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DIA 1 - ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. 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 está 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 | MILOS
De manhã, traslado ao porto de Piraeus para 
embarque no barco com destino a ilha de Milos. 
Chegada e retirada do carro no porto de Milos. 
Conhecida como sendo o lugar onde a estátua 
de Vênus, ou Afrodite, agora no museu de Louvre, 
foi descoberta, oferece mais de 70 praias a seus 
visitantes, uma mais linda que a outra e diferentes 
entre si. 

DIA 4 - MILOS
Pela manhã saída do hotel para o passeio de barco 
pela ilha. A melhor experiência, definitivamente, é 
percorrer o litoral de Milos de barco. Milos oferece 
vistas espetaculares que podem ser apreciadas 
somente desde o mar. Você terá oportunidade de 
mergulhar nas águas cristalinas e conhecer praias 

exclusivas e exóticas. A mais famosa “praia” se 
chama Kleftiko, formações rochosas belíssimas 
em meio ao mar transparente. Kleftiko significa 
esconderijo, dizem que ali se escondiam os piratas, 
tendo em vista as inúmeras cavernas da região. 
Almoço incluso. Após o tour retorno ao porto. 

DIA 5 - MILOS
Dia livre para passear e conhecer as praias mais 
famosas da ilha, como Sarakiniko, Papafrangas, 
Ágios Konstantinos e outras. Não deixe de visitar 
Mandrakia e Klima, vilarejos de pescadores muito 
pitorescos e charmosos. A noite vale a pena passear 
pelo centro da ilha, Plaka, localizado no alto de 
uma colina que oferece uma vista fascinante para 
se apreciar o por do sol, e como todas as ilhas de 
Cyclades possui casinhas brancas, lojas, cafés e 
restaurantes. 

DIA 6 - MILOS | SANTORINI 
Em horário agendado traslado ao porto para 
embarque no barco com destino a Santorini. 
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre.  

DIA 7 - SANTORINI
Neste dia você conhecera um pouco mais sobre 
esta famosa ilha vulcânica. Em direção a praia 
vermelha, uma pequena parada na capela de São 
Nicolau, de onde caminhará por uns 10 minutos 
até chegar a famosa Praia Vermelha. De lá poderá 
admirar uma praia de beleza rara, protegida por 
uma falésia vermelha que faz um lindo contraste 
com o verde-azul do mar. Passaremos pelo morro 
do Profeta Elias, que é o ponto mais alto da ilha 
e de onde terá uma vista deslumbrante de toda 
a ilha. Visitaremos uma das maiores vinícolas da 
Grécia, Santo Wines. Aqui poderá apreciar uma 
linda vista da Caldera enquanto degusta alguns 
dos excelentes vinhos produzidos na ilha. Neste 
local terá a oportunidade de conhecer e comprar 
diversos produtos tradicionais produzidos em 
Santorini. Passaremos pelos vilarejos de Firostefani 

e Imerovigli até chegarmos em Oia, famosa pelo 
seu pôr do sol, pelas suas casas penduradas em 
penhasco e pelas suas igrejas de cúpulas azul. 
Após o pôr do sol retorno ao hotel. 

DIA 8 - SANTORINI | MYKONOS
No horário apropriado, traslado para ao porto 
para embarque no barco com destino a Mykonos. 
Chegada em Mykonos e traslado ao seu hotel 

DIA 9 - MYKONOS
Dia livre 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 10 - MYKONOS | ATENAS 
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no voo com destino a Atenas. 
Chegada e conexão com seu voo Internacional.
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GRÉCIA AFRODITE
9 NOITES ATENAS

MILOS

MYKONOS

SANTORINI

ESTILO DE VIAGEM |

IMPERDÍVEL

• Observar o pôr do sol em Santorini nas 
ruas de Oia;

• Explorar Milos, a ilha onde foi encontrado 
a famosa estátua de Vênus hoje exposta 
no Louvre de Paris.

SAÍDAS: Diárias de Abril a Outubro

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em EUR com base em 2 

passageiros em quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis 

previstos ou similares;

• Traslados privados de chegada e partida;

• Refeições: café da manhã;

• Tours regulares com guias locais em espanhol (não 

inclui o museu da Acrópole);

• Bilhetes de barco rápido entre as ilhas (Piraeus - 

Milos – Santorini - Mykonos);

• Aluguel de carro em Milos (Kia Picanto ou similar)

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; 

gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais;

• Taxa de hospedagem a ser paga diretamente 

aos hotéis de € 1,5 a € 4 por noite e por quarto 

dependendo da categoria do estabelecimento.

CIDADE

ATENAS Acropol is  Hi l l Hotel  Amalia

MILOS Glaroniss ia Santa Maria Vi l lage

SANTORINI New Haroula El Greco

MYKONOS Vienoula ’s Hotel Pet inos

A PARTIR DE EUR 1.459 EUR 1.618

Hotéis previstos (ou similares):
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