Parte Aérea Alitalia
U$S 1.460,00 (classe econômica) + Taxas
10x s/juros nos cartões
Amex, Visa, Dinners, Mastercard
Consulte classe executiva.
(Conexão em São Paulo e Roma)
*A companhia se reserva o direito de alterar a frequência e
horário dos voos.*
** Somente a emissão garante a tarifa
e a forma de pagamento.**

Parte Terrestre
€ 3.970,00 p/pessoa em apto DBL
Consulte forma de pagamento.

Suplemento individual - € 978,00
Valores calculados para um mínimo de 15 participantes.
Os valores serão convertidos para reais ao câmbio do dia
do pagamento.
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por outros
da mesma categoria em caso de circunstâncias alheias a
nossa vontade.

Consulte política de cancelamento da agência.

?13 noites em Hotel Categoria 4*, com café da

manhã (04 noites em Athenas, 02 noites em
Mykonos, 03 noites em Santorini, 03 noites em
Rhodes e 01 noite em Kalambaka);
?01 noite de hospedagem em barco, travessia
Santorini/Rhodes (cabine interna, beliche)
?City tour em todas as cidades;
?02 Almoços e 05 Jantas (7 Refeições);
?Passagem Aérea Doméstica - RHODES ATHENAS;
?Seguro de viagem Travel Ace - limite de idade 80;
?Gorgetas a guias e motoristas;
?Acompanhante Portosul desde POA (min 15 pax);
?Kit viagem Portosul da agência;
?Barcos entre Athenas/Mykonos/Santorini/Rhodes

Não Inclui
?Extras como telefonemas, lavanderia, frigobar e

tudo o que não estiver devidamente especificado
como Serviços Incluídos.

31 Ago - Sex - Porto Alegre - São Paulo Atenas
Em horário oportuno, apresentação no aeroporto
Salgado Filho, para embarque com destino a
ATHENAS, com conexões em GUARULHOS e
ROMA.
01 Set – Sab – Atenas
Chegada em Athenas. Traslado ao HOTEL
TITANIA. Jantar incluso.

02 Set - Dom - Atenas
Após o café da manhã, iniciaremos um city tour
por Athenas, visitando seus principais pontos
turísticos, incluindo Acrópolis e Museu. Almoço
(incluído). Continuação para conhecer o Canal de
Corinto e Corinto Antigo, será um dia repleto de
história. Retorno ao hotel, jantar (incluído).
03 Set - Seg - Atenas
Dia Livre. Aproveite para passear nos bairros da
Plaka e Monastiraki, assistir a troca da Guarda,
no Parlamento. Arco do Adriano, Praça
Syntagma, biblioteca Nacional, Universidade e
Academia de Artes. Passear de trenzinho pelo
bairro da Plaka. Ao final da tarde sugestão de
assistir ao lindo por do sol no Monte Likabitus,
com uma vista deslumbrante da cidade. Jantar
incluído.

04 Set - Ter - Atenas - Myconos
Após o café da manhã, viagem em barco rápido
com destino à Mykonos. Chegada . Seguiremos
para um city tour panorâmico de praias, povoado
de`` Ano Mera``visitando o Monastério Byzantino
da virgem Tourliani, finalizando com uma
caminhada pelas ruelas deste ``pedacinho do
paraíso``.Tempo livre para almoço
(não
incluído). Check-in no hotel PORTO MYKONOS.
Restante da tarde livre. Sugestão , jantar (não
incluído) em um dos restaurantes do centro da
cidade. Retorno ao Hotel.

05 Set – Qua - Myconos
Café da manhã e hoje poderá aproveitar o tempo
livre para visitar DELOS, local onde, segundo a
mitologia, nasceram os Deuses Apolo e Artemisa.
Ou combinar com sua acompanhante de grupo
um passeio pelas ruelas desta linda Ilha, onde irá
se perder e se achar entre suas lindas
construções. Passear pela praia e ao final da
tarde assistir ao por do sol na Pequena Veneza,
tomando um drink. Retorno ao Hotel.
06 Set - Qui - Myconos – Santorini
Após o café da manhã e em horário oportuno,
embarque em barco com destino a Santorini.
Chegada e traslado ao hotel SPLENDOURE.
No final da tarde poderá passear por Fira,
aproveite para jantar em um restaurante com a
mais linda vista para a caldeira, contrastando com
as charmosas casinhas brancas, momento para
ficar eternizado em sua memória. Retorno ao
Hotel.
07 Set - Sex - Santorini
Café da manhâ. Hoje faremos um passeio para
familiarização com esta Ilha, que possui um
formato de meia lua, com solo de formação
vulcânica, em sua grande maioria. Tarde livre.
Possibilidade de descer até a praia, pela
escadaria com mais de 580 degraus. A volta pode
ser feita no lombo de um burro ou de teleférico.
Retorno ao Hotel.

08 Set - Sab - Santorini
Café da manhã. Hoje será oferecido um passeio
opcional de barco pela caldeira, onde poderá ver
Fira de outro ângulo, com suas lindas casinhas
brancas e janelas azuis e assistir ao belo pôr-dosol, que cai no mar anunciando o inicio de uma
bela noite. Retorno ao Hotel.
09 Set - Dom - Santorini - Rhodes
Após o café da manhã, tempo livre para curtir as
belas e relaxantes piscinas do hotel, ou para
alguma atividade individual. Em horário oportuno
sairemos, com as bagagens, para almoço (não
incluído). Após realizaremos um passeio com
duração aproximadamente de 6 horas, que nos
permitirá conhecer a região de Perivolos, a
cidade pré-histórica de Akrotiri, passando por um
dos povoados típico. Finalizando em Oia, onde
haverá a possibilidade de assistir a um lindo pôrdo-sol, preparem suas máquinas, a paisagem é
de tirar o folego. Após teremos um jantar
(incluído), e em horário oportuno traslado ao
porto para embarque com destino a RHODES.
Chegada pela manhã.
10 Set - Seg - Rhodes
Após o desembarque seguiremos para uma visita
pela Cidade Medieval, com visita ao Palácio dos
Cavalheiros. Tempo livre para almoço (não
incluído). Em horário oportuno, traslado ao hotel
SEMIRAMIS. Restante do dia e noite livre.
Sugestão de visita ao aquário e depois jantar em
um dos muitos restaurantes desta bela cidade.

11 Set - Ter - Rhodes
Pela manhã saída para um passeio a Acrópolis
antiga de Lindos, tempo para usufruir de um belo
Panorama da baia de São Paulo. Após visita ao
vilarejo próximo com tempo livre para compras e
almoço. Em horário oportuno retorno ao hotel.
Tarde e noite livres.

12 Set - Qua - Rhodes
Café da manhã e restante do dia livre. Aproveite
para fazer suas compras, passear pela parte
nova da cidade ou retornar a parte antiga, dentro
da cidade Medieval. Ou simplesmente aproveitar
a praia ou piscina.
13 Set - Qui - Rhodes
Em horário oportuno, seguiremos ao aeroporto
com destino Athenas, onde estará nos
aguardando o transporte para partirmos em
direção a KALAMBAKA, com almoço e jantar
incluídos. Hospedagem no GRAND HOTEL
METEORA.

14 Set - Sex - Kalambaca - Atenas
Após o café da manhã, partiremos para visita
Meteora, onde fica localizado um dos maiores
complexos de monastérios do cristianismo
Oriental. Estes Monastérios começaram a ser
construídos no século XIV, e além de importância
arquitetônica tem o seu valor religioso e cultural.
Dentro deles existem verdadeiros tesouros como
manuscritos, ícones e objetos de valor religioso
Bizantino. Após retorno, com pequena visita no
caminho a Thermopylas , local que serviu de
palco para a batalha entre Persas e Espartanos.
Continuação até Athenas, chegada e
hospedagem no hotel Titânia. Almoço e jantar
inclusos.
15 Set - Sab - Atenas - São Paulo - Porto
Alegre
Em horário determinado, partiremos em direção
ao aeroporto, para embarque com destino a Porto
Alegre, com conexões em ROMA e
GUARULHOS.
Fim dos serviços.
A Portosul Turismo agradece a sua preferência.

