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Descritivo do programa, clique aqui 

ATHENAS, MYKONOS, SANTORINI & CRETA 

 Preços por pessoa em EUROS sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.   Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

12 noites incluindo: 

 03 (02+01) noites em Athenas no Capital Hotel—M Gallery (5*) , Deluxe room 

 03 noites em Mykonos no Hotel Myconian Avaton (5*), Pure with outdoor jacuzzi 

 03 noites em Santorini no Hotel Canaves Oia (5*), Classic suíte 

 03 noites em Creta no Hotel Elounda Beach (5*), Sea view classic room 

Café da manhã  Traslados de luxo, com assistência na chegada em Athenas 

City tour com Museo Novo em Athenas: privado com carro de luxo,  com guia em espanhol e entradas 

Hydrofoil em classe Platinum Athenas/Mykonos/Santorini/Creta 

Aéreo em classe econômica Creta/Athenas Seguro viagem Coris Vip 100 

Dbl Sgl Validade 2022 

6444 12156 17 Jul a 23 Aug 

6040 11349 24 Aug a 25 Sep 

5345 9993 26 Sep a 31 Oct 

Opcional: Suplemento aéreo Athenas/Mykonos, em classe econômica U$228 
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01º Dia – Athenas 

Chegada, recepção e traslado ao hotel. 

02º Dia – Athenas 

Saída para visita da cidade e o Museu Novo em privado em 

uma limusine com guia falando espanhol. Este circuito per-

mitirá observar o enorme contraste existente entre a capital 

da Grécia clássica e a cidade cosmopolita. Na Acrópolis po-

derá admirar o Templo de Atenea Nike e os Propileos. Visi-

taremos também o Arco de Adriano, o Parlamento com a 

Tumba ao Soldado Desconhecido e a cidade moderna de 

Atenas, o Palácio Real e o Estádio Olímpico onde se celebra-

ram os primeiros jogos Olímpicos. Tarde livre. 

03º Dia - Athenas/Mykonos 

Café da manhã e traslado ao porto para embarque em 

hydrofoil com destino a ilha cosmopolita de Mykonos.  Che-

gada e traslado ao hotel. Resto do dia livre para passear e 

conhecer a intenssa vida noturna da ilha.  

04º Dia - Mykonos 

Dia livre. 

05º Dia - Mykonos 

Dia livre. 

06º Dia - Mykonos/Santorini 

Café da manhã e traslado ao porto para embarque em 

hydrofoil com destino a Santorini.  Chegada e traslado ao 

hotel. Resto do dia livre. 

07º Dia - Santorini 

Dia livre. Aproveite para visitar a Cidade de Fira, centro da 

ilha com suas casinhas brancas ou o pequeno povoado de 

Oia onde poderá apreciar o inesquecível por do sol. 

08º Dia - Santorini 

Dia livre. 

09º Dia - Santorini/Creta 

Café da manhã e traslado ao porto para embarque em 

hydrofoil com destino a Creta.  Chegada e traslado ao hotel. 

Resto do dia livre. 

10º Dia - Creta 

Dia livre.  

11º Dia - Creta 

Dia livre. 

12º Dia - Creta/Athenas 

Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com 

destino a Athenas.  Chegada e traslado ao hotel. Resto do 

dia livre. 

13º Dia - Athenas 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nos-

sos serviços. 

ATHENAS, MYKONOS, SANTORINI & CRETA 


