
        

 

 
 
 
 

Preços por pessoa (em EUR) DBL 4* 

08 – 30/06 2173,75 

01/07 a 31/08 2475 

01 – 30/09 2245 

01 – 4/10 1876,25 

05 – 31/10 1732,5 

 

Preços por pessoa (em EUR) DBL 5* 

06/06 a 03/07 3220 

04/07 a 31/08 3506,25 

01 – 15/09 3220 

16 – 30/09 3058,75 

01 – 15/10 2647,5 

 

Hotéis previstos 
Cidade 4* 5* Noites 

Atenas Athens Gate Electra 

Palace 

2 

Mykonos  Petasos Beach Myconian 

Ambassador 

3 

Santorini Mill Houses Sun Rocks 3 

 

O pacote inclui: 
2 noites de hotel em Atenas - Quarto com vista para Acropolis ou Templo de Zeus. 

3 noites de hotel em Mykonos - Quarto com com vista para o mar 

3 noites de hotel em Santorini - Suíte Honeymoon com vista para Caldera 

1 garrafa de vinho em todos os hotéis 

1 jantar no hotel em Santorini  

Meio dia de visita da cidade de Atenas regular em Espanhol (não inclui novo museu 

da Acropolis) 

Bilhete de ferry boat Pireus/Mykonos/Santorini em classe econômica 

Bilhete aéreo Santorini/Atenas  

Café da manhã diariamente 

Traslados conforme mencionados no itinerário 

Taxas hoteleiras 

 
O pacote não inclui: 
Voos internacionais; Despesas pessoais; traslados em dias diferentes de chegada do 

roteiro. 

 
Informações importantes: 
Saídas diárias de abril a outubro. Preços válidos até outubro/2017 sujeitos à alteração 

sem aviso prévio. 

 

Dia 1: Atenas 
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre. 

 

Dia 2: Atenas 
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniense: Parlamento, 

Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco 

de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros míticos monumentos. Finalizada 

a panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 

 

Dia 3: Atenas/Mykonos 
No horário indicado, traslado para o porto para embarque no ferry boat com 

destino a Mykonos. Chegada e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre 

para atividades independentes. 

 

Dias 4 e 5: 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. Aproveite para conhecer 

algumas das diferentes e belas praias que esta ilha oferece. 

 

Dia 6: Mykonos/Santorini 
No horário indicado, traslado para o porto para embarque no ferry boat com 

destino a Santorini. Chegada e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre 

na ilha. 

 

Dias 7 e 8: Santorini 
Em horário agendado traslado ao porto para embarque no barco que realizará o 

passeio pela Caldera. Desfrute deste tour de meio dia que circula entre as 

pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro da Caldera. 

Tempo livre para mergulho em praia privativa, após o almoço seguimos para as 

fontes quentes com as águas verdes e amarelas. Término do tour no vilarejo de 

Oia com traslado ao hotel. No dia livre admire a cidade com seu casario branco, 

suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre à beira do precipício accessível somente 

por teleféricos e por mulas. 

 

Dia 9: Santorini/Atenas 
No horário apropriado, traslado para o aeroporto para embarque no seu voo com 

destino a Atenas. Chegada em Atenas e conexão com seu voo Internacional. 

 

  

Reservas ou maiores informações: 
 Carla Gonçalves - carla@horizon.gr 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 
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