Grupo Le Club: Viagens mais acessíveis, com serviços terrestres e guias gaúchos.

Cruzeiro às Ilhas Gregas
Saídas:
24 de Agosto de 2018
11 dias de viagem, visitando:

Roma, Civitavecchia,
Santorini, Mykonos, Atenas
e Katakolon

Ilha de Mykonos

1º dia – Brasil...
Embarque em voo (não incluído)
com destino a Itália. Noite a bordo.
2º dia – ...Roma
Chegada em Roma. Recepção no
aeroporto e traslado ao Hotel
Cicerone, Diana ou similar 4****.
3º dia – Roma - Civitavecchia:
início do cruzeiro P
Café da manhã. Em horário
oportuno, traslado ao porto de
Civitavecchia para embarque.
Hospedagem em camarote na
categoria escolhida. Partida às 17h.
Jantar e noite a bordo.
4° dia - Navegando P...
Pensão completa. Oportunidade
para descobrir as muitas atrações
oferecidas à bordo.
5° dia - Santorini P...
Pensão completa. Chegada em
Santorini às 13h. Dia livre para
desfrutar dessa maravilhosa ilha
grega e realizar passeios opcionais
em terra. Partida às 22h.
6° dia - Mykonos P...
Pensão completa. Chegada às 8h
em Mykonos. Dia livre para
desfrutar dessa maravilhosa ilha
grega e realizar passeios opcionais
em terra. Partida às 18h.
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7° dia - Atenas P...
Pensão completa. Chegada às 6h
em Atenas. Dia livre para desfrutar
da capital da Grécia e realizar
passeios opcionais em terra.
Partida às 18h.
8° dia - Katakolon P...
Pensão completa. Chegada às 10h
em Katakolon. Dia livre para
desfrutar dessa maravilhosa ilha
grega e realizar passeios opcionais
em terra. Partida às 17h.
9° dia - Navegando P ...
Pensão completa. Oportunidade
para descobrir as muitas atrações
oferecidas à bordo.

10º dia - Fim do cruzeiro: Roma
Após o café da manhã a bordo,
desembarque. Traslado do porto ao
Hotel Cicerone, Diana ou similar
4****, em Roma. Hospedagem.
11º dia - Roma - Brasil
Em horário oportuno, traslado ao
aeroporto para embarque em voo
(não incluído) com destino ao Brasil.
Fim de nossos serviços.
*Pensão completa: inclui café da
manhã, almoço e jantar (sem
bebidas).

DESTAQUES DO NAVIO
DESCANSO E RELAXAMENTO
• Spa VitalitySM, com um amplo
menu de tratamentos e uma suíte
térmica
• 3 piscinas, incluindo a do
Solarium, um refúgio somente
para adultos*
• 3 hidromassagens
• Academia de ginástica de última
geração, com aulas inclusive de
ioga e pilates
• Biblioteca e Salão para jogos de
baralho
AÇÃO E AVENTURA
• Parede de escalada
• Campo de minigolfe
• Quadra de basquete
• Pista de jogging
• Sala de videogames Arcade
OPÇÕES DE RESTAURANTES
• Restaurante principal com menu
completo e de cortesia, composto
de vários pratos para café da
manhã, almoço e jantar
• Mais opções gratuitas, incluindo
o Windjammer Café, pizzaria,
Seaview Café com sanduíches,
sopas e lanches, além de serviço
de quarto*
• Restaurantes de especialidades,
a churrascaria Chops Grille e o

restaurante italiano Portoﬁno,
onde por uma pequena taxa você
escolhe qualquer item fora do
menu, desde aperitivos até
sobremesas*
• Café Latté-tudes, uma cafeteria
exclusiva
CRIANÇAS E FAMÍLIAS
• Programa para crianças e jovens
Adventure Ocean®
• Piscina infantil Adventure Beach
com toboágua
• Lounge e discoteca para jovens
• Atividades próprias para famílias,
incluindo jogos, concursos,
seminários e palestras de
autoajuda
ENTRETENIMENTO E COMPRAS
• Entretenimento de cortesia ao
estilo da Broadway no teatro
principal, composto de três
andares
• Cassino Royale® de 600 m² ao
estilo Las Vegas, com 195
máquinas caça-níqueis e 12 mesas
• 16 bares, boates e lounges sem
couvert, incluindo o The Safari
Club, com mesas de sinuca
autoajustáveis, Scoreboard Sports
Bar e o Schooner Bar
• Lojas duty-free a bordo, com
destaque para as marcas famosas
em joias, perfumes, roupas e
muito mais

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
Hospedagem:
• Em Roma: Hotel Cicerone, Diana
ou similar 4****.
• 7 noites em Cruzeiro Royal
Caribbean, Jewel of the Seas, na
cabine selecionada.
Guias:
• Garantimos o acompanhamento de
guia brasileiro, com o mínimo de
apenas 10 inscritos.
Refeições:
• Café da manhã diário no hotel.
• Regime de pensão completa (café
da manhã, almoço e jantar) durante
o cruzeiro, sem bebidas.
Transporte:
• Traslados de chegada e saída no
exterior.
Kit de Viagem:
• Bolsa de mão, porta-documentos,
porta-dinheiro, etiqueta de mala,
dicas e informações de viagem.
Taxas e Impostos:
• Imposto para viagens ao exterior: IRRF
Seguros:
• Serviços de assistência médica
internacional com cobertura de
até € 30.000
• Seguro para gastos de cancelamento com cobertura de até U$ 3.000
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• Tudo que não estiver explicitamente citado como incluído.
• Taxas portuárias e gorjetas
obrigatórias à bordo do cruzeiro
(aproximadamente R$ 1.200).
Passagens aéreas não incluídas:
• Brasil / Roma
• Roma / Brasil
Importante:
• Independentemente do número de
inscritos a saída é garantida.
• Necessário passaporte com
validade mínima de seis meses.

GUIA ACOMPANHANTE BRASILEIRO:
Oferecemos a possibilidade de contar com a assistência de nosso guia para os
trâmites aeroportuários e durante os vôos. Para isto, as passagens deverão ser
adquiridas nos mesmos vôos de nosso guia (consulte-nos).

Operação: CNPJ 94.378.270/0001-84

Consulte preços atualizados, condições de pagamento e contrato de adesão para garantir a sua vaga. 93

