Grécia – Ilhas Cíclades
As Cíclades, que compõem mais de 30 ilhas, foram o berço da primeira sociedade europeia há 5.000 anos.
É aqui que você verá a autêntica Grécia, de casas brancas com janelas azuis e seus becos, em labirinto,
dão o sabor arquitetônico típico das ilhas. Os litorais, sempre irregulares, mostram formações geológicas
impressionantes, mar azul-turquesa e praias de areia fantásticas. Experimente a mistura fascinante entre
antiguidade e modernidade em seu veleiro e absorva a beleza do arquipélago central do Egeu grego.
ROTEIRO:
Nesta viagem, a saída e a chegada é no porto de Atenas.
As Cíclades, que compõem mais de 30 ilhas, foram o berço da primeira sociedade européia há 5.000 anos.
É aqui que você verá a autêntica Grécia, com suas casas brancas com janelas azuis e seus becos, em
labirinto, dão o sabor arquitetônico típico das ilhas. Os litorais, sempre irregulares, mostram formações
geológicas impressionantes, mar azul-turquesa e praias de areia fantásticas. Experimente a mistura
fascinante entre antiguidade e modernidade em seu veleiro e absorva a beleza do arquipélago central do
Egeu grego.

Atrações da viagem:
- Sítios arqueológicos de Delos, onde nasceram Apollo e Artemis.
- Costas acidentadas com belíssimas formações geológicas
- Caminhada pelo Pequena Veneza e os famosos moinhos de Mikonos
- Doce de queijo feta com mel e gergelim
- Coloridas cerâmicas Sifnos
Dia 01 (sáb): Atenas/Pireus – Embarque
Chegada individual na Marina Zeus (Pireus) em Atenas que está a apenas 25 km do aeroporto. Check-in a
partir das 14:00 no veleiro Panagiota. Jantar a bordo e pernoite no veleiro que estará ancorado em Pireus.

Dia 02 (dom): Ilha Kythnos (aprox. 25 km)
Deslocamento pela manhã para a Ilha de Kythnos, famosa por seu queijo e mel desde a antiguidade. O
primeiro pedal começará no porto de Merichas e levará para a cidade de Chora.
Neste povoado as casinhas distribuídas pela encosta do morro são tão belas quanto parecidas. Suas
estreitas vielas são decoradas com flores e casas brancas com janelas azuis, perder-se entre elas torna-se
uma divertida atividade que resultará na chegada em uma pracinha com mesas ao ar livre. De Chora
chega-se a uma pitoresca vila – Driopida. Retorno a Merichas, onde poderão ter uma agradável noite em
um aconchegante bar.
Dia 03 (seg): Ilha Serifos (aprox. 30 km)
Velejaremos pela manhã para a ilha de Serifos, uma pequena ilha fora das rotas turísticas tradicionais,
com vales, baías e enseadas e belas praias. Da cidade portuária de Livadi uma pedalada até a cidade de
Serifos, cuja característica são suas casinhas quadradas. Esta paisagem continuará até o monastério
bizantino do Arcanjo Miguel. Retorno a Livadi pela costa leste por uma estrada panorâmica. À tarde o
veleiro os levará a Sifnos, onde relaxarão em uma linda praia. Desfrutarão da noite em Kamares, na ilha de
Sifnos.
Dia 04 (ter): Ilha Sifnos (aprox. 18 km)
A ilha de Sifnos é famosa pela sua cerâmica. Possui um relevo onde os habitantes se localizam no centro
da ilha, pois sua costa cai abruptamente no mar. Neste dia a pedalada será do porto de Kamares até sua
capital, Kastro, uma cidadezinha construída sobre um penhasco.
A tarde o veleiro os levará a Syros, onde terminarão o dia em um dos inúmeros cafés no porto.
Dia 05 (qua): Ilha Kea (aprox. 25 km)
A jornada iniciará no porto de Korissia onde chega-se até a principal cidade – Ioulis que está situada no
alto da montanha. Chegarão na praia de Otzias, onde o Mediterrâneo vai convidá-lo para um refrescante
banho. Retorno ao porto de Korissia onde o veleiro os levará a Poros, no golfo Saronico. O porto de Poros
é magnífico e você passará um relaxante final de tarde.
Dia 06 (qui): Poros (aprox. 23 km)
Hoje o pedal começará pela cidade de Poros ao mosteiro de Zoodochos Pigis, do século XVIII. Pouco
antes do final do passeio, chega-se à Baía Russa, uma linda praia azul-turquesa convidativa a um
mergulho. De volta à cidade de Poros, o barco estará esperando com um delicioso almoço durante a
navegação para Egina.
Dia 07 (sex): Egina (aprox. 35 km)
A ilha de Egina é conhecida por seus incríveis pistaches! Pedal até hoje o santuário de Aphaia. O templo
bem preservado se eleva acima do azul do mar, no ponto onde o Mar Egeu pode ser visto de ambos os
lados. No caminho de volta, passarão pelo meio da ilha, pelo mosteiro de Nektarios até Egina City, onde
embarcarão no barco para o último cruzeiro de volta ao porto de Pireus. Passarão a noite no porto onde
acontecerá o tradicional jantar a bordo com toda a tripulação e guias.
Dia 08 (sab): Desembarque em Pireus
Após café da manhã, desembarque.

INFORMAÇÕES GERAIS
Alterações de itinerário
As ilhas Cíclades são muito suscetíveis a ventos, portanto poderá haver alteração no trajetopara a
seguração do grupo. Em caso de fortes ventos, o roteiro será alterado onde farão rotas pelo Golfo
Saronico, uma das regiões mais históricas da Grécia: visitarão a ilha de Egina, Poros, Hidra, Spetses e a
península Methana.
Veleiro
O veleiro BAHRIYELI A tem um salão e cabines espaçosas. É possível que este veleiro tenha o nome
mudado. Informaremos assim que houver a mudança.

Requisitos
Os percursos requerem um nível mínimo de condicionamento e familiaridade com a bicicleta. As rotas são
de 15 a 35 km por dia e em áreas montanhosas. A grande maioria das estradas são asfaltadas.
O capacete é obrigatório. Traga o seu, haverá capacetes para alugar, porém em um número limitado
(necessário fazer pedido).
Você também pode optar em passar o dia no veleiro, navegando e tomando banho de sol.
Alimentação
O cozinheiro é membro da tripulação e preparará uma ou duas deliciosas refeições, além do café da
manhã. O serviço começará com o jantar de boas-vindas no primeiro dia e terminará com o café da manhã
do dia do desembarque.
Internet
Não há Wifi no veleiro. Você poderá utilizar em algum café ou bar nos portos.

Serviços incluídos:
- 8 dias navegáveis em um veleiro com tripulação
- 7 noites em cabines duplas com WC
- 2 pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) e 5 meia pensão (café da manhã e almoço OU
jantar)
- Roteiros guiados com a descrição do itinerário, mapas e detalhes do passeio
- Entradas em museus e sítios arqueológicos
- Toalha e roupa de cama
- Guias em inglês
Serviços adicionais:
- Cabine individual: 500 euros
- Aluguel de bicicleta híbrida com alforge: 80 euros/semana
- Aluguel de bicicleta elétrica com alforge: 180 euros/semana
- Seguro contra roubo ou avarias para a bicicleta híbrida: 10 euros/semana; elétrica: 20 euros/ semana
- Transfer do aeroporto de Atenas ao porto: 25 euros/pessoa; de um hotel em Atenas ao porto: 15
euros/pessoa
Serviços não incluídos:
- Passagem aérea até Atenas
- Refeições e bebidas fora do barco
- Bebidas a bordo e taxa de água (servida a vontade): 20 euros
- Gorjetas para guias e tripulação
Datas e Preços:
datas

Preço (por pessoa em cabine dupla)

25.04. – 02.05.2020

1,590 euro (Bahriyeli A)

02.05. – 09.05.2020

1,590 euro (Bahriyeli A)

05.09. – 12.09.2020

1,690 euro (Bahriyeli A)

19.09. – 26.09.2020

1,690 euro (Bahriyeli A)

Participantes
Mínimo: 14
Máximo: 18

