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Atenas & Mykonos

Itinerário
1º dia: Lisboa | Atenas
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Atenas em
voo directo da Companhia Aérea Aegean. Chegada, assistência e transporte ao hotel seleccionado. Alojamento.
2º dia: Atenas (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para actividade de caracter pessoal. Alojamento.
Descubra Atenas e seus arredores, participando nas várias excursões organizadas localmente.
3º dia: Atenas | Mykonos (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte para o Cais de Pireo para embarque com
destino a Mykonos (duração apróx. 5h). Chegada, transporte ao hotel. Alojamento.
4º ao 6º dia: Mykonos (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para actividades de caracter pessoal. Alojamento.
7º dia: Mykonos | Atenas (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte para o cais para embarque com destino a
Atenas (duração apróx. 5h). Chegada ao Cais de Pireo, transporte ao hotel e alojamento.
8º dia: Atenas | Lisboa (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte para o aeroporto de Atenas e embarque em voo
da Companhia Aérea Aegean, com destino a Lisboa. Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.
Refeições no itinerário: P – Pequeno-almoço | A – Almoço | J- Jantar | TI – Tudo Incluido

Alojamentos previstos (ou similares)
Categoria

Atenas

Opção A

Hotel Oscar

Opção B

Hotel Stanley

Opção C

Radisson Blu Park

Mykonos
Vienoula's Garden
ou
Vanilla
ou
New Aeolos
ou similar
Giannoulaki Village
ou
Rhenia
ou similar
Giannoulaki Village
ou
Rhenia
ou similar

Visitas opcionais
Meio dia de visita a Atenas
Saidas diárias (de manhã). Tour regular com guia local oficial em idioma espanhol.
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a Acrópole. A visita inclui: Estadio do Panatenaico, onde foram
celebrados os primeiros Jogos Olimpicos da era moderna (1896); as avenidas mais emblemáticas da cidade; o
Parlamento, onde poderá assistir ao emblemático render da guarda; o Museu da Moeda; a Catedral Católica; o
conjunto arquitectónico em estilo neoclássico da Academia , Universidade e Biblioteca Nacional; o Arco de Adriano e o
recinto arqueológico da Acrópole.
Adulto 62 € | Criança (2-8) 42 €
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Meio dia de visita a Atenas & Museu da Acrópole
Saidas diárias (de manhã). Tour regular com guia local oficial em idioma espanhol.
Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a Acrópole. A visita inclui: Estadio do Panatenaico, onde foram
celebrados os primeiros Jogos Olimpicos da era moderna (1896); as avenidas mais emblemáticas da cidade; o
Parlamento, onde poderá assistir ao emblemático render da guarda; o Museu da Moeda; a Catedral Católica; o
conjunto arquitectónico em estilo neoclássico da Academia , Universidade e Biblioteca Nacional; o Arco de Adriano e o
recinto arqueológico da Acrópole. Visita ao Museu da Acrópole.
Adulto 77 € | Criança (2-8) 59 €
Cruzeiro de 1 dia às Ilhas de Egina, Poros e Hydra com almoço (exclui bebidas)
Saidas diárias. Tour regular com assistência local em vários idiomas.
Saida do Cais de Pireo com destino à Ilha de Egina, conhecida por sua rica história, plantações de pistachio e
pitorescas vilas costeiras. Aqui, poderá visitar na aldeia de Santa Marina o majestoso templo construído em
homenagem à deusa Aphaia e a igreja de St. Nectarios, conhecida pela sua impressionante arquitetura bizantina .
Segue-se a Ilha de Poros. A sua capital, a cidade de Poros, um labirinto de rua estreitas, situa-se entre florestas de
pinheiros verdes e plantações de limão, que lhe conferem uma aroma inesquecivel. Aqui poderá subir à torre do sino
da cidade e obter vistas inesquecíveis.
A ultima paragem será na Ilha de Hidra, musa de artesãos, pintores e fotógrafos. A sua arquitetura única, as águas
cristalinas, o artesanato e as lojas de joias e arte conferem-lhe caracteristicas únicas. Tente explorar a ilha no meio de
transporte local: o burro.
Adulto 86 € | Criança (3-10) 64 €

Importante
- Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por parte da companhia aérea.
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior.
- Os preços em cama extra são válidos desde que partilhando o quarto duplo com 2 adultos (máximo uma cama extra
por quarto). Capacidade máxima dos quartos: 3 pessoas (3 adultos ou 2 adultos + 1 criança).
- Os preços estão sujetos a aumentos devido a flutuações cambiais, aumentos dos preços do combustivel ,taxas
portuarias, entradas em monumentos, ou outros serviços impostos pelo Governo Grego.
- Minimo 2 participantes
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