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Egeu - 10 Dias / 9 Noites 

Chegada em Atenas 2017: Diariamente de Maio à Outubro 

Chegadas em Abril sob consulta.  

ITINERARIO: 
 

DIA 1: ATENAS 
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel. Resto 

do dia livre. 
 

DIA 2: ATENAS. 

O dia começa com uma excursão em espanhol ao centro 

Neoclássico de Atenas.  Este tour lhe dará a oportunidade 

de observar os contrastes que tornam Atenas uma cidade 

fascinante. Nossos guias especializados irão leva-lo ao 

Estádio Panathenaico, onde foram realizados os primeiros 

jogos Olímpicos da era moderna em 1896(breve parada). 

Continuação do passeio passando pela residência do 

primeiro-ministro (ex Palácio Real) guardada pelos Euzones 

em seus uniformes coloridos; pelo Templo de Zeus, pelo 

Arco de Adriano, pelo Parlamento, onde esta o memorial 

ao soldado desconhecido; a Academia, a universidade, a 

biblioteca Nacional e a praça da Constituição (Syntagma). 

Na Acrópole visitara as obras arquitetônicas da idade de 

Ouro de Atenas: A Propylea, o Templo de Atenas Nike, o 

Erechtheion, e finalmente “a harmonia entre o material e o 

espiritual”, o Parthenon. Tarde livre na cidade 
 

DIA 3: ATENAS 
Dial livre em Atena para passear pela cidade, fazer 

compras ou realizar algum tour opcional. 
 

DIA 4: MYKONOS 
No horário indicado, traslado para o porto para embarque 

no ferry boat com destino a Mykonos. Chegada e traslado 

para o hotel. Resto do dia livre.. 
 

DIA 5&6: MYKONOS 
Dias livres nesta fabulosa ilha. Desfrute deste lugar de 

grandes contradições que dizem ter sido criado pelo sol e 

pela pedra. Lindas praias, lojas deslumbrantes e uma vida 

noturna esfuziante contribuem para a sua fama. 

 

DIA 7: MYKONOS/ SANTORINI 
No horário indicado, traslado para o porto para embarque 

no barco rápido com destino a Santorini. Chegada e 

traslado para o hotel. Resto do dia livre na ilha. 
 

DIA 8: SANTORINI 
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia que circula 

as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni 

localizadas dentro da Caldera e as fontes quentes com as 

águas verdes e amarelas. Admire a cidade com seu 

casario branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre a 

beira do precipício, acessíveis somente por carros, 

teleféricos e por mulas. 
 

DIA 9: SANTORINI 
Dia livre para conhecer realizar alguma excursão opcional   

ou para conhecer as famosas praias com pedras 

vulcânicas de Santorini. 
 

DIA 10: SANTORINI/ATENAS 
No horário apropriado, traslado para o aeroporto para 

embarque no voo com destino a Atenas. Chegada e 

conexão com seu voo Internacional. 

 

 

ABAIXO VALORES EM EUROS PARA O PACOTE TERRESTRE CONFORME PERIODO E CATEGORIA DE 

HOTEIS. 

 
 

O PROGRAMA INCLUI 
 

• 3 noites de hotel em Atenas  

• 3 noites de hotel em Mykonos  

• 3 noites de hotel em Santorini  

• Meio dia de visita em regular da cidade de Atenas em 

Espanhol - não inclui novo museu da Acropolis 

• Bilhetes de ferry boat Pireus/Mykonos/Santorini classe 

econômica 

• Passagem aérea Santorini /Atenas  

• Passeio de veleiro ao vulcão em Santorini (NÃO INCLUI:  

Entrada do vulcão em Santorini € 2,00 por pessoa) 

• Café da manhã diariamente 

• Traslados conforme mencionados no itinerário 

• Taxas hoteleiras 
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EXCLUSIVE CLASS  

ATENAS: Hotel Divani Palace Acropolis 

MYKONOS:  Hotel Royal Myconian 

SANTORINI: Hotel Aressana 

Valores 2017 por pessoa Individual Duplo Triplo 

05 – 11/05 € 2.356 € 1.583 € 1.408 

12 – 31/05 € 2.579 € 1.695 € 1.491 

01 – 15/06 € 2.726 € 1.758 € 1.485 

16 – 30/06 € 2.841 € 1.815 € 1.545 

01/07 – 03/09  € 3.244 € 2.003 € 1.690 

04 – 17/09  € 3.010 € 1.890 € 1.603 

18 – 30/09  € 2.769 € 1.769 € 1.494 

01 – 31/10 € 2.501 € 1.646 € 1.400 

PREMIER CLASS  

ATENAS:  Hotel Athenian Callirhoe 

MYKONOS: Hotel Petinos 

SANTORINI: Hotel El Greco 

Valores 2017 por pessoa Individual Duplo Triplo 

01 – 25/05 € 2.155 € 1.433 € 1.271 

26/05 – 22/06 € 2.393 € 1.564 € 1.378 

23 – 30/06 € 2.629 € 1.683 € 1.463 

01/07 – 31/08 € 2.816 € 1.771 € 1.559 

01 – 09/09  € 2.606 € 1.683 € 1.450 

10 – 30/09  € 2.370 € 1.564 € 1.365 

01 – 15/10 € 2.219 € 1.488 € 1.304 

16 – 31/10  € 1.943 € 1.306 € 1.169 
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• Para o tour regular em Atenas incluindo museu da Acropolis haverá um suplemento de € 12,50 por 

pessoa. 

• Suplemento por pessoa para barco rápido (se disponível) Pireus – Mykonos € 25 em classe econômica. 

• Suplemento por pessoa para aéreo Atenas-Mykonos a partir de € 150,00 

 

ECONOMY CLASS  

ATENAS: Hotel Acropolis Hill 

MYKONOS: Hotel Gorgona 

SANTORINI: Hotel Sunrise 
 

Valores 2017 por pessoa Individual Duplo Triplo 

01 – 31/05 & 01 – 31/10  € 1.675 € 1.190 € 1.116 

01 – 30/06 € 1.798 € 1.265 € 1.159 

01 – 14/07  € 1.910 € 1.328 € 1.205 

15/07 – 31/08   € 2.070 € 1.399 € 1.259 

01 – 30/09  € 1.876 € 1.304 € 1.185 


