
 

 

 

 

Grécia – Ilhas Jônicas e Canal de Corinto 
 

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. 
Locais famosos como Delfos, onde os antigos gregos consultavam o oráculo, e Egina, onde o templo dórico 
de Afaia brilha incessantemente, são alguns dos destaques da turnê.  
A passagem pelo Canal de Corinto, uma rota marítima artificial que liga o Golfo de Corinto com o Mar Egeu, 
certamente irá se tornar uma lembrança inesquecível.  
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. 
 
 
Atrações da viagem: 
- Santuário de Apollo e oráculo de Delphi 
- Pitoresco porto natural de Gaios e Paxos 
- O artificial Canal de Corinto 
- Não perca os aperitivos gregos no restaurante Bakalogatos em Egina 
- Pistaches em Egina 
 
ROTEIRO: 
Esta viagem é feita em 2 direções, de Atenas a Ilha de Corfu e da ilha de Corfu a Atenas. 
 

 

 
 
DE ATENAS A ILHA DE CORFU: 
 
1°. Dia (sab): Chegada em Atenas/ Marina Zeas 
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 Pireus. 



 

 
 
2°. Dia (dom): lha de Pireus – Ilha Egina – Canal de Corinto – Galaxidi (aprox. 35 km) 
Pela manhã velejaremos até a ilha de Egina, famosa por seus pistaches. Faremos nosso primeiro pedal 
chegando ao preservado templo dórico de Afaia. A tarde cruzaremos o Canal de Corinto, que foi construído 
entre 1881 e concluído em 1893. Julio Cesar já tinha planos para sua construção, um canal de 6,3km de 
extensão por 24m de largura e 8m de profundidade que conecta o Mar Egeu com o Golfo de Corinto, 
diminuindo a distância de Atenas a Corinto em 400 km, evitando de dar a volta na península de Peloponeso. 
Se o tempo permitir, continuaremos até Galaxidi, onde passaremos a noite.  
 
3°. Dia(seg): Galaxidi – Delphi – Nafpaktos - Mesolongi 
Pela manhã um ônibus nos pegará para levarmos a um famoso local – Delfos, ao pé do monte Parnasso. 
Neste local, Apolo - rei da luz -, foi adorado e o oráculo consultado. A visita a Delfos é inesquecível, não só 
pelos templos e tesouros, o teatro e o estádio, mas principalmente pela localização deste santuário que se 
torna uma experiência de tirar o fôlego.  
A tarde nosso ônibus nos levará a Nafpaktos onde almoçaremos antes de irmos a Mesolongi, onde 
passaremos a noite. 
- Neste dia não pedalaremos 
 
4°. Dia (ter): Mesolongi – Ilha Ithaca (aprox. 44 km) 
Sairemos pedalando por uma das mais importantes regiões agrícolas da Grécia. Durante o tour, uma parada 
na praia Krioneri para um banho antes de retornarmos ao veleiro. A tarde, velejaremos até chegarmos em  
Vathy na ilha de Ithaca. 
 
5°. Dia (qua): Ilha de Ithaca (aprox. 20 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): Nidri – Lefkas e Paxos (aprox.. 27km) 
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. 
 

 
DA ILHA DE CORFU A ATENAS:  
 
1°. Dia (sáb): Chegada em Corfu/ Marina Gouvia  
Chegada na ilha de Corfu. Check-in a partir das 14:00 no veleiro Panagiota.  
Jantar a bordo e pernoite no veleiro que estará ancorado na cidade de Corfu. 
 
2°. Dia (dom): Ilha de Paxos (aprox. 23 km)  
Pela manhã, velejaremos para Paxos, a menor das sete ilhas Jônicas que é um bosque de oliveiras, dando 
a ilha uma coloração verde prateada. Neste primeiro dia, daremos uma volta na ilha pedalando.  
Também será possível dar um mergulho no mar Mediterrâneo em uma de suas maravilhosas praias. A noite, 
poderá deliciar-se em um dos aconchegantes restaurantes do porto natural de Gaios. 
Pernoite em Paxos.  
 



 

 
3°. Dia (seg): Lefkas – Nidri (aprox. 30km)  
Começaremos o dia velejando para a cidade de Lefkas e logo para o continente grego. Pedalaremos ao 
longo da costa, sempre em estradas com vistas panorâmicas, passando por algumas vilas encravadas nas 
montanhas até chegarmos no porto de Nidri. A ilha particular de Scorpions, do magnata Aristóteles Onassis, 
poderá ser vista do porto onde passaremos a noite.  
 
4°. Dia (ter): Ilha de Ithaca – Mesolongi (aprox. 20 km)  
Pela manhã cruzaremos para a Ilha de Ithaca, a ilha do rei Odysseus Neste dia apreciaremos a característica 
das ilhas Jônicas: oliveiras retorcidas, águas cristalinas e simpáticos moradores, onde o tempo parece ter 
parado.  O veleiro nos esperará para velejarmos até Mesolongi no Golfo de Corinto onde passaremos a noite 
 
5°. Dia (qua): Mesolongi – Galaxidi (aprox. 44km)  
Sairemos pedalando por uma das mais importantes regiões agrícolas da Grécia. Durante o tour, uma parada 
na praia Krioneri para um banho antes de retornarmos ao veleiro. A tarde, velejaremos até chegarmos no 
porto de Galaxidi, onde passaremos a noite.   
 
6°. Dia (qui): Galaxidi – Delphi – Canal de Corinto 
Pela manhã um ônibus nos pegará para levarmos a um famoso local – Delfos, ao pé do monte Parnasso. 
Neste local, Apolo - rei da luz -, foi adorado e o oráculo consultado. A visita a Delfos é inesquecível, não só 
pelos templos e tesouros, o teatro e o estádio, mas principalmente pela localização deste santuário que se 
torna uma experiência de tirar o fôlego.  
A tarde nosso ônibus nos levará a Galaxidi onde atravessaremos o istmo de Corinto, que foi construído entre 
1881 e concluído em 1893. Julio Cesar já tinha planos para sua construção, um canal de 6,3km de extensão 
por 24m de largura e 8m de profundidade que conecta o Mar Egeu com o Golfo de Corinto, diminuindo a 
distância de Atenas a Corinto em 400 km, evitando de dar a volta na península de Peloponeso. 
- Neste dia não pedalaremos 
 
7°. Dia (sex): Ilha de Egina – Pireus (aprox. 30km)  
Na ilha de Egina, famosa por seus pistaches, faremos nosso último pedal chegando ao preservado templo 
dórico de Afaia. Finalmente velejaremos a Pireus onde nossa viagem terminará.  
Nossa última noite acontecerá o tradicional jantar a bordo com toda a tripulação e guias. 
 
8°. Dia (sáb): Desembarque em Atenas/Pireu  
Após café da manhã, check out (desembarque). 

 
 

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 
- transfer a Delphi 
- passagem pelo Canal de Corinto 
- roupa de cama 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  
- 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 Itinerário Preço (por pessoa em cabine dupla) 

02.05. – 09.05.20 Corfu – Athens  1,490 euro (Panagiota)   

09.05. – 16.05.20 Athens – Corfu  1,490 euro (Panagiota) 

30.05. – 06.06.20 Corfu – Athens  1,490 euro (Panagiota) 

06.06. – 13.0620 Athens – Corfu  1,490 euro (Panagiota) 

29.08. – 05.09.20 Corfu – Athens  1,490 euro (Panagiota) 

05.09. – 12.09.20 Athens – Corfu  1,490 euro (Panagiota) 

26.09. – 03.10.20 Corfu – Athens   1,490 euro (Panagiota) (LOTADO) 

03.10. – 10.10.20 Athens – Corfu 1,490 euro (Panagiota) 

 
Participantes 
Mínimo: 14  

Máximo: 20 

 

 


