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12 DIAS /

O Programa Inclui
Grécia

• 3 noites alojamento em Atenas
• 2 noites alojamento em Santorini
• 2 noites alojamento em Mykonos
• Meio-dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhete 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 página120)

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 / 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.
DIA 4: 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, o
vulcão e suas águas termais. Durante o cruzeiro aproveitem
os petiscos gregos e o vinho local também incluídos.
DIA 5: 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.

26

Dubai

• 4 noites alojamento em Dubai
• Meio-dia de visita da cidade de Dubai
• Jeep safari no deserto com jantar (em Inglês)
• Jantar no cruzeiro Dhow (em Inglês)
• Dia completo em Abu Dhabi com almoço
• Guia profissional em Espanhol durante as visitas guiadas
• Ingressos a todos os sítios mencionados em Dubai (exceto
entradas no Parque Ferrari)
• Todos os traslados segundo o itinerário
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Espanhol durante a
estadia (Contato –Whats’ app)

DIA 6: MYKONOS
Dia livre para disfrutar do sol, do mar com suas praias
maravilhosas, assim como da beleza desta ilha mágica, com
sua incrível vida noturna.
DIA 7: 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: ATENAS / DUBAI
No horário indicado, traslado para o aeroporto para embarque
no voo para Dubai (bilhete aéreo não incluído). Na sua
chegada ao Aeroporto Internacional de Dubai, você será
recebido e transferido para o hotel escolhido. Resto do dia livre.
DIA 9: DUBAI
Café da manhã no hotel. Visita pela cidade moderna com
guia em idioma Espanhol. Saída do hotel para Deira,
passando pelo Souk dos temperos, atravessando o Canal e
visita ao Museu de Dubai. Em seguida visita da Mesquita
de Jumeirah. Parada para fotos no Burj-Al-Arab, o único
hotel 7* estrelas no mundo. Passaremos pelo Burj Khalifa,
o edifício mais alto do mundo, o World Trade Center e o
Centro Financeiro Internacional. Regresso para Dubai.
Tarde livre. À noite saída por volta das 19h30 para
desfrutar do riacho de Dubai em um cruzeiro típico,
navegando 2 horas a bordo de um Dhow, um navio usado
no século passado para transportar mercadorias nos países
vizinhos. Sua viagem o levará desde a foz até o final do
mesmo riacho e até o iluminado Dubai Creek Golfe Clube,
que se assemelha às velas de um navio. Jantar incluído.
Retorno ao hotel.

DIA 10: DUBAI
Café da manhã no hotel e manhã livre. À tarde excursão
por Land Cruisers com saída do hotel por volta das 15h00 –
15h30 para realização de um safari no deserto em veículos
tipo 4X4 com capacidade de até 6 pessoas por veículo. Um
passeio emocionante pelas fantásticas dunas de areia. Você
poderá tirar fotografias únicas do pôr-do-sol árabe. Após o
pôr-do-sol, atrás das dunas de areia dourada, iremos a um
acampamento no deserto. Envolva-se com a atmosfera árabe
tradicional: o odor de espetinho de carneiro, as fogueiras,
o cheiro de tubos e os sons relaxantes da música Árabe,
elementos de uma noite inesquecível. Depois ter recuperado
as forças, após o seu jantar, uma dançarina lhe mostrará a
antiga arte da dança do ventre. O esqui nas dunas de areia
e as tatuagens de hena se encontram incluídas junto a água,
refrescos e café. Retorno ao hotel por volta das 21h30.
DIA 11: DUBAI / ABU DHABI / DUBÁI
Café da manhã no hotel. Visita de um dia inteiro a Abu

Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, com guia em
idioma Espanhol. Turnê de 2 horas desde Dubai, passando
pelo porto de Jebel Ali, o maior porto artificial do mundo,
até chegar em Abu Dhabi. Parada para tirar fotos da
Residência Jazira, ex-residência do Sheik Zayed, antigo
presidente dos EAU e Pai da Nação. Admiramos a Mesquita
do Sheik Zayed, a terceira maior do mundo, assim como o
túmulo dele. Continuaremos nossa viagem até a ponte de
Al Maqta passando por uma das áreas mais ricas de Abu
Dhabi, a área de Ministros. Chegada à rua Corniche que
é comparada a Manhattan. Almoço em um restaurante de
um hotel de 5*. Parada para fotos no hotel Emirates Palace.
Seguimos até Al Batee, onde se encontram os palácios
da família Real. Ao regresso para Dubai passaremos pelo
Parque da Ferrari (ingressos excluídos) para tirar fotos e
fazer compras. Retorno a Dubai. Hospedagem.
DIA 12: DUBAI / 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

CATEGORIA LUXO 5*

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

ABRIL / MAIO / OUTUBRO

2.507 €

1.701 €

1.591 €

3.105 €

2.028€

1.874 €

3.637 €

2.266 €

2.151 €

JUNHO / SETEMBRO

2.559 €

1.735 €

1.607 €

3.121 €

2.055 €

1.884 €

3.780 €

2.366 €

2.190 €

JULHO / AGOSTO

2.739 €

1.837 €

1.670 €

3.126 €

2.084€

1.918 €

4.276 €

2.608 €

2.377 €
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