
S1 - Atenas, Mykonos e Santorini
9 Dias/ 8 Noites

De Abril a Outubro
Início do programa sugerido: segunda-feira 

1o dia: Atenas 
Chegada em Atenas. O nosso representante ira ajudar com o translado ao Hotel. Resto do dia Livre.
Hospedagem: Atenas 

2o dia: Atenas
Tour Visita à cidade de Atenas - 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. 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 monu-
mental construída em 447aC durante a época de ouro de Péricles e dedicado a Deusa Atena irão deixá-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: Mykonos
Translado ao porto para o navio à ilha de Mykonos. Chegada em Mykonos e o noso representante ira ajudar 
com o translado para o Hotel. Resto do dia livre.
Desfrute de um drinque admirando o pôr do sol fantástico na “pequena Veneza’.
Hospedagem: Mykonos / Refeições: Café da manhã

4o dia: Mykonos
Dia livre em Mykonos. Aproveite essa fabulosa ilha caminhando pelas suas características ruas de pedra no 
centro “Hora”, durante o dia para compras e a noite para desfrutar de sua famosa vida noturna que geral-
mente acaba com o nascer do sol.
Hospedagem: Mykonos / Refeições: Café da manhã
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5o dia: Mykonos
Dia livre na ilha de Mykonos. Hoje poderá descobrir os seus típicos rodamoinhos e a arquitetura cycladica, 
passear pela “pequena Veneza”, relaxar em uma das famosas praias ou fazer um tour opcional à ilha de De-
los.
Opcional: Mykonos Delos: Navegue de Mykonos para Delos, que foi um centro religioso do Egeu e do com-
plexo de ilhas de Cyclades. Chegando em Delos, ira caminhar para o sitio das ruínas arqueológicas de um dos  
centros da antiguidade. Você ira conhecer o teatro antigo, o mercado, mosaicos únicos e claro os famosos 
leões que ainda guardam o lugar sagrado em que nasceu o Deus Apollo.  
Hospedagem: Mykonos / Refeições: Café da manhã

6o dia: Santorini
Translado ao porto para o navio à ilha de Santorini. Chegada em Santorini e o nosso representante ira ajudar 
com o translado para o Hotel. Resto do dia livre.
Hospedagem: Santorini / Refeições: Café da manhã

7o dia: Santorini
 Aproveite o dia livre na magnífica ilha de Santorini, famosa por suas vistas espetaculares. Não deixe de visitar 
OIA, uma vila conhecida por sua vista maravilhosa ao por do Sol que abraça o mar Egeu.
Hospedagem: Santorini / Refeições: Café da manhã

8o dia: Santorini
Dia livre em Santorini. Hoje poderá curtir um passeio pelas características casas brancas ao longo do penhasco 
em Fira ou visite a praia de areia vulcânica preta na praia de Kamari. Existe também o Cruzeiro opcional de 
um dia ao Vulcão.  
Opcional: Cruzeiro de um dia ao Vulcão- Cruzeiro à bordo da escuna motorizada “Pegasus”.  Navegue em volta 
da ilha de Santorini, passando pelas típicas casas brancas ao longo do penhasco. Chegando na ilha de Nea 
Kameni, ande pelo ainda ativo vulcão para uma vista a Caldera. Navegando ate a ilha de Palea Kameni, onde 
poderá nadar na baia de águas quentes do vulcão. Visita à ilha de Therasia para um tempo livre. Retorno ao 
porto de Athinios em Santorini a tarde, passando ao longo da vila de OIA.
Hospedagem: Santorini / Refeições: Café da manhã

9o dia: Retorno
Translado ao aeroporto com destino a Atenas onde terá sua conexão para o vôo de retorno ao país de ori-
gem.
Refeições: Café da manhã



Pacote Inclui
 • 8 noites em hotéis 
  • 2 noites Atenas
  • 3 noites Mykonos
  • 3 noites Santorini 
 • Todos os translados mencionados (privado em Atenas, mini van em Mykonos e Santorini)
 • Encontro com tour manager local para uma orientação no dia de chegada 
 • City tour em Atenas com Acropolis sem o museu, em Espanhol, 
  (suplemento disponível para guia em Português) 
 • 8 cafés da manhã (exceto categoria Economy, 5 cafés da manha)
 • Navio rápido entre Atenas & Mykonos 
 • Navio rápido entre Mykonos & Santorini 
 • Vôo de Santorini – Atenas
 • Taxas dos Hotéis e do vôo domestico mencionado

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

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


