
Em hora e local a indicar partida em autocarro de Grand Turismo para Madrid. 
Formalidades e embarque em voo da Iberia com destino a Atenas. Chegada 
desembarque e transfer ao porto de Atenas. Formalidades de embarque no navio 
Horizon da Pullmantur. Instalação  nos  respetivos  camarotes. Pelas 20:00h 
início do Cruzeiro. Jantar e noite a bordo.  

1º DIA    LISBOA / MADRID / ATENAS

Tudo incluído a bordo.  Chegada a Mykonos uma das ilhas mais encantadoras 
ilhas do mar Egeu. Desembarque e inicio de excursão. Apaixonar-se-á pelas 
praias, pelos moinhos de vento ao sul da capital, e pelo vibrante ambiente 
festivo, pelos quais é tão conhecida. Deambule pelas suas ruas estreitas de casas 
brancas e portadas azuis, e admire as inusitadas varandas de madeira "suspensas" 
sobre o mar, nas casas do colorido bairro de "Pequena Veneza". Terá 
oportunidade de conhecer ainda a antiga capital, Ano Mera, no coração da ilha, 
e a arquitetura única do seu Mosteiro de Panagia Tourliani. Como não podia 
deixar de ser, desfrutará, por fim, de um mergulho numa das mais soberbas 
praias da ilha, Kalo Livaldi. Regresso ao navio para almoço.

ILHAS GREGAS

2º DIA    … / MYKONOS

MYKONOS / VOLOS / CHANIA / SANTORINI / NAUPLIA / ATENAS

CRUZEIRO 

Tudo incluído a bordo. Chegada a Volos, dia inteiramente livre onde poderá 
aproveitar para Conhecer a história de Volos e percorrer as mágicas ruas de 
Makrinitsa.

3º DIA    … / VOLOS

Tudo incluído a bordo. Atividades e diversão a bordo. Aproveite para conhecer
o

4º DIA   … / NAVEGAÇÃO

  NAVIO HORIZON

Atenas 
Mykonos
Volos
Navegação
Chania (Creta)
Santorini
Nauplia
Atenas

  DIA   ESCALA CHEGADA    PARTIDA  

CHANIA

08 A 15 DE OUTUBRO

MYKONOS

Tudo incluído a bordo. Chegada a Chania a segunda maior cidade da ilha 
grega de Creta.  A 4,5 km Oeste de Chania está a colina de Profitis Ilias, aqui 
o memorial e tumulo de Eleftherios Venizelos e seu filho Sophokles.
Eleftherios Venizelos foi o grande estadista da nova república Helénica, a sua
influência na história da Grécia foi enorme. Das suas negociações com os
otomanos resultou a independência de Creta em 1897 e a união com a Grécia
em 1913.A visita continua em Chania, que foi edficada sobre a antiga cidade de
Kydonia. Este local é habitado desde os tempos do neolítico, passando por
todas as fases do período minoico. É a segunda maior cidade da ilha e tem
muito a oferecer em todas as áreas de interesse. Rica em história, cultura e
tradição, Chania vai certamente encanta-lo. A cidade fortificada, o mercado
municipal, o farol, motivos não faltam. Regresso ao navio para almoço.

magnifico Navio Horizon e e usufruir de todas as suas atracções. 

5º DIA    … / CHANIA (CRETA)

CAMAROTE INTERIOR

V
ia

ge
m

 o
rg

an
iz

ad
a 

po
r T

ou
rl

an
d 

Po
rt

ug
al

 O
pe

ra
do

r d
e 

Tu
ri

sm
o 

Ld
a.

 R
N

A
V

T 
38

64
   

w
w

w
.to

ur
la

nd
po

rt
ug

al
.c

om
 / 

ge
ra

l@
to

ur
la

nd
po

rt
ug

al
.c

om

9:00
9:00

9:00
9:00
8:00
8:00 

20:00
18:00
21:00

19:00
18:00
17:00

  4 EXCURSÕES 
INCLUÍDAS



: Viagem em autocarro de grande Turismo de Lisboa 
a Madrid e de Madrid a Lisboa, Voo Madrid - 
Atenas e Atenas - Madrid, taxas de aviação e taxas 
Portuárias no valor de 210,00 €, estadia  em Cabine 
Interior Familiar, REGIME TUDO INCLUIDO que 
consiste em pequeno almoço, comidas e 
jantar nos restaurantes predeterminados a bordo 
(jantar segundo o horário), acesso ao serviço buffet. 
Inclui todas as bebidas como água, sumos, café, chá 
e pacotes de bebidas alcoólicas das principais 
marcas. Guia acompanhante desde Lisboa, pacote 
de 4 excursões descritas no programa, taxas de serviço 
e administração no valor de 72,00 €,  Participação em 
toda a programação de animação e atividades, 
espectaculares shows, acesso a todas as salas e 
bares, música ao vivo, fitness center e pista de jogging 
ao ar livre, todas as piscinas, jacuzzis e solário, 
biblioteca, discoteca, entretenimento em zonas de piscina, 
Instalações, clubes e entretenimento para crianças e jovens, 
seleção de filmes a bordo e canais de televisão. Seguro de 
viagem. 

Tudo incluído a bordo. Chegada a Santorini, uma das mais marcantes 
panorâmicas deste cruzeiro, assim batizada em honra de Sta. Irene pelos 
venezianos que a conquistaram no século XIII. Ilha de deslumbrante beleza, com 
aldeias brancas empoleiradas sobre falésias vulcânicas, que se erguem por trás 
de praias de areia negra. Em Acrotiri, contactará com os achados arqueológicos 
da civilização minoica, datados de 1700 a.C., magnificamente preservados. De 
seguida, em Pyrgos, antiga capital da ilha, construída no topo de uma colina, 
apaixonar-se-á pelo ambiente acolhedor criado pelas ruelas estreitas e 
pequenas casas brancas, construídas à volta do castelo veneziano. Desfrute de 
nova paisagem, igualmente surpreendente, em Fira, cujas casas brancas se 
dispõem em anfiteatro no topo de escarpas de frente para o mar. Finalizará esta 
viagem na pequena povoação de Oía, onde a beleza e perfeição da paisagem de 
casas brancas nas escarpas sobre o mar é ainda mais surpreendente. Regresso 
ao navio. Almoço livre durante a excursão em local a indicar pelo guia.

DIA     … / 

. Chegada a Nauplia, a cidade está a 5Km de Tirinto 
no Golfo de Argos e é a capital da província de Argólida na península do 
Peloponeso. A fortaleza de Palamedes e a rocha do Acronauplio dominam a 
cidade, enquanto que no meio da baía se ergue vigilante o pitoresco e 
misterioso Islote de Burtsi com seu castelo. Desfrute do Canal de Corinto que 
tem uma extensão de quatro milhas de comprido, 70 pés de largo e os seus 
lados possuem uma inclinação de 170 pés de altura. Este local serve de ligação 
entre o mar Jónico e o mar Egeu. Explore Nauplio acompanhado de um guia. 
Esta é uma das cidades mais bonitas da Grécia, já que conta com ruas estreitas, 
elegantes casas venezianas e belíssimas mansões neoclássicas que se situam na 
parte antiga. Para além da imponente fortaleza de Palamidi que domina todo 
este cenário arquitetónico. De seguida, chegaremos até à praça e ao parque 
Kapodistriou, dedicados à memória do primeiro governador da Grécia. No 
parque, com o amado Palamidi como pano de fundo, encontra-se a estátua de 
Koloktronis, conhecida como o Gran Viejo de la Morea, que foi o lider dos 
gregos durante a Guerra da independência. Do lado contrário ao caminho, verá 
o atual edifício da Câmara, que originalmente foi a primeira escola secundária na
Grécia.

DIA     … / 

te
- Para realizar o Cruzeiro, é obrigatório o cliente ser portador
de Passaporte e do original do Bilhete de Identidade ou Cartão
de Cidadão, que tem de estar válido no mínimo 6 meses após a
data de realização da viagem.

NAVIO HORIZON

NAUPLIA

SANTORINI

Preço por pessoa  

Camarote Interior
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DIA    / 

Pequeno-almoço a bordo. Em hora a indicar transfere ao Aeroporto de Atenas. 
Embarque em Voo Iberia com destino a Madrid. Viagem em autocarro de 
Madrid a Lisboa.

Devido às condições contratuais específicas do cruzeiro, no caso 
de desistência de um cliente, o mesmo fica sujeito aos seguintes 
gastos de cancelamento:  Cancelamentos ocorridos entre 119 dias e 
80 dias da data de partida, será cobrado 25% do preço do pacote, 
cancelamentos de 79 dias a 31 dias antes da partida, será cobrado 
50% do preço do pacote, cancelamentos a 30 dias ou menos da 
data de partida, será cobrado 100%.   

SingleCabine Dupla 

1500,00 €                 1925,00 €




