G r e c i a e Turquia
RNAVT197
POMBAL - PORTUGAL

28MAIO – 5 JUNHO 22 * RESERVE JÁ !

Cruzeiro, no mais belo dos Mares
AS MAIS BELAS ILHAS GREGAS: PATMOS
*RODHES*MIKONOS*ARGOSTOLI*CORFU*SANTORINI
Sugerimos que aceite o programa
Grécia*Turquia como a sua opção de
viagem 2022. Navegando pelo mais belo
dos mares, o Mediterrâneo, terá oportunidade de visitar alguns
tesouros da Europa, que estão simplesmente à sua espera! ATENAS,
berço da Democracia, coroada pela belíssima Acropolis, desperta em nós
curiosidade e paixão, à medida que ouvimos falar dela. EPHESUS, notável pela sua arquitectura
Greco-Romana, faz-nos recuar no tempo, mostrando-nos vestígios de um passado faustoso. Ali, São
Paulo falou aos Ephesus. É um lugar bíblico, onde apetece estar! Sem precisar de mudar de
Aeroporto, enquanto descansa ou se diverte, aparece-lhe um cenário diferente! As mais belas e
famosas ilhas gregas, constam deste lindo roteiro. Contamos com o Estilo FreeStyle a bordo do
PAQUETE JADE * NCL, Para lhe proporcionar férias de sonho!

HISTÓRIA, ARTE, CULTURA E MUITA DIVERSÃO
1º Dia LISBOA/ATENAS 28 MAIO
06h00 Figueira da Foz Junto ao Leclercq, Entrada de participantes. 06H45 Pombal Junto da GRAÇATUR entrada de passageiros
Prosseguimos para o Aeroporto de Lisboa. Formalidades de embarque no Balcão Aegeanair voo A3721. Partida 11h50 Com destino a
Athenas. 17h45 Chegada a Athenas, desembarque e transfere ao Hotel. Distribuição dos quartos. 20h00 Jantar no hotel Stanley Athenas 4*.
Noite livre.
2º DIA 29MAIO DOM ATENAS INICIO DO CRUZEIRO17H00 - Partida

9H00 Pequeno-almoço no hotel. Breve tempo livre. 11H30 Transfere ao porto de Pireus para formalidades de embarque no Navio Jade da
Companhia NCL. Almoço a bordo. Instale-se e dê início ao seu período de Ferias no Mar. Não pode faltar à reunião de segurança a bordo. 17h00
partida para Kusadasi. Não perca a saída de Pireus e muito especialmente, o Pôr-do-sol no Mediterrâneo. Jantar e noite a bordo. Divirta-se, a
noite é Sua.
3º DIA 30MAIO KUSADASI/EPHESUS 06h30-12h30 Visita incluida

07h00 Chegada a Kusadasi. Em hora a indicar visita a EPHESUS a cidade antiga dedicada à Deusa Artemisa, cujo o
templo constitui uma das 7 maravilhas da Antiguidade. Os vestígios arqueológicos são fantásticos. A calçada das ruas é
notável. Destaque para a Biblioteca de Celso, Templo de Adriano, Àgora, Casa de Banho Publica, Odeon, a Casa
do Amor, o Teatro onde o Apostolo S. Paulo falou aos Efésios. Continuação das visitas à casa de Nossa Senhora.
Acredita-se que a Virgem Maria terá vivido aqui os últimos anos da Sua
vida. A Casa foi convertida numa pequena Capela. É um lugar de
peregrinação dos cristãos e igualmente venerada pelos turcos como lugar
sagrado. Oportunidade de fazer vantajosas compras em Kusadasi.
Almoço a bordo. Divirta-se ou aproveite para descansar em alto mar
estamos a navegar para PATMOS a ilha de S. joão Evangelista.

Casa de nossa
Senhora

PATMOS 18H30 Chegada – Visita incluída Desembarque seguido de visita à ilha onde S. João esteve exilado e, escreveu o último livro da Bíblia,
Apocalipse. A Caverna onde João escreveu, foi declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, no ano de 2006. Está localizada a
meio caminho entre o Porto de Patmos, em Skala e a cidade de Patmos. O local também é
conhecido como a Gruta Sagrada e é um exemplo extraordinário de um centro de peregrinação de
grande interesse arquitetónico. Por decreto do imperador Deocleciano foi João, banido para a ilha de
Patmos, condenado "por causa da Palavra de Deus”, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Após a visita,
partida para Rodes. Jantar e noite a Bordo. Não perca as actividades a bordo.23h59.

Um encontro com a História

Cruzeiros são férias de Sonho
4º Dia 31MAI RODHES 08H00 Chegada – Partida 18H00 VISITA Lindos
Quando vislumbramos Rodes, a Ilha das Rosas, somos envolvidos pelo fascínio da Cidade Velha, repositório de
tantos séculos de história e tradição. O perfume das flores e o aroma das frutas ficou indelével na memória de quem
lá viveu. Emoldurada pelo Mar Egeu, a leste do Mediterrâneo, Rodes, é protegida por sólidas muralhas medievais.
Patrimônio Histórico da Humanidade, foi um dos centros económicos mais importantes do mundo antigo.Aqui
faremos a visita a Lindos, a localidade mais atraente da Ilha pela sua famosa Acrópole e, a
decoração das casas típicas da aldeia. Ali, está o porto, Agios Plavio onde São Paulo esteve
quando ia a caminho de Roma. Regresso ao Navio para almoço e tempo livre na Cidade Antiga. Jantar a bordo.

Caminhos de S.Paulo

5º DIA 01 JUN MYKONOS 07H00 -16h00 (Livre com o nosso Apoio)
Bem cedinho, chegaremos a Mykonos, talvez a mais disputada das Ilhas gregas pela Jetset Internacional. Pelas
ruas de chão imaculado, desta famosa cidade de Mykonos, também conhecida por Hora, permanece um labirinto
de ruas estreitinhas, com as suas habitações brancas e geométricas, coloridas por buganvílias rosa escuro,
pendentes dos muros e das varandas. Mykonos, foi assim planeada para despistar os corsários que a invadiam
amiúde e conseguiu, após outras incursões. Na mitologia grega, Mykonos foi o local da batalha entre Zeus e os
Gigantes. A ilha foi baptizada com o nome do filho do deus Apolo, Mykonos na Antiguidade. Acreditamos que vai
ficar encantado com o anfitrião desta encantadora Ilha... 14h30 regresso ao Navio Boa noite e aproveite a diversão a Bordo.
6ºDIA 02JUN ARGOSTOLI (Mar Jónico) 10h00-18h00 (Livre Praia
Hoje, sugerimos que desfrute dos Cálidos Raios de Sol do Mediterrâneo. A praia está localizada em Fiskardo,
algo em torno de poucos minutos. As estradas de Kefalonia são belíssimas. Basta ser uma ilha grega para figurar
entre os lugares únicos no mundo. Ser uma ilha grega é um pré requisito de peso, para se tornar um lugar mais
que especial: a ilha é muito verde e a paisagem repleta de oliveiras! Não é à toa que a Grécia é um dos maiores
produtores de azeite do mundo. Pode optar por simplesmente relaxar e fazer um belo dia de Praia. Estamos ali
para lhe dizer onde…Para uma escapadela romântica, passeio no porto, apelidado de “lua-de-mel”. Vamos jantar e viva a sua noite!
7º DIA 03JUN CORFU-GRECIA 07H00-15h00 Visita incluída
Tome o seu pequeno-almoço. Chegamos à maravilhosa Ilha de Corfú, conhecida como a “Ilha Esmeralda”
devido à sua vegetação luxuriante e beleza inultrapassável. Em hora a indicar, visita à Ilha de Corfu, com
entrada no Palácio de Achileion. Que serviu de refúgio a Isabel da Áustria, para poder gozar de belas praias
beijadas pelo sol e, por um ritmo de vida relaxada. Já se imaginou na ilha perfeita com água azul-turquesa e
falésias que escondem a areia fina, com pequenas praças e ruínas na sombra de pinheiros e, paisagens cobertas de limoeiros e oliveiras? Está em
Corfu, a ilha verde do Mediterrâneo! Aproveite os raios de sol a bordo do Mediterrâneo e relaxe. Jante e divirta-se.
8ºDIA 04 JUN SANTORINI 12H30-21H30 (Visita incluída) Visita de OIA e FIRA
Santorini está entre os mais charmosos destinos da Europa e a ilha é paragem quase obrigatória de quem visita o
país pela primeira vez. Famosa pelo visual cercado de casinhas brancas pontuadas por igrejas de domos azuis,
Santorini encanta pelo cenário dramático formado por rochas vulcânicas no meio do azul intenso do mar Egeu.
Romântica e incrivelmente fotogénica, a Ilha de Santorini quase sempre faz parte dos roteiros de quem viaja pela
Grécia. Vamos mostrar-lhe talvez a mais bela das Ciclades. Vai ter oportunidade de fazer fotos de cinema.
Santorini prende-nos, enfeitiça! Veja com os olhos e oiça tudo o que o seu Guia lhe conta. Santorini é um lugar Mágico. O regresso ao Navio será
efetuado por Funicular. Desfrute deste cenário, guarde-o na memória não faça mais nada, o que importa é o seu bem-estar! Mas como nem tudo
pode ser perfeito, Não esqueça de preparar a sua bagagem. Jante calmamente, e coloque a sua Mala fora da Cabine. Depois, divirta-se, a noite é
Sua!
9º DIA 05JUN 06H00 Chegada a ATHENAS Visita Guiada
Pequeno-almoço. Em hora indicar localmente, desembarque. Vamos ao reencontro de ATENAS, a Capital
Helénica. Vai ser um enorme prazer mostrar-lhe ATHENAS. Vamos subir a ACRÓPOLE, encimada pela sua
coroa de glória: o PARTÉNON. O famoso Estádio Olímpico, Catedral de Atenas ou o típico Bairro Plaka,
serão alguns dos motivos nesta visita guiada através de ATHENAS. Nós temos um carinho especial por
esta cidade, berço da Democracia. Preparámos esta visita. Deixe que o seu Guia lhe conte a história nos próprios locais. Prosseguimos para o
Aeroporto, formalidade de embarque e partida para Lisboa, em voo regular Aegean Airlines. Chegada a Lisboa. Desembarque e Transfer a
Pombal e Figueira da Foz.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

“Eu já pus os olhos na muralha da majestosa Babilônia que é como uma estrada para carruagens, e na
estátua de Zeus à margem do [Rio] Alfeu, e nos jardins suspensos, e no colosso do sol, e no grande
trabalho das altas pirâmides, e na vasta tumba de Mausolo; mas quando eu vi a casa de Artemis que
subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam o brilho, e eu disse, ‘Oh, afora o Olimpo, o sol
nunca viu algo tão grandioso’”
Antologia Grega IX 58

Viagem maravilhosa

Na dúvida, Viaje!
PREÇOS E CONDIÇÕES:
CABINE INTERIOR

CABINE EXTERIOR

CABINE VARANDA

CABINE INT ADULTO 3º PAX

1925€ (1870€+55€TX*)

2220€ (2165+TX55€*)

2665€ (2610€TX55€*)

1395€ (1340€+TX55€*)

Taxas a rever no ato de
emissão do tkt

Taxas a rever no ato de
emissão do tkt

Taxas a rever no ato de
emissão do tkt

Taxas a rever no
emissão do tkt

ato

PREÇOS POR PESSOA CONFORME CABINE ESCOLHIDA *EM CABINE DUPLA
O PREÇO INCLUI:
VIAGEM DE AVIAO I/V CLASSE ECONOMICA-A3 LIS/ATH/LIS
DIREITO A 20KG BAGAGEM PORÃO+ 7KG CABINE
TRANSFERES F.FOZ/ POMBAL – LISBOA – POMBAL/F FOZ
1 NOITE HTL EM DUPLO NO HOTEL STANLEY ATHENAS OU SIMILAR 4* / MEIA PENSÃO
TRFS PRIVADOS VISITAS GUIADAS CONFORME PROGRAMA C/GUIA LOCAL EM
PORTUGUES OU ESPANHOL
CRUZEIRO 8 DIAS NAVIO JADE NCL PENSAO COMPLETA A BORDO
SEGURO MULTIVIAGENS INTERNACIONAL *CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO
PACOTE DE BEDIDAS INCLUIDAS A BORDO*
TAXAS DE AEROPORTO* a rever no ato de emissão.
VIAGEM ACOMPANHADA POR UM DELEGADA GRAÇATUR
O PREÇO NÃO INCLUI:
Extras não mencionados: Telefones – Internet – bebidas no Hotel Stanley 4*
VISITAS NÃO MENCIONADAS – A ordem de visitas poderá ser alterada
GRATIFICAÇÕES A BORDO POR PESSOA
INSCRIÇÕES RESTANTE PAGAMENTO IMPORTANTE

As inscrições no presente programa serão consideradas com o pagamento
de 25% do total do Camarote escolhido.
Restante pagamento aos dias 20 de cada mês 300,00€.
Restante pagamento até dia 15 de ABRIL 22
GASTOS DE CANCELAMENTO
INICIAM após os 60 DIAS ANTES DO INICIO DO CRUZEIRO
Peça-nos detalhes. Todos os cancelamentos serão regidos pela Leia das Agencias de Viagens e terão sempre a nossa
Melhor atenção.

Mínimo de participantes 30 pessoas

Partilhe com os seus amigos
Há 32 anos, milhares de clientes confiam em nós, seja mais um!

Viajar é conhecer é conviver!
Capital social € 100300.00.Matriculada na Cons. do Registo Civil de Pombal sob o nº 904 Contribuinte 502155108
RNAVT 1978 Rua Alexandre Herculano, 13- Apart. 144-3102-902 POMBAL-PORTUGAL Telefs. 236 215190 – 967634411

www.gracatur.pt
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