
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.  início do 
Cruzeiro. Jantar e noite a bordo.  

1º DIA    LISBOA / MADRID / ATENAS

Tudo incluído a bordo.  Atravessamos os pitorescos portos de Zea e 
Microlímano do  Pireo a caminho de Atenas. Uma vez ali, terá a oportunidade 
de admirar alguns dos lugares mais importantes da capital grega, como a Praça 
Síntagma (praça da constituição), o Monumento ao Soldado desconhecido, o 
Templo de Zeus, o Palácio Real e o Antigo Estadio Olímpico de Mármol. 
Antes de regressar ao porto, poderá aproveitar a última paragem da excursão 
para tirar fotos de uma das colinas mais famosas do mundo: a Acrópolis. Jantar 
e noite a bordo. 

ILHAS GREGAS

2º DIA    ATENAS

MYKONOS  / CHANIA / SANTORINI / MARMARIS / ATENAS

CRUZEIRO 

Tudo incluído a bordo. Prepare a sua câmera fotográfica  para esta excursão 
porque levará para casa algumas das melhores imagens desta viagem. 
Entraremos no sitio Arqueológico minoico de Akrotiri, um lugar fascinante e 
que se conserva em magnífico estado apesar de datado de 1700 a.C. A seguir 
desfrutará da beleza das pequenas casas  de Pyrgos, antiga capital de Santorini. 
De seguida, visitaremos Thira para desfrutar das imponentes vistas a partir das 
falésias e passear pelas suas ruelas estreitas e empedradas. Por último, aguarda-
nos uma surpresa única em Oia, um pequeno povoado de ambiente típico e de 
colorida paisagem,  que nos oferece umas vistas fascinantes da caldeira de 
Santorini. Regressamos ao porto. Jantar e noite a bordo. 

3º DIA    … / SANTORINI

4º DIA   … / MARMARIS (TURQUIA)

  NAVIO HORIZON

CHANIA

19 a 26 MAIO 

MYKONOS

Tudo incluído a bordo. Dalyan e Caunos são dois povoados de grande 
importancia natural e histórica nos arredores de Marmaris. Dalyan está situado 
a uma hora e meia de autocarro de Marmaris, no centro do amplo delta do rio 
Dalyan. Encontra-se no interior de uma reserva natural estabelecida para 
preservar uma das zonas húmidas mais importantes do mundo. Um lugar muito 
especial para os amantes da natureza. A partir daqui, num passeio de barco 
entramos no delta do rio que nos leva até Caunos, onde se encontram as 
Tumbas dos Reis Lidios, um do vestigios mais importantes da Turquía. Antiga 
cidade portuaria, Caunos encontra-se ao lado de uma deslumbrante praia de 6 
Quilômetros de longitude donde vivem tartarugas. Em Caunos subimos até à  
Acrópolis para desfrutar de umas vistas panorámicas únicas de toda a 
península. A travesía de regresso leva-nos de novo pelo rio até Dalyan e dalí 
em autocarro até Marmaris. Jantar e noite a bordo. 

CAMAROTE INTEIROR FAMILIAR
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  5 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 220,00 €, 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 5 excursões descritas no programa,
taxas de serviço e administração no valor de 77,00
€,  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.  A pouca distancia do porto  encontra-se a velha 
cidade de Chania, uma visita que não pode faltar nesta viagem. Conheça a 
historia e descubra o seu velho porto veneziano, a imponente igreja 
veneziana de São Francisco e o legado histórico e cultural do Museo 
Arqueológico, assim como as ruas comerciais e os restaurantes que se 
encontram junto ao mar. Ficará encantado com o ambiente tradicional de 
Chania, que representa uma harmoniosa mescla de Florença e Veneza. Jantar e 
noite a bordo. 

DIA     … /  CHANIA (CRETA) 

.  Acompanhado por um guia, poderá desfrutar da 
magia e beleza indescritível de Mykonos. Um lugar inesquecível, com belas 
praias, com grande animação e os seus tradicionais moinhos de vento, 
símbolos da ilha e uma das silhuetas mais fotografadas da Grécia. Vamos entrar 
pelo labirinto de ruas de Mykonos e as suas casas caiadas de branco, descobrir 
o bairro "da Pequena Veneza", com suas casas típicas e varandas com vista
para o mar, conheceremos a cidade de Ano Mera, uma das mais pitorescas ilhas
gregas, subiremos para o Mosteiro de Panagia Tourliani e daremos um
mergulho na praia de Kalo Livadi, uma das mais espetaculares da ilha. Jantar e
noite a bordo.

DIA     … /MYKONOS 

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

MARMARIS

SANTORINI

Preço por pessoa  
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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 

1350,00 €   1600,00 €

Tudo incluído a bordo. Atividades e diversão a bordo. Aproveite para 
conhecer o magnifico Navio Horizon e e usufruir de todas as suas atracções. 

5º DIA    … / NAVEGAÇÃO

Camarote Int.




