
Paraísos Escondidos – Atenas, Mykonos e Santorini 

10 dias / 9 noites 

 

 
 

Quilômetros de costa marinha, ruínas branqueadas 

pelo sol, ilhas fantásticas – sob qualquer ângulo que a 
Grécia seja analisada, sua aldeia, sua cultura, sua 

paisagem, o resultado será superlativo. Banhada por 

alguns dos mares mais famosos da Europa e da Ásia – 
jônico, Mediterrâneo, Egeu, entre outros – a Grécia é 

um país de belezas naturais quase incontáveis. Os 

magníficos sítios arqueológicos não estão longe de 

esplêndidas praias e tavernas de atmosfera 
descontraída. Acrescente a isso uma população 

acolhedora e uma cultura surpreendentemente milenar, 

encantando aqueles que viajam ao país e que 
inevitavelmente anseiam por voltar. 

 

A partir de 
USD 1.495,00 por pessoa em base dupla 

 

 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Explore Atenas, a famosa capital da Grécia; 

 Conheça as belas praias da ilha de Mykonos; 

 Visite o imponente e histórico Parthenon; 

 Passeio de barco ao vulcão em Santorini com 

jantar incluído; 

 Navegue pela Caldera de Santorini; 

 Passeio guiado pela capital ateniense. 

 

 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Chegada em Atenas 

Após a chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido. 

Resto do dia livre. 

 

2° dia –Atenas: passeio de meio dia 

Café da manhã no hotel. 

 

Em horário combinado, início do passeio de meio dia para conhecer Atenas.  

 

Passagem pelo Estádio Panathenaico, onde foram realizados os primeiros jogos Olímpicos da era moderna 

em 1896 (breve parada). Continuação do passeio passando pelo parlamento guardado pelos Euzones em 

seus uniformes coloridos; pelo Templo de Zeus, Arco de Adriano, Academia, Universidade, Biblioteca 

Nacional e a praça da Constituição (Syntagma). Na Acrópole visitara as obras arquitetônicas da idade de 

Ouro de Atenas: A Propylea, o Templo de Atenas Nike, o Erechtheion, e finalmente “a harmonia entre 

o material e o espiritual”, o Parthenon. 

 

Tarde livre na cidade. 

 

3° dia – Atenas > Mykonos 

Café da manhã no hotel. 

 

Em horário combinado, traslado para o porto para embarque no ferry boat com destino a Mykonos. 

 

Chegada e traslado para o hotel. Resto do dia livre. 

 

4° dia - Mykonos 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para curtir a ilha. Desfrute deste lugar de grandes contradições que dizem ter sido criado pelo sol 

e pela pedra. 

 

Lindas praias, lojas deslumbrantes e uma vida noturna esfuziante contribuem para a sua fama. 

 

5° dia – Mykonos 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para desfrutar a ilha. 

 



6° dia –Mykonos > Santorini 

Café da manhã no  hotel. 

 

No horário indicado, traslado ao porto para embarque no barco rápido com destino a Santorini. 

 

Chegada e traslado ao hotel. 

 

7° dia - Santorini: passeio de barco 

Café da manhã no hotel. 

 

Saída do porto para navegar pela bela 'caldeira' de Santorini. 

 

O primeiro destino será o Palea Kameni, onde as famosas fontes termais estão localizadas – parada por 

30minutos. No tempo livre você poderá nadar nas fontes termais, as águas são misturadas com lama, 

possuem enxofre, ferro e outros metais provenientes do vulcão. Jantar a bordo. O final da excursão chega 

na hora do pôr do sol, quando as velas do barco são abertas e o sol mergulha no mar. O barco para logo 

abaixo da 

vila de Oia, onde você terá a chance de observar a luz do pôr do sol sob o céu violeta antes que a noite 

caia. 

 

Retorno ao porto. 

 

Após o desembarque, traslado ao hotel. 

 

8° dia –Santorini > Atenas 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para realizar alguma excursão opcional ou conhecer algumas das famosas praias com pedras 

vulcânicas de Santorini. 

 

9° dia –Santorini > Atenas 

Café da manhã no hotel. 

 

No horário apropriado, traslado para o porto para embarque no barco rápido com destino ao porto de 

Pireus. 

 

Chegada e traslado ao hotel. 

 

10° dia –Santorini > Atenas 



No horário apropriado, traslado para o aeroporto para embarque no voo Internacional. 

 

  INCLUI 

 3 noites de hotel em Atenas, com café da manhã; 

 3 noites de hotel em Mykonos, com café da manhã; 

 3 noites de hotel em Santorini, com café da manhã; 

 Meio dia de visita em regular da cidade de Atenas em Espanhol (Não inclui museu da Acrópole); 

 Bilhetes de ferry boat Pireus/Mykonos em classe econômica; 

 Bilhetes de barco rápido Mykonos/Santorini/Pireus em classe econômica; 

 Passeio de barco ao vulcão em Santorini com jantar incluído; 

 Traslados conforme mencionados no itinerário; 

 Capa de passaporte. 

 

Tarifa não inclui: 

 

 Passagem aérea e taxas; 

 Taxa de remessa ao fornecedor internacional; 

 Taxa de acomodação a ser paga diretamente aos hotéis pelos passageiros de €1,5 a €4 por noite/por 

quarto; 

 dependendo da categoria do hotel; 

 Entrada do vulcão em Santorini €5 por pessoa; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Refeições e ingressos de monumentos não especificados como incluído; 

 Refeições, alimentos e bebidas não explicitados como inclusos; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Inclui”. 

 

VALORES 
 

  Egeu I Atenas, Mykonos e Santorini 



Período Single Duplo Triplo 

24.06.22 a 03.07.22 3.249,00 1.975,00 1.665,00 

04.07.22 a 25.08.22 3.529,00 2.115,00 1.835,00 

26.08.22 a 27.09.22 3.249,00 1.975,00 1.665,00 

28.09.22 a 15.10.22 2.779,00 1.735,00 1.519,00 

16.10.22 a 31.10.22 2.329,00 1.495,00 1.325,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em euros (EUR) 

Hospedagens 

 ATENAS: Hotel Amalia – Café da manhã 

 MYKONOS: Hotel Petinus – Café da manhã  

 SANTORINI:Hotel El Greco – Café da manhã 

 
Período de estadia: até 31.10.22 

 

Suplementos: 

 Tour regular em Atenas incluindo museu da Acropolis - suplemento EUR 18,00 por pessoa. 

 Suplemento por pessoa para barco rápido Pireus – Mykonos a partir de EUR 20,00 

 Suplemento por pessoa para aéreo Atenas - Mykonos a partir de EUR 187,00 

 Suplemento por pessoa para aéreo Santorini – Atenas a partir de EUR 180,00 
 

Condições de cancelamentos temporárias (COVID-19): 

 

 Alterações e reservas ou cancelamentos devidos a COVID-19 não estão sujeitas a penalização se avisados até 7 

dias antes da data de chegada; 

 Circunstâncias relacionadas com a COVID-19 abrangidas pelas condições: interrupções e cancelamentos de 
transportes; avisos e restrições de viagens; avisos de saúde e quarentena; alterações à lei aplicável; e outras ordens 

governamentais como ordens de evacuação e encerramento de fronteiras; 

 Condições válidas apenas para este pedido; 

 O valor pago ficará 100% de crédito para utilizar em até 1 ano para qualquer viagem da sua agência. 

 
Política de cancelamento: 

 *Cada hotel tem suas regras de cancelamento e serão passadas de acordo com a data da viagem. 

 *A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 

 

IMPORTANTE: A informação detalhada acima está sujeita a mudanças sem aviso prévio. A operadora não se 
responsabiliza caso as informações acima não tenham sido observadas! 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 

A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  



Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 

  

Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 

sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 


