compostas por uma mistura de 
arenito e conglomerado. Foram formados cerca de 60 milhões de anos atrás e literalmente 
parecem subir para fora da terra.
Hospedagem: Kalambaka | Refeições: Café da manhã e jantar  

5o dia: Meteora
Visitaremos Meteora, que e um cenário impressionante, de enormes rochas que parecem 
estar suspensas no ar. Os monges se estabeleceram após o 11º Século, nessa região de 
quase inacessíveis picos de arenito. Vinte e quatro desses mosteiros foram construídos, 
apesar de sua dificuldade de acesso, numa época de grande renascimento do ideal eremita 
do 15º Século. Hoje são mantidos seis Mosteiros nos quais você poderá ver amostras 
requintadas da arte Bizantina. Meteora é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Partiremos 
de Kalambaka com direção ao sul através da planície de Tessalia, Lamia, Termopilas (ver 
monumento de Leônidas, Rei de Sparta) continuando ate Thiva, com chagada prevista 
em Atenas no final da tarde.
Hospedagem: Atenas | Refeições: Café da manhã 

6o dia: 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

7o dia: Mykonos
Saída do Hotel de manhã e traslado ao porto 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   
 

8o dia: Kusadasi e Patmos 
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. Em seguida partida para a ilha de Patmos 
(Grécia), que é mundialmente famosa por ser o local que hospeda o mosteiro de São 
João e a Gruta onde foi escrita a Apocalipse, a ultima escritura do novo testamento que 
ocupa um papel central na fé Cristã.
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar     

9o dia: Rhodes
Dia na ilha de Rhodes. A maior ilha do arquipélago Dodecaneso, também conhecida 
como a ilha dos cavaleiros. Explorar a cidade medieval antiga da ilha, preservada dentro 
e em torno das muralhas de um castelo veneziano, construído pelos cavaleiros de 
São João no século 14. Um Patrimônio Mundial da UNESCO. A cidade de Rhodes esta 
localizada no extremo norte da ilha e é considerada uma das mais bem preservadas 
cidades medievais na região do Mediterrâneo. Descubra a cidade velha, o mercado e os 
gostos e sons desta bela ilha.
Hospedagem: Cruzeiro | Refeições: Café da manhã, almoço e jantar   

10o dia: Creta e Santorini  
Chegada pela manhã em Heraklio na ilha de Creta, a maior das ilhas gregas, famosa por 
sua civilização minóica antiga, com o Palácio de Knossos, o Disco de Phaistos um disco 
feito de argila da civilização Minóica de Phaistos da ilha Grega de Creta, provavelmente 
data da segunda metade da Idade de Bronze Minóica (2º Milênio aC). Ele tem por volta 
de 15 cm de diâmetro e esta coberto por ambos os lados com um espiral de símbolos 
estampados nele. O seu significado e ainda a sua região geográfica de fabricação, é um 
dos mais famosos mistérios arqueológicos ate hoje. Esse objeto esta sendo exibido no 
museu de Heraklio. Inúmeros outros locais arqueológicos e culturais e o velho porto 
Veneziano também são atrações locais. 
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, 110km 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    



11o dia: 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:
• 6 noites de hospedagem em Hotéis da categoria de sua escolha 
• 3 noites Atenas
• 1 noite Olympia
• 1 noite Delphi
• 1 noite Kalambaka
• 4 noites no navio de cruzeiro da companhia Louis Cruises nas ilhas 
 Gregas e Turquia (Kusadasi)  
• Todos os traslados mencionados com assistência
• Encontro com tour manager local para uma orientação no dia de chegada 
• Tours em ônibus moderno e com ar condicionado 
• Serviços de guia profissional em Espanhol (Dias 2-5)
• Bilhetes de entrada de acordo com itinerário
• City tour em Atenas e Acropolis, sem o museu (fechado as Segundas), com guia 
 oficial em Espanhol (suplemento disponível para guia em Português).
• 21 refeições: 10 cafés da manhã, 4 almoços e 7 jantares 
• Taxas dos Hotéis

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
 

   


