
                  
BLOQUEIO – GRECIA COM ESTADAS NAS ILHAS!  

 
PERÍODO DE VIAGEM: de 16 a 27 de MAIO de 2021 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Voo Internacional BRITISH AIRWAYS Guarulhos – Atenas – Guarulhos com franquia de 
bagagem de 01 peça; 

 Traslados de chegada e de saída em Atenas; 
 02 noites de hospedagem em ATENAS com café da manha; 

 Visita à cidade de Atenas com parada no Acropolis; 
 Circuito clássico com guia e meia pensão (café e jantar) visitando OLIMPIA e DELFOS; 

 01 noite de hospedagem em ATENAS com café da manha; 
 Passagens de Ferry Pireu- Miconos – Santorini – Pireu; 

 02 noites de hospedagem em MICONOS com café da manha; 
 02 noites de hospedagem em SANTORINI com café da manha; 

 Cruzeiro de meio-dia ao vulcão de Santorini; 
 Entradas aos locais históricos durante as excursões guiadas; 

 Traslados nas ilhas Miconos e Santorini; 
 Seguro EUROMAX com cobertura de USD 60 mil para todo o período de viagem; 

 Assistência de nosso operador local. 
 

ITINERARIO AÉREO: 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

246 16 Mai 15:30 17 Mai 06:55 SAO PAULO (GRU) LONDRES (LHR) 

 

640 17 Mai 08:50 17 Mai 14:40 LONDRES (LHR) ATHENS (ATH) 

 

639 27 Mai 18:35 27 Mai 20:30 ATHENS (ATH) LONDRES (LHR) 

 

247 27 Mai 22:25 28 Mai 06:10 LONDRES (LHR) SAO PAULO (GRU) 



                  
ITINERARIO DIA A DIA  

 
DIA 16/05 - BRASIL – LONDRES - ATENAS 
Saída de São Paulo rumo a Atenas com conexão em Londres. 
  
DIA 17/05 - ATENAS 
Chegada, recepção e traslado do Aeroporto de Atenas para o hotel. Acomodação e dia livre. 
 
DIA 18/05 - ATENAS 
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico de Atenas: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Porta de 
Adriano, Estádio Panathenaic e muitos outros monumentos míticos. Finalizada a panorâmica, visita à 
espetacular Acrópole com os ingressos incluidos. Tarde livre na cidade para atividades pessoais.  
 
DIA 19/05 – ATENAS – CORINTO- EPIDAURO – MICENAS - OLIMPIA 
Café da manhã e partida para o Canal de Corinto, onde faremos nossa primeira parada. Visitaremos 
o famoso teatro de Epidauro, Museu Esculápio (pai da medicina).Passando pela cidade de Nafplio, 
chegamos a Micenas, onde poderemos conhecer a acrópole pré-histórica, com a porta do Leões e um 
Túmulo de Agamêmnon.À tarde, atravessando o Peloponeso central chegamos à Olímpia . Jantar e 
hospedagem. 
 
DIA 20/05 – OLIMPIA - DELFOS  
Café da manhã e partida para visitar o conjunto arqueológico do lugar onde nasceram os Jogos 
Olímpicos. Visita ao estádio e Museu de Olímpia. Na parte da tarde, passando pela nova ponte 
suspensa Rio-Antirion, a maior do mundo, chegamos a Delfos. Jantar e hospedagem. 
 
DIA 21/05 – DELFOS - ATENAS 
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo, visitaremos o museu local 
com a sua famosa estátua "A Auriga de Bronze" e o sítio arqueológico. Partida para Atenas, 
passando pela aldeia de Arachova e pelos subúrbios de Levadia e Tebas. Retorno ao hotel em 
Atenas, na parte da tarde. Hospedagem. 
 
DIA 22/05 – ATENAS - SANTORINI 
Café da manhã e hospedagem no hotel. No horário indicado, serão trasladados para o porto para 
embarcar no ferry com destino a Santorini (Duração 7h35). Na chegada à ilha, traslado ao hotel e 
resto do dia livre. 
 
DÍA 23/05 - SANTORINI 
Café da manhã e hospedagem no hotel. Dia livre na ilha mágica de Santorini, supostamente o 
continente perdido da Atlântida. Desfrute de um passeio em veleiro (incluído no pacote) que visita as 
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro da Caldeira e as fontes termais 
com águas verdes e amarelas.A capital da Fira que está na parte mais alta da ilha, é uma cidade de 
casas brancas, ruas estreitas, cafés ao ar livre e lojas elegantes. 
 
DIA 24/05 – SANTORINI - MICONOS 
Café da manhã e hospedagem no hotel. No horário indicado, serão trasladados para o porto para 
embarcar no ferry rápido para Miconos (Duração 2h30). Na chegada à ilha, traslado ao hotel 
escolhido e resto do dia livre. 
 
DIA 25/05 - MICONOS 
Café da manhã e hospedagem no hotel. Dia livre na ilha para desfrutar de o sol, as maravilhosas 
praias e sua incrível vida noturna. 
 
DIA 26/05 – MICONOS - ATENAS 
Café da manhã e hospedagem no hotel. Á hora indicada, traslado ao porto para embarcar no ferry 
com destino a Pireu (Duração 5h15). Chegada e traslado ao hotel escolhido em Atenas. 
 
DIA 27/05 - ATENAS - BRASIL 
Café da manhã e partida para o aeroporto para voo de retorno ao destino. 

 
Fim dos nossos serviços. 



                  
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES: 

 
Cidade Cat. Turista Cat. Primeira 

Atenas Cristal City 3*Sup Titania 4* 

Olimpia Neda 3* Arty Grand 5* 

Delfos Hermes 3*  Amalia 4* 

Santorini Kamari Beach 3*sup Santorini Palace / El Greco 4* 

Mykonos Alkistis 3* SUP Manoulas Beach 4* 

 
VALORES COM AÉREO INCLUIDO 

 

ROTEIRO GRECIA  
 

PREÇO POR PESSOA EM 
INDIVIDUAL

 
PREÇO POR PESSOA EM 

DUPLO

 
PREÇO POR PESSOA EM 

TRIPLO

CATEGORIA HOTEL 
TURISTA 

 
3.816,00 USD ou  

12x de 318.00 USD 

 
2.892,00 USD ou  
12x 241.00 USD 

 
2.760,00 USD ou  
12x 230.00 USD 

CATEGORIA HOTEL 
PRIMEIRA  

4.488,00 USD ou  
12x de 374.00.00 USD 

3.288,00 USD ou  
12x 274.00 USD 

2.976,00 USD ou  
12x 248.00 USD 

TAXAS E IMPOSTOS 
 

192 USD  192 USD 
 

192 USD  

SUPLEMENTO FERRY 
RAPIDO (5hs e 3hs) 

 
110 USD   110 USD   

 
110 USD   

O PRECO NAO INCLUI 
 Gastos pessoais 

 Taxa turística local de hospedagem, por quarto e noite: 3* = 1,50 € / 4* = 3 € / 5* = 4 €. Pagamento direto pelos clientes nos 
hotéis. 

 Voos nacionais ate São Paulo. 

 Nenhum serviço não especificado.  

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ano (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

IMPORTANTE: 

**Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 11hrs. 

** Valores em dólares americanos. 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de conservação. 


