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Y2 – Cruzeiro com Veleiro particular, 
Skiathos e as ilhas de Sporades

10 Dias/ 9 Noites 
Atenas, Skiathos, Skopelos, Alonissos, Kyra Panagia e Ag. Ioannis 

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 panorâ-
mica 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 presi-
dencial (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: Skiathos – Cruzeiro de Veleiro
Traslado para o aeroporto para o vôo com destino a ilha de Skiathos. Chegando em 
Skiathos 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: Skopelos
Skopelos é uma divertida ilha no arquipélago de Sporades na Grécia. Sendo o cenário 
básico das filmagens do filme “Mama Mia”, Skopelos e Sporades tem atraído um numero 
crescente de viajantes internacionais. A capital de Skopelos “Hora”, ou Skopelos, é cons-
truída anfiteatricamente, com casas brancas pitorescas nos três morros em volta da baia. 
A cidade antiga é considerada um monumento de arquitetura e todas as casas novas tem 
que ser construídas no mesmo estilo. Entre os bonitos elementos da arquitetura de “Hora” 
são os  “pendurados” terraços de madeira, telhados de pedra tradicionais, paredes bran-
cas e flores coloridas. Hora tem 123 igrejas, um castelo, encantadores caminhos e esca-
darias, praças com vistas deslumbrantes, e claro lojas e vida noturna vibrante. A vila de 



Glossa esta entre as paisagens mais pitorescas e deslumbrantes das ilhas de Sporades, 
devido as suas estreitas ruas e suas casas tradicionais do tipo Macedônico(casas de dois 
pisos, terraços de madeira pendentes e telhados de azulejo). Essa vila montanhosa, tem 
características únicas que não foram alteradas com o moderno estilo de vida. Ao redor 
de suas duas estreitas, os visitantes podem achar mulheres usando ainda a tradicionais 
roupas de Skopelos chamadas “foustanes”. Os habitantes de Glossa possuem are uma 
diria local. Portanto visitando a vila é como dar uma volta no tempo.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

5o dia: Alonissos
A pitoresca ilha de Alonissos esta no extremo Leste das ilhas de Sporades. É uma ilha 
cheia de charme e de cenários mágicos que dão o tom de férias cheias de relaxamento, 
assim como divertimento e aventura, caso deseje. É a ilha Grega perfeita para os amantes 
da natureza e para aqueles que estão a procura da simples e inalterada experiência Grega. 
A sua rica vegetação e praias gloriosas fazem da ilha um paraíso intocado que cada um 
pode ter momentos de puro prazer. Alonissos é o centro do Parque Marinho Nacional que 
foi estabelecido para proteger a imensa variedade de plantas raras, pássaros e animais. 
Isto inclui falcões, foca-monge Monachus-Monachus, o falcão Eleonora, a águia do Egeu 
(Audouin’s Gull) e a selvagem cabra de Gioura, que são parentes das famosas cabras 
Kri-Kri de Creta e outros. 
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

6o dia: Kyra Panagia
A ilhota de Kyra Panagia, também chamada de Pelagonisi, esta ao Norte de Alonissos. 
É uma pequena inabitada ilha com dois portos naturais, Ágios Petros e Planitis. A baia 
de Planitis é a mais segura para atracar seu veleiro. Essa baia era usada como abrigo 
de piratas na Idade Medieval. Descobertas arqueológicas em Kyra Panagia mostram que 
ali foi a antiga Alonissos, mencionada pelos oradores Demóstenes e Strabo. Na verdade, 
na baia de Ágios Petros foi achada uma civilização ainda mais antiga. Um outro fato 
interessante é que perto dessa ilhota, foi achado um naufrágio, provavelmente um navio 
mercante Ateniense, que carregava uma enorme quantia (3000-4000) de ânforas de vinho. 
No lado Leste de Pelagonisi, existe o mosteiro de Kyra Panagia, donde a ilhota recebeu 
seu segundo nome. 
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

7o dia: Ag. Ioannis (Volos, continental)
Agios Ioannis (São João) Pelion, é uma pequena aldeia de pescadores que se desenvolveu 
em um organizado destino turístico. A praia tem sido premiada com a Bandeira Azul 
(Blue Flag) desde 1996 e por vários anos. A área de Ágios Ioannis na parte leste da penín-
sula de Pelion é adequada para a maioria dos esportes marítimos e a parte continental a 
“Meca” das caminhadas de trilhas com um grande numero de bem mantidas trilhas que 
conduzem a praias próximas e aldeias nas montanhas.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve    
  

8o dia: Koukounaries - Skiathos
Koukounaries é um lugar único, uma praia na parte sul da ilha de Skiathos, 16 km Sudo-
este da capital da ilha. Koukounaries significa “pinha” (o cone de pinho dos pinheiros) em 



Grego. Koukounaries tem uma lagoa e uma península florestal de Pinheiros separando a 
lagoa do mar. No lado do mar da península, existe uma praia chamada “Koukounaries” 
ou “Chrisi Ammos”.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

9o dia sexta-feira: Skiathos
A ilha de Skiathos esta no Norte do Mar Egeu e é a principal ilha do arquipélago de Spo-
rades. Com suas varias praias exóticas e a sua paisagem florestal verde, principalmente 
coberta por Pinheiros, se diferencia das típicas ilhas tradicionais de Cyclades. Skiathos 
oferece formidáveis praias de areia com águas calmas na parte Sul da ilha ao contrario 
da parte Norte que tem ventos fortes e águas agitadas. O filme “Mama Mia” foi parcial-
mente filmado em Skiathos e na ilha vizinha de Skopelos. Isso tem aumentado a sua po-
pularidade como um destino turístico desde o lançamento do filme. O ator do Hollywood 
Richard Romanus se mudou para a ilha em 2001 com sua esposa. Ele escreveu um livre 
sobre sua mudança para a ilha chamado “Act III”. A Villa de Skiathos, que é o centro da 
ilha, tem ruas de pedra, restaurantes e tavernas tradicionais que podem satisfazer aos 
mais exigente assim como a diversificada e marcante vida noturna.
Hospedagem: Veleiro | Refeições: Café da manhã, e refeição leve      

10o dia sábado: Retorno 
Check off do veleiro no píer, traslado para o aeroporto de Skiathos 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- Skiathos
• Vôo entre Skiathos - Atenas
• Taxas dos 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


