
Grécia
(setembro 2023)

roteiro
1º dia – 16 setembro – São Paulo / Athenas
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a
Athenas.

2º dia – 17 setembro – Athenas
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

3º dia – 18 setembro – Athenas
Visita panorâmica da cidade, Parthenon, Parlamento etc. Almoço em
restaurante local. À tarde, visita a Corinto. Retorno a Athenas, jantar e
acomodação.

4º dia – 19 setembro – Athenas / Delfus / Kalambaca
Sairemos em direção a Kalambaca, passando por Delfus, com almoço em
restaurante local. Chegada, jantar e acomodação.

5º dia – 20 setembro – Kalambaca / Thessalonica
Após visita aos Mosteiros de Meteora e almoço em restaurante local
sairemos em direção a Thessalonica. Chegada, jantar e acomodação.

6º dia – 21 setembro – Thessalonica
Visita panorâmica da cidade. Tarde livre. Chegada, jantar e acomodação.

7º dia – 22 setembro – Thessalonica/ Ouranopolis / Thessalonica
Sairemos em direção a Ouranopolis, para um passeio de barco de onde
apreciaremos os Mosteiros de Monte Athos. Almoço em restaurante
local. Retorno, jantar e acomodação.

8º dia – 23 setembro – Thessalonica / Rhodes
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Ilha de Rhodes.
Chegada, traslado, jantar e acomodação.

9º dia– 24 setembro – Rhodes
Sairemos para visita a Lindos, com almoço em restaurante local. Jantar e
acomodação.
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10º dia – 25 setembro – Rhodes
Visita a Rhodes. Tarde livre. Jantar e acomodação.

11º dia – 26 setembro – Rhodes / Heraklion
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Heraklion. Chegada
e acomodação.

12º dia – 27 setembro – Heraklion
Pela manhã partiremos para Cnosos, maior sítio arqueológico da Idade do
Bronze, da Ilha de Creta, centro cultural e político da civilização Minoica.
Retorno a Heraklion. Tarde livre. Jantar e acomodação.

13º dia – 28 setembro – Heraklion
Pela manhã, visita guiada por Heraklion. Tarde livre. Jantar e acomodação.

14º dia – 29 setembro – Heraklion / Santorini
Traslado para o porto para embarque em barco para Santorini. Chegada e
traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

15º dia – 30 setembro – Santorini
Pela manhã, sairemos para visita a Oia, com almoço em restaurante local.
Tarde livre. Jantar e acomodação.

16º dia – 01 outubro – Santorini / Athenas / São Paulo
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Athenas e conexão
para São Paulo.

17º dia – 02 outubro – São Paulo
Desembarque em São Paulo e fim de nossos serviços.
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voos confirmados:

Aeroporto de
Partida

Horário de
Partida

Aeroporto de
Chegada

Horário de
Chegada

São Paulo 16/09/23-14h20 Madri 17/09/23-05h45

Madri 17/09/23-08h40 Athenas 17/09/23-13h20

Athenas 01/10/23-14h00 Madri 01/10/23-16h50

Madri 01/10/23-23h55 São Paulo 02/10/23-05h40

hotéis previstos:
cidade hotel noites

Athenas Amalia ou similar 2

Kalambaka Grand Meteora ou similar 1

Thessalonica City ou similar 3

Rhodes Mediterranean ou similar 3

Heraklion Crete Astoria ou similar 3

Santorini Splendour Resort ou similar 2

inclui:
● Passagem aérea internacional, em classe econômica com 01 bagagem

despachada até 23 Kg;
● Taxa de embarque;
● Circuito em transporte turístico com ar-condicionado;
● 14 noites de acomodação nos hotéis selecionados ou similares;
● 13 jantares e 6 almoços, conforme mencionado no roteiro;
● Passeios e traslados conforme mencionados no programa;
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● Seguro-viagem obrigatório com a cobertura acima de 30 mil euros -
acima de 75 anos ou estrangeiro, consultar acréscimos e coberturas;

● Gorjetas guia e motorista;
● Air tickets de Thessaloniki a Rhodes, de Rhodes a Heraklion e de

Santorini a Athenas;
● Ferry boat tickets a Heraklion to Santorini Executive class;
● Taxas de entrada / tickets em Athenas, Delphi, Kalambaka,

Thessaloniki, Athos Cruise, Lindos e Knossos em Heraklion;
● Guia de viagem licenciado em português em visitas em Athenas,

Delphi, Meteora, Thessaloniki e Ouranopolis;
● Guia de viagem licenciado em espanhol durante o tour em Lindos e

Rhodes;
● Assistência em espanhol durante o tour in Oia;
● Todos os Traslados e Tours Privados de acordo com o itinerário.

não inclui:
● Refeições não mencionadas;
● Extras de caráter pessoal (bebidas, telefonemas etc.);
● Passeios opcionais;
● Taxas governamentais internacionais. A serem pagas localmente;
● Taxa local de pernoite de 1 a 2 euros por quarto e por noite a pagar

diretamente nos hotéis;
● Qualquer item não mencionado como incluído.

valores & pagamentos

Valor total por pessoa em USD:
Em apartamento Duplo…....….: US$ 5.500, 00
Suplemento Single..................: US$ 1.132,00

Forma de Pagamento:
Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX
Em até 10x sem juros no cartão de crédito.

resumo
• Data: 16 de setembro a 1 de outubro de 2023
• Cidade de saída:  São Paulo
• Quantidade de noites: 14
• Tipo de viagem: memorial com você
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