Grécia – As Belezas do Mar Jônico
10 dias e 9 noites

Roteiro
DIAS
1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Atenas (Passagem aérea não incluída, consulte nossas
excelentes tarifas).
2 Atenas Chegada a Atenas. Desembarque assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a
partir das 16:00hrs. Resto do dia livre e Hospedagem.
3 Atenas Café da manha e visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a espetacular
Acrópole. Tarde livre na cidade e hospedagem.
4 Atenas, Zakyntos, Ilhas Jónicas Café da manhã, no horário apropriado, traslado ao terminal de ônibus para iniciar o
trajeto até Zaquintos. Durante o percurso de ônibus, além da oportunidade de admirar a paisagem interiorana, haverá uma
travessia de ferry boat (incluído) do porto continental até a ilha. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
5 Zakyntos, Ilhas Jónicas Café da manhã. Dia livre nessa ilha iônica esplendorosa, também conhecida como Zante. Admire
as aldeias tradicionais, a fantástica gastronomia local, os bosques de pinheiros e oliveiras, os penhascos íngremes com
precipícios de até 200 metros e as praias e cavernas azuis fenomenais, que combinam montanha e mar, num espetáculo único da
natureza. Hospedagem.
6 Zakyntos, Cefalónia, Ilhas Jónicas Café da manhã, no horário indicado, traslado ao porto de Agios Nikolaos para
embarque no ferry com destino a Cefalônia (porto de Pessada) (ferry incluso). Chegada e traslado ao hotel escolhido.
Hospedagem.
7 Cefalónia, Ilhas Jónicas Café da manhã. Há muito que se fazer nesse dia livre em Cefalônia, sem contar a natureza,
rodeada pela água mais azul do mar Jônico – impressionante. São várias praias encantadoras, cavernas azuis e uma linda
paisagem de montanha, com desfiladeiros e penhascos deslumbrantes. Hospedagem.
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8 Cefalónia, Atenas, Santorini Café da manhã. Traslado ao aeroporto, no horário indicado,
para embarque no voo com destino a Atenas (bilhete aéreo incluso, emitido localmente), conexão
em Atenas e embarque com destin a Santorini. Chegada e traslado ao hotel escolhido.
Hospedagem.
9 Santorini Café da manhã. Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni &
Palea Kameni localizadas dentro da Caldera e as fontes quentes com as águas verdes e amarelas. Admire as formosas vilas da
ilha, com seu casario branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre debruçados pelo penhasco e acessíveis pelo teleférico
ou no lombo dos seus famosos burrinhos. Hospedagem.
10 Santorini, Atenas Café da manhã. No horário indicado, traslado ao porto para embarque no ferry boat com destino a Pireus
(ferry incluso, 9 horas de trajeto). Chegada em Pireys e traslado ao hotel em Atenas. Hospedagem.
11 Atenas Café da manhã. Os apartamentos estarão disponíveis até as 12:00hrs. Em horário indicado traslado ao aeroporto.

Hotéis Previstos
TURISTICA
Atenas: Crystal City ou similar
Zaquintos: Iliessa Beach ou similar
Cafalônia: Ionian Plaza ou similar
Santorini: Kamari Beach ou similar
PRIMEIRA
Atenas: Stanley ou similar
Zaquintos: Zakantha Beach ou similar
Cafalônia: Astra Village ou similar
Santorini: Rose Bay ou similar
LUXO
Atenas: Wyndham Grand ou similar
Zaquintos: Lesante ou similar
Cafalônia: Mediterranee ou similar
Santorini: De Sol ou similar

Inclui
· Programa de 9 noites sendo:
· 3 noites em Atenas (Sendo 2 no inicio e 1 no final)
· 2 noites em Zaquintos
· 2 noites em Cefalônia
· 2 noites em Santorini.
· Café da manhã buffet.
· Todos os traslados de chegada e saída.
· Visita da cidade de Atenas regular com guia em espanhol e entradas.
· Passeio de veleiro ao redor do vulção em Santorini
· Ingressos aos sítios arqueológicos.

WWW.WATANABETUR.COM.BR
CECILIA@WATANABETUR.COM.BR OU RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR
WATANABETUR – RUA VERGUEIRO, 2253 – SALA 1013 (11)3805-1930 / (11)5585-1485

· Bilhetes de ônibus coletivo urbano Atenas / Zaquintos
· Bilhetes de ferry boat Kyllini / Zaquintos / Cefalônia e Santorini / Pireus
· Bilhetes aéreos Cefalônia / Atenas / Santorini (emitidos localmente, franquia de
bagagem de 23kg por pessoa)
· Seguro de cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00

Não Inclui
· Passagem aérea Brasil / Atenas / Brasil;
· Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente;
· Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis;
· Gorjetas a guias, motoristas, garçons, tripulação de navios;
· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
· Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc);
· Despesas de maleteiros;
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem,
etc;
· Seguro assistência saúde/bagagem;
· Qualquer ítem não mencionado como incluído;
· Qualquer iíem mencionado como sugerido ou opcional.

Opcional
· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.

Observações
· Traslados que ocorram entre 21h e 7h estarão sujeitos à cobrança de suplemento.
· Para os trechos aéreos internos o limite de bagagem é de apenas 1 (uma) mala por pessoa de 23kg.
· Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00;
· É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco
lado a lado.
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a
alterações sem prévio aviso

Importante
· Sugerimos contratar o seguro de viagem.
· Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes,
menores de 18 anos, os quais
devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do Juizado de
Menores, no caso de viagem
com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90) .
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