Mykonos

Extensão Santorini
4 dias/3 Noites
Saídas 2020
A ATENAS:
Saídas diárias de 01 de abril de 2020
à 20 de outubro de 2020

Dia 1º: Atenas / Santorini
Café da manhã e na hora oportuna traslado ao
porto de Pireus para sair em hidrofólio rápido
até Santorini. Chegada à Santorini e traslado até
o hotel. Restante do dia livre. Acomodação no
hotel.
Dia 2º: Santorini
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta
ilha repleta de charme e encantos, com paisagens deslumbrantes que encantam qualquer

um. Sinta o calor do sol enquanto caminha pelas
areias negras de suas praias vulcânicas. Aproveite também para se deliciar com os incríveis
doces gregos, como as baklavas e os folhados
com pistache, nozes, amêndoas e uma calda de
mel. Acomodação no hotel.

regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

Dia 3º: Santorini / Atenas
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao
porto de Santorini para sair em hidrofólio rápido
até Atenas. Chegada ao porto de Pireus em Atenas e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 4º: Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Cat.
A

Tour Ext. Santorini
4 dias/3 Noites
Iti MD517

B
C

Opção

01/Abril al 30/Junho + 01/Setembro a 20/Outubro 2020

01/Julho a 31/Agosto 2020

Apto Duplo
Supl Indiv
Apto Duplo
Supl Indiv
Apto Duplo
Supl Indiv

755
380
975
615
1.130
710

865
450
1.005
635
1.210
835

Extensão Mykonos e Santorini
6 dias/5 Noites
(Este roteiro também pode ser realizado ao inverso, primeiro Santorini depois Mykonos).

Saídas 2020

à beleza da capital, das suas casinhas brancas e
sinuosas passagens estreitas e cativantes, assim
como suas numerosas praias de alta qualidade.
Acomodação no hotel.

A ATENAS:
Saídas diárias de 01 de abril
à 20de outubro de 2020

Dia 1º: Atenas / Mykonos
Café da manhã e na hora oportuna traslado ao
porto de Pireus para sair em hydrofólio rápido
até Mykonos (aproximadamente 3 horas de
duração). Chegada à Mykonos e traslado até
o hotel. Restante do dia livre. Acomodação no
hotel.
Dia 2º: Mykonos
Café da manhã. Dia livre para desfrutar de uma
das mais famosas ilhas da Grécia. Com uma paisagem tipicamente das ilhas Cíclades, cercada
de belas praias de areia branca. Deve a sua fama

Dia 3º: Mykonos / Santorini
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao
porto de Mykonos para sair em hidrofólio rápido
até Santorini. Chegada ao porto e traslado ao
hotel. Acomodação no hotel.
Dia 4º: Santorini
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta
ilha repleta de charme e encantos, com paisagens deslumbrantes que encantam qualquer
um. Sinta o calor do sol enquanto caminha pelas
areias negras de suas praias vulcânicas. Aproveite também para se deliciar com os incríveis

doces gregos, como as baklavas e os folhados
com pistache, nozes, amêndoas e uma calda de
mel. Acomodação no hotel.
Dia 5º: Santorini / Atenas
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao
porto de Santorini para sair em hidrofólio rápido
até Atenas. Chegada ao porto de Pireus em Atenas e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 6º: Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Cat.
A

Tour Ext. Mykonos e
Santorini
6 dias/5 Noites
Iti MD518

B
C

Opção

01/Abril a 30/Junho + 01/Setembro al 20/Outubro 2020

01/Julho a 31/Agosto 2020

Apto Duplo
Supl Indiv
Apto Duplo
Supl Indiv
Apto Duplo
Supl Indiv

1.115
615
1.375
880
1.925
1.375

1.395
865
1.705
1.145
2.240
1.770

• Taxas de estadia e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que se cobram pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pago direto pelo cliente 10 €.
*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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