05 DIAS / 04 NOITES
Chegada em Atenas em 2022:
diariamente a partir de Abril até Outubro

G R É C IA

O Programa Inclui
Grécia

• 4 noites alojamento em Atenas
• Meio-dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 1 dia pelas ilhas de Poros, Hydra e
Aegina com almoço incluído
• 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)

POLIS
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: POROS / HYDRA / AEGINA
Cruzeiro de 1 dia pelas ilhas do Golfo Argosarônico.
Desfrute do seu tempo livre nas ilhas de Poros, Hydra

e Aegina. Aproveite o almoço a bordo e divirta-se
com a música e as danças gregas no salão principal
do barco, navegando entre as ilhas.
DIA 4: ATENAS
Dia livre na vibrante cidade de Atenas para atividades
pessoais, compras ou um passeio opcional.
DIA 5: ATENAS / AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no seu voo de partida.

Preços em € Euros por pessoa para 2022

8

Single

Duplo

Triplo

CATEGORIA TURISTA (3*)			

780 €

505 €

440 €

CATEGORIA PRIMEIRA (4*)		

1.025 €

620 €

550 €

CATEGORIA LUXO (5*)		

1.210 €

715 €

632 €

