09 DIAS / 08 NOITES
Chegada em Atenas em 2022:
diariamente de 01 de Junho até 30 de Setembro

O Programa Inclui
Grécia

• 3 noites alojamento em Atenas
• 3 noites alojamento em Skiathos
• 2 noites alojamento em Skopelos
• Meio-dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes aéreos Atenas – Skiathos – Atenas em classe
econômica
• Bilhetes de barco Skiathos – Skopelos – Skiathos em
classe econômica
• Guia profissional em Espanhol durante as visitas guiadas
• Entradas aos sítios arqueológicos
• Todos os traslados segundo o itinerário
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Português durante a
estadia (Contato –Whats’ app)
• Impostos hoteleiros * (ver página 120)
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ITINERÁRIO
DIA 1: ATENAS
Na sua chegada, você será recebido e transferido para o
hotel escolhido. Resto do dia livre.

MMA

M IA

quem quer fazer mais do que ficar na praia o dia todo. A
ilha, famosa pelo filme “Mamma Mia”, tem belas praias e
florestas exuberantes.

DIA 2: ATENAS / SKIATHOS
No horário indicado, translado para o aeroporto para
embarcar no seu voo com destino a ilha de Skiathos.
Chegada e traslado ao hotel escolhido.

DIA 7: SKOPELOS / SKIATHOS / ATENAS
No horário indicado, traslado para o porto para embarcar no
ferry para seu regresso a ilha Skiathos. Após a sua chegada,
traslado ao aeroporto da mesma ilha para embarcar no seu
voo com destino Atenas. Após a chegada, você será recebido
e transferido para o hotel escolhido. Resto do dia livre.

DIAS 3 & 4: SKIATHOS
Dias livres para desfrutar de Skiathos, a ilha mais popular
das Espóradas: com mais de 60 praias, incluindo a praia de
Koukounaries, classificada como uma das melhores do mundo.
À noite, a cidade de Skiathos se empolga de vida com suas
maravilhosas tabernas, bares e artistas de rua para entretê-lo.
DIA 5: SKIATHOS / SKOPELOS
No horário indicado, traslado para o porto e embarque no
ferry que o levará a ilha de Skopelos. Chegada e traslado ao
hotel escolhido.
DIA 6: SKOPELOS
Dia livre na ilha mágica de Skopelos: descrita coma
charmosa, emocionante e sofisticada, animada e tranquila.
Considerada uma esmeralda brilhante do mar Egeu,
Skopelos é uma ilha para todos os gostos, ideal para

DIA 8: ATENAS
Pela manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e a
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Portão de Adriano, Estádio Panatenáico e outros míticos
monumentos. Finalizando o tour panorâmico, visitaremos
a espetacular Acrópole. Tarde livre.
DIA 9: ATENAS / AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque
no seu voo de partida.

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMEIRA 4*
Preços em € Euros por pessoa para 2022

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

1.820 €

1.276 €

1.130 €

2.450 €

1.590 €

1.550 €

JULHO

1.915 €

1.345 €

1.185 €

2.712 €

1.730 €

1.715 €

AGOSTO

2.058 €

1.420 €

1.236 €

2.885 €

1.780 €

1.780 €

JUNHO / SETEMBRO
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