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S6 – Atenas, Rhodes e Patmos
10 Dias / 9 Noites 

De Maio a Setembro
Início do programa: Quartas e Sábados (sujeito a alteração)

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 panorâ-
mica 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 presi-
dencial (Evzonos) na frente do parlamento grego e do Tumulo do soldado desconhecido. 
Continuando 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: Rhodes
Translado ao aeroporto para o vôo com destino a ilha de Rhodes. Chegando em Rhodes, 
o nosso representante irá dar assistência com o traslado ao Hotel. O resto do dia é livre 
para obter as primeiras impressões dessa ilha diversificada. Faca uma caminhada pela 
antiga cidade que esta ao redor do castelo medieval e tenha um coquetel ou um autenti-
co prato caseiro típico Grego em uma taverna.
Hospedagem: Rhodes | Refeições: Café da manhã

4o & 5o dia: Rhodes
Dias livres em Rhodes. A maior ilha do arquipélago Dodecaneso, também conhecida 
como a ilha dos cavaleiros. Explorar a cidade medieval antiga da ilha, preservada dentro 
e em torno das muralhas de um castelo veneziano, construído pelos cavaleiros de São 
João no século 14. Um Patrimônio Mundial da UNESCO. A cidade de Rhodes esta locali-
zada no extremo norte da ilha e é considerada uma das mais bem preservadas cidades 
medievais na região do Mediterrâneo. Descubra a cidade velha, o mercado e os gostos e 
sons desta bela ilha.
Hospedagem: Rhodes | Refeições: Café da manhã

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



7o & 8o dia: Patmos
Patmos é uma pequena ilha no Mar Egeu com uma grande importância religiosa e turísti-
ca. Ela tem se evoluído durante os séculos mas nunca perdeu a sua tranqüilidade fazendo 
com que seus visitantes retornem freqüentemente na ilha. A importância religiosa de 
Patmos vem da religião Cristã, pois é o local donde foi dada e registrada à São João uma 
visão de Jesus conhecida como o Apocalipse. Você pode visitar a “caverna da Apoca-
lipse” em que ele recebeu a revelação e o monastério de São João o Teólogo que agora 
fazem parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. Alem de sua importância religiosa, as 
suas características tradicionais bem mantidas, oferecem fantásticas praias e restauran-
tes que proporcionam tranqüilidade a essa empolgante ilha.
Hospedagem: Patmos | Refeições: Café da manhã

9o dia: Patmos e retorno com Navio
Aproveite o ultimo dia na ilha e tenha o traslado para o porto no final da tarde para 
embarcar no navio de volta para Atenas. Pernoite na cabine do navio de acordo com a 
sua reserva.
Hospedagem: Navio | Refeições: Café da manhã

10o dia: Retorno
Chegada no porto de Pireus pela manha, desembarque e traslado para o aeroporto para 
o vôo de volta ao seu pais de origem.

Pacote Inclui:
• 8 noites de hospedagem em Hotéis da categoria de sua escolha
• 2 noites Atenas
• 3 noites Rhodes
• 3 noites Patmos
• 1 noite em cabine de navio de acordo com a sua reserva
• Todos os traslados mencionados (privados em Atenas e Rhodes e não-privados em Patmos)
• 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).
• 8 refeições: 8 cafés da manhã 
• Vôo entre Atenas - Rhodes 
• Navio entre Rhodes - Patmos
• Navio entre Patmos – Atenas em cabina  
• Taxas dos Hotéis e do vôo doméstico mencionado

Excluídos:
-  Serviço de acompanhante durante o itinerário 
-  Assistência com bagagens
-  Refeições e bebidas a bordo do navio
-  Gorjetas

-  Excursões opcionais 

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


