
CRUZEIROS CELESTYAL CRUISES 2019 
 

Os cruzeiros gregos da Celestyal Cruises são um produto “Tudo Incluído”, sendo assim uma 

experiência mais completa e interessante para os passageiros. 

Pacote de Bebidas “Azul” 

Todos os passageiros têm incluído durante o cruzeiro um pacote de bebidas ilimitadas não 

alcoólicas e alcoólicas. Um serviço que beneficia o cliente permitindo que este deixe de se 

preocupar com o pagamento das bebidas consumidas durante o cruzeiro. 

De referir que as crianças até aos 17 anos têm ao seu dispor um pacote ilimitado de bebidas 

não alcoólicas designado por “Branco”. 

Não deixe de aceder a este link para saber mais detalhes: 
 https://latam.celestyalcruises.com/pt-br/pacotes-de-bebidas-Ilimitadas 
 

2 Excursões Incluídas 

Os nossos pacotes com cruzeiro incluem 2 excursões predefinidas que darão a conhecer um 

pouco da magia do mar Egeu.  

As excursões atribuídas não poderão ser alteradas, no entanto, por motivos operacionais, a 

companhia de cruzeiros reserva-se no direito de alterar as excursões confirmadas.  

Caso os clientes tenham interesse em participar em excursões que não estejam incluídas, 

poderão adquiri-las no cruzeiro. 

 

 

 



 

Abaixo encontram os descritivos das excursões que cada programa inclui: 

 
 

Joias do Egeu – KUS02 e RH001 
Por Mares Turcos e Gregos – KUS02 E RH001 
Paisagens da Grécia - KUS02 E RH001 
Magia do Egeu – KUS02 E HER02 
Belezas da Turquia e da Grécia – PAT01 e HER02 
 

KUSADASI (Turquia) 

Éfeso através da História - período helenístico e romano (KUS – 02) 

Visita de Éfeso e de grande parte da sua cultura como a Porta de Magnésia, a Ágora, o Teatro, 

a Biblioteca de Celso, a Rua dos Curetes, as Termas de Escolástica, a Fonte de Trajano, o 

Templo de Adriano, entre vários outros pontos de interesse. Poderá aproveitar para fazer 

algumas compras como tapetes, jóias, artigos de couro, entre outros.  

RHODES 

Rhodes medieval e a Acrópole de Lindos (RHO – 01) 

Durante séculos Lindos foi a cidade mais importante da ilha. Aqui conhecerá a sua Acrópole e o 

antigo templo de Atena. Destaque para a Igreja de Nossa Senhora de Lindos com frescos do 

século XV. Em Rhodes atravessará também a Porta d’Amboise. 

CRETA (Heraklion) 

Palácio minoico de Knossos - A primeira civilização europeia (HER – 02) 

Knossos é considerada berço da primeira civilização da Europa, a minoica. Destaque para o 

Palácio com o seu Pátio Central, Sala do Trono e a Escadaria. A cidade é também conhecida 

pela sua arquitectura com a Catedral de S. Marco e a Igreja de S. Tito. Passeio a pé para melhor 

conhecer e apreciar a cidade e os seus monumentos. 

PATMOS 

Mosteiro de S. João e Gruta de Apocalipse (PAT – 01) 

Durante a excursão ao Mosteiro de S. João visitará o seu pátio, o refeitório onde comiam os 

monges e a padaria. Conhecerá a igreja bizantina de S. João, de uma beleza majestosa. Visita 

do museu que possui alguns tesouros eclesiásticos como manuscritos e tecidos medievais. De 

seguida, visita da Gruta do Apocalipse onde poderá ver a cruz talhada por S. João.  

     *itinerários sujeitos a alterações 

 



 

Cruzeiro Celestyal Cruises: 

A Celestyal Cruises é a principal companhia de cruzeiros marítimos na Grécia, onde opera 

cruzeiros para destinos pelo Mediterrâneo. Seus navios dispõem das comodidades necessárias 

para que os passageiros desfrutem de uma agradável experiência a bordo. Tratando-se de uma 

companhia “regional”, tem carateristícas de serviço distintas de outras que apostam na 

sofisticação e luxo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navio utilizado nos programas com cruzeiro de 3 e 4 dias: 
Nome: Celestyal Olympia 
Capacidade: 1664 passageiros 
Inclui: 724 cabines equipadas com banheiro, televisor, rádio e ar condicionado 
Caraterísticas gerais: 2 lounges, 5 bares, 3 restaurantes, casino, 2 piscinas, sauna, ginásio, 
centro médico, spa e sala da massagem, salão de beleza, kids' club, sala de reuniões, 
biblioteca, dutty free e ar condicionado em todas as áreas. 
 
 

 
 
 
Para mais informações por favor consulte o link abaixo: 
https://latam.celestyalcruises.com/pt-br/celestyal-olympia 



 

 

Navio utilizado nos programas com cruzeiro de 7 dias: 
Nome: Celestyal Crystal 
Capacidade: 1200 passageiros 
Inclui: 476 cabines equipadas com banheiro, televisor, rádio e ar condicionado 
Caraterísticas gerais: 2 lounges, 5 bares, 4 restaurantes, casino, 1 piscina, jacuzzi, ginásio, 
centro médico, spa, salão de beleza, kids' club, sala de reuniões, dutty free, ar condicionado 
em todas as áreas. 
 
 

 
 

 

Para mais informações por favor consulte o link abaixo: 

https://latam.celestyalcruises.com/pt-br/celestyal-crystal 

 

 

Boas Vendas! 


