
Conheça as belezas de Atenas e faça passeios encantadores 
passando pelo Museu Arqueológico Nacional, Acrópolis e os 
Propiléos, o Templo Jônico de Atenea Niké o Partenon e as ilhas 
gregas de Hidra, Poros & Aegina em 6 dias inesquecíveis de 
passeio pela Grécia! 

Atenas Dourada 
Grécia 

Acrópolis 

Ilhas Gregas 

Argolida 

ROTEIRO 6 DIAS 5 NOITES 

1º DIA | BRASIL . ATENAS 
Apresentação no aeroporto de sua 
cidade de origem com destino ao 
aeroporto internacional mais próximo e 
embarque com destino a Atenas. Noite 
a bordo.  

2º DIA | ATENAS 
Recepção na chegada e traslado ao 
hotel previamente reservado. Restante 
do dia livre para primeiros contatos com 
a cidade. Atenas, capital da Grécia, local 
onde vive aproximadamente um terço 
da população grega, localizada na área 
continental do país. Atenas, comparada 
a outras regiões da Grécia, não é uma 
cidade particularmente turística, mas 
tem suas atrações. Em Atenas ainda há 
de ruínas da antiga e poderosa cidade-
estado do excelente Museu 
Arqueológico Nacional, um dos mais 
importantes museus arqueológicos do 
mundo. Pernoite. 

3º DIA | ATENAS 
Café da manhã no hotel e saída para 
realizar visita pela cidade passando 
pelos pontos de mais interesse como: a 
Arco de Adriano, o Parlamento com o 
monumento do solado desconhecido e a 
tradicional troca da Guarda, a Praça da 
Constituição – Praça Syntagma, a Praça 
da Concordia – Praça Omonia, a famosa 
Acrópolis e os Propiléos, o Templo 
jônico de Atenea, Partenon, e o Museu 
da Acrópole. Tarde livre para passear 
pela cidade. Pernoite. 

Saídas Diárias 

4º DIA | ATENAS 
Café da manhã no hotel. Em horário 
apropriado, saída para realizar um 
cruzeiro de dia completo (incluindo 
almoço a bordo) nas ilhas gregas: Hidra, 
Poros & Aegina. Retorno por volta das 
19h00. Pernoite. 

5º DIA | ATENAS 
Café da manhã no hotel. Em horário 
apropriado, saída para uma excursão, de dia 
completo (incluindo almoço), por Argolida. A 
primeira parada se faz no Canal de Corinto 
que une o Golfo de Corinto com o Mar Egeu. 
Visita a Mecenas, denominada por Homero 
como rica em ouro com suas Porta de Leões, 
uma entrada impressionante da Acrópolis, a 
Tumba de Atridas, a Tuma de Agamenon. 
Tempo livre para almoçar. Em Epidauro visita 
o Teatro, conhecido por sua acústica 
excepcional; de qualquer ponto se pode 
ouvir com perfeição qualquer som que se 
produz dentro da orquestra. Volta a Atenas 
no final da tarde. Pernoite. 

6º DIA | ATENAS. BRASIL 
Café da manhã no hotel. Hospedagem até 
as 12h00. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque com destino 
ao Brasil. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 



NOSSOS PREÇOS INCLUEM 
• 04 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã e impostos incluídos, na categoria escolhida; 
• Traslados regulares (sem guia) de chegada e saída; 
• Tour regular em Atenas incluindo Acrópolis; 
• 1 dia de cruzeiro pelas ilhas gregas Aegina, Hidra e Poros incluindo almoço; 
• Passeio de dia completo a Argolida incluindo almoço;  
• Kit Grand Tours contendo roteiro, etiquetas de bagagem e porta-voucher; 
• Seguro Coris Europa Max para o período da viagem com cobertura de até Eur 50.000,00 em assistência médica e hospitalar (exceto 

doenças pré-existentes). 

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS | Somente parte terrestre 

HOTEL 
(Ou similar da mesma categoria) 

Saídas em 
2017 

PREÇO NOITE ADICIONAL 

SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

Jason Inn 
Categoria – Bronze  

Jul & Ago EUR 915 EUR 615 EUR 575 EUR 88 EUR 50 EUR 42 

Abril a Junho 
& Set e Out 

EUR 930 EUR 575 EUR 580 EUR 88 EUR 50 EUR 42 

Titania 
Categoria – Bronze Plus 

Jul & Ago EUR 935 EUR 650 EUR 628 EUR 107 EUR 59 EUR 49 

Abril a Junho 
& Set e Out 

EUR 960 EUR 668 EUR 625 EUR 125 EUR 70 EUR 58 

Radisson Blu 
Categoria – Prata 

Jul & Ago EUR 1034 EUR 699 EUR 654 EUR 144 EUR 80 EUR 65 

Abril a Junho 
& Set e Out 

EUR 1110 EUR 742 EUR 678 EUR 164 EUR 90 EUR 72 

Wyndham Grand 
Categoria – Luxo 

 

Jul & Ago EUR 1205 EUR 799 EUR 688 EUR 352 EUR 192 EUR 130 

Abril a Junho 
& Set e Out 

EUR 1260 EUR 830 EUR 720 EUR 318 EUR 176 EUR 120 

Não é necessário visto de entrada para turistas Brasileiros na Grécia. Os visitantes brasileiros deverão apresentar na entrada do país o passaporte com 
validade mínima de 6 meses. A permanência autorizada para turismo, a princípio, é de 90 dias. Passageiros de outras nacionalidades deverão consultar 
um despachante de turismo, uma vez que a documentação  é de inteira responsabilidade do passageiro.  

DOCUMENTAÇÃO 

A idade limítrofe para a validação do seguro incluído nesta programação é de até 75 anos.  
Base mínima de dois passageiros viajando juntos. 
Serviços regulares com guias bilíngues (espanhol/português) 
Parte aérea necessária para este circuito: Brasil / Atenas / Brasil. 
Serviços não bloqueados, preços sujeitos a alteração sem prévio aviso. 

NOTAS IMPORTANTES 

Taxas aeroportuárias de qualquer natureza (de embarque, excesso de bagagem, combustível, segurança, taxa de imigração, taxa de embarque, 
etc.); 
Alimentação de qualquer espécie, que não esteja claramente citada como incluído no pacote. 
Despesas de caráter pessoal, como: passeios, telefonemas, lavanderia, frigobar, Passeios opcionais,  etc. Ou seja, nenhum item que não esteja 
claramente citado como incluído na programação; 
Nenhum trecho aéreo; 
Gorjetas a maleteiros nos aeroportos e hotéis; 
Valor adicional de seguro para passageiros com idade superior a 75 anos e que possuam doenças pré-existentes; 

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM 

Entre em contato conosco e consulte nossas amplas formas de pagamento e condições especiais. 

FORMAS DE PAGAMENTO 


