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opcionalmente poderão visitar a Roma 
Barroca iluminada. (A) Alojamento.
 
Dia 04 (sexta) Roma .
Café da manhã. Visita panorâmica 
da cidade percorrendo o Lungotevere, 
Porta Portese, Pirâmide, Porta Ostien-
se, Termas de Caracalla, Santa Maria 
Maior, São João de Latrão, o Coliseu, 
Fori Imperiali, Piazza Venezia, Teatro 
Marcello, Circo Massimo, Boca Verda-
de, para terminar no Capitólio. Passeio 
incluído ao bairro de Trastevere .Visi-
ta opcional aos Museus do Vaticano, 

Capela Sistina e Basílica de São Pedro.  
(J) Alojamento.

Dia 05 (sábado) Roma (Nápoles - Capri).
Café da manhã. Dia livre onde poderá 
realizar uma excursão opcional a Nápo-
les e Capri. (J) Alojamento.
 
Dia 06 (domingo) Roma - Atenas
Café da manhã e tempo livre até o 
momento do traslado para o aeroporto 
para tomar vôo com destino a Atenas 
(vôo não incluso) Chegada e traslado 
ao Hotel. Alojamento.

Hotéis previstos
CIDADE HOTEL LOCALIzAçãO
Veneza
Smart Holiday **** Mestre
Holiday Inn **** Marghera
Russot **** Mestre
Delfino/Ambasciatori ****  Mestre
Florença
Donatello***  Centro
Grifone *** Centro
Raffaello **** Cidade
Florence Business **** Cidade
Roma
Fleming **** Cidade
Excel Montemario **** Cidade
Atenas
Titania **** Centro
Cruzeiro
Barco Majesty Cab. XA (Std Exterior)
Consulte possíveis trocas de Hotéis nas 
páginas 268/269 deste catálogo.

Itinerário descritivo

Dia 01 (terça-feira) Veneza.
Chegada e traslado ao hotel. Aloja-
mento. Contemplaremos esse conjun-
to de 118 ilhas ligadas por 400 pontes 
e cercada por 150 canais, sem dúvida, 
um deleite para os sentidos.Possibili-
dade de visitar opcionalmente Veneza 
iluminada. 
 
Dia 02 (quarta-feira) Veneza - Pá-
dua - Florença
Café da manhã. Iremos em barco até 
à Praça São Marcos, onde faremos um 
tour de orientação destacando a Ba-
sílica de S. Marco, o Campanile, o Pa-
lácio Ducal, etc, com a possibilidade 
de visitar um forno onde teremos uma 
demonstração da famosa arte do cris-
tal de Murano.Opcionalmente poderão 
realizar um lindo passeio de gôndola. 
Depois partida para Pádua para visitar 
a Basílica de Santo Antônio. Continu-
ação a Florença. (J) Alojamento.
 
Dia 03 (quinta-feira) Florença - 
Roma
Café da manhã e visita panorâmica 
a pé que vai permitir-nos contemplar 
a Piazza della Signoria, o Duomo, a im-
pressionante Santa Maria del Fiore, o 
Battisterio, Santa Cruz, Ponte Vecchio, 
etc. Tempo livre e à tarde, partida para 
Roma, a cidade das sete colinas, onde 

Notas importantes: 
•	Não inclui vôo Roma/Atenas.

Datas de início
Abr 3 10 17 24
Mai 1 8 15 22 29
Jun 5 12 19 26
Jul 3 10 17 24 31
Ago 7 14 21 28
Set 4 11 18 25
Out 2 9 16 23 

T.Alta:04/Sep-09/Oct
T.Média:01/Mai-28/Ago
T.Baixa:03-24/Abr+16-23/Oct

Itália e Cruzeiro 
em Grezia 

13 días
desde

1.660€
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Capri
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GARANTIMOS

 Tour Leader de LINGUA 

PORTUGUESA NA ITALIA em 

TODAS as saídas do circuito.

Exceto as visitas locais e opcio-
nales que seran com guias em 
Espanhol mais com conheci-
mentos em lingua portuguesa.
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Dia 07 (segunda-feira) Atenas - 
Mykonos
Café da manhã e traslado ao porto 
de Pireus para embarque no cruzeiro 
da empresa LOuIS CRuISE LINE por 4 
dias vai nos levar pelas principais ilhas 
gregas em regime de pensão comple-
ta. Partida para Mykonos. Chegada por 
volta das 18h00 horas, desembarque e 
tempo livre.Desfrute do «jet-set» inter-
nacional, sol e praias de areia. Embar-
que e partida para Kusadasi. Noite a 
bordo.
 
Dia 08 (Terça) - Kusadasi (Ephesus) 
- Patmos
Pensão completa a bordo. Chegada 
pelas 07.00 hrs ao porto turco de Ku-
sadasi com a opção de visitar Éfeso, 
uma das cidades antigas escavada mais 
completa.Continuação a Patmos, onde 
participando num passeio opcional, 
terá a oportunidade de visitar o Mos-
teiro e a Gruta de St. John.Embarque e 
partida para Rodes. Noite a bordo.
 
 

Dia 09 (quarta-feira) Rhodes
Pensão completa a bordo. Chegada 
pelas 07:00 Hrs e dia cheio nesta magní-
fica ilha chamada «Ilha das Rosas». Par-
ticipando numa das excursões opcionais 
poderá visitar a famosa acrópole de Lin-
dos. Embarque e partida para Heraklion 
(Creta). Noite a bordo.
 
Dia 10 (quinta-feira) Heraklion - 
Santorini
Pensão completa. A primeira escala 
é o porto cretense de Heraklion. Não 
perca a oportunidade de visitar, numa 
excursão opcional do famoso Palácio de 
Knossos, centro da civilização minóica. 
Posteriormente, chegamos à mais bela 
ilha, Santorini, que se acredita perten-
cer ao lendário continente de Atlântida.
Tempo livre para visitar antes de embar-
car rumo a Atenas. Noite a bordo.
 
Dia 11 (sexta-feira) Atenas
Café da manhã. Chegada a Atenas pe-
las 07.00 hrs e desembarque. Transfer 

O preço inclui
• Estadia nos hotéis indicados em 

regime de alojamento e café da 
manhã buffet

• Gorjetas a bagageiros onde téc-
nicamente seja possível a pres-
tação do serviço

• Ônibus de luxo durante todo o 
percurso

• Guia acompanhante profissional 
e ônibus de luxo durante o per-
curso pela Itália, independente-
mente do número de passa-
geiros que compõem o grupo

• Todas os traslados
• Bolsa de viagem e seguro turísti-

co na Itália
• Passeio pelo bairro de Trastevere 

em Roma
• Barco na lagoa de Veneza.
• Visitas panorâmicas com guia 

local em Florença, Roma, Atenas 
e várias visitas efetuadas pelo 
nosso guia correio.

• Assistência em Atenas por pes-
soal especializado.

• Cruzeiro com a companhia 
LOuIS CRuISE LINE de 4 dias em 
regime de pensão completa a 
bordo. 

para o hotel e visita panorâmica da ci-
dade. Passando pelo Propileus da Acró-
pole se desdobrará perante os nossos 
olhos a geometria fabulosa do Parte-
não, depois o Erechtheion e o pequeno 
Museu da Colina com grandes tesouros 
artísticos.Seguiremos pela colina de Fili-
papos, Arco de Adriano, o Parlamento 
com o Túmulo do Soldado Desconhecido 
e a cidade moderna. Resto do dia livre. 
Alojamento.
 
Dia 12 (sábado) Athens
Café da manhã e alojamento. Dia livre 
à sua disposição.
 
Dia 13 (domingo) - Atenas
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços
 

Mykonos

Atenas

Roma

Preços por pessoa em €uros
 Temp. Baixa Temp. Média Temp. Alta

  DBL  S.SGL  DBL  S.SGL  DBL  S.SGL
Trajeto Vce/Ath (13 dias) 1.660 885 1.765 1.055 1.790 1.090
Taxas de embarque (liquidas)    100
Supl. MP    100
 O supl. MP inclui almoços (A) ou jantares (J) nos locais mencionados no itinerário 
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