
04/08 - BRASIL/BOLOGNA
Partida em frente a Gales Turismo para embarque rumo a Bologna...

05/08 - BOLOGNA
Chegada Aeroporto da Bologna diretamente para nosso hotel. Dia dedicado para descansar e para 
conhecer essa cidade maravilhosa. Bolonha é a capital da Emília-Romagna e também a maior cidade 
que é famosa por ter a universidade mais antiga do mundo ocidental. Além de ser conhecida por ter 
uma população estudantil vibrante, ela também é famosa por sua comida requintada, arquitetura 
tradicional com telhado de terracota e pórticos, teatro e vida noturna. Santuario di Madonna di San 
Luca, Torri degli Asinelli e Garisenda, Piazza Maggiore e Quadrilatero também são notáveis.

06/08 - BOLOGNA/FLORENÇA
Pela manhã sugerimos passeio opcional de trem, para conhecer Florença. O Duomo de Florença (Santa 
Maria del Fiore) é famoso por seu edifício religioso mais importante e é uma visão verdadeiramente 
inspiradora. Berço do Renascimento Italiano, tem sido o maior centro turístico da Itália, atraindo 
pessoas para sua cultura, artes e arquitetura. Um de seus pontos turísticos mais icônicos é o Duomo, 
uma catedral com uma cúpula de terracota projetada por Brunelleschi e uma torre de sino por Giotto.

07/08 - BOLOGNA/RAVENA EMBARQUE NAVIO
Após o café da manhã transfer para o Porto em Ravena para embarque no majestoso navio Celebrity 
Costellation. Aproveitar a programação de lazer e festa de partida.

08/08 - NAVEGAÇÃO
Dia para aproveitas as belezas desse navio. Encante-se com mimos inesperados como arranjos de 
flores naturais, artigos de papelaria personalizados e serviço de engraxate gratuito. A atenção ao 
detalhe é impressionante, assim como a nossa seleção de travesseiros perfeitos para todos os gostos.

09/08 - KATAKOLON/GRÉCIA
O nome Katakolon não é muito conhecido, mas acredite, essa é uma das mais importantes ilhas da 
Grécia. Foi nela, na cidade de Olímpia que ocorreram os primeiros Jogos Olímpicos na antiguidade, 
sendo sede até o ano de 394, quando eles foram suspensos. Por esse motivo, Katakolon virou ponto 
de parada de cruzeiros e parte do roteiro de muitas agências de turismo, para visitar o seu sítio 
arqueológico tombado pela Unesco.

10/08 - SANTORINI/GRÉCIA
Há certos lugares que combinam beleza natural e charme arquitetônico em doses tão precisas e 
surpreendentes que é difícil acreditar que realmente existam. Santorini, a mais célebre das ilhas 
gregas, é assim. Curiosamente, a “culpa” dessa beleza geográfica sem igual é o ativíssimo histórico 
sísmico da região No centro da ilha recortada em meia-lua. Não bastasse o irremediável ar 
mediterrâneo, boa parte das vilas desta ilha grega encastela-se dramaticamente sobre um penhasco
debruçado sobre o mar. O azul das águas e o branco das casas caiadas são um feliz contraste para 
festins regados a ouzo e saladas de polvo untados do melhor azeite helênico. Santorini não tem 
praias como Mykonos, nem é a casa de Afrodite, mas é a nossa dica grega para casais apaixonados. 
E nem deu espaço para falar do pôr-do-sol.

11/08 - EPHESUS (KUSADASI)/TURQUIA
Éfeso foi uma cidade grega antiga na costa de Jônia, três quilômetros a sudoeste de Selçuk, 
provínciade Esmirna, Turquia. Foi construída no século X a.C. no local da capital anterior de Arzaua 
por colonos gregos jônicos. Durante a era grega clássica foi uma das doze cidades da Liga Jônica. 
Como sugestão visite as ruínas da antiga Éfeso, a Meryemana (Casa da Virgem Maria), o Templo de 
Ártemis e a misteriosa caverna dos Sete Dormentes.

12/08 - MYKONOS/GRÉCIA
Mykonos é com certeza uma das mais conhecidas ilhas da Grécia. A ilha é famosa tanto pelas praias 
quanto pelas festas. Considerado um destino para famílias que querem relaxar em paisagens 
paradisíacas, um dos preferidos pelos casais em lua de mel, e a capital europeia das festas, Mykonos 
oferece diversas atrações, para todos os gêneros. Os moinhos foram construídos no século 16 pelos 
venezianos, quando estes tomaram a ilha, deixando ali sua marca.

13/08 - ATHENAS/GRÉCIA
Em Atenas, capital da Grécia onde vive aproximadamente um terço da população grega, fica na área 
continental do país. Em Atenas ainda há de ruínas da antiga e poderosa cidade-estado do excelente 
Museu Arqueológico Nacional, um dos mais importantes museus arqueológicos do mundo. 
Construída no século V quando Péricles governava Atenas, a Acrópole fica no alto de uma colina no 
centro de Atenas. Além do imponente Parthenon, é rodeado de construções e templos menores. A 
Acrópole é considerada como uma das principais atrações turísticas de toda a Grécia. No interior do 
Parthenon ficava, na antiguidade uma gigantesca estátua da deusa Atena, obra de Fídias. No local 
funciona um museu com objetos encontrados nas escavações realizadas no local.

14/08 - CRETA/GRÉCIA
Localizada no Mar Mediterrâneo, essa é a maior ilha da Grécia. A Ilha de Creta, na Grécia, é mais 
conhecida por ser um famoso cenário da mitologia grega. Segundo algumas histórias mitológicas,
Creta foi governada pelo Rei Minos, filho de Zeus e Europa. Sob suas ordens, na ilha, foi construído 
por Dédalo o labirinto do Minotauro, criatura que foi derrotada pelo herói Teseu. Creta também 
possui centros históricos interessantes, antigos portos venezianos, igrejas ortodoxas e belas praias, 
como a de Elafonissi, considerada uma das mais bonitas do país.

15/08 - ZAKYNTHOS/GRÉCIA
Zakynthos é uma ilha da Grécia que ficou famosa por causa da sua paradisíaca praia Navagio, eleita 
como uma das melhores do mundo, com tal tom de azul forte, vivo e inigualável. Zakynthos fica no 
conjunto das ilhas Jônicas, as ilhas que estão a oeste do continente grego. Também são ilhas jônicas 
Kefalônia, Corfu e Lefkada, ilhas lindíssimas.

16/08- NAVEGAÇÃO
Dia de aproveitar as piscinas e jacuzzis e todas as áreas de lazer do navio. A entrada no Grand Foyer 
do Celebrity Constellation, com seu deslumbrante átrio e sua escadaria de mármore, marca o tom do 
cruzeiro. Juntem-se a isso outras atrações, como as delícias ousadas do rústico Tuscan Grille, os 
cuidados incomparáveis oferecidos pelo AquaSpa® da Elemis® ou o bar Crush, onde você saboreia 
incríveis combinações de caviar e vodca em uma mesa cheia de gelo, e você terá a experiência de um 
cruzeiro inesquecível.

17/08 - RAVENA/DESEMBARQUE NAVIO
Após o café da manhã no navio desembarque na cidade de Ravena. Transfer em privativo do navio 
rumo ao aeroporto de Bologna para o com retorno ao Brasil.

18/08 - BRASIL   Chegada ao Brasil.
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Incluí no Pacote

Investimento por pessoa:

Entrada de R$ 2.497,00 e saldo em
Cabine interna

TOTAL: R$ 16.997,00
10X de R$ 1.450,00

Entrada de R$ 2.497,00 e saldo em
Cabine externa janela

TOTAL: R$ 18.397,00
10X de R$ 1.590,00

Entrada de R$ 2.497,00 e saldo em
Cabine externa varanda

TOTAL: R$ 23.897,00
10X de R$ 2.140,00


