Grécia

Itinerário

Grécia, Tudo Incluído

Itinerário
1º dia (sábado): Lisboa ou 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. Chegada a Atenas, assistência e transporte ao hotel.
Alojamento.
Saídas do Porto 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 às
facilidades do regime Tudo Incluido.

2º ao 7º dia (domingo a 6ª-feira): Praia (TI)
Estadia no hotel escolhido em regime de tudo incluido.
8º dia (sábado) : Praia | Lisboa ou Porto (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte para o aeroporto e embarque com
destino a Lisboa ou Porto, em voo da Companhia Aérea Aegean. Fim da viagem e dos nossos serviços.
Refeições no itinerário: P – Pequeno-almoço | TI – Tudo Incluido

Regime Tudo Íncluido “Termos & Condições”:
Hotel Golden Coast - http://www.goldencoast.gr/en/all-inclusive-en
Kinetta Beach Resort – consulte-nos.
Voos previstos:
Lisboa
A3 721 LISATH 1225 1820
A3 720 ATHLIS 0910 1135
Porto
A3 725 OPOATH 2335 #0525
A3 724 ATHOPO 2045 2300

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.
- 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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