ILHAS GREGAS À BORDO DO CELEBRITY EDGE
I N C LU I N D O A B E L Í SS I M A TOS C A N A

• Saída: 13.Setembro.2020 •
• A belíssima região da Toscana, incluindo 4 noites de hospedagem na
medieval Siena. Visita à região do Chianti, onde a beleza dos cenários
nos tira o fôlego: colinas cobertas de vinhedos, magnificos bosques
de castanheiros e pitorescos burgos medievais.
• 10 noites à bordo no luxuoso e revolucionário Celebrity Edge, em
navegação pelo melhor das Ilhas Gregas com pensão completa
incluída. Viveremos uma experiência única no mar!
• Visitas guiadas de Atenas, Rhodes e Chania, belíssimas cidades
gregas repletas de atrações únicas. E mais: ancoragem em Santorini e
Mykonos, verdadeiros paraísos na terra.
• Na Itália, desembarque em Messina - na Sicília e Nápoles, cidade que
resume as principais características do sul da Itália!
13.09.20 • BRASIL / FLORENÇA
Em horário a ser determinado, apresentação no Aeroporto do Galeão
para embarque com destino a Florença.
14.09.20 • FLORENÇA / SIENA
Chegada em Florença, recepção e continuação com destino a Siena.
Hospedagem no Hotel NH Siena (ou similar). Um privilégio começar
nossa viagem na belíssima Siena, considerada por muitos como a
cidade favorita da Toscana. E os motivos são muitos! Siena é romântica,
medieval, bucólica e inesquecível. Restante da tarde livre para descanso
e um primeiro contato com a cidade.
15.09.20 • SIENA
Café da manhã no hotel. Saída para visita guiada de Siena, cuja história
é muito longa, remontando à era etrusca. O principal desenvolvimento
da cidade ocorreu através da Idade Média e foi durante esse período
que Siena cresceu. Veremos diversos monumentos, palácios e igrejas
que transformam Siena em uma das mais belas cidades italianas.
Restante da tarde livre. Que tal terminar o dia tomando um café e vendo
o tempo passar na Piazza del Campo? A praça é o coração da cidade e
é considerada uma das mais belas praças medievais da Europa.
16.09.20 • SIENA
Café da manhã no hotel. Dia livre em Siena. As opções para passar
o dia são muitas. Uma sugestão é visitar o Complexo Santa Maria
della Scala (não incluído). Os mais atléticos podem topar o desafio
de subir os 400 degraus da Torre del Mangia, e serão recompensados
com uma vista de tirar o fôlego. Daqui você poderá ver a Piazza del
Campo, a Catedral e as colinas que cercam Siena. Lindíssimo!
17.09.20 • SIENA / GREVE IN CHIANTI / CASTELLINA IN CHIANTI /
VOLTERRA / SIENA
Café da manhã no hotel. A região do Chianti na Toscana é, sem
dúvidas, um daqueles locais que parecem ter saído de uma pintura.
Aqui estão algumas das estradas mais bonitas da Itália, onde a

beleza dos cenários nos tira o fôlego: colinas cobertas de vinhedos,
magnificos bosques de castanheiros e pitorescos burgos medievais.
Começaremos o dia visitando Greve in Chianti. Veremos sua antiga
praça triangular delimitada por edifícios, varandas e galerias. Também
está em nosso trajeto Castellina in Chianti. Pequenina e charmosa, o
pequeno burgo nos convida a caminharmos sem rumo por suas ruelas.
Ainda hoje, conheceremos Volterra, parte da província de Pisa. Ao
andar por aqui nos transportamos para outros tempos. A arquitetura
medieval de Volterra é uma preciosidade super bem conservada.
18.09.20 • SIENA / CIVITAVECCHIA / EMBARQUE NO CELEBRITY EDGE
Café da manhã no hotel. Traslado até o porto de Civitavecchia. Embarque
no moderno e luxuoso Celebrity Edge, que se destaca principalmente
por seu design nada convencional. Partida às 17h00. Noite à bordo.
Aproveite para explorar esse magnífico navio, nosso endereço pelas
próximas noites. Comece pela glamurosa Grand Plaza, onde estão
incríveis restaurantes de especialidades, juntamente com o popular
Martini Bar, o Café al Bacio e o novo Grand Plaza Café. Aproveite!
19.09.20 • MESSINA - SICÍLIA
Café da manhã à bordo. Por volta de 13h00, chegada em Messina, na
Sicília. Conhecida como a porta de entrada da Sicília, Messina tem
muito a oferecer! Sua arquitetura é quase toda em estilo Art Noveau.
Faça uma caminhada pela Piazza Cairoli apreciando as magníficas
fontes e catedrais ou tome uma taça do típico vinho siciliano
Marsala em um dos inúmeros cafés. Aproveite! Partida às 21h00.
20.09.20 • NAVEGAÇÃO
Café da manhã à bordo. Comece o dia no espaço Eden, que representa
uma revolução nas viagens de luxo modernas. É um espaço onde

a natureza está tão presente que o Eden é conhecido como “uma
sala que vive”. Passar um tempo aqui é uma experiência para lá de
multifacetada e inovadora. Outra sugestão é subir ao Deck Resort,
onde o Solarium e o Rooftop Garden.
21.09.20 • SANTORINI - GRÉCIA
Café da manhã à bordo. Por volta de 07h00, chegada em Santorini.
Aproveite para aproveitar o irremediável ar mediterrâneo, onde o
azul das águas e o branco das casas caiadas criam um constraste
único. Que tal apreciar uma salada de polvo untada pelo melhor
azeite helênico? Santorini é um daqueles lugares difíceis de acreditar
que são reais! A beleza natural e o charme arquitetônico daqui são
estupendos! Partida às 19h00.
22.09.20 • ATENAS - GRÉCIA
Café da manhã à bordo. Por volta de 06h00, chegada em Atenas.
Desembarcaremos juntos para uma visita guiada da cidade de Atenas
e sua acrópole. Construída na bacia da Ática, entre as montanhas
Parnés, Egaleo, Pentélico e Himeto e cercada pelo Golfo Sarônico,
Atenas é atualmente a capital e a maior cidade da Grécia. Durante
a visita panorâmica da cidade, apreciaremos os testemunhos de um
passado glorioso, harmoniosamente entrelaçado com o presente de
Atenas, dinâmico e próspero. Partida às 18h00.
23.09.20 • MYKONOS - GRÉCIA
Café da manhã no hotel. Chegada por volta das 07h00 à encantadora
Ilha de Mykonos. Vielas estreitas, casinhas brancas e um pôr do sol
arrebatador são alguns dos destaques desse pedaço de paraíso na
terra. Famosa por suas praias deslumbrantes e pela animada vida
noturna, Mykonos, a mais visitada Ilha da Grécia, nos tira o fôlego!
Partida às 19h00.
24.09.20 • RHODES - GRÉCIA
Café da manhã no hotel. Chegada por volta das 07h00 à Rhodes,
a capital da ilha, fundada há 2.400 anos. Nosso passeio começa
com a exploração da antiga Acrópole de Rodes. Situada no alto
do monte “Smith”, onde remanescentes do Templo de “Apolo” e
os edifícios restaurados do Estádio Antigo e Odium dominam a
moderna cidade de Rodes. A apenas alguns minutos da Acrópole,
entramos em outra atmosfera: muros altos, fossos profundos, ruas
estreitas de paralelepípedos abrem caminho para a cidade medieval
dos Cavaleiros. Igrejas bizantinas, palácio do ritmo gótico, pousadas
e hospitais e mesquitas coexistem no cenário grego mais tradicional,
pouco tocado pelo ritmo e estilo de vida agitados modernos. Partida
às 18h00.
25.09.20 • CHANIA - GRÉCIA
Café da manhã à bordo. Por volta das 08h00, chegada em Chania
- considerada por muitos um dos lugares mais bonitos da Grécia!
O nosso passeio se iniciará pela descoberta das 5 civilizações
que deram à cidade de Chania o seu charme único. Os pontos de
interesse que visitaremos através do nosso passeio panorâmico
serão: as Fortificações Venezianas, os arsenais, a Catedral Ortodoxa
Grega (construída em 1860) assim como a Catedral Católica romana
(construída em 1879), A Sinagoga Etz Hayyim, os quartos turcos atrás
do porto interno e os bairros minóicos e suas muralhas helenísticas e
os balneários otomanos. Partida às 17h00.

28.09.20 • CIVITAVECCHIA / ROMA / BRASIL
Café da manhã à bordo. Desembarque do Celebrity Edge. Faremos
uma visita guiada de Roma, passando pelos principais pontos de
interesse da cidade. Em horário a ser determinado, traslado ao
aeroporto para embarque em voo de retorno ao Brasil.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais em Classe Econômica (Rio de
Janeiro/Florença e Roma/Rio de Janeiro);
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com
café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa;
• No Celebrity Edge, acomodação na cabine externa - categoria 08
em sistema de pensão completa - Restaurantes de especialidades e
pacotes de bebidas NÃO incluídos.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da
excursão. IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o grupo caso
o tour alcance um número mínimo de passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês
conforme mencionado na programação: Visitas guiadas em Siena,
região do Chianti, Atenas, Creta, Rhodes e Roma. Sempre que
necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado
(1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento Affinity60 (ou similar) - Cobertura
até 60.000USD. Cobertura para cancelamento de viagem (conforme
condições): até 6.000USD (**Esta opção é facultativa. Consulte).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto incluídos apenas
para aqueles que embarcarem nos voos indicados para o grupo.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países
para os quais o mesmo é necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• No Celebrity Edge - não incluídos os Restaurantes de Especialidades,
pacotes de bebidas e quaisquer outros itens não expressamente
mencionados como incluídos;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires,
lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de
voos e ferries, doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries
PARTE TERRESTRE + ÁEREA + MARÍTIMA
POR PAX EM CABINE EXTERNA (CAT. 08)

EUR 4.946,00

SUPLEMENTO SINGLE

EUR 3.023,00

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

TAXAS AEROPORTUÁRIAS

EUR 140,00

TAXAS PORTUÁRIAS

EUR 552,00

• CONSULTE PARTE AÉREA INCLUÍDA •

26.09.20 • NAVEGAÇÃO
Café da manhã. Dia livre à bordo! Não deixe de conhecer o Magic
Carpet. Esta incrível façanha de engenharia é a primeira plataforma
flutuante do mundo que atinge alturas de 13 andares acima do nível
do mar, para que você possa elevar a altitude no oceano aberto.

• Para parte aérea, documentacão, preços atualizados, condições de
pagamento, cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Disponibilidade mediante ato da reserva. Valores convertidos em reais
no câmbio do dia no ato da compra.

27.09.20 • NÁPOLES - ITÁLIA
Café da manhã à bordo. Chegada em Nápoles por volta das 07h00.
De beleza ímpar, Nápoles exala história, cultura, arquitetura, música e
gastronomia. Aproveite para ir até o centro histórico da cidade para ver
a Piazza del Plebiscito, impressionante praça que abriga o Palácio Real
de Nápoles, outros três palácios dos Bourbons e uma impressionante
igreja com colunas, a Basílica de San Francesco di Paola. O esplendor
de suas Igrejas, a imponência de suas fortalezas e a magia de suas ruas
estreitas tornam Nápoles única! Partida às 18h30.

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

