RAPSÓDIA – Atenas, Mykonos,
Santorini e Creta.
Duração: 12 dias e 11 noites.

Saídas: Várias.

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, Mykonos
Café da manhã. No horário indicado, traslado para o porto de Pireus para embarque com destino a Mykonos em ferry boat
(aproximamente 6:00hrs). Chegada e traslado para o hotel escolhido.
5 - Mykonos
Café da manhã. Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas internacionais,
bares e restaurantes sofisticados e uma vida noturna incrível. Hospedagem.
6 - Mykonos
Café da manhã. Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas internacionais,
bares e restaurantes sofisticados e uma vida noturna incrível. Hospedagem.
7 - Mykonos, Santorini
Café da manhã. No horário indicado, traslado para o porto para embarque com destino a Santorini em ferry boat (ferry incluso).
Chegada e traslado para o hotel. Hospedagem.
8 - Santorini
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Café da manhã. Desfrute de um passeio de meio dia em veleiro ao redor do vulcão que circula as
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas dentro da Caldera e as fontes
quentes com as águas verdes e amarelas. Resto do dia livre e hospedagem.
9 - Santorini
Café da manhã e dia livre. Admire a cidade com seu casario branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre a beira do
precipício acessível somente por carros, teleféricos e por mulas. Hospedagem.
10 - Santorini, Heraklion (Iraklion), Creta
Café da manhã. No horário indicado traslado ao porto para embarque em ferry boat com destino a Heraklion, Creta (ferry boat
incluso). Chegada e traslado para o hotel escolhido. Hospedagem.
11 - Heraklion (Iraklion), Creta
Café da manhã. Dia livre para explorar esta linda ilha, a maior de todas as ilhas gregas. Heraklio, Ágios Nikolaos, Chania,
Elounda, Rethymno e o Desfiladeiro de Samaria são algumas das atrações de Creta. Tesouros arqueológicos, ruínas magníficas,
museus, esplendidas praias e restaurantes fabulosos fazem Creta um local completo para suas férias. Hospedagem.
12 - Creta, Heraklion (Iraklion), Atenas
Café da manhã. No horário indicado, traslado para o aeroporto para embarque com destino a Atenas (Bilhete aéreo incluso,
emitido localmente). Na chegada, hospedagem em hotel localizado na área do aeroporto. Resto do dia livre. Hospedagem.
13 - Atenas
Café da manhã. Os apartamentos estarão disponíveis até as 12:00hrs. Em horário indicado traslado ao aeroporto.

SERVIÇOS:
INCLUI
· Programa de 11 noites sendo:
· 3 noites em Atenas (Sendo 2 no inicio e 1 no final)
· 3 noites em Mykonos
· 3 noites em Santorini
· 2 noites em Heraklion (Creta)
· 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 vulcão em Santorini
· Ingressos aos sítios arqueológicos.
· Bilhetes de ferry boat Pireus / Mykonos / Santorini / Heraklion
· Bilhetes aéreos Heraklion / Atenas (emitidos localmente, limite de bagagem de 23kg por pessoa)
· Seguro de cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00
OPCIONAL
· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.
NÃO INCLUI
· Passagem aérea Brasil / Atenas / Brasil;
· Passagens aéreas e suas taxas;
· 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);
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· 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.
OBSERVAÇÕES
· Traslados que ocorram entre 21h e 7h estarão sujeitos à cobrança de suplemento.
· Para os trechos aéreos internos o limite de bagaguem é de apenas 1 (uma) mala por pessoa.
· 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).

Hotéis Previstos:
TURISTICA
Atenas: Acropolis Select similar
Mykonos: Giannoulaki ou similar
Santorini: Kamari Beach ou similar
Heraklion (Creta): Marin Dream ou similar
Atenas: Sofitel Athens Airport
PRIMEIRA
Atenas: Polis Grand ou similar
Mykonos: Yiannaki ou similar
Santorini: Rose Bay ou similar
Heraklion (Creta): Olive Green ou similar
Atenas: Sofitel Athens Airport.

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
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