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DIA 1 - ATENAS 
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel. 
Resto do dia livre. 

DIA 2 - ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro de Atenas: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia 
Nacional, Templo de Zeus, Arco de Adriano, Estádio 
Panatenáico e muitos outros monumentos. Após o 
tour panorâmico, visita a espetacular Acrópole. 
Tarde livre.

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.

DIA 4 - MYKONOS  
Dias livres para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas 
internacionais, bares, restaurantes sofisticados e 
uma vida noturna incrível.

DIA 5 - 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. 

DIA 6 & 7 - SANTORINI
Navegue pela bela ‘caldeira’ de Santorini e visite 
as ilhas de Nea Kameni e Thirasia neste cruzeiro de 
6 horas. Embarque no barco turístico no porto de 
Athinios e admire as falésias de Santorini. Aproveite 
o tempo livre para passear pela cratera vulcânica 
e nadar nas fontes termais. Terminando com o pôr 
do sol a bordo e jantar incluso. O final da excursão 
chega na hora do pôr do sol, quando as velas do 

barco sao abertas e o sol mergulha no mar na parte 
norte da ilha. Nosso barco irá parar muito perto da 
vila de Oia, onde você terá a chance de observar 
a luz quente do pôr do sol sob o céu violeta antes 
que a noite caia. Retorno ao porto de Santorini 
(Athinios). Após o desembarque, traslado ao hotel.
No dia livre admire a cidade com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre 
a beira do precipício accessível somente por carros 
teleféricos e por mulas.

DIA 8 - HERAKLION
No horário indicado, traslado para o porto para 
embarque no ferry boat com destino a Heraklion 
(Creta). Chegada e retirada do carro no porto e 
saida em direcao a Chania. Resto do dia livre.

DIA 9 - HERAKLION | CHANIA
No horario desejado saida com o carro a Chania, 
antes de partir oportunidade para visitar o famoso 
Palácio de Knossos em Heraklion.  Apesar de Chania 
não ser tão rica em sítios arqueológicos como 
Heraklio, tem uma beleza natural incomparável 
graças ao qual Chania é considerada uma das mais 
bonitas cidades da Grécia em estilo Veneziano.
  
DIA 10 - CHANIA
Dia livre para desfrutar da cidade de Chania ou voc 
pode aproveitar para visitar a praia de Elafonisi, 
no sudeste da ilha, uma das mais famosas e belas 
da ilha.

DIA 11 - CHANIA | ATENAS
No horário apropriado, entrega do carro no 
aeroporto para embarque no seu voo com destino 
a Atenas. Chegada em Atenas e conexão com seu 
voo internacional.

CÓD: A G G R 0 4 ATENAS | MYKONOS | SANTORINI | CRETA 

ILHAS DA GRÉCIA
10 NOCHES

• Explorar os tesouros arqueológicos de Creta 
bem como suas praias paradisíacas.

ATENAS

MYKONOS

SANTORINI

CHANIA

HERAKLION

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 INCLUÍDOSS
• 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);

• Passagens aéreas de Heraklion - Chania em classe econômica;

• Bilhetes de ferry entre as ilhas (Piraeus - Mykonos - Santorini 

- Heráclion);

• Aluguel de carros em Creta por 3 dias (Kia Picanto ou similar).

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos internacionais;

• 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.

ESTILO DE VIAGEM |

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):

CIDADE

ATENAS Hotel Acropol is  Hi l Hotel  Amalia

MYKONOS Hotel Viennoulas Garden Hotel Pet inos

SANTORINI Hotel New Haroula Hotel El  Greco

CRETA, CHANIA Hotel Kr i t i Hotel  Samaria

CRETA, HERAKLIO  Hotel  Marin Dream Hotel Olive Green

A PARTIR DE EUR 1.740 EUR 1.888
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