Excursões Incluídas Celestyal Cruises 2018

Excursões Incluídas no Cruzeiro 7 noites
Heraklion – Palácio de Cnossos – a primeira civilização europeia: os minoicos
Meio-dia: 4 ½ horas
À medida que nos aventuramos no incrível museu ao ar livre, que é o Palácio de Cnossos, o tour de autocarro irá leválo à orgulhosa herança veneziana de Heraklion - a Fortaleza de Koules com vista para o porto de Heraklion, a Loggia
veneziana (o centro administrativo e social do século XVII), a fonte harmoniosa de Morozini, e a igreja de St. Titus do
século X.
A antiga cidade de Cnossos, com ocupação constante desde a era neolítica até o século V A.D, é sem dúvida a terra que
"deu à luz" a primeira civilização da Europa, os minoicos.
As primeiras escavações foram iniciadas em 1878 pelo cretense Minos Kalokairinos. Mais tarde (1900-1913 e 19221930), as escavações do britânico Sir Arthur Evans completaram a pesquisa científica, trazendo à luz a totalidade do
palácio de Cnossos, que era, de acordo com a tradição, a residência do rei sábio Minos.
Ao explorar o Palácio de Cnossos, considerado a cidade mais antiga da Europa, estará entrando no incrível mundo da
lendária civilização minoica. As estradas longas e sinuosas da antiga cidade de Creta, permitem admirar a notável arte,
arquitetura e vida diária do povo minoico. Imagine as lendas de Daedalus, Theseus e o do Minotauro a ganharem vida
no notável Salão da Guarda Real e nos Dois Eixos, na Câmara do Rei ou no Apartamento da Rainha. Aproveite o tempo
livre para apreciar a beleza e a singularidade da maior cidade de Creta (e a quarta maior da Grécia). A cidade têm uma
grande variedade de museus, mas pode também visitar uma das vinhas para saborear o vinho grego tradicional.

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.
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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 - Ilha Pitágoras: cultura & vinho
Meio-dia: 4 ½ horas
Escondido no mar Egeu oriental, a ilha de Samos dá-lhe as boas-vindas com as suas histórias fascinantes da cultura
iônica, e nomes lendários, como Pitágoras (o antigo matemático) e Epicuro (um dos filósofos mais influentes do mundo
antigo). Esta excursão de meio dia permitirá que explore os tesouros arqueológicos, e a tradição vinícola milenar da
ilha. Começará com uma visita ao Museu do Vinho de Samos, para descobrir um dos produtos icônicos da ilha,
reconhecido desde a antiguidade. Os vinhos de Samos, produzidos com as saborosas uvas moscatel, eram conhecidos
e exportados por todo o Mediterrâneo. A visita ao Museu do Vinho permitirá que experimente uma das mais antigas
bebidas alcoólicas do mundo, e aprecie a bela adega de Samos. A visita continua em Vathi, a capital da ilha. Irá explorar
este porto histórico situado numa baía em forma de ferradura, com os seus edifícios neoclássicos, e lindíssimas ruas
sinuosas. Em seguida, dirigiremos para a famosa vila de Kokkari, um lugar de sonho para os windsurfistas de todo o
mundo. As ruas de calçada, praças pitorescas e um pano de fundo natural deslumbrante, criado pelas encostas
exuberantes da montanha ao redor da aldeia, farão com que não queira ir-se embora. O tour incluirá tempo livre para
relaxar antes de retornar ao navio de cruzeiro

