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13 DIAS /

O Programa Inclui
Nota: Os hotéis incluídos na Itália para este roteiro são de 4*
estrelas para ambas as opções.

Itália

• 1 noite alojamento em Veneza
• 1 noite alojamento em Florença
• 3 noites alojamento em Roma
• Guia profissional acompanhante durante o passeio de
ônibus (independentemente do número de passageiros) em
idioma Espanhol
• Passeios panorâmicos com guia local em Florença e Roma
• Barco em Veneza com cruzeiro pelas ilhas da lagoa
• Caminhada pelo bairro Trastevere em Roma
• Traslados de chegada e saída
• Café da manhã diário

ITINERÁRIO
TERÇA: VENEZA
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Alojamento
Às 19h30, a reunião com o guia será realizada na
recepção do hotel, onde encontraremos o restante dos
participantes. Contemplaremos o rosário de 118 ilhas
interligadas por 400 pontes e cercadas por 150 canais,
certamente um prazer para os sentidos. Possibilidade de
visitar opcionalmente Veneza iluminada.
QUARTA: VENEZA / PISA / FLORENÇA
Café da manhã. Tomaremos um barco para a Plaza de San
Marco, onde faremos um tour de orientação destacando
a Basílica, o Campanile, o Palácio Ducal etc., com a
possibilidade de visitar um forno onde nos mostrarão a
arte do vidro de Murano. Opcional passeio de gôndola.
Continuação e partida para Pisa para conhecer sua
famosa “Torre Inclinada”. Continuação para Florença.
QUINTA: FLORENÇA / ROMA
Café da manhã e passeio panorâmico na Piazza de la
Signoria, o Duomo, a impressionante Santa Maria dei
Fiore, o Battisterio, a Santa Croce, a Ponte Vecchio, etc.
Tempo livre e à tarde, continuação para Roma. Chegada e
visita opcional a Roma barroca.
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Grécia

• 3 noites alojamento em Atenas
• 2 noites alojamento em Santorini
• 2 noites alojamento em Mykonos
• 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)

SEXTA: ROMA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lungotevere,
Porta Ostiense, Termas de Caracalla, Santa Maria Maior,
São João de Latrão, Coliseu, Fora Imperial, Praça de
Veneza, Teatro Marcello, Circus Massimo, Boca da
Verdade. Caminhada incluída no bairro Trastevere.
Possibilidade de visitar opcionalmente os Museus do
Vaticano.
SÁBADO: ROMA (NÁPOLES / CAPRI)
Café da manhã. Dia livre para visitar opcionalmente
Nápoles e Capri.
DOMINGO: ROMA / ATENAS
Café da manhã e tempo livre até a hora do traslado ao
aeroporto. Saída para o seu voo com destino para Atenas
(não incluído). Na sua chegada na Grécia, você será
recebido e transferido para o hotel escolhido. Resto do dia
livre.
SEGUNDA: 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.

SEXTA: MYKONOS
Dia livre na ilha de Mykonos, famosa pelas suas praias
de areia branca, lojas internacionais e incrível vida
noturna.

TERÇA: 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.

SÁBADO: 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.

QUARTA: 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.

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

QUINTA: 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.

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

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

ABRIL / MAIO / OUTUBRO

3.089 €

2.202 €

2.090 €

3.548 €

2.451 €

2.306 €

JUNHO / SETEMBRO

3.355 €

2.350 €

2.211 €

3.805 €

2.599 €

2.426 €

JULHO / AGOSTO

3.537 €

2.453 €

2.285 €

3.830 €

2.629 €

2.461 €
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