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• 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)

ITINERÁRIO
DOMINGO: ATENAS
Na sua chegada, 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.
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.
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.
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.
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Croácia

• Circuito de 7 noites na Croácia em meia pensão em
hotéis de 3* e 4* (ingressos não incluídos)
• Guia professional em Espanhol durante as visitas guiadas
• Todos os traslados segundo o itinerário
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Espanhol durante a
estadia (Contato –Whats’ app)

SEXTA: MYKONOS
Dia livre na ilha de Mykonos, famosa pelas suas praias
de areia branca, lojas internacionais e incrível vida
noturna.
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.
DOMINGO: ATENAS / ZAGREB
No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque
no seu voo com destino a Zagreb (bilhete aéreo não
incluído). Na sua chegada, você será recebido e transferido
para o hotel escolhido. Resto do dia livre. Jantar.
SEGUNDA: ZAGREB
Na parte da manhã, realizaremos a visita da cidade de Zagreb,
capital da República da Croácia. Originada a partir de 2
cidades gêmeas: Gradec do século XIII e Kaptol medieval.
Passeio no centro histórico da cidade onde se encontram: a
Igreja de São Marcos com seu teto multicores, a Catedral, a
Igreja Barroca de Santa Catarina, o Parlamento e o Palácio do
Governo. Tarde livre. Jantar e hospedagem no hotel.
TERÇA: ZAGREB / PLITVICE / ZADAR
Saída na parte da manhã em direção aos lagos de Plitvice.
Na chegada visita ao impressionante Parque Nacional dos
Lagos de Plitvice, onde 16 lagos estão conectados por 92
cataratas e cachoeiras. Tempo livre. No horário indicado
saída para Zadar. Chegada e tempo livre. Jantar e
hospedagem no hotel.

QUARTA: ZADAR / TROGIR / SPLIT
Na parte da manhã visita de Zadar com destaque a Igreja
pré-românica de São Donato com aspecto semelhante a
um castelo, o Foro Romano e o famoso “Órgão do Mar”.
Continuação para Trogir (breve parada), a pequena cidade
medieval rica de história e cultura. Chegada em Split, cidade
incluída como Patrimônio Mundial da UNESCO.
Jantar e hospedagem no hotel.
QUINTA: SPLIT / MEDJUGORJE / MOSTAR
Na parte da manhã realizaremos a visita guiada incluindo:
o famoso Palácio de Diocleciano o Templo de Júpiter
e Peristilo. Tempo livre. Na parte da tarde saída para
Medjugorje (breve parada). Desde o ano de 1981 no vilarejo
de Medjugorje, a Virgem Maria aparece aos videntes que
transmitem suas mensagens de paz ao mundo. Continuação
para Mostar. Jantar e hospedagem no hotel.
SEXTA: MOSTAR / DUBRÓVNIK
Na parte da manhã realizaremos a visita guiada de Mostar.
Na época dos Turcos, Mostar desenvolveu-se nas margens

de Neretva com um ponto de negócios importante na
atividade das caravanas. Visita ao casco antigo que está
incluído como Patrimônio Cultural da UNESCO – com a
famosa ponte velha e seu antigo bazar.
Saída pelo litoral adriático até Dubróvnik – cidade
conhecida como a “Pérola do Adriático”. Jantar e
hospedagem no hotel.
SÁBADO: DUBRÓVNIK
Na parte da manhã realizaremos a visita guiada a pé por
Dubróvnik, cidade antiga declarada como Patrimônio
Cultural da UNESCO, onde veremos as peças mais
importantes da Arte Medieval: a Fonte de Onófrio, os
Monastérios dos Franciscanos e a Catedral. Tempo livre.
(Regresso ao hotel por conta própria). Jantar e hospedagem
no hotel.
DOMINGO: DUBRÓVNIK / AEROPORTO
No horário indicado, traslado para o aeroporto e 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

MAIO / OUTUBRO

3.301 €

2.398 €

2.308 €

3.768 €

2.679 €

2.534 €

JUNHO / SETEMBRO

3.850 €

2.687 €

2.541 €

4.098 €

2.868 €

2.705 €

JULHO / AGOSTO

3.949 €

2.777 €

2.633 €

4.208 €

2.950 €

2.779 €
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