
As inscrições devem ser efetuadas junto da Secretaria do Clube Galp norte até 30 de junho 
Para mais informações dirigir-se à secretaria do Clube Galp Norte 

Inscrições Limitadas 



GRÉCIA | EGITO | ISRAEL | CHIPRE |TURQUIA 

Fim de Ano 2020 / 2021  

Cruzeiro dos 3 Continentes 

26 de dezembro 2020 a 02 de janeiro 2021 

 

A Direção do Clube Galp Núcleo Norte, apresenta a seus associados, familiares e amigos pela primeira 

vez a possibilidade de um itinerário único para a Passagem de Ano 2020 / 2021. 

Caso se interesse por Arqueologia, Religião e Cultura, esta é uma experiência única a não perder!  

Um itinerário único em 3 continentes diferentes (Europa, Ásia e África) em apenas 7 noites.   

No Egito, visitaremos as suas famosas pirâmides. Com túmulos cobertos de areia, pirâmides austeras e 

imponentes templos faraónicos, o Egito dará vida ao explorador que há em si. 

Em seguida, navegaremos para Israel. Através de Asdode, o ponto de entrada para a Terra Sagrada, terá 

oportunidade de visitar Belém, o local de nascimento de Jesus e obviamente Jerusalém, onde os        

distritos muçulmanos, cristãos, judeus e armênios adicionam o seu toque especial a este local espiritual. 

Para além disso, introduzimos Limassol e Pafos em Chipre, onde será rodeado por hectares de história 

enquanto descobre verdadeiras joias de antiguidade, tais como banhos medievais e catacumbas. O Nosso 

itinerário inclui também a clássica cidade de Kusadasi, na Turquia e a antiga Éfeso, um dos maiores   

museus arqueológicos a céu aberto na Europa. Por último mas nem por isso menos importante, para os 

amantes da história medieval  temos a ilha de Rodes, bastante conhecida pelo sitio arqueológico da 

Acrópole de Lindos, e a sua cidade medieval.   

INFO #cgnorte 

          Cultur@lmente        2020 / 2021 

        Passagem de Ano 
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GRÉCIA | EGITO | ISRAEL | CHIPRE |TURQUIA 

Fim de Ano 2020 / 2021  

Cruzeiro dos 3 Continentes 

26 de dezembro 2020 a 02 de janeiro 2021  

 

A experiência única vai se realizar a bordo Celestyal Crystal, assim que se embarca no Celestyal Crystal, 

logo se aperceberá que a sua viagem não poderia ser mais confortável nem mais semelhante ao seu lar. 

Desfrute de confortáveis camarotes e suítes, restaurantes elegantes, bares e lounges, divisões para spa e 

fitness, assim como conveses próprios para passear, onde se pode regozijar com o esplendor de um céu 

estrelado sobre o oceano. 

Nossa Missão 

É oferecer aos associados, familiares e amigos do Clube Galp Norte, uma fantástica experiência             

personalizada onde conseguem viver, sentir e provar o melhor do que cada região terá para oferecer, 

através de uma jornada magnífica de momentos autênticos! Numa embarcação confortável de tamanho 

médio iremos levá-lo  para todos os destinos famosos nas ilhas gregas e no mediterrâneo oriental.  

Junte-se a nós e prometemos uma viagem inesquecível! 
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Fim de Ano 2020 / 2021  

Cruzeiro dos 3 Continentes 

26 de dezembro 2020 a 02 de janeiro 2021 

 

Acomode-se à Vida a Bordo 

Desde serviços de camarote a shopping, a fotografia e Wi-Fi, encontrará exatamente o que procura – isto 

tudo com um toque de hostilidade autêntica. 

Serviço de Camarote 

Cada camarote inclui um camareiro pessoal e um camareiro assistente, 

cuja função é garantir que a sua cabine se encontra limpa, confortável 

e segura, assim como responder a quaisquer questões ou pedidos que 

possa ter durante as suas férias no cruzeiro. A nossa dedicada equipa 

de limpezas também limpará minuciosamente o seu camarote todas as 

manhãs e fins de tarde, assim como providenciará toalhas  lavadas (se 

necessário) e a troca de roupas de cama para uma fantástica noite de sono no mar.  

Desfrute de Delicias Gastronómicas 

Culinária com carinho, serviço atencioso, refeições memoráveis e salões confortáveis para relaxar com 

uma bebida. Tudo isto torna os dias no Celestyal Cruises tão especiais! 

Refeições 

A experiência única Celestyal começa no coração dos navios de cruzeiro – as salas de jantar e os salões. 

Onde pode desfrutar de ricas delícias gastronômicas, cozinhadas de raiz pelos talentosos chefes e          

saborear os frescos ingredientes mediterrâneos. Não existe melhor sensação do que sentar com um      

revigorante copo de vinho, desfrutando de uma vasta seleção de gastronomia local autêntica e de       

qualidade. 

INFO #cgnorte 

          Cultur@lmente        2020 / 2021 

        Passagem de Ano 

 

                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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Fim de Ano 2020 / 2021  

Cruzeiro dos 3 Continentes 

26 de dezembro 2020 a 02 de janeiro 2021 

 

Acomode-se à Vida a Bordo 

 

Mantenha – se em Forma. Sinta-se Especial 

Os dias em cruzeiro são indicados para se embelezar, se distanciar de todas as preocupações e se mimar. 

Relaxe sua mente e corpo, mantenha-se em forma a bordo, sinta-se especial e completamente              

descontraído enquanto navega. 

Relaxe - Spa 

Nosso revitalizante spa a bordo é o local onde você se distancia de todas as preocupações do dia-a-dia. 

Escolha qualquer um dos nossos tratamentos de spa profissionais e pacotes que incluem vários tipos de 

massagens capilares e corporais, tais como Shiatsu Balinês, massagem sueca clássica e aromaterapia. 
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Itinerário 

Cruzeiro de 8 dias 

Porto de Partida: 

 Pireu (Grécia) 

Destinos: 

 No Mar, Alexandria (Egito), Porto Said (Egito), Asdode (Israel), Limassol (Chipre), Rodes (Grécia), 

Kusadasi (Turquia), Pireu (Grécia) 

 

Dia 1 – Pireu (Grécia)  

 Partida: 21:00 

O maior porto do Mediterrânico e o principal ponto de partida dos cruzeiros de Atenas para as ilhas 

gregas, Pireu é o centro de atividade que aguçará seus sentidos. Um passeio ensolarado, com bistrôs e 

bares ao ar livre e inúmeras lojas, este é o lugar onde você pode facilmente relaxar com uma taça de    

vinho e observar o mundo ao redor, aguardando a hora de embarque. 
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Itinerário 

Cruzeiro de 8 dias 

 

Dia 2 – No Mar (navegação) 

Uma oportunidade para desfrutar da hospitalidade única, serviço irrepreensível e entretenimento a     

bordo. Reserve algum tempo para conhecer o navio enquanto navega de Pireu até ao porto de              

Alexandria. Entretenimento e espetáculos musicais, refeições requintadas nos restaurantes a bordo,     

programas de exercício, jogos, artesanato, aulas de línguas e concursos. Existe sempre algo a fazer a    

bordo, com modalidades para satisfazer qualquer gosto. 

Se preferir passar algum tempo a relaxar, independentemente do que decidir fazer, não se esqueça de 

terminar a sua noite nos conveses de passeio, onde se pode deslumbrar com o esplendor de um céu     

estrelado sobre o oceano. 
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                                    Itinerário 

                                               Cruzeiro de 8 dias 

 

Dia 3 – Alexandria (Egito)  

 Chegada: 07:00  

 Partida: 22:00 | Porto Said (Egito) 

Situada na costa mediterrânea do Egito, Alexandrina, a antiga capital do Egito, é o local onde realizar 

uma excursão incluída e guiada de dia completo até ao Cairo Clássico e outros destinos (programa de dia 

completo com tudo incluído). A partir deste ponto tudo estará ao alcance, o imponente Canal de Suez, 

a capital do Egito e última maravilha do Mundo Antigo, a Grande Pirâmide de Gizé. 

A excursão terminará em Porto Said, onde se embarcará novamente após um passeio pela 

“Corniche” (rua paralela ao rio Nilo), que revelará a destreza e poder marítimo da cidade, para além disso, 

com os consulados e mansões coloniais desbotadas do século XIX, alinhadas ao longo da estrada do      

majestoso Canal Suez, é impossível não parar e admirar a sua atividade, ruido e sons que o rodeiam.  

  

Excursão Incluída  no programa: 

 Cairo Clássico - Dia completo | visitas e almoço incluído em hotel 5* 
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Itinerário 

Cruzeiro de 8 dias 

 

Dia 4 – Asdode (Israel) 

 Chegada: 08:00 |Partida: 22:00 

Situada no soalheiro litoral Mediterrâneo, Asdode é o ponto de partida para a sua própria                    

peregrinação. Um caldeirão fervente de monumentos religiosos e ofertas culturais, tudo isto pode ser 

encontrado ao longo de uma pequena viagem, existe excursões adequadas para qualquer gosto não     

incluídas de livre escolha, disponíveis para aquisição no próprio navio. 

 

Excursões Disponíveis Livre seleção| Não Incluídas no programa: 

 Jerusalém e Belém 

 Jaffa e Tel Aviv 

 Programas descriminados em página própria 
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Itinerário 

Cruzeiro de 8 dias 

 

Dia 5 – Limassol (Chipre) 

 Chegada: 11:00 | Partida: 18:00 

O seu primeiro vislumbre de Limassol a partir do navio é composto pela marina moderna e reluzente, 

repleta de inúmeras filas de iates e barcos de pesca. Seremos recebidos por bares movimentados e       

restaurantes que se tornam no local ideal para observar o pôr-do-sol, e caminhar ao longo do infinito    

calçadão à beira do mar, Molos, o passado de Limassol será prontamente relevado. Existe excursões   

adequadas para qualquer gosto não incluídas de livre escolha, disponíveis para aquisição no próprio     

navio. 

 

Excursões Disponíveis Livre seleção| Não Incluídas no programa: 

 Excursão Panorâmica Limassol e Sitio Arqueológico de Cúrio 

 Pafos, a cidade Unesco 

 Excursão ao Parque Arqueológico de Cúrio, Vila Vinícola de Omodos e Cidade Limassol 

 Programas descriminados em página própria 
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Itinerário 

Cruzeiro de 8 dias 

 

Dia 6 – Rodes (Grécia) 

 Chegada: 12:00 | Partida: 20:00 

Aproximar-se da ilha de Rodes pelo mar é uma experiencia fora de série. A Acrópole no topo do         

penhasco, em Lindos, surge lentamente das águas azuis evocando o antigo Colosso que uma vez adornou 

o porto; e as vilas modernas na encosta descansam à sombra da imponente fortificação medieval. 

No período de permanência em Rodes, iremos ter uma excursão Medieval à Acrópole de Lindos e à   

Cidadela dos Cavaleiros (guiada). 

 

Excursão Incluída  no programa: 

 Tour Medieval - Acrópoles de Lindos e a Cidadela dos Cavaleiros (meio dia) 
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Itinerário 

Cruzeiro de 8 dias 

 

Dia 7 – Kusadasi (Turquia) 

 Chegada: 07:00 |Partida: 19:30 

Chegando ao porto de Kusadasi, teremos imediatamente a sensação de estar em casa. Um enorme   

bazar coberto domina o ambiente e o som dos modernos bares e restaurantes litorâneos paira pelo ar. 

Libere os seus desejos e perca a noção do tempo passando de café em café e explorando inúmeras lojas e 

locais históricos. Após desembarque iremos ter uma excursão à Antiga Éfeso através das eras,                 

Helenística e Romana . 

 

Excursão Incluída  no programa: 

 Antiga Ephesus através dos Tempos - Helenística e Romana  
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Itinerário 

Cruzeiro de 8 dias 

 

Dia 8 – Pireu (Grécia) 

 Chegada: 09:00 

O maior porto do Mediterrânico e o principal ponto de partida dos cruzeiros de Atenas para as ilhas     

gregas, Pireu, é um centro de atividade e cultura, onde se poderá efetuar excursões pelos monumentos 

históricos de Atenas, não incluídas no preço do cruzeiro e de livre escolha em função da disponibilidade 

do tempo livre antes do voo de regresso ( a ser avaliado no momento pelo representante da agência e o 

representante do clube): 

 

Excursões Disponíveis Livre seleção| Não Incluídas no programa: 

 Monumentos de Atenas, a Acrópole e o Novo Museu 

 Atenas e o Canal de Corinto 

 Monumentos de Atenas e a Acrópole 
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Itinerário 

Excursões Incluídas: 

3º dia |Cairo Clássico  

Dia Inteiro: Até 12 horas - Almoço Incluído 

Sítios Arqueológicos e Marcos Históricos 

Visita ao Cairo, com primeira paragem na última Maravilha do Mundo Antigo, a imponente Pirâmide de 

Gisé. Desde a base da Pirâmide de Quéfren, tem todo o tempo disponível para explorar estas             

maravilhas antigas ao seu próprio ritmo. Se desejar, um camelo como transporte, ou simplesmente      

explore todo o complexo a pé. Depois, continuando pelo vale, conseguirá observar a soberana Esfinge, 

protegendo o território. 

Será servido um almoço buffet num hotel 5*, após o almoço existem mais visitas turísticas no itinerário, 

ao coração do Cairo. Desde a movimentada Praça Tahrir (Praça da Liberdade), seguirá o Museu           

Nacional de Arqueologia para se familiarizar com a história do antigo Egito, estendendo-se por uns        

incríveis 50 séculos, de antiguidades fascinantes, incluindo a coleção de Tutancâmon. Após visitar o      

Instituto do Papiro, existe algum tempo dedicado para aquisição de lembranças, antes de se realizar a  

viagem de regresso ao Porto Said e embarcar no navio. 

Notas Importantes: Serão dadas antes da viagem 
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Itinerário 

 

6º Dia |Excursão Medieval – Acrópole de Lindos e a Cidadela dos Cavaleiros  

Meio-dia: Até 4 horas e meia 

Séculos de cultura e inúmeras camadas de extraordinárias civilizações aguardam ser descobertas       

durante nossa excursão de ônibus através da impressionante Lindos e da imponente estrutura de sua 

Acrópole. Seguiremos os mesmos passos de heróis enquanto caminhamos pela Rua dos Cavaleiros, no 

coração da histórica Rodes. As sete pousadas da Ordem, ainda com seus brasões originais, são exibidas ao 

longo da rua de pedras onde a história de Rodes foi escrita por mais de dois séculos. Assentado na subida 

da Rua dos Cavaleiros, o Palácio do Grande Mestre faz jus ao nome. Você ficará impressionado pela sua 

imponente arquitetura gótica e a força exibida ao longo das suas estruturas – obtendo um vislumbre da 

fascinante era dos Cavaleiros. Terminaremos nossa excursão pelo passado de Rodes com tempo livre 

para que possa passear tranquilamente pela cidade e tornar a experiência ainda mais inesquecível.      

 

Notas Importantes: Serão dadas antes da viagem 
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Itinerário 

 

7º Dia | Antiga Éfeso através das eras – Helenística e Romana 

Meio-dia: Até 4 horas e meia 

Excursão de ônibus para a antiga Éfeso é uma jornada através da era de ouro que formou um              

importante centro de comércio e de espiritualidade. Construída há 3.000 anos, Éfeso moldou a história 

das civilizações gregas, turcas e cristãs a partir de sua localização privilegiada – escolhida, segunda a 

lenda, pelo Oráculo de Delfos. Um local de peregrinação devido a sua proximidade com o Templo de 

Ártemis (uma das 7 Maravilhas do Mundo) e a presença de importantes figuras cristãs (os apóstolos Paulo 

e João e a Virgem Maria) dentro dos muros da cidade, Éfeso é atualmente um dos maiores sítios            

arqueológicos romanos do mediterrâneo. O esplendor da sua época de ouro é visível em todas as ruas e 

nas ruínas excecionalmente bem preservadas. Ao explorar este Patrimônio Mundial da UNESCO, terá a 

oportunidade de reviver os séculos de efervescência cultural, visível na Ágora de Éfeso, no Odeon, na   

Casa dos Patrícios, no belíssimo Templo de Adriano e na surpreendente Biblioteca de Celso. Concluindo o 

passeio, poderá usar seu tempo livre para comprar mercadorias locais e ainda experimentar uma          

tradicional prática: a barganha. Mas, se deseja deixar sua visita a Éfeso ainda mais marcante, você pode 

adquirir joias tradicionais, produtos de couro, cosméticos ou outras lembranças de Kusadasi. 

Notas Importantes: Serão dadas antes da viagem 
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Itinerário 

 

Excursões Não Incluídas 

Dia 4 | Excursões Disponíveis para Aquisição: 

 Jerusalém e Belém 

Esta excursão completa de um dia inclui paisagens, panoramas e monumentos de proporções bíblicas. 

Desde Asdode, viajará pelas Montanhas da Judeia e a Porta do Vale, situada durante a Guerra da           

Independencia de 1948, até ao Monte das Oliveiras.  

Vislumbre a paisagem sobre Jerusalém e as muralhas da cidade antiga, antes de entrar para iniciar a     

exploração. Visite a Igreja de Getsêmani, onde Jesus foi traído por Judas Iscariotes, e vagueie em redor da 

Cidade Antiga e o seu mercado vibrante, onde coincidem três religiões distintas. Em seguida, dirija-se   

para a Igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus foi crucificado, ungindo e sepultado, em direção a Via          

Dolorosa e o Muro das Lamentações um local sagrado para os Judeus, onde poderá pedir um desejo e  

coloca-lo no muro. 

No Monte Sião você visitará o local onde se deu a Última Ceia, antes de desfrutar de um intervalo para 

lanchar em Belém. No final, existe algum tempo para visitar lojas de lembranças antes de viajar de volta 

para o cais. 
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Itinerário 

 

 Jaffa e Tel Aviv 

Meio-dia: Até 4 horas e meia 

A cidade que nunca dorme situa-se a uma pequena viagem de distância a partir de Asdode, e esta      

excursão de meio-dia inclui uma descontraída jornada panorâmica pelas estradas israelitas para visitar 

Jaffa e Tel Aviv numa manhã. Viajará ao longo da cintilante costa mediterrânica desde o navio de      

cruzeiro até à antiga cidade portuária de Jaffa. É um dos portos mais antigos do mundo, em utilização 

até à atualidade, e suas estreitas e charmosas ruas históricas providenciam um descanso bem-vindo da 

contrastante atividade e movimento de Tel Aviv. Visite a ornamentada Igreja de São Pedro – o edifício 

mais memorável da cidade – absorva sua arquitetura antiga e panoramas de Tel Aviv antes de partir para 

a ação. Um dos destaques de Tel Aviv – um local popular entre os locais – é o oriental Mercado de       

Carmel, onde você será envolvido por explosões de cores, fragrâncias e aromas de toda a comida fresca 

em exibição. Espreite alguns dos produtos, antes de viajar para Asdode durante o início da tarde. 
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Itinerário 

 

Dia 5 | Excursões Disponíveis para aquisição 

 Panorâmica Limassol e Sítio Arqueológico de Cúrio 

Meio-dia: Até 4 horas e meia 

Iniciará esta excursão de meio-dia no centro histórico de Limassol, onde o seu guia o acompanhará ao 

longo de uma caminhada iluminadora através das atrações principais da cidade. Olhe em redor da área do 

antigo porto e o forte medieval do século XIV, onde segundo a lenda, Ricardo Coração de Leão casou    

Berengária de Navarra. Em seguida, terá algum tempo livre para explorar a cidade antiga ao seu próprio 

ritmo ou se sentar para tomar um café, se preparando para a próxima etapa da excursão no Sítio       

Arqueológico de Cúrio. Esta importante cidade-reino, e um dos mais impressionantes sítios arqueológicos 

na ilha, ostenta tesouros que evocam histórias do passado. Espreite o interior da Casa de Efstolios,        

originalmente uma vila romana privada com uma rede de termas e pisos ornamentados com mosaicos, 

e admire a joia da coroa, o teatro greco-romano. No final, conhecerá a história do Chipre com a palma 

da sua própria mão. 
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Itinerário 

 

Excursões Não Incluídas: 

 Pafos, a cidade UNESCO 

Dia Inteiro: Até 8-9 horas 

A costa sudeste do Chipre ostenta uma cidade cujo inteiro centro pertence à lista de Patrimônio      

Mundial da UNESCO, e esta excursão diária completa revela os tesouros arqueológicos de Pafos e dá 

vida a suas lendas. Viajando desde Limassol, a primeira oportunidade fotográfica é uma das paisagens 

mais icônicas da ilha – Petra tou Romiou, ou Rocha de Afrodite – local de nascimento da Deusa da     

beleza e amor, de acordo com a mitologia grega. Em seguida, você visitará a vasta Tumba dos Reis, uma 

necrópole antiga de tumbas subterrâneas, talhadas em rocha sólida. Sua viagem de regresso no tempo 

continua no Parque Arqueológico de Kato Pafos, onde poderá vaguear por entre gigantescas ruínas       

antigas, incluindo a Casa de Dionísio, Casa de Aion e Casa de Thysseus. Os seus pisos em azulejo são     

considerados como uns dos melhores exemplos da arte no leste do Mediterrâneo. Por fim, terá algum 

tempo livre no antigo porto de Pafos, onde poderá observar as viagens de barcos de pesca enquanto se 

refresca com uma bebida adequada 
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Itinerário 

 

Excursões Não Incluídas: 

 Excursão ao Parque Arqueológico de Cúrio, Vila Vinícola de Omodos e Cidade de Limassol 

Dia Inteiro: Até 8-9 horas 

O magnífico antigo reino urbano de Cúrio é a primeira paragem durante esta excursão à ilha, que se 

prolonga por todo o dia, e é também um impressionante primeiro contato com o Chipre. O teatro         

greco-romano é a obra-prima de todas as ruínas do Parque Arqueológico de Cúrio, e à medida que        

vagueia com seu guia, notará certos detalhes que tornam este num dos mais impressionantes sítios      

arqueológicos na ilha. 

 

 

INFO #cgnorte 

          Cultur@lmente        2020 / 2021 

        Passagem de Ano 

 

                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



Itinerário 

 

Excursões Não Incluídas: 

Dia 8 | Excursões Disponíveis para aquisição - Sujeito à hora de regresso de avião 

 Monumentos de Atenas, a Acrópole e o Novo Museu  

Meio-dia: Até 4 horas e meia 

Esta excursão repleta de atrações turísticas promete todos os destaques de Atenas e a sua história em 

apenas meio-dia. Você iniciará a excursão de ônibus desde o porto até ao centro de Atenas, onde      

durante o percurso panorâmico você terá a oportunidade de admirar o Templo de Zeus Olímpico e       

passará pelo Túmulo do Soldado Desconhecido, situado diante do Parlamento Grego. O nosso primeiro 

destino é o Estádio Panatenaico, onde ocorreram os primeiros Jogos Olímpicos em 1896. Em seguida, 

continuamos a excursão na elegante “Trilogia de Atenas” – a Universidade de Atenas, a Biblioteca          

Nacional e a Academia de Atenas – antes de chegar às Praças Omonoia e Sintagma no coração da cidade 

moderna de Atenas. Aqui obterá também um vislumbre do pitoresco bairro Plaka, aconchegado sob a 

Acrópole, seguindo para Propileu onde reside o Templo de Atena Nike. Finalmente, é o momento ideal 

para visitar o último destaque a excursão – a icônica Acrópole. Você acompanhará uma exploração   

guiada para ver o imponente Partenon, símbolo da cidade, mais perto que nunca e vaguear pela área que 

testemunhou séculos de história. A partir deste local, você observará também o glorioso Odeão de       

Herodes Ático antes de atingir o destino final – o novo Museu da Acrópole – para desvendar e admirar 

mais obras famosas da antiguidade clássica. 
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Itinerário do Cruzeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

* Paragem Técnica 

Dia Porto Chegada Partida 

1º Dia - 26 Dez. (Sáb..) Pireu (Grécia) - 21.00 

2º Dia - 27 Dez. (Dom.) No Mar - - 

3º Dia - 28 Dez. (Seg.) Alexandria (Egito) * 07.00 09.00 

3º Dia - 28 Dez. (Seg.) Porto Said (Egito) * 20.00 22.00 

Incluída Excursão - CAIRO CLÁSSICO - Incluindo o almoço 

4º Dia - 29 Dez. (Ter.) Asdode (Israel) 08.00 22.00 

5º Dia - 30 Dez. (Qua.) Limassol (Chipre) 11.00 18.00 

6º Dia - 31 Dez. (Qui.) Rodes (Grécia) 12.00 20.00 

Incluída Excursão - TOUR MEDIEVAL, ACROPOLES DE LINDOS E CIDADELA DOS CAVALEIROS 

7º Dia - 01 Jan. (Sex.) Kusadasi (Turquia) 07.00 19.30 

Incluída Excursão - KUSADASI - ANTIGA EPHESUS ATRAVÉS DOS TEMPOS - Helenística e Romana 

8º Dia - 02 Jan. (Sab.) Pireu (Grécia) 09.00 - 



O preço inclui: 

 Passagem aérea Lisboa / Munique / Atenas / Frankfurt /  Porto, em classe turística, com direito ao 

transporte de uma mala de bagagem até 23Kg por pessoa (ainda a aguardar possibilidade de voo de 

ida do Porto) 

 Transporte privado do aeroporto de Atenas / Porto Pireus / Atenas 

 Estadia de 7 noites a bordo do navio “Celestyal Crystal” no camarote selecionado 

 Regime de Pensão Completa com bebidas incluídas - All Inclusive pacote de Bebidas 

 Gratificações a bordo 

 3 Excursões Incluídas conforme programa  ( Kusadasi + Rhodes + Alexandria), excursões incluídas não 

podem ser retiradas nem substituídas 

 Taxas Portuárias de Segurança no valor de 289.00€ (a reconfirmar) 

 Taxas de aeroporto no valor de 168.03€ (a reconfirmar) 

 Acompanhamento de um Guia em toda a viagem desde Lisboa 

 Seguro de Viagem 

 

O preço não inclui: 

 Tudo o que não estiver mencionado como incluído no presente programa e extras de carater pessoal, 

chamadas telefónicas, lavandaria, outras excursões opcionais para além das mencionadas como    

incluídas, etc. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ( para cidadãos de nacionalidade portuguesa) 

 Passaporte com um mínimo de validade de 6 meses após a data da viagem 
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                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 
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DESISTÊNCIAS : 

 Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, qualquer cancelamento estará sujeito a custos            

associados às obrigações assumidas pelo Clube perante a agência de viagem.  

 Estes custos variam consoante a data de cancelamento e nos forem exigidos pelo Operador Turístico.  

 

Outras Informações: 

 Inscrições até  30 de julho 

 A validação da inscrição está sujeita a pré-pagamento, da inscrição 

 A realização desta atividade está sujeita a numero mínimo de 20 participantes (nº inferior terá outros 

custos acrescidos)  

 Salvaguardam-se quaisquer alterações do programa provocadas pelas condições atmosféricas ou   

outro motivo de força maior. 

 Lugares Garantidos no Cruzeiro Limitados 

 Os Bloqueios dos Voos periodicamente poderão originar aumentos em conformidade com a politica 

das companhias aéreas  

 Mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte 
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CONHEÇA O NAVIO CELESTUAL CRUISES 
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CONHEÇA O NAVIO CELESTUAL CRUISES 

SBJ - Convés 6 e 7 
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CONHEÇA O NAVIO CELESTUAL CRUISES 

CXB - Convés 5 
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CONHEÇA O NAVIO CELESTUAL CRUISES 

CXD - Convés 6 e 7 

XD 
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O QUE NOS ESPERA DESTA MAGNIFICA VIAGEM DE FIM DE ANO 
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VEM ENTRAR EM 2021 NUMA VIAGEM DE SONHO 


