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S4 - Atenas, Paros, Ios e Mykonos
12 Dias / 11 Noites 

De Abril a Setembro
Inνcio do programa sugerido: segunda-feira

1o dia: Atenas 
Chegada em Atenas. O nosso representante ira dar assistência com o seu traslado ao 
Hotel. Resto do dia livre.
Hospedagem: Atenas

2o dia: Atenas
Tour Visita à cidade de Atenas e Acropolis. Após o café da manha, a nossa visita à cidade 
de Atenas ira mostrar as atrações da cidade, começando com uma volta panorâmica no 
centro. No caminho iremos ver o Odeão de Herodes Atticus e o Templo de Zeus e em 
seguida para a praça da Constituição (Syntagma) onde iremos ver a guarda presidencial 
(Evzonos) na frente do parlamento grego e do Tumulo do soldado desconhecido. Continu-
ando à residência presidencial e o estádio Panathinaikos onde se realizaram as primeiras 
olimpíadas da era moderna em 1896, originalmente construído em 329aC. A nossa visita 
à Acrópolis e Parthenon, a grande obra monumental construída em 447aC durante a época 
de ouro de Péricles e dedicado a Deusa Atena irão deixa los encantados. O resto da tarde 
é livre para explorar a cidade de Atenas, (Thission, Plaka e Monastiraki), com agradáveis 
notas da época antiga, tudo localizado ao redor de Acrópolis.
Hospedagem: Atenas | Refeições: Café da manhã

3o dia: Paros
Traslado para o porto para o navio com destino a Ilha de Paros. Chegada na ilha e traslado 
para o Hotel. Aproveite o resto do dia para ter uma primeira impressão da ilha.
Hospedagem: Paros | Refeições: Café da manhã

4o & 5o dia: Paros
Aproveite esses dias livres para explorar as incríveis praias, a arquitetura tradicional 
Cycladica, as delicias gastronômicas e a surpreendente vida noturna da ilha. A ilha de 
Paros possui praias para todos os gostos – famílias, esportes aquáticos (Paros é sinôni-
mo de Wind surfing), casais de lua de mel e baladeiros ... todos podem achar o seu ponto 
predileto ou uma praia de areia dourada. Na capital da ilha -  Parikia, uma vila tradicional 
com arquitetura Cycladica, casas brancas com portas e janelas azuis, dão um ambiente 
alegre a ilha. Existem varias típicas Tavernas (restaurantes) onde se pode ter almoço 
e jantar e também uma vida noturna intensa com os barzinhos e a vida noturna... Não 
esqueça de prestar uma visita à principal igreja Bizantina da cidade chamada “Panagia 
Ekatontapiliani” que literalmente significa “a igreja das 100 portas” que se diz ter sido fun-
dada por Santa Helena, a mãe do romano imperador Constantino o Grande. Também visite 
as ruínas do castelo medieval construído quase inteiramente da mármore dos destroços 
de um templo antigo.
Hospedagem: Paros | Refeições: Café da manhã



6o dia: Ios
Traslado para o porto para o Navio com destino a Ilha de Ios. Chegada na ilha e traslado 
para o Hotel. Aproveite o resto do dia para ter uma primeira impressão da ilha.
Hospedagem: Ios | Refeições: Café da manhã

7o & 8o dia: Ios
Ios é uma ilha bem conhecida por suas praias e também pela bem tolerante e ativa 
vida noturna ate o por do sol, mas Ios tem muito mais a oferecer. Sendo a ilha da mãe 
de Homero, e com a sua tumba na parte do extremo norte da ilha, merece uma visita. O 
centro da ilha “hora”, e uma vila Cycladica pitoresca com rodamoinhos características 
e casas brancas com ruelas estreitas e caminhos que a fazem inacessível aos carros. 
Durante o dia, a vila é bem tranqüila e a noite concentra todos os bares e discos na ilha, 
sendo o local para estar de noite para desfrutar da vida noturna. Ios possui maravilhosas 
praias como Mylopotas que atrai turismo jovem e Manganari que foi o cenário de filmes 
como o “Big blue”. 
Hospedagem: Ios | Refeições: Café da manhã

9o dia: Mykonos
Translado ao porto para o navio à ilha de Mykonos. Chegada em Mykonos e o nosso 
representante irá dar assistência com o traslado ao Hotel. Resto do dia livre é livre para 
descobrir o cosmopolita centro de Mykonos e explorar algumas praias. Desfrute de um 
drinque admirando os visuais deslumbrantes do pôr do sol na “pequena Veneza”.
Hospedagem: Mykonos | Refeições: Café da manhã

10o dia: Mykonos
Dia livre em Mykonos. Aproveite o clima cosmopolita dessa ilha espetacular do “jet-
set”. Caminhe pelas ruas de paralelepípedos do pitoresco centro “hora” num livre dia de 
lazer ou de compras durante o dia e a noite, tenha um sabor da famosa vida noturna de 
Mykonos que geralmente acaba com o nascer do sol. Ou poderá participar de um tour 
opcional que temos para oferecer. As opções variam de acordo com os seus gostos. Veja 
a sessão tours opcionais*
Hospedagem: Mykonos | Refeições: Café da manhã

11o dia: Mykonos
Segundo dia livre na ilha de Mykonos. Hoje terá a oportunidade de explorar a ilha com 
uma variada e excelente seleção de praias e “beach bars” ou ter a oportunidade de visitar 
a ilha de Delos. A ilha de Delos é um dos mais importantes sítios arqueológicos, mitoló-
gico e histórico da Grécia. A ilha de Delos era um sagrado santuário durante um milênio 
antes da mitologia Olímpica Grega tela feito o local de nascimento do Deus Apolo e Ar-
temis.  Alternativamente os típicos rodamoinhos e a característica arquitetura cycladica, 
são muito pitorescos, exclusivos e cheios de charme. Caminhadas infinitas nas estreitas 
ruelas do centro irão desvendar muitas surpresas e tesouros. Desfrute de um drinque ou 
aperitivo em um dos vários bares, e a noite espera à ser conquistada...
Hospedagem: Mykonos | Refeições: Café da manhã



12o dia: Retorno
Translado ao aeroporto com destino a Atenas onde terá sua conexão para o vôo de 
retorno ao país de origem.
Refeições: Café da manhã

Pacote Inclui:
• 11 noites de hospedagem em Hotéis da categoria de sua escolha
• 2 noites Atenas
• 3 noites Paros
• 3 noites Ios 
• 3 noites Mykonos
• Todos os traslados mencionados (privado em Atenas e mini van em Paros, Ios e Mykonos)
• Encontro com tour manager local para uma orientação no dia de chegada 
• City tour em Atenas e Acropolis, sem o museu (fechado as Segundas), com guia oficial 
 em Espanhol (suplemento disponível para guia em Português).
• 11 refeições: 11 cafés da manhã 
• Navio entre Atenas - Paros
• Navio entre Paros - Ios 
• Navio entre Ios - Mykonos
• Vôo entre Mykonos - Atenas
• Taxas dos Hotéis e do vôo doméstico mencionado

Excluídos:
-  Serviço de acompanhante durante o itinerário 
-  Assistência com bagagens
-  Gorjetas
-  Excursões opcionais 

Notas:
-  Suplementos disponíveis para city tour em Atenas em Português, traslados privados e 
 categorias superiores nos navios - veja tarifa

 


