MUSAS FELIZES
O Programa Inclui
Grécia

• 4 noites alojamento em Atenas
• 2 noites alojamento em Santorini
• 2 noites alojamento em Mykonos
• Circuito clássico de 3 dias “Olímpia & Delfos” em
meia pensão em hotéis de Categoria Turística (na
categoria 3*) ou Categoria Primeira (nas categorias
4* /5*)
• Meio-dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de barco Piraeus / Santorini / Mykonos /
Piraeus – em classe econômica
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
com jantar, bebidas e traslados incluídos desde para
o hotel
• Guia profissional em Espanhol durante as visitas
guiadas
• Entradas e visitas aos sítios conforme itinerário
• Todos os traslados segundo o itinerário (sendo
os traslados de chegada e saída com assistência em
Português)
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Português
durante a estadia (Contato –Whats’ app)
• Impostos hoteleiros * (ver página 120)

11 DIAS / 10 NOITES
Chegada em Atenas em 2022: de Abril a Junho e no mês de Outubro cada
Domingo, Segunda & Terça. Operação diária de Julho até Setembro

ITINERÁRIO
DIA 1: ATENAS
Na sua chegada, você será recebido e transferido para o
hotel escolhido. Resto do dia livre.
DIA 2: 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 3: ATENAS / OLÍMPIA
Saímos em direção ao Canal de Corinto onde realizaremos
a nossa primeira parada. Em seguida visitaremos o
famoso Teatro de Epidauro, conhecido mundialmente
pela sua acústica. Em continuação, chegando em Micenas
poderemos conhecer a Acrópole pré-histórica, com o
Portão dos Leões e o Túmulo de Agamenon. Na parte da
tarde, passaremos pela região Central do Peloponeso até
chegarmos em Olímpia. Jantar e alojamento em Olímpia.
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DIA 4: OLÍMPIA / DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do antigo
estádio Olímpico, onde se realizaram os primeiros Jogos
Olímpicos. Visita ao museu de Olímpia. À tarde passando
pela nova ponte pingente, uma das maiores do mundo,
chegaremos a Delfos. Jantar e alojamento em Delfos.
DIA 5: DELFOS / ATENAS
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo,
visitaremos o museu local com a sua famosa estátua “O
Cocheiro de Bronze” e o sítio arqueológico. Saída em direção
a Atenas, passando pela aldeia de Arahôva e pelos arredores
de Levadia e Tebas. Chegada no seu hotel na parte da tarde.

o vulcão e suas águas termais. Durante o cruzeiro
aproveitem os petiscos gregos e o vinho local também
incluídos.

maravilhosas, assim como da beleza desta ilha mágica,
com sua incrível vida noturna.
DIA 10: MYKONOS / ATENAS
No horário indicado, traslado para o porto e embarque no
barco com destino a Piraeus. Chegada e traslado para o
hotel escolhido em Atenas.

DIA 8: SANTORINI / MYKONOS
No horário indicado, traslado para o porto e embarque
no barco rápido com destino a Mykonos. Chegada e
traslado para o hotel escolhido.

DIA 11: ATENAS / AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque
no seu voo de partida.

DIA 9: MYKONOS
Dia livre para disfrutar do sol, do mar com suas praias

CATEGORIA TURISTA 3* CATEGORIA PRIMEIRA 4*

DIA 6: ATENAS / SANTORINI
No horário indicado, traslado para o porto de Piraeus e
embarque no barco que o levará a Santorini (viagem de
aprox. 8 horas). Chegada e traslado para o hotel escolhido.

Preços em € Euros por pessoa para 2022

DIA 7: SANTORINI
Dia livre na mágica ilha de Santorini, acreditada por
muitos como o Continente da Atlântida Perdida. Desfrute
de um cruzeiro (incluído no seu pacote) pela Caldera,

CATEGORIA LUXO 5*

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

ABRIL / MAIO / OUTUBRO

2.325 €

1.600 €

1.478 €

2.915 €

1.934 €

1.775 €

3.070 €

2.128 €

2.005 €

JUNHO / SETEMBRO

2.605 €

1.750 €

1.605 €

3.166 €

2.075 €

1.890 €

3.770 €

2.336 €

2.155 €

JULHO / AGOSTO

2.770 €

1.862 €

1.678 €

3.360 €

2.232 €

1.995 €

4.260 €

2.575 €

2.340 €
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