
C4 - Grécia Clássica com Cruzeiro de 4 Dias 
 11 Dias/ 10 Noites - Atenas, Circuito clássico com Meteora e Cruzeiro de 4 dias para:

Mykonos, Kusadasi, Patmos, Rhodes, Creta e Santorini

De Abril a Outubro
Início do programa: terça-feira 

1o dia: terça-feira - Atenas
Chegada em Atenas. O nosso representante irá ajudar com o translado ao Hotel.
Hospedagem: Atenas
                              

2o dia: quarta-feira - Olympia 
Esta manhã, partiremos de Atenas ao longo da estrada costeira para o Canal de Corinto. Visita ao Teatro de 
Epidauro, construído no 4º século aC, com uma capacidade de 15.000 pessoas e famoso por sua notável 
acústica. A próxima parada é a cidade gráfica de Nauplion, a primeira capital da Grécia. Continuamos para 
Micenas, onde irá visitar o sítio arqueológico e o Túmulo de Agamenon. Depois, partiremos para o Olympia (o 
berço dos Jogos Olímpicos), viajando através de Peloponeso Central e as cidades de Trípoli e Megalópolis.
Hospedagem: Olympia / Refeições: Café da manhã e jantar  

3o dia: quinta-feira - Delphi
Pela manha visitaremos a parte arqueológica de Olympia, o santuário de Zeus Olímpico, o antigo estádio 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 ci-
dades pitorescas de Nafpactos, Itea e chagaremos em Delphi (o centro do universo antigo).
Hospedagem: Delphi / Refeições: Café da manhã e jantar       

4o dia: sexta-feira - Kalambaka 
Na parte da manha visitaremos a  Parte arqueológica e o Museu de Delphi, aonde observaremos o Omphalos 
(o umbigo/centro do universo), uma vez mantida no templo de Apolo. Depois de conhecer  este local lend-
ário, continuaremos a nossa viagem com destino ao norte chegando em Kalambaka, um  imponente destino.
Esta pequena cidade esta situada perto do complexo surpreendente de Meteora, estas rochas de arenito são 
compostas por uma mistura de arenito e conglomerado. Foram formados cerca de 60 milhões de anos atrás 
e literalmente parecem subindo para fora da terra.
Hospedagem: Kalambaka / Refeições: Café da manhã e jantar
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5o dia: sábado - Atenas
Visitaremos Meteora, que e um cenário impressionante, de enormes rochas que parecem estar suspensas 
no ar. Nos  seis Mosteiros 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 monu-
mento de Leônidas) continuar ate Thiva, com chagada prevista em Atenas no final da tarde.
Hospedagem: Atenas / Refeições: Café da manhã     

6o dia: domingo - Atenas
Visita à cidade de Atenas. Após o café da manha, a 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 con-
struída 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: segunda-feira - Mykonos
Saída do Hotel de manhã e traslado ao porto para embarque no navio de Cruzeiro. Navio sai as 11:00 horas. 
Primeiro porto de escala, a fabulosa ilha de Mykonos.  Aproveite uma tarde na ilha das 18:00 as 23:00 horas.
Hospedagem: Cruzeiro / Refeições: Café da manhã, almoço e jantar      

8o dia: terca-feira - Kusadasi - Turquia e Patmos - Grécia
Aproveite o café da manhã a bordo e a manhã em Kusadasi das 07:00 ao meio dia. Kusadasi é conhecida 
por suas praias e vista atraente do Egeu e está perto dos locais históricos de Éfeso e a casa da Virgem Maria.  
Em seguida partida para a ilha de Patmos (Grécia), a ilha do mosteiro e da Gruta de São João onde foi escrita 
a apocalipse. Tarde livre das 16:00 as 21:00. Partida a noite para Rhodes.
Hospedagem: Cruzeiro / Refeições: Café da manhã, almoço e jantar      

9o dia: quarta-feira - Rhodes
Dia na ilha de Rhodes das 07:00 da manhã as 18:00 da tarde. A maior ilha do arquipélago Dodecaneso, tam-
bém 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 
Património 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: quinta-feira - 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 e inúmeros outros locais arqueológicos e culturais. Saída as 11:30 da manhã. 
Embarque para passar a parte da tarde chegando as 16:30 na ilha de Santorini,  famosa por sua vista deslum-
brante da Caldera, o possível local da Atlântida perdida e das casas típicas brancas construídas com uma vista 
fantástica no mar Egeu.  
Hospedagem: Cruzeiro / Refeições: Café da manhã, almoço e jantar     

11o dia: sexta-feira - Retorno
Chegada no porto de Pireus as 06:00, desembarque do navio e translado ao aeroporto para o vôo de volta. 
Refeições: Café da manhã

Pacote Inclui
 • 3 noites em Atenas nos Hotéis da categoria de sua escolha
  • 1 noite Olympia
  • 1 noite Delphi
  • 1 noite Kalambaka
 • 4 noites de Cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Kusadasi (Turquia) com a Louis Cruises, navio Louis Olympia
 • Todos os translados 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 com Acropolis sem o museu, em Espanhol, 
  (suplemento disponível para guia em Português) 
 • 21 refeições: 10 cafés da manhã, 7 jantares e 4 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

 *Notas:
 -  Museu de Acropolis – (Fechado as segundas)
 -  Suplementos disponíveis para city tour em Atenas em Português


