
   

Atenas e Cruzeiro No Mar Egeu - 2022 
 

Cruzeiro – 3 dias – Grécia e Turquia 
 

Saídas garantidas as quartas Feiras – Início em Atenas 
 

De: 30 de março a 26 de outubro 2022 

Requer:  
- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco 

- Vacinas contra Covid-19  e teste RT-PCR negativo, Seguro Schengen (incluso) 

- Nacionalidade Japonesa, Européia e demais estrangeiros, devem levar o RNE original válido ou  

  Validade indeterminada para apresentar nos aeroportos de retorno ao Brasil 

- Brasileiros não precisam de visto consular ou vacina contra febre amarela, confira sua  

   nacionalidade.  

Serviços incluídos:  
- Seguro-viagem emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$  

  20.000,00 até 85 anos). Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência  

  familiar. veja condições: www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf 

- Traslados e passeios em ônibus turismo com guias em espanhol 

- 1 mala pequena por pessoa + mochila de bordo. 

- Taxas de embarque e gorjetas do cruzeiro incluidas 

- 6 noites de hospedagens nos hotéis previstos ou similares com café da manhã 

- 6 refeições mencionadas, sem bebidas 

- Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS 

 Serviços não incluídos:   
- Passagens aéreas, taxas de aeroportos 

- Despesas de documentação: passaporte, vistos, vacinas, teste RT-PCR etc. 

- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, refeições não mencionadas, excesso de bagagem 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional 

- Taxa resort ou hoteleira se houver, deve ser pago localmente 

- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores 

 - Demais  itens ou serviços não mencionados. 

Hotéis previstos ou similares: 
Devido aos cancelamentos de eventos, convenções ou festivais em 2020 e 2021, que foram 

adiados para 2022 sem datas definidas até o momento da criação de nossos programas, e os 

contratos com os hotéis que priorizam grandes eventos podem alterar as nossas reservas. 

Os hotéis utilizados nem sempre são centrais, devido regras de trânsito, como rodízio de veículos, 

proibição de circulação ou estacionamentos de ônibus nos centros.  

Parte terrestre - preços por pessoa em US$: 
Preços de baixa - variam conforme a data devida as temporadas e sazonalidades. 

 Categoria Em duplo Em triplo Em single 

Luxo 

Cabine exterior “XE" 
US$ 2.620,00 US$ 2.380,00 US$ 3.660,00 

Primeira 

cabine exterior “XB/XA" 
US$ 2.350,00  US$ 2.110,00 US$ 3.150,00 

Turística 

Cabine interior “IA/IB" 
US$ 2.050,00 US$ 1.900,00 US$ 2.650,00 

     Ao câmbio turismo do dia - Entrada a vista (pix): 20%, 30% ou 40% conforme data de adesão. 

Saldo em 3x, 6x, 10x, até 12x no cartão Visa ou Mastercard. 

Vide contrato de aquisição em nosso site 

 

 

http://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf


Programação: 8 dias - Tour 6075 
 

DIA 1 - 3ªf. -  BRASIL – ATENAS 

Apresentação no aeroporto e cia. aérea de sua conveniência, para embarque com destino a 

Atenas em voo com conexão em Madrid, Paris, Zurich, Istanbul...etc.  

Reembarcando após formalidades de imigração e alfândega.  

DIA 2 - 4ªf. -   ATENAS 

Chegada, formalidades de imigração e alfandega, recepção e traslado ao hotel de sua escolha. 

Restante do dia livre para descanso, nesta cidade com mais de 3.000 anos de história. Foi de 

grande importância cultural na época clássica grega, na Roma antiga e na cultura ocidental, 

berço da democracia e de grandes personalidades como artistas, escritores e filósofos. 

Acomodação. 

DIA 3 - 5ªf. -   ATENAS (AD) 

Café da manhã. Pela manhã, visita da cidade: a praça da Constituição, o Parlamento, a 

Biblioteca Nacional, a Universidade e a Academia. Ao passar pela rua Herodou Atticus, podemos 

ver o ex Palácio Real e à frente, o Túmulo do soldado desconhecido, custodiado pelos pitorescos 

Evzones; o estádio Panatenaico, o Templo de Zeus e o Arco do Adriano. Entrada à Acrópoles onde 

veremos: os Propileus, o Templo de Ateneia Nike, o Templo grego do Erection, com seu famoso 

pórtico das Cariátides e o Parthenon. Tarde livre, que podem aproveitar para visitar livremente o 

novo Museu da Acrópoles ou passear pelo bairro típico da Plaka, a Praça Syntagma, também 

conhecida como a Praça da Constituição no coração da cidade, um dos lugares mais populares 

da cidade ou ver a troca de guarda dos Evzones que se realiza a cada hora. Acomodação. 

DIA 4 - 6ªf. -    ATENAS (LAVRION) (PC) 

Café da manhã. Traslado ao Porto de Lavrion, trâmites de embarque e partida. Almoço a bordo. 

Chegada a Mykonos pela tarde, tempo livre à sua disposição para visitar esta maravilhosa ilha, 

uma das mais cosmopolitas, o que chama a atenção são suas maravilhosas praias e as lojas e 

comércios elegantes, mas que conservam ainda a essência de uma ilha grega, com centenas de 

capelas que se encontram por toda a ilha. Destaque especial às casas medievais do Castro 

(castelo), que se erguem sobre o mar, formando uma muralha, o Museu Arqueológico, o Museu 

Folclórico etc. Embarque, jantar e acomodação no navio. Noite em navegação. 

DIA 5 - Sab. -   KUSUDASI-PATMOS (PC) 

Café da manhã. Ao chegar em Kusadasi (na Turquia), se realizará uma excursão interessante de 

3 horas aproximadamente à zona arqueológica da Éfeso, que foi na antiguidade uma importante 

cidade da Ásia Menor e uma das doze cidades jônicas. Aqui encontrará relíquias da época 

helenística, romana e cristã. Enquanto nos trasladamos no tempo, poderá visitar a Ágora, lugar de 

comércio e negócios, e também de debates importantes; o Odeon, com capacidade para 

acomodar 1500 pessoas; a Biblioteca do Celso, com sua fachada de 2 andares e colunas de estilo 

coríntio no piso térreo; a principal avenida, pavimentada de mármore dos Curetes é uma das três 

principais ruas de Éfeso, seu nome vem do povo lendário da mitologia grega "Os Curetes"; Os 

banheiros termais de Escolástica, construído no século I e restaurado no IV por uma mulher 

chamada Escolástica, também contém latrinas públicas, do século I d.C.; a Fonte de Trajano, 

construído em torno do ano 104 d.C. em homenagem ao Imperador Trajano, a piscina da fonte 

mede 20x10 metros e está rodeada por colunas e estátuas; as Casas dos Patrícios, conhecidas 

como as casas dos ricos, construídas de acordo com o plano da cidade de Hippodamian, onde 

os caminhos seguem um trajeto entre si com alguma reta e que nos dará uma ideia da vida 

familiar na época romana; o Prytaneum, as ruinas do completo datam da época de Augusto e 

se realizam cerimonias religiosas, banquetes, etc. A chama sagrada que simboliza o coração de 

Éfeso se mantinha sempre acesa no seu interior; o Templo de Adriano, cuja fachada tem quatro 

colunas coríntias de apoio de um arco de curva com um alívio da Deusa da Vitória "Tyche"; 

Finalmente, o Grande Teatro, construído no século IV a.C. que poderia acomodar 24.000 

espectadores e famosa por suas acústica excepcional. Éfeso foi declarado Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO desde 2015. Ao finalizar a excursão, tempo livre no Bazar coberto de 

Kusadasi para “pechinchar” nas compras de tapetes, couro, joias e outras lembranças. Embarque 

e partida para Patmos, no arquipélago do dodecaneso. Chegada e tempo livre para visitar essa 

tranquila ilha onde o Apostolo João “São João Evangelista” escreveu o Apocalipse durante seu 

exilio de Roma. No monte Profilis Lilias se localiza o mosteiro de São João. Embarque e pensão 

completa no navio com acomodação. Noite de navegação. 

DIA 6 - Dom. -   HERAKLION-SANTORINI (PC) 

Café da manhã Chegada em Heraklion (Creta) e visita ao Palácio Minóico de Knossos, a cidade 

de Knosos habitado desde o neolítico é o lugar onde a primeira civilização da Europa a "Minoica" 

nasceu. O palácio se estende em torno do grande pátio central, onde se destacam outros 



edifícios, como a Sala do Trono, o fresco "O Príncipe dos Lírios", a Grande Escadaria e o Megarón 

da Rainha. Parada em Heraklion antes de retornar ao navio. Embarque e partida para Santorini. 

Chegada, desembarque e tempo livre para realizar uma visita opcional a ilha: a cidade de 

Megalochori e Oia no borde da caldeira, com tempo para explorar as ruas. Retorno para o navio 

e embarque. Pensão Completa e Alojamento no barco. Noite de navegação. 

DIA 7 - 2ªf. -   ATENAS (LAVRION) (AD) 

Café da manhã. Chegada ao porto de Lavrion. Traslado ao hotel. Dia livre para aproveitar e a 

cidade, conhecer o Museu Arqueológico, edifício de estilo neoclássico que contém a coleção 

mais rica de objetos da antiga Grécia; ou percorrer o bairro animado de Plaka, onde poderemos 

encontrar nas suas estreitas e coloridas ruas, tabernas e restaurantes. Acomodação. 

Dia 8 – 3ªf. -   ATENAS - ...  BRASIL 

Café da manhã. Liberação dos aptos até as 11h00. Em horário conveniente traslado ao aeroporto 

para embarque de retorno ao Brasil ou para outra cidade de sua preferência. 

DIA 9 - 4ªf. -   BRASIL 

Chegada. Liberação após formalidades de imigração e alfandega. 

 

NOTA: Uma vez emitido a passagem do cruzeiro, não haverá reembolso. A companhia de 

navegação reserva o direito de modificar a ordem de visitas às ilhas, bem como suspender 

alguma delas por dificuldades meteorológicas, e igualmente a mudar o navio previsto por outro 

podendo confirmar vagas em qualquer dos cruzeiros de sua frota.  
A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus ou por 

outros motivos que inviabilizem a viagem. Conforme especificado em nosso contrato, passeios 

podem não ser na ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio ao nosso 

controle, em função do clima, greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.   

Programação, valores, encargos e informações vigentes em abril 2022, sujeitos a atualizações. 

 

Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br 
 

Para reservas e informações: consulte seu agente de viagem. 

 

 

 

 

 

  

 

Solicite cotações de passagens aéreas, carros, hotéis...               www.tabitours.com.br 
Atenas (+6 horas)     –      Inverno      –      Primavera      –    Verão      -      Outono  

Média Jan  Fev Mar Abr Mai Jun  Jul  Ago Set Out  Nov Dez 

Máxima 13°C 14°C 16°C 20°C 25°C 29°C 32°C 32°C 28°C 23°C 18°C 15°C 

Mínima 7°C 7°C 9°C 12°C 16°C 20°C 23°C 23°C 20°C 15°C 12°C 8°C 

 

Categoria Hoteis previstos Cidade  

Luxo RADISSON BLU PARK Atenas 
www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-

athens?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:cese+h:GRATHPRK  

Luxo NJV ATHENS PLAZA Atenas www.njvathensplaza.gr   

Luxo ROYAL OLYMPIC Atenas www.royalolympic.com  

Primeira THE STANLEY Atenas www.hotelstanley.gr  

Primeira  THEATHENIAN CALLIRHOE Atenas https://tac.gr/  

Primeira  NOVUS Atenas www.novushotel.gr  

Primeira  ATHENS AVENUE HOTEL Atenas www.athensavenuehotel.gr  

Turistica CANDIA HOTEL Atenas www.candia-hotel.gr/en/  

Turistica DELPHI ART Atenas www.booking.com/hotel/gr/delphi-art.pt-br.html  

Turistica ATHENIAN MONTAZA Atenas https://montaza.gr/  

 

http://www.tabitours.com.br/
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=1
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=32
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=61
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=92
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=122
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=153
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=183
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=214
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=245
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=275
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=306
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=336
http://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-athens?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:cese+h:GRATHPRK
http://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-athens?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:cese+h:GRATHPRK
http://www.njvathensplaza.gr/
http://www.royalolympic.com/
http://www.hotelstanley.gr/
https://tac.gr/
http://www.novushotel.gr/
http://www.athensavenuehotel.gr/
http://www.candia-hotel.gr/en/
http://www.booking.com/hotel/gr/delphi-art.pt-br.html
https://montaza.gr/

