
 

Paraísos Escondidos – Grécia Lua de Mel 

8 dias / 7 noites 

 

 
 
Não há outro lugar no mundo como a Grécia. Único 

em sua história, seu charme e suas paisagens, o país 

seduz instantaneamente. Aproveite sua lua de mel em 

um dos países mais românticos do mundo – jante à 
dois em Mykonos, passeie pela Caldera em Santorini, e 

explore a icônica cidade de Atenas, e toda a história e 

cultura que ela carrega. 
 

A partir de 
USD 1.759,00 por pessoa em base dupla 

 

 

Destaques: 
 

 Chemise Just in Paradise; 

 Explore Atenas, a famosa capital da Grécia; 

 Passeie pela Caldera de Santorini 

 Jante à dois em Mykonos; 

 Conheça as ilhas vulcânicas de Nea Kameni e 

Palea Kameni; 

 Mimos de boas-vindas em Mykonos e 

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 

O dia começa com uma excursão em espanhol ao centro Neoclássico de Atenas. Este tour lhe dará a 

oportunidade de observar os contrastes que tornam Atenas uma cidade fascinante. Seu guia especializado 

irá levá-lo ao 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 

Pela manhã traslado para o porto de Pireus para embarque no barco rápido que o levará a ilha de 

Mykonos. Chegada e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre, aproveite para relaxar na praia do 

hotel e passear final do dia pelo centro da ilha e ter um jantar a dois em um dos charmosos restaurantes 

que a cidade oferece. 

 

4° dia – Mykonos 

Dia livre nesta fabulosa ilha. Aproveite para alugar uma scooter e desfrutar deste lugar de grandes 

contradições que dizem ter sido criado pelo sol e pela pedra. Lindas praias com muitas paradas 

obrigatórias, uma lista de sugestões de locais será entregue a você na sua chegada na Grécia. 

 

5° dia – Mykonos > Santorini 

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

Chegada e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre na ilha. Antes de sair para a primeira noite 

nesta ilha romântica aprecie os coquetéis do bar do seu hotel, acompanhado de uma belíssima vista. 

 

6° dia – Santorini 

Dia livre para realizar um passeio pela Caldera. Desfrute deste dia nas pequenas ilhas de Nea Kameni & 

Palea Kameni localizadas dentro da Caldera. 

 

7° dia - Santorini 

No dia livre admire a cidade com seu casario branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre à beira do 

precipício com uma vista de tirar o folego. Pela tarde realize um tour opcional pelas principais vinícolas 



de Santorini – em 2019, três vinícolas locais foram selecionados e incluídas entre as 100 melhores do 

mundo. 

 

8° dia – Santorini > Atenas 

No horário apropriado, traslado para o aeroporto para embarque no seu voo com destino a Atenas. 

Chegada em Atenas e conexão com seu voo internacional. 

Fim da viagem. 

 

  INCLUI 

 2 noites de hotel em Atenas – Hotel Elia Ermou ou similar – Quarto standard; 

 2 noites de hotel em Mykonos – Hotel Royal Myconian ou Myconian Imperial ou similar – Quarto com 

vista mar; 

 3 noites de hotel em Santorini – Hotel Astra Suites ou similar – Studio – vista da caldera; 

 Na chegada no hotel de Santorini: 

Frutas frescas e flores; 

Garrafa de vinho de Santorini; 

Quarto especialmente decorado com pétalas de flores, velas e koufeta (doce de amêndoa branca tradicional); 

Uma garrafa de champanhe e chocolates ao pôr do sol na segunda noite; 

Uso gratuito da área de relaxamento (sauna a vapor e banheira de hidromassagem) por 1 hora e meia. 

 Cesta de frutas e delicatessen locais no hotel em Mykonos; 

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

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

 Café da manhã diariamente; 

 Presente simbólico de boas-vindas; 

 Traslados conforme mencionados no itinerário; 

 Taxas; 

 Chemise Just in Paradise com olho 🧿. 

 
Tarifa não inclui: 

 

 Taxa de acomodação a ser paga diretamente aos hotéis pelos passageiros de €4 por noite/por quarto. 

 Bilhete aéreo Santorini/Atenas, a partir de €175 por pessoa. 

 

VALORES 
 

  Lua de Mel Clássica (Atenas, Mykonos e Santorini) 



Valores por pessoa Duplo 

29/04 – 16/05 & 01 – 31/10 1759  

17/05 – 06/06 & 17– 30/09 1890 

07/06 – 11/07 2079 

12/07 – 27/08 2199  

28/08 – 16/09 1990 

 

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

Hospedagens 

 ATENAS: Hotel Elia Ermou ou similar 

 MYKONOS: Hotel Royal Myconian ou Myconian Imperial ou similar  

 SANTORINI: Hotel Astra Suites ou similar 

 

 

Validade: até 30/09/22. 

 

 

  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. 

 

 

 

 

 


