
Grécia e Turquia 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - Atenas 

Recepção e transporte para o hotel escolhido. Resto do dia livre. 

2º dia - Atenas 

Café da manhã no hotel. Na parte da manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 

Ateniense Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, entre outros. Finalizada 

a visita panorâmica, visitaremos a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. Hospedagem. 

3º dia - Atenas/Mykonos 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, transporte ao porto de Pireus para embarque no navio 

que o levará a ilha de Mykonos. Ao chegar a Mykonos, desembarque e transporte para o hotel 

escolhido. Hospedagem. 

4º dia - Mykonos 

Café da manhã no hotel. Dia livre. Mykonos, que significa “ ilha branca, parece que foi feita 

pelos deuses com suas praias com areia branca e águas cristalinas, casas brancas que 

contrastam com o azul intenso do mar. Hospedagem. 

5º dia - Mykonos 

Café da manhã no hotel. Dia livre. Praias, muito sol, lojas, bares e restaurantes sofisticados. A 

vida noturna mais animada da Grécia e vielas estreitas repletas de restaurantes, bares, 

mercados e lojas para conhecer (passeio não incluso no pacote). Hospedagem. 

6º dia - Mykonos 

Café da manhã no hotel e manhã livre. À tarde, transporte para o porto, para embarque no 

navio que fará o cruzeiro de 4 dias pelas ilhas Gregas e Turquia. Acomodação em cabine. 

7º dia - Kusadasi/Patmos 

O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. Sugestão de passeio a Éfeso, a antiga cidade de 

Artemisa. No horário do almoço o navio segue para a ilha de Patmos, cuja excursão incluída 

visita a gruta de São João Evangelista, onde ele viveu e escreveu o livro da Apocalipse da Bíblia 

Sagrada. Acomodação em cabine. 

8º dia - Rodes 

Dia inteiro na ilha Rodes. A excursão incluída irá ao sul da ilha visitar a cidade de Lindos que 

tem sua antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo, a bela baia de São Paulo. E, no centro 

da Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de São 

João, que, naquela época, deixaram para trás seus domínios para combater o Sultão Suleyman, 

o Magnífico. Acomodação em cabine. 

9º dia - Heraklio/Santorini 

Chegada pela manhã a Heraklio (Creta). Visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 

Civilização Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. Após o almoço, o navio segue em 

direção a Santorini.  Ao chegar, desembarque e transporte para o hotel. Resto do dia livre. 

Hospedagem. 

10º dia - Santorini 

Café da manhã no hotel. Na parte da manhã, desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 

que circula as pequenas ilhas vulcânicas de Nea Kameni & Palea Kameni . Hospedagem. 

 



11º dia - Santorini 

Café da manhã no hotel. Dia livre. Hospedagem. 

12º dia - Santorini 

Café da manhã no hotel. Manhã livre na ilha. À tarde, transporte ao porto para embarque no 

navio para retorno a Atenas. Pernoite e jantar a bordo do navio. 

13º dia - Atenas/aeroporto 

Cedo de manhã, chegada ao porto de Pireus. Desembarque após o café da manhã e transporte 

para o aeroporto. 

 


