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ROTA HERÓICA

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada em Atenas em 2020: 
diariamente a partir de 01 de Abril até 15 de Outubro

ITINERÁRIO

DIA 1: ATENAS
Na sua chegada, você será recebido e transferido para o hotel 
escolhido. Resto do dia livre.

DIA 2: ATENAS
Pela manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e a Academia 
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Portão de Adriano, 
Estádio Panatenáico e outros míticos monumentos.
Finalizando o tour panorâmico, visitaremos a espetacular 
Acrópole. Tarde livre.

DIA 3: ATENAS / MYKONOS
No horário indicado, traslado para o porto de Piraeus e 
embarque no barco que o levará a Mykonos. Chegada e 
traslado para o hotel escolhido.

DIA 4: MYKONOS
Dia livre para desfrutar do sol, do mar com suas praias 
maravilhosas, assim como sua incrível vida noturna.

DIA 5: MYKONOS / SANTORINI
No horário indicado, traslado para o porto e embarque no 
barco rápido com destino a Santorini. Chegada e traslado para 
o hotel escolhido.

DIA 6: SANTORINI
Dia livre na mágica ilha de Santorini, acreditada por muitos 
como o Continente da Atlântida Perdida. Desfrute de um 
cruzeiro (incluído no seu pacote) pela Caldera, o vulcão e 
suas águas termais. Durante o cruzeiro aproveitem os petiscos 
gregos e o vinho local também incluídos.

DIA 7: SANTORINI / CRETA
No horário indicado, traslado para o porto e embarque no 
barco rápido com destino a Heraklio (Creta). Chegada e 
traslado para o hotel escolhido.

DIA 8: CRETA
Dia livre para explorar esta linda ilha, a maior de todas as 
ilhas gregas. As cidades de Heraklio, Ágios Nikolaos, Chania, 
Elounda, Rethymno e o desfiladeiro de Samaria são somente 
algumas das atrações de Creta. Tesouros arqueológicos, 
ruínas e museus magníficos, praias esplendidas e restaurantes 
fabulosos fazem de Creta um local completo para suas férias.

DIA 9: CRETA / RODAS
No horário indicado traslado para o aeroporto e embarque no 
seu voo para Rodas. Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 10: RODAS
Dia livre na famosa ilha das rosas. Situada na parte sudeste 
do Mediterrâneo, é um local muito turístico, oferecendo aos 
seus visitantes uma combinação de grande história, praias 
maravilhosas e uma variada vida noturna e lojas fascinantes. 
Não perca a oportunidade de visitar a Antiga cidade medieval 
e o Castelo dos Cavaleiros.

DIA 11: RODAS / ATENAS
No horário indicado, traslado para o aeroporto para 
embarque no voo de regresso para Atenas.
Na sua chegada, recepção pelo nosso assistente e traslado ao 
hotel escolhido. Resto do dia livre.

DIA 12: AEROPORTO
Café da manhã no hotel e de acordo com o seu voo de saída, 
checkout e embarque no seu voo de partida.

Grécia
• 3 noites alojamento em Atenas
• 2 noites alojamento em Mykonos
• 2 noites alojamento em Santorini
• 2 noites alojamento em Creta
• 2 noites alojamento em Rodas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de barco Piraeus – Mykonos – Santorini 
– Creta em classe econômica
• Bilhetes aéreos Creta – Rodes – Atenas em classe 
econômica
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini 
com jantar, bebidas e traslados incluídos desde 
para o hotel
• Guia profissional em Espanhol durante as visitas 
guiadas
• Entradas e visitas aos sítios conforme itinerário
• Todos os traslados segundo o itinerário (sendo 
os traslados de chegada e saída com assistência em 
Português)
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Português 
durante a estadia (Contato –Whats’ app)
• Impostos hoteleiros * (ver página 120)

O Programa Inclui

Preços em €  Euros por pessoa para 2020

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMEIRA 4*

Single Duplo Triplo Single Duplo Triplo

 ABRIL / MAIO / OUTUBRO 2.704 € 1.955 € 1.850 € 3.255 € 2.238 € 2.040 €

 JUNHO / SETEMBRO 3.071 € 2.194 € 1.973 € 3.580 € 2.464 € 2.234 €

 JULHO / AGOSTO 3.305 € 2.340 € 2.075 € 3.667 € 2.520 € 2.291 €

 


