
Argolis

Ios

Istambul

Kusadasi

Delos
Olympia

Imathia

Pella

Kalambaka

Thessaloniki

Paros

Milos
Folegandros

Patmos

Cabo Sunio
Saronico

Symi

Chios

RhodesSantorini

Creta

Mykonos

Skiathos

Skopelos
Alonissos

Volos
Corfu

Paxi

Lefkada Meganisi

Syvota

Delfi

Atenas

Y1 – Cruzeiro com Veleiro Particular, 
Corfu e o Mar Jônico 

10 Dias/ 9 Noites 
Atenas, Corfu, Gaios, Nidri, Vathi, Lefkas e Mourtos 

De 4 a 8 Pessoas

De Abril a Outubro
Início do programa: quinta-feira 

(o itinerário do veleiro esta sujeito a alterações devido as condições do tempo)

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: 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 e jantar      

3o dia: Corfu – Cruzeiro com Veleiro
Traslado para o aeroporto para o vôo com destino a ilha de Corfu. Chegando em Corfu 
o nosso representante ira dar assistência com o traslado ao veleiro, check in as 17:00 da 
tarde com coquetéis de boas vindas.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

4o dia: Gaios (Paxi)
Gaios é a maior das três principais colônias na ilha de Paxos, e a única que pode ser 
chamada de vila, no entanto bem pequena. Gaios, a “capital” da ilha, mostra a sua herança 
Britânica e Veneziana em casas coloridas que se desenvolvem ao longo da área do porto. 
A vida em Gaios é focalizada no porto que na alta estação, iates inspiradores disputam 
um espaço com barcos de todos os tipos. Uma variedade de estabelecimentos para 
alimentação, butiques chiques e lojas à moda antiga, faz de Gaios um lugar fascinante 
para visitar, com um ambiente próprio e único.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã      



5o dia: Nidri
A área ao redor da vila de Nidri em Lefkas e razoavelmente plana e boa para caminhadas 
entre as oliveiras. Experimente uma caminhada pela cachoeira de Nidri perto da vila 
Rahi(aproximadamente 4km), ou ande da baia de Vlicho ate a branca igreja de Agia 
Kiriaki no cabo de Geni (Yeni). Para os que tem bastante energia, existem caminhadas 
pelos montes nos arredores á Paleokatouna, Neohori e Haradiatika, e na primavera as 
flores são maravilhosas. 
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

6o dia: Vathi (Meganisi) 
Meganisi esta no Sudoeste de Lefkada, a uma distancia de 4 milhas náuticas (30 minutos) 
de Nidri. E a maior das ilhas da área e um tranqüilo lugar com praias atraentes. Meganisi 
tem uma área de 20 quilômetros quadrados. È administrado por Lefkada e se divide entre 
as vilas de Katomeri, Vathi e Spartochori.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

7o dia: Lefkas - Marina
Lefkada, Leucas ou Leucadia é a ilha Grega no mar Jônico na costa Oeste da Grécia, conectada 
ao continente por uma longa ponte e uma ponte flutuante. A principal vila da ilha é Lefcada 
(vila). A costa Leste da ilha tem pequenos refúgios como Lygia, Nikiana e Perigiali, todos a 
Norte de Nidri, o maior refugio da ilha. Esta numa área protegida com vistas para a ilha de 
Scorpios – propriedade de Aristóteles Onassis, Meganissi e outras pequenas ilhotas, assim 
como a Grécia continental. A principal rua costal que vai de Lefkada para Vasiliki passa 
dentro da vila, no entanto esta feita uma rua periférica ao redor da vila. A famosa praia de 
Porto Katsiki esta na costa Oeste de Lefkada. Lefkada estava conectada ao continente da 
Grécia. Os Coríntios escavaram um trincheira em seu canal no 7o Século aC.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

8o dia: Mourtos – Syvota
Mourtos é uma pequena vila e um porto de pescadores que esta localizado na parte 
continental da Grécia, oposta a parte Sul de Corfu. Nos últimos anos foi basicamente 
ocupada pelo turismo e o pequeno porto agora é usado por iates e barcos de pesca, 
enquanto o porto é cheio de restaurantes e bares. As tardes na estação alta – especialmente 
nos fins de semana – o porto fica lotado de barcos, veleiros e iates e pode ser difícil de 
achar um lugar. O porto também possui uma pequena marina, à qual metade é usada 
por barcos locais mas a outra metade pode ser usada para barcos que estão visitando o 
local. A marina é parcialmente equipada com amarras, no entanto alguns iates terão que 
usar as suas âncoras. Existem vários ancoradouros,  em Sivota ou nas ilhas de Syvota, 
que oferecem um bom abrigo para os ventos dominantes.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

9o dia: Corfu
Corfu, também conhecida como Kerkyra, esta no extremo Norte das ilhas do Mar 
Jônico e no extremo Noroeste da Grécia, Corfu esta no Mar Adriático ao leste da Itália. 
Historicamente a ilha de Corfu foi controlada e influenciada por vários poderes estrangeiros, 
principalmente Venezianos e Ingleses. A Boa infra-estrutura, devido a longa tradição no 
turismo, e as múltiplas opções para varias atividades são ideais para férias em Corfu e 



nas ilhas próximas. A natureza, o mar e a historia de Corfu, fizeram com que certamente 
ira achar interessantes paisagens, vistas e atrações originais. Com uma educação Grega 
e a influência da “nobreza” Britânica, Francesa e certamente Veneziana, em um local que 
é acostumado a receber o Jet-set por varias décadas, com as possibilidades de esportes 
e divertimento são certamente impressionantes. A arquitetura e a culinária são bem 
diferentes das ilhas do Egeu, devido a sua diversidade cultural, descubra e aprecie.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

10o dia: Retorno 
Check off do veleiro no píer, traslado para o aeroporto de Corfu com destino Atenas, onde 
terá a sua conexão para o vôo de retorno ao pais de origem.
Refeições: Café da manhã 

Pacote Inclui:
• 9 noites hospedagem no Hotel de sua preferência e no veleiro 
• 2 noites em Atenas
• 7 noites no veleiro
• Fretamento de veleiro de 49 a 56 pés, dependendo do numero de passageiros, para 7 noites. 
• 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)
• Taxas locais 
• Drinques de boas vindas no embarque do veleiro
• Piloto automático e GPS 
• Lençóis / toalhas (1 jogo por semana)
• Seguro do veleiro
• Capitão e anfitriã no veleiro 
• Serviços de lençóis e de limpeza oferecido pela tripulação.   
• 16 refeições: 9 cafés da manhã, 7 lanches leves no veleiro
• Vôo entre Atenas- Corfu
• Vôo entre Corfu - Atenas
• Taxas do Hotel e dos vôos domésticos mencionados

Excluídos:
- Assistência com bagagens
- Gorjetas
- Excursões opcionais
- Tudo que não esta especificamente mencionado no itinerário como incluído 
- Combustível do veleiro
- Deposito de Garantia do fretamento mediante a embarcação no veleiro para qualquer 
 dano a bordo
- Mantimentos como extra comida, bebidas, etc. 

Notas:
- O itinerário do cruzeiro com o veleiro esta sujeito as condições de tempo e pode 
 ser alterado de acordo
- E altamente recomendado ter Seguro Medico e Seguro para cancelamento da viagem
- Uma lista de vestuário próprio para velejar esta disponível a seu pedido
- Recomenda-se que as pessoas que participam do cruzeiro com o veleiro sejam 
 familiares um com os outros ou sejam da mesma faixa etária


