Grécia

Itinerário

Atenas, Mykonos & Santorini

Tabela de preços para outras tiplogias de quarto:
Hoteis

Periodo

Duplo

Triplo

Quadrúplo

1ª criança 2ª criança
(2-11 anos) (2-11anos)

Pacote base Atenas (voo Porto/Atenas/Porto + transferes + estadia de 2 noites)
Hotel Golden City
(quarto quadruplo)
Capacidade Min/Máx: 2 adultos +
2 crianças ou 3 adultos + 1
criança ou 4 adultos
Novotel
(quarto standard)
Capacidade Min/Máx: 2 adultos
ou 3 adultos ou 2 adultos + 2
crianças

30 Jun-06 Jul

625 €

625 €

625 €

585 €

585 €

07-13 Jul + 15-22 Set

649 €

649 €

649 €

605 €

605 €

14 Jul-07 Set

669 €

669 €

669 €

629 €

629 €

08-14 Set

655 €

655 €

655 €

615 €

615 €

30 Jun-06 Jul

720 €

675 €

470 €

470 €

07-13 Jul + 15-22 Set

745 €

695 €

490 €

490 €

14 Jul-07 Set

769 €

719 €

515 €

515 €

08-14 Set

755 €

705 €

499 €

499 €

90 €

160 €

90 €

160 €

90 €

160 €

270 €

270 €

299 €

299 €

350 €

355 €

399 €

399 €

nd

Extensão a Mykonos (Ferry Atenas/Mykonos + transferes + estadia de 2 noites)
Hotel San Marco
30 Jun-06 Jul + 25 Ago-07 Set
490 €
(Junior suite)
07 Jul-24 Ago
580 €
Capacidade Min/Máx: 2 adultos
nd
nd
ou 2 adultos + 1 criança ou 2
08-22 Set
410 €
adultos + 2 crianças
Extensão a Santorini (Ferry Mykonos/Santorini + Santorini/Atenas + transferes + estadia de 2 noites)
Hotel Okeanis Beach
30 Jun-20 Jul + 25 Ago-22 Set
270 €
270 €
270 €
(quarto quadruplo)
21
Jul-24
Ago
299
€
299
€
299 €
Capacidade Min./Máx: 4 pessoas
Splendour Resort
30 Jun-13 Jul + 01-22 Set
350 €
350 €
350 €
(Suite familiar)
14 Jul-31 Ago
399 €
399 €
399 €
Capacidade Min./Máx: 4 pessoas

Suplementos para Meia Pensão (pessoa/noite):
- Mykonos
Hotel Vienoula's Garden: ND
Hotel Giannoulaki Village: ND
Hotel Aphrodite Beach: ND
Hotel San Marco: adulto = 35 € | criança (2-11 anos) = 24€
- Santorini
Splendour Resort: adulto = 22€ | criança (7-11 anos) = 12€
Hotel Mediterranean White: adulto = 21€ | criança (6-11 anos) = 12€
Hotel Okeanis Beach: adulto = 20€ | criança (2-11 anos) = 11€
Hotel Glaros: ND

Itinerário
1º dia (sábado): Porto | Atenas
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Atenas em voo directo da
Companhia Aérea Aegean. Noite a bordo.
Nota: comparência no aeroporto na noite de sábado cerca das 21h para check in. Noite a bordo. À chegada ao hotel, na manhã de
domingo, terá acesso imediato aos quartos bem como direito a pequeno-almoço.
2º dia (domingo): Atenas (P)
Chegada, assistência e transporte ao hotel seleccionado. Dia livre para actividade de caracter pessoal.
Descubra Atenas e seus arredores, participando nas várias excursões organizadas localmente.
3º dia (2ª-feira): 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 dia (3ª-feira): Mykonos (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para actividades de caracter pessoal. Alojamento.

5º dia (4ª-feira): Mykonos | Santorini (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte para o cais para embarque com destino a Santorini (duração
apróx. 2h30). Chegada, transporte ao hotel. Alojamento.
6º dia (5ª-feira): Santorini (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para actividades de caracter pessoal. Alojamento.
7º dia (6ª-feira): Santorini | Atenas (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte para o cais para embarque com destino a Atenas. Chegada
ao Cais de Pireo, transporte ao hotel. Alojamento.
8º dia (sábado): Atenas | Porto (P)
Pequeno-almoço. 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

Visitas opcionais
Meio dia de visita a Atenas - Adulto 62 € | Criança (2-8) 45 €
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.
Meio dia de visita a Atenas & Museu da Acrópole - Adulto 75 € | Criança (2-8) 60 €
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.
Cruzeiro de 1 dia às Ilhas de Egina, Poros e Hydra com almoço (exclui bebidas) - Adulto 89 € | Criança (3-10) 65 €
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.
Importante
- ND – não disponível.
- 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.
- Imposto Turistico (cobrado directamente aos clientes nos hoteis à chegada) em vigor desde 1 Jan 2018 – lei 4389/2016: 5* = 4 €
quarto/noite | 4* = 3 € quarto/noite | 3* = 1.50 € quarto/noite.
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