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

DIA 2 - ATENAS
O dia começa com uma excursão en 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”, Parthenon. Tarde livre na 
cidade. 

DIA 3 - ATENAS | MYKONOS
Pela manhã traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a ilha de 
Mykonos. Chegada e traslado para o hotel escolhido. 
Resto do dia livre para atividades independentes. 

DIA 4 - 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 5 - MYKONOS  | SANTORINI 
No horário indicado, traslado para o porto para 
embarque no barco rapido com destino a Santorini. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido. Resto 
do dia livre na ilha. Antes de sair para a primeira 
noite nesta ilha romantica aprecie os coqueteis do 
bar Senses do seu hotel, chic e unico.

DIA 6 - SANTORINI
Dia livre para realizar um passeio pela Caldera. 
Desfrute deste dia nas pequenas ilhas de Nea Kameni 
& Palea Kameni localizadas dentro da Caldera. 

DIA 7 - SANTORINI 
No dia livre admire a cidade com seu casario branco, 
suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre a beira do 
precipício com uma vista de tirar o folego. Pela tarde 
realize um tour opcional pelas principais vinicolas 
de Santorini, em 2019 tres vinilocas locais foram 
selecionadas e incluidas entre as 100 melhores do 
mundo.
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LUA DE MEL NA GRÉCIA
7 NOITES ATENAS

MYKONOS

SANTORINI

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 ferry entre as ilhas (Piraeus - Mykonos - Santorini);

• 1 garrafa de vinho e delicatessen locais no hotel em Santorini

• Cesta de frutas e delicatessen locais no hotel em Mykonos;

• Presente simbolico de boas vindas para os noivos entregue 

no hotel em Atenas. 

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.

• Alugar um barco para explorar Mykonos ou Santorini;

• Visitar o Museu da Acrópole.

SAÍDAS: Diárias de Abril a Outubro

ESTILO DE VIAGEM  |

IMPERDÍVEL

DIA 8 - 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.

Hotéis previstos (ou similares):

CIDADE

ATENAS Hotel El ia Ermou

MYKONOS Hotel Royal Myconian

SANTORINI Hotel Andronis

A PARTIR DE EUR 2.040
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