Grécia – Ilhas Jônicas
Este passeio combina as fascinantes ilhas do mar Jônico com o continente grego. Durante uma semana
você estará imerso na diversidade cultural e cênica da Grécia, percorrendo de bicicleta e em charmoso
veleiro.
No arquipélago das ilhas Jônicas, você verá uma Grécia verdejante onde a paisagem intocada e séculos de
influência veneziana caracterizam essas ilhas bastante desconhecidas.
As águas cristalinas do mar Jônico brilham em todos os tons de azul, a pequena ilha de Paxos densamente
coberta de oliveiras, a paisagem montanhosa de Cephalonia e a ilha santuário de pássaros de Lefkas serão
toda a garantia de umas férias maravilhosamente relaxante.
ROTEIRO:
1°. Dia (sab): Chegada em Corfu/ Marina
Gouvia
Chegada individual do aeroporto e transfer para
o veleiro. Check-in a partir das 14:00 no veleiro
Panagiota.
Jantar a bordo e pernoite no veleiro que estará
na cidade de Corfu.
2°. Dia (dom): lha de Corfu - Sivota - Parga –
Ilha de Lefkas (aprox. 28 km)
Pela manhã, velejarão para Sivota. O primeiro
pedal iniciará em Sivota e terminará em Parga, o
único centro de turismo da costa ocidental do
continente grego. Parga é uma pequena cidade
rodeada de montanhas e com muitas plantações
de oliva, com uma fortaleza medieval. Em Parga,
o veleiro estará esperando para leva-los a Nidri,
na ilha de Lefkas. No caminho passarão pela
única ligação do continente grego com a ilha,
uma ponte que se abre. A noite será no porto de
Nidri,
3°. Dia(seg): Ilha de Lefkas (aprox. 35 km)
Neste dia irão a uma pequena cachoeira próxima
de Nidri, pedalando por estradas tranquilas pelas
montanhas até o porto de Sivota. Logo, velejarão
até Fiskardo na ilha de Cephalonia, onde
passarão a noite, uma cidade portuária na ponta
norte da ilha que encanta os visitantes com suas
casas coloridas e inúmeros cafés e bares ao
longo do porto.
4°. Dia (ter): Ilha de Cephalonia (aprox. 39 km)
A pedalada de hoje nos levará ao longo da
estrada da costa ocidental da ilha, com vistas
inesquecíveis, como a vista panorâmica da praia de Myrtos. Continua pelo interior da ilha até chegar na
costa oriental no porto de Sami. No caminho, visita as grutas de estalactites e estalagmites de Melissani,
que só pode ser visto em barcos a remo. No final da tarde velejaremos para Vathy na ilha de Ithaca.
5°. Dia (qua): Ilha de Ithaca (aprox. 13 ou 28 km)
Ithaca, a terra natal do místico rei Odisseu, é uma ilha montanhosa com belas paisagens. No pedal deste
dia apreciarão a principal característica das ilhas jônicas: oliveiras retorcidas, águas cristalinas e
simpáticos nativos - o tempo parece ter parado em Ithaca. Neste ponto você escolherá se prefere o desafio

de uma escalada ou se irá por uma rota alternativa com vistas panorâmicas. O veleiro os espera em Frikes
para navegar até a ilha de Meganisi.
6°. Dia (qui): Ilha de Meganisi e Paxos (aprox.. 20km)
Meganisi é uma pequena ilha, muito charmosa, que explorarão no período da manhã. O roteiro deste dia
os levarão a três vilas que dará a vocês uma boa impressão do estilo de vida grego. Na praia de
Spartochori poderão degustar um bom café e tomar um banho de mar. A tarde velejarão para a ilha de
Paxos, cujo único porto é em cidade de Gaios. À noite, uma aconchegante taverna estará os aguardando.
7°. Dia(sex): Ilha de Paxos - Corfu (aprox. 23 km)
Paxos, a menor das sete Ilhas Jónicas é um bosque de oliveiras, o que dá a ilha a sua cor verde. Neste dia
o pedal será ao redor da ilha onde aproveitarão o último mergulho no Mediterrâneo. Depois do almoço o
veleiro os levará para a cidade de Corfu, onde acontecerá o tradicional jantar a bordo com toda a tripulação
e guias.
8°. Dia(sab): Desembarque em Corfu/ Marina Gouvia
Após café da manhã, check-out no veleiro.
INFORMAÇÕES GERAIS
Alterações
A empresa reserve-se no direito de fazer alterações no trajeto devido as condições meteorológicas e, ou,
quando necessário por necessidades organizacionais.
Requisitos
Os percursos requerem um nível mínimo de condicionamento e familiaridade com a bicicleta. Variam de 20
a 40 km por dia e em áreas montanhosas. A altimetria é de 300 a 600m. A grande maioria das estradas são
asfaltadas e raramente frequentadas. 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 nosso 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.
Veleiro
Possui 6 cabines abaixo do deck e 4 cabines na parte superior. Todas as cabines tem ar condicionado e
banheiros. As refeições são servidas em um lindo salão um espaçoso deck para tomar sol enquanto veleja.
Serviços incluídos:
- 8 dias navegando 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
- mapa diário de todo o trajeto
- lençol e toalha
- entradas em museus e sítios arqueológicos
- guias em inglês
Serviços adicionais:
- Cabine individual no deck superior: 600 euros
- Cabine individual no deck inferior: 400 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 Corfu ao porto: 20 euros/pessoa;
Serviços não incluídos:
- Passagem aérea a Corfu
- Refeições e bebidas fora do barco
- Bebidas a bordo e taxa de água (servida a vontade): 20 euros
- Gorjetas para guias e tripulação
- Entradas a pontos turísticos
Datas e preços:
Datas

Preço (por pessoa em cabine dupla)

11.04. – 18.04.20

1,390 euro (Panagiota) (LOTADO)

18.04. – 25.04.20

1,390 euro (Panagiota) (LOTADO)

25.04. – 02.05.20

1,390 euro (Panagiota)

16.05. – 23.05.20

1,390 euro (Panagiota)

23.05. – 30.05.20

1,390 euro (Panagiota)

13.06. – 20.06.20

1,390 euro (Panagiota)

20.06. – 27.06.20

1,390 euro (Panagiota)

27.06. – 04.07.20

1,390 euro (Panagiota)

22.08. – 29.08.20

1,390 euro (Panagiota)

19.09. – 26.09.20

1,390 euro (Panagiota) (LOTADO)

10.10. – 17.10.20

1,390 euro (Panagiota)

17.10. – 24.10.20

1,390 euro (Panagiota)

Participantes
Mínimo: 14
Máximo: 20

