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O PACOTE INCLUÍ:  

•4 noites de hotel em Atenas  

•4 noites de hotel em Mykonos  

•3 noites de hotel em Santorini 

•3 noites de hotel em Rodes 

•Excursão de meio dia em Atenas  

•Passeio de barco de meio-dia na Caldera, em Santorini  

•Passagens de ferry-boat, Pireu-Mykonos / Mykonos-Santorini  

•Passagem aérea Santorini/ Rhodes / Atenas 

•Passeios mencionados no roteiro 

•Ingressos nos locais, durante as excursões  

•Todos os traslados conforme mencionados  

•Café da manhã diariamente 

  
 

DIA 1º: SÃO PAULO / ATENAS  

Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a Athenas 

 

DIA 2º:  / ATENAS  

Nosso representante esperará no aeroporto de Atenas para acompanhá-lo ao hotel escolhido.  

Aproveite o resto do dia como o desejar.  

 

Com assistência do nosso guia, você terá várias escolhas e orientações para aproveitar este tempo, com dicas 

de restaurantes, lugares  para ir etc. 

 

 

 Grécia      14 Dias    
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DIA 3º: ATENAS  

Depois do café da manhã, o dia começa com uma excursão panorâmica ao centro neoclássico de Atenas: à 

Universidade, à Academia e à Biblioteca Nacional. Passagem pelo largo da Constituição (Sintagma) onde se 

encontra o Monumento do Soldado Desconhecido, pelo Templo de Zeus, pelo Arco de Adriano e pelo Estádio 

Panatenéu. E claro, para finalizar seu passeio, visita à famosa Acrópole e ao Partenon. O resto do dia poderá 

desfrutar da cidade Com as dicas exclusivas da Principal Operadora Turística.  

 

DIA 4º: ATENAS / MYKONOS  

Pela manhã, será transferido até o porto de Piréu onde embarcará no ferry-boat para Mykonos. A sua chegada 

em Mykonos, será levado para o hotel escolhido. Desfrute do resto do dia, com as dicas exclusivas da 

Principal Operadora Turística.  

 

DIAS 5º, 6º & 7º MYKONOS  

Conheceremos neste tour, o lado mais autêntico de Mykonos em uma singular excursão de meio dia pela 

ilha. Passaremos pelo porto de São João para conferir a igreja e a cela onde o santo viveu. A seguir, desfrute 

de uma vista espetacular do aeroporto antes de seguir para a vila de Ano Mera. 

 

Passando por fazendas locais para dar uma espiada na vida na ilha. Conheceremos mais sobre tradições 

populares locais com um tour guiado pela fazenda Mykonian Spiti, onde é possível participar de atividades 

de cultivo tradicional e conhecer alguns animais. 

 

Visita as câmaras do monastério de Panagia Tourliani na praça do vilarejo e a feira ao ar livre. Teremos um 

saboroso almoço leve e depois saída de Ano Mera para visitar praias reservadas da região, como Kalo Livadi, 

Kalafati e Agia Anna, algumas das minas abandonadas, onde linhito era extraído do solo. 

 

Caminharemos pelas ruas estreitas de Maou, onde uma represa foi construída para dar conta das necessidades 

de irrigação da ilha. Retorno ao hotel. A noite aproveite para jantar em restaurantes que indicaremos no 

centro da linda Mykonos.e teremos dias livres para passear pela linda Mykonos. 

 

DIA 8º: MYKONOS / SANTORINI  

Após o café da manhã, transporte para o porto, para embarque no ferry-boat, direção Santorini. Após a sua 

chegada em Santorini, será levado para o hotel escolhido. Tarde livre para passear na encantadora Santorini. 

 

DIAS 9º & 10º: SANTORINI  

Dias de lazer em Santorini para admirar sua capital pitoresca, Fira, com suas casas caiadas, suas ruas estreitas, 

seus cafés e restaurantes ao ar livre, à beira do precipício, acessível por carros, teleférico ou por mulas.  

Aproveite também o seu passeio de meio dia em um barco tradicional para o Cruzeiro Caldera, passando 

pelas duas ilhas vulcânicas Nea Kameni e Palea Kameni, (parada nas fontes de águas quentes em tons de 

verde e amarelo), bem como pela ilha Tirássia. Jantar a bordo incluído. 

 

DIA11º: SANTORINI / RHODES 

Translado do Hotel para o aeroporto onde terá o vôo com destino a ilha de Rhodes. Chegando na ilha de 

Rhodes terá o traslado ao Hotel. O resto da tarde é livre para uma caminhada pela cidade antiga que fica ao 

redor do Castelo medieval, onde estão lojas e típicas tavernas e bares gregos. 
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12º & 13º dia:Rhodes 

Faremos um tour de 04 horas pela cidade medieval de Rodes (patrimônio mundial da UNESCO) é a maior e 

melhor preservada cidade fortificada da Europa! 

 

Quando os cavaleiros de Saint-John chegaram à ilha em 1309, decidiram construir esta impressionante 

cidadela. Os muros fortificados de 4 km, com muitas fortalezas e torres, são extremamente bem preservados. 

Existem apenas ruas pedonais dentro das muralhas.faremos um tour por suas encantadoras ruas pavimentadas 

e monumentos históricos. Passando por lugares históricos, tabernas, restaurantes e lojas. Teremos dias livres 

na maior ilha do arquipélago de Dodecaneso, aproveite para passear pelo centro da cidade antiga, o mercado 

e as características ruas, tudo em torno do castelo ou pode ir a uma das atrações que consta de nossas dicas 

na ilha de Rhodes. 

 

14º RHODES / ATENAS  

Transporte até o aeroporto para embarque com destino a Athenas. Após sua chegada será levado para o hotel 

escolhido em Atenas.  

 

DIA 15º: ATENAS  

Um passeio a Grécia antiga nesta viagem de um dia guiada à mágica Delfos. Conhecendo sobre o oráculo e 

descobrindo ruínas antigas, incluindo o anfiteatro e o Templo de Apolo. 

Delfos, localizado no esporão do Monte Parnaso. Chegada a Delfos e visita ao famoso teatro, onde teremos 

vistas espetaculares das montanhas circundantes e uma visão do mundo dos gregos antigos. Visita ao Templo 

de Apolo, o centro da Grécia Antiga e mais conhecido por seu famoso oráculo. 

 

Visite o Museu de Delfos, lar de um Cocheiro de bronze único, a Esfinge Naxiana e a Estátua de Antinoos, 

proporcionando uma visão incrível da cultura e história da Grécia Antiga. 

 

Faremos uma pausa para o almoço e visita o Santuário Athena Pronaia (dependendo da permissão da 

autoridade local), o local mais fotografado de Delfos. 

Retorno para Atenas pela bela vila montanhosa de Arachova, situada nas colinas das montanhas Parnassus..  

 

DIA 16: ATENAS / AEROPORTO  

De acordo com o horário do voo saída para o aeroporto de Atenas.  
 
Incluído: 
✓ Hoteis categoria turística superior 4* com café da manhã 

✓ 04 noites em Athenas / 04 noites em Mykonos  / 03 noites em Santorini / 03 noites em Rhodes 

✓ Passagem aérea saindo de São Paulo 

✓ Passagem aérea Santorini / Rhodes e Rhodes / Athenas 

✓ Tkts de Ferry: Athenas / Mikonos / Santorini 

✓ Passeios conforme mencionado no roteiro. Serviços privativo de transfer e tours 

✓ Guia local falando português / espanhol 

✓ Ingressos para as atrações mencionadas 

✓ Guia acompanhante para um mínimo de 15 pessoas participantes 
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Por pessoa parte terrestre e aérea 
Reservas Após 10 de 

agosto de 2022 
  Até 10 de agosto 

de 2022 
 Euro 3.990,00   Euro 3.490,00 

 
Taxas de embarque: Euro 190,00 
 

Financiamento em: 

12 x para reservas solicitadas até 10 de agosto de 2022  

10 x sem entrada para solicitadas após 10 de agosto de 2022 

Sujeito a reajuste para reservas solicitadas após 30 de agosto 
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