Excursões Incluídas Celestyal Cruises 2018

Excursões Incluídas no Cruzeiro 3 noites
Kusadasi - Éfeso Clássica – Helénica e Romana
Meio-dia: 4 ½ horas
Em Éfeso encontrará vestígios únicos da era helenística, romana e paleocristã. No sítio arqueológico, fará uma visita
guiada a Ágora, o Odeon, a Biblioteca de Celsus, a Rua Principal de Kouretes, os Banhos de Escolástica, a Fonte de
Trajano, as Latrinas Públicas, as Residências dos Patrícios, o Prytaneum, e o Templo de Adriano.
O Grande Teatro, construído no século IV aC, com capacidade para 24 mil espectadores é, ainda hoje em dia, famoso
pela sua acústica. Os achados das escavações arqueológicas, que trouxeram à luz apenas 13% da antiga Éfeso, estão no
Museu Arqueológico de Éfeso, na cidade de Selcuk.
Não há melhor maneira de acabar a excursão, do que com um passeio pelo Bazar Coberto de Kusadasi, o local ideal
para comprar joias, cosméticos ou produtos de couro, numa das muitas pequenas lojas.

OU
Samos - Panorâmica de Samos
Meio-dia: 4 ½ horas
Com tanto para ver, e fazer, na linda ilha grega de Samos, este passeio panorâmico de autocarro é exatamente o que
precisa para visitar todas as maravilhas em apenas meio dia. Começando com Vathi (cidade de Samos), irá explorar este
porto histórico situado numa baía em forma de ferradura, com os seus edifícios neoclássicos, e lindíssimas ruas sinuosas.
No caminho para Kokkari, a norte da ilha, irá parar numa adega antes de chegar a esta aldeia digna de um cartão postal,
rodeada de águas azul-turquesa e colinas verdejantes como fundo. Por fim, irá voltar para o sudeste de Samos, ao
popular e cosmopolita porto da cidade de Pythagoreio. Aqui poderá caminhar entre os barcos de pesca de cores vivas
alinhados nas docas, e descobrir este local classificado como Património Mundial da UNESCO, cheio de ruínas antigas e
cafés à beira mar. Também terá tempo livre para passear, fazer compras, ou sentar-se e apreciar uma bebida fresca.

Santorini: A espetacular vila de Oia
Este tour leva-o à jóia de Santorini: a vila de Oia, esculpida na encosta da ilha, passará pelas pitorescas vilas de
Firostefani, Imerovigli, a "varanda para o Egeu" e Megalochori, esta última cercada pelos seus famosos vinhedos, onde
irá fazer uma breve paragem para tirar fotos únicas. A primeira paragem é no mosteiro do profeta Elias, que sendo o
ponto mais alo da ilha permite vistas deslumbrantes. O tour continuará com um passeio panorâmico pela caldeira de
Santorini, que oferece vistas deslumbrantes. Pode admirar de longe a vila de Fira, a capital da ilha, bem como Thirassia,
Palea Kameni e Nea Kameni - três das cinco ilhas que formam o conjunto que cercam Santorini. Em Oia, caminhará pelas
suas brilhantes ruas brancas pavimentadas de mármore, através de um belo labirinto de lojas, cafés, galerias de arte e
hotéis, construídos no inconfundível estilo das Cíclades. Terá tempo livre para apreciar as vistas dignas de um cartão
postal, e um dos cenários mais conhecidos e amados do mundo. Aproveite para comprar as famosas joias finas ou arte,
ou simplesmente relaxe e respire a beleza de Santorini.

