
Formalidades de embarque e partida às 00h30 em voo A3-725 da companhia Aegean Airlines, com destino a Atenas. Chegada pelas 06h15. Assistência pelo nosso operador local. 
Transfer do aeroporto até ao Novotel Atenas 4* ou similar. 
 Pequeno-almoço no hotel.
Almoço e resto de dia livre.
Jantar no hotel. 

17 AGOSTO- PORTO

19 AGOSTO- ATENASPequeno-almoço no hotel.
Pelas 07h30 inicia-se o Tour Panorâmico pela cidade de Atenas, passando pelo Templo Olímpico de Zeus, o Arco de Adriano, o Jardim Nacional, o Parlamento, o Palácio 
Presidencial  e o Túmulo do Soldado Desconhecido até chegarmos ao Estádio Palatino, onde decorreram os primeiros Jogos Olímpicos modernos.
Continuação do tour passando pela Academia, a Universidade, a Biblioteca Nacional, a Praça Omonia, o Lugar da Constituição, o Teatro de Dionyssos e finalmente chegando à 
Acrópole.
Visita à Propylaea, o Templo do "vitorioso" Athena, o Parthenon e o Erechteion.
Em seguida, visita ao Novo Museu da Acrópole, focado nas descobertas do sítio arqueológico da Acrópole de Atenas. O museu foi construído para abrigar todos os artefactos 
encontrados na rocha e nos seus pés, desde a Idade do Bronze grega até a Grécia romana e bizantina.
Almoço incluído em Plaka.
Após o almoço, continuamos com uma caminhada no centro histórico da cidade, passando pela antiga Ágora, a Stoa de Átalo, o templo de Hefesto, o mercado de pulgas de 
Monastiraki e o pitoresco bairro de Plaka. Caminhada guiada em Plaka, o bairro antigo da cidade com as famosas ruas estreitas e emaranhadas, com casas baixas, igrejas 
bizantinas, tabernas, terraços íngremes e muitas lojas de arte popular.
Ao final da tarde, transfer até ao porto de Piraeus com assistência do guia de idioma português.
Embarque no cruzeiro Celestyal Crystal em camarote e categoria seleccionada e em regime de tudo incluído e partida, às 21h00, com destino a Mykonos. Noite a bordo.

GRÉCIA
Atenas  e Cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Turquia

Excursões incluídas

 Atenas             Mykonos             Milos             Santorini             Heraklion             Kusadasi 

Aventure-se numa jornada de descoberta pelas jóias do Mar Egeu neste cruzeiro de sete dias - "Egeo Idílico". Com 

paragens nas ilhas gregas e Turquia, esta viagem permite-lhe explorar a cultura, a história, as praias virgens e as 

vilas de pescadores suspensas no tempo, ao mesmo tempo que usufrui das comodidades de um cruzeiro de luxo- 

"Celestyal Crystal"!

20 AGOSTO- MYKONOS
Chegada a Mykonos- primeira paragem deste cruzeiro - por volta das 07h00. Tudo incluído a bordo.
Neste dia realiza-se a excursão "Primeira Civilização Europeia", com duração de 4h30min.
Aventure-se no incrível museu ao ar livre do Palácio de Cnossos, o autocarro da tour leva-nos através do património veneziano de Heraklion - A Fortaleza Koules, a Loggia 
Veneziana (o centro administrativo e social do século XVII), a harmoniosa Fonte Morozini e a Igreja de São Tito do séc. X. Ao explorar o Palácio de Cnossos, considerada a cidade 
mais antiga da Europa, poderá experienciar o incrível mundo da lendária civilização minóica. As longas ruas da antiga cidade de Creta gradualmente exibem a arte e arquitetura e 
a vida cotidiana das pessoas minóicas. Respire milénios de história e imagine as lendas de Dédalo, Teseo e do Minotauro ao vivo no impressionante Salão da Guarda Real e dos 
Eixos Duplos, a Câmara do Rei e o Apartamento da Rainha. Aproveite o tempo livre para saborear a beleza e a singularidade da maior cidade de Creta (e a quarta maior da 
Grécia). A cidade está repleta de uma infinidade de museus que satisfazem todos os gostos, com cafés e lojas elegantes e ruas que nos permitem refazer os passos dos seus 
governantes Venezianos. Noite a bordo.

Comparência no aeroporto por volta das 22h00.

18 AGOSTO - PORTO/ATENAS

Viagem 
Especial



 
 
Pelas 07h00, partida do cruzeiro em direcção a Milos. Chegada prevista para as 13h00. 
Dia livre para atividades a gosto pessoal. Estadia em regime de tudo incluído a bordo. 
Às 23h59, partida do cruzeiro com destino a Santorini. Noite a bordo. 
 
Chegada a Santorini pelas 08h00. 
Estadia em regime de tudo incluído. Durante este dia realizaremos a excursão "Oia Espetacular - Vila à beira da Caldeira", com duração de 
4h30min. 
A  viagem até à jóia de Santorini, a Vila de Oia, é uma viagem a um mundo de perfeição numa ilha onde reina o romance e a beleza. Nesta jornada de 
descoberta da segunda maior cidade da ilha, conduzimos ao longo das pitorescas aldeias de Firostefani, Imerovigli e Megalochori, cercado pelas 
suas famosas vinhas, onde paramos brevemente para captar a paisagem e para tirar algumas fotos. O passeio continua num autocarro panorâmico 
pela caldeira de Santorini, que oferece vistas impressionantes. A partir daqui podemos admirar a cidade de Fira, a capital da ilha, bem como 
Thirassia, Palea Kameni e Nea Kameni - três das cinco ilhas que formam o grupo que rodeia Santorini. Chegamos a Oia para percorrer as brilhantes 
ruas brancas da cidade no meio do labirinto de lojas, cafés, galerias de arte e hotéis. Terá algum tempo livre para desfrutar o momento num dos 
lugares mais admirados e desejados do mundo - aproveite para tirar fotos da paisagem incrível, comprar jóias ou arte, ou apenas relaxar e inalar a 
beleza de Santorini. Noite a bordo. 
 
Dia inteiramente livre em Santorini. Tudo incluído a bordo. 
Partida do cruzeiro pelas 23h00, com destino a Heraklion.  Noite a bordo. 
 
Chegada a Heraklion pelas 07h00.
Dia livre para atividades a gosto pessoal. Estadia em regime de tudo incluído a bordo. 
Partida do cruzeiro às 20h30, com destino a Kusadasi. Noite a bordo. 
 
Chegada a Kusadasi pelas 11h30. 
Estadia em regime de tudo incluído. Durante este dia realizaremos a excursão "Éfeso antigo ao longo dos anos - Helenístico e Romano", com 
duração de 4h30min. 
O nosso passeio de autocarro até a antiga cidade de Éfeso é uma viagem através da época de ouro, na qual se tornou num centro fundamental de 
comércio e espiritualidade. Construído há 3.000 anos, Éfeso, o escolhido (segundo a lenda) pelo oráculo de Delfos, formou a história das civilizações 
grega, turca e cristã a partir da sua localização privilegiada. Um local de peregrinação por causa da sua proximidade com o Templo de Artemis (uma 
das 7 Maravilhas do Mundo) e  presença de grandes figuras cristãs (os apóstolos Paulo e João e Virgem Maria) dentro das muralhas da cidade, Éfeso 
é atualmente um dos maiores sítios arqueológicos romanos no Mediterrâneo. O esplendor da sua época de ouro é visível em todos os cantos das 
suas ruas e ruínas excepcionalmente bem preservadas. Ao explorar este lugar, Património Mundial pela UNESCO, vai ter a oportunidade de respirar 
os séculos de efervescência cultural, visível na Ágora de Éfeso, Odeon, as Casas dos Patricios, o Templo de Adriano e a Biblioteca de Celso. Terá 
também a oportunidade de regatear e comprar itens locais, como tapetes, artigos de couro, lembranças, etc.
Partida do cruzeiro às 17h00, em direcção a Atenas. Noite a bordo. 
 
 
Às 09h00, chegada ao porto de Piraeus e partida em autocarro privado de luxo, acompanhado pelo seu guia de idioma português.
Visita ao extraordinário edifício da fundação de Stavros Niarchos com visita guiada e logo em seguida ao navio de guerra AVEROFF.
Almoço na taberna local JIMMY'S FISH.
Depois do almoço, viagem até à costa sudeste da cidade, com um cenário completamente diferente, o horizonte azul-escuro do Golfo Sarónico 
abrange os verdejantes subúrbios à beira-mar, oferecendo-lhe uma fantástica vista.
 
 
 

21 AGOSTO- MILOS

22 AGOSTO- SANTORINI

24 AGOSTO- HERAKLION

25 AGOSTO- KUSADASI

26 AGOSTO- ATENAS/PORTO

Preço por pessoa:

Condições gerais de participação:

O preço inclui: Voos Porto/Atenas/Porto na companhia Aegean Airlines; Transfer aeroporto/hotel/aeroporto; Estadia de 1 noite no Hotel Novotel Atenas 4* ou similar em regime de meia pensão; Taxas 
locais; Estadia de 7 noites a bordo do navio Crystal da companhia Celestyal Cruises em camarote e categoria selecionada e em regime de tudo incluído (bebidas e gratificações incluídas); Tours 
mencionadas no programa com guia em idioma português ou espanhol;Taxas de serviço e portuárias; Seguro de assistência em viagem; Acompanhamento por um representante da nossa agência (para 
um minímo de 25 participantes).
O preço não inclui: Extras de caráter pessoal e outros não mencionados no programa;

Quarto/camarote interior (cat. IA  - Deck 3)
Quarto/camarote interior (cat. IB - Deck 4 e 5)
Quarto/camarote exterior (cat. XA - Deck 2)
Quarto/camarote exterior (cat. XC - Deck 3 e 4)
Crianças dos 2 aos 11 anos
* Suplemento 3ª pessoa adulta ou 4ª cama - 1.980€

2.265€
2.370€
2.470€
2.600€
1.360€

A TROPICAL- AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA l RNAVT 2016

Rua Tenente Leonardo Meireles, 145
4590-516 Paços de Ferreira

E-mail: geral@turitropical.com
T. +351 255 862 800   F. +351 255 862 801

Edifício Plaza - Rua Vitorino Leão Ramos, 30
4580-219 Paredes

E-mail: paredes@turitropical.com
T. +351 255 780 460   F. +351 255 785 186

Largo D´ Ajuda, 31-33
4560-497 Penafiel

E-mail: penafiel@turitropical.com
T. +351 255 212 308   F. +351 255 212 310

Preços e condições elaborados para um mínimo de 25 participantes. O preço pode sofrer alterações caso este número não se verifique;
A reserva apenas será confirmada mediante pagamento de sinal (25%), sendo o restante liquidado até 8 dias antes da viagem.

23 AGOSTO- SANTORINI

Visita ao Templo de Poseidon em Cape Sounion, onde os antigos gregos adoravam o deus todo-poderoso do mar, Poseidon. O templo data da idade de ouro de Péricles e foi o 
último sinal de civilização que os atenienses viram enquanto navegavam para longe de casa e os primeiros quando voltavam. O templo fica acima do mar, na beira de um 
penhasco, com vista para o Mar Egeu e oferecendo um dos pores-do-sol mais bonitos e românticos do mundo.
Às 18h30, transfer até ao aeroporto de Atenas acompanhado pelo guia de idioma português. Assistência com o check-in e formalidades de embarque. Partida no voo A3-724 da 
companhia Aegean Airlines às 21h25, com destino ao Porto. Chegada pelas 23h40.


