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ST8125  ST8126

ITÁLIA AO COMPLETO SICÍLIA E ROMA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8125 17 12 2.910 $

ST8126 12 9 2.140 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - PALERMO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO
Chegada a Palermo e traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer esta cidade, que além de ser a capital 
da Sicília, e nossa porta de entrada para conhecer uma te-
rra que foi admirada desde a antiga Grécia. (Jantar Opção 
TI) e acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - CEFALÙ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Café da manhã e saída para Cefalú, sugestivo povoado 
marinheiro, que apresenta ao visitante uma maravilhosa 
mostra artística de luzes e cores. Não esqueçam de visitar 
a maravilhosa “Cattedrale Normanna”, cuja construção e 
de 1131 e o “Lavatoio Medievale”. Tempo livre para pas-
sear entre as estreitas ruas cheias de joalherias e ele-
gantes lojas que conservam toda a fascinação medieval. 
Continuação para Piazza Armerina. Almoço e visita da 
esplendida Vila Romana do Casale, luxuosa moradia, que 
se encontra no coração da Sicilia, importante exemplo da 
época romana e de onde poderá admirar os maravilhosos 
mosaicos que representam os usos e costumes daquele 
tempo. Continuação para Catania. (Jantar Opção TI) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã e se as condições climatológicas permi-
tem, saída para o monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
ativo da Europa (3.345 metros). O ônibus chegara até 
o Refúgio Sapienza, ha 1800 metros de altitude. Visi-
ta das crateras apagadas, os famosos “Crateri Silvestri”, 
com uma incrível variedade de flora e impressionantes 
paisagens lunares que e possível ver pelo caminho. Nos 
dirigiremos a almoçar em um restaurante perto do Etna, 
onde teremos uma degustação de vinho e produtos típi-
cos. Continuação a Taormina, situada no alto da rocha do 
Monte Tauro (204 metros de altitude). Tempo livre para 
compras, para descobrir as românticas ruelas da cidade 
ou para visitar o famoso Teatro Grego, de onde se pode 
ter bonitas vistas do Etna e do Mar Jônico. Retorno para 
Catania. (Jantar Opção TI) e acomodação.

QUINTA-FEIRA: CATANIA - SIRACUSA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local de Ca-
tania, a cidade mais importante da costa oriental, caracte-
rizada fundamentalmente por suas construções realizadas 
na pedra vulcânica e também conheceremos seu original 
Mercado do Pescado. Continuação a Siracusa: a maior ci-

dade da antiguidade fundada no 734 - 733 a.c. e chamada 
Syraka. Visita do famoso Santuario della Madonna Delle 
Lacrime. Almoço. Visita da zona arqueológica e da ilha de 
Ortigia, que está unida a terra firme por uma ponte. Esta 
cidade oferece ao visitante os vestígios do seu glorioso 
passado: o Templo de Minerva, transformado em Cate-
dral Cristiana, a legendaria Fonte de Arethusa, o Templo 
de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro Romano situa-
do próximo das Latomie, o Orecchio de Dioniso. (Jantar 
Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
Café da manhã. Salda para. Noto, para visitar a capital do 
barroco siciliano. Tempo livre para admirar seu centro his-
tórico e sua maravilhosa Catedral. Continuação para Ra-
gusa, Patrimônio UNESCO desde o 2002 e representante 
da culminação do período barroco em Sicília. Almoço. 
Tempo livre para visitar Ragusa Ibla, cheia de encanto e 
de história com suas memórias medievais e seus edifícios 
barrocos. Continuação para Agrigento, que foi denomina-
da como “A cidade mais bonita dos mortais” e que, hoje 
em dia, ainda se podem admirar os 10 templos dóricos 
que se erguem no vale. Visita do famoso e único “Vale dos 
Templos”. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Café da manhã. Saída para Segesta, e visita livre do 

Templo Dórico (entrada incluída) que se caracteriza, não 
somente por sua singular arquitetura, mas também pela 
maravilhosa paisagem natural que a rodeia. Continuação 
para Erice, que é um dos povos tipicamente medievais 
de Sicília. Hoje é um importante Centro Internacional de 
Cultura Científica e por isso a denominam “Cidade da 
Ciência”. Uma degustação de doces típicos de amêndoas 
antes de ter tempo livre para passear e visitar sua mara-
vilhosa Catedral ou “Chiesa Madre”. Almoço. Continuação 
para Palermo. (Jantar Opção TI) e acomodação.

DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Café da manhã. Visita panorâmica, que inclui a Capela 
Palatina, com seus maravilhosos mosaicos que relatam 
cenas bíblicas, a Catedral de Palermo, onde se aprecia a 
influência arquitetônica das diferentes culturas que pas-
saram por Sicília, etc. Saída para Monreale para visitar 
sua maravilhosa Catedral, um dos melhores exemplos do 
mundo de arte bizantina e o seu claustro, com suas 228 
colunas revestidas com arcos os quais se aprecia a influên-
cia da dominação árabe que houve na ilha. Retornaremos 
a Palermo. Almoço. Tarde livre ou passeio opcional as ca-
tacumbas e os “Pupi”. (Jantar Opção TI) e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO  ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do trasla-
do ao aeroporto para tomar um voo com destino a Roma 

Vulcão Etna · Sicília

Claustro e torre da Catedral · Monreale
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Roma (voo incluido). Chegada a Roma e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Jantar. Se você desejar, poderá realizar uma 
visita (Opção TI) da Roma de Noite, onde passearemos 
por alguns dos lugares mais característicos desta milená-
ria cidade, conhecendo suas praças mais emblemáticas 
e seus chafarizes mais representativos, como a Piazza 
Navona com a Fonte dos Quatro Rios, a Fontana de Trevi, 
etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica desta cidade: a Praça 
de Veneza, a Colina do Capitólio, os Fóruns Imperiais, o 
Coliseu (exterior), o Arco de Constantino, etc. Almoço. 
Tarde livre. Se desejar, poderá realizar uma visita (Opção 
TI) dos Museus Vaticanos, a Capela Sistina (obra prima 
da pintura universal) e a Basílica de São Pedro, onde 
se encontra “a Pietá”. Tarde livre para continuar con-
hecendo passeando pela cidade, ou se desejar, poderá 
aproveitar para realizar uma interessantíssima excursão 
opcional onde poderá conhecer o interior do Coliseu, 
o “Moisés” de Michelangelo e a Basílica de Santa Maria 
Maior. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da manhã. Dia livre. Excursão (Opção TI) onde nos 
dirigiremos à região de Campania, visitando Pompéia e 
os magníficos resíduos arqueológicos desta cidade ro-
mana, parada no tempo pela erupção do Vesúvio no ano 
79 d.C. Em seguida, realizaremos uma breve panorâmica 
de Nápoles e navegaremos para a Ilha de Capri, antigo 
refúgio da alta sociedade internacional. Com lugares tão 
maravilhosos como Marina Grande, as falésias, as grutas, 
etc. (Almoço Opção TI). Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DEL ITINERARIO ST8126

QUINTA-FEIRA: ROMA - ASSIS - SIENA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Assis, cidade de origem etrus-
co e pátria de São Francisco. Tempo livre para conhecer 
as Basílicas com seus magníficos frescos realizados em 
parte por Giotto e Cimabue, e o túmulo do santo. (Almoço 
Opção TI) e continuação a Siena, que teve o mais fluores-
cente banco do século XIII. Tempo livre para conhecer seu 
centro histórico medieval. Continuação a Florença. Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica: o Duomo (Catedral) de 
Santa Maria del Fiore, o Palácio Vecchio, a Piazza Signoria, 
etc. (Almoço Opção TI). Resto do dia livre. Visita opcional 
dos Museus Florentinos, onde se encontram alguns dos 
tesouros que esconde esta cidade: o Davi e as Capelas de 
Médici, obras primas de Michelangelo. (Jantar Opção TI) 
e acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - PISA - PÁDUA - VENEZA
Café da manhã. Saída para Pisa. Visita livre da Praça dos 
Milagres, com a Catedral, o Batistério e a Torre Inclinada. 
Almoço na rota, para chegar seguidamente a Pádua e 
visitar livremente a Basílica de Santo Antonio, construída 
entre os séculos XIII e XIV, maravilhosa obra da arte gótica 
Itáliana. Jantar e acomodação na Região do Vêneto. 

DOMINGO: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico pela Lagoa de Ve-
neza onde se encontram as ilhas mais conhecidas do ar-
quipélago para chegar, navegando, ao coração de Veneza, 
onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da Saúde, o 
majestoso exterior do Palácio dos Doges e a Piazzeta, 
lugar de acesso à Praça de São Marcos. (Almoço Opção 
TI). Resto do dia livre para passear por esta cidade única, 
construída entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá realizar uma 
excursão opcional onde, além de um romântico passeio 
em gôndola por seus canais venezianos, se conhecerá o 
interior da Basílica de São Marcos e/ou um passeio com 
nosso guia local pela chamada “a Veneza Escondida”, 
conhecendo os recantos mais belos desta cidade. Acomo-
dação na Região do Vêneto. 

SEGUNDA-FEIRA: VENEZA - LAGO DE GARDA - MILÃO
Café da manhã. Em primeiro lugar iremos para a costa 
sul do Lago da Garda, à Sirmione, um povoado muito 
famoso por suas águas termais, desde a época romana 
e onde se destaca, além de sua beleza natural, as vistas 
de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo construído 
em uma posição estratégica e é ligada ao continente 
por uma língua de terra. Continuação para Milão, ca-
pital da Lombarda e principal centro econômico e da 
moda da Itália. Visita panorâmica: Porta Nova, Praça 
República, o Duomo, a Galeria Vitório Emanuele II, Tea-
tro alla Scala, o Castelo Sforzesco, etc. (Jantar Opção TI) 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8125

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
itinerário)
· Panorâmica de Catania · Visita de la zona arqueológica 
de Siracusa e Catedral com entradas · Valle dos Templos 
com entradas · Panorâmica de Palermo (com entradas) · 
Monreale com entradas 
· Panorâmicas de Roma, Florença e Milão 
· Passeio pela lagoa Venezana

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(Segundo itinerário)
· Cefalu · Villa Casale com entradas em Piazza Armerina 
· Etna · Taormina · Noto · Ragusa · Templo de Segesta 
com entradas · Erice · Assis · Siena · Pisa · Padua · Lago 
de Garda

Fontana di trevi · roma

ST8125  ST8126

ITÁLIA AO COMPLETO SICÍLIA E ROMA

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários poderám ser realizados com Opção Tudo 
Incluído. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, 
as indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa 
oferece um total de 24 refeições (ST8125) e 16 (ST8126) e 
as seguintes visitas:

* Roma de Noite
* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia

Por um suplemento sobre o preço de:
500 $ (ST8125) e 470 $ (ST8126).

Roma

Veneza

Florença

ITÁLIA
3

2

2

Palermo

Agrigento

Milão

Catania
Siracusa

1 + 2

1

1

2
1

FIM 
ITIN. ST8125

COMEÇO 
AMBOS ITIN.

FIM 
ITIN. ST8126

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Palermo Mercure Centro Centro 4* 
 NH Palermo Cidade 4*
Catania NH Catania Centro Centro 4* 
 Katane Centro 4* 
 Nettuno Cidade 4*
Siracusa Jolly Aretusa Cidade 4* 
 Panorama Hotel Cidade 4*
Agrigento Della Valle Cidade 4* 
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Roma Fleming Hotel Cidade 4* 
 American Palace Cidade 4*
Florença Ibis Firenze nord Osmannoro 3* 
 First Calenzano 4*
Veneza B&B Padova Padova 4* 
 Tulip Inn Padova 4* 
 Smart Mestre 4*
Milão B&B Sesto San Giovanni S. San Giovanni 3* 
 Ibis Milano Centro Centro 3*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Sicília não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel. 

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8125 Palermo - Milão
Tentação 17 12 3.155 3.730 2.910 3.485
ST8126 Palermo - Roma
Tentação 12 9 2.315 2.700 2.140 2.525
As saídas dos domingos 23 e 30 de dezembro não operam.
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8127 17 10 3.015 $

ST8124 9 7 1.350 $

COMEÇO DE AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - PALERMO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO
Chegada a Palermo e traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer esta cidade, que além de ser a capital 
da Sicília, e nossa porta de entrada para conhecer uma te-
rra que foi admirada desde a antiga Grécia. (Jantar Opção 
TI) e acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - CEFALÙ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Café da manhã e saída para Cefalú, sugestivo povoado 
marinheiro, que apresenta ao visitante uma maravilhosa 
mostra artística de luzes e cores. Não esqueçam de visitar 
a maravilhosa “Cattedrale Normanna”, cuja construção e 
de 1131 e o “Lavatoio Medievale”. Tempo livre para pas-
sear entre as estreitas ruas cheias de joalherias e ele-
gantes lojas que conservam toda a fascinação medieval. 
Continuação para Piazza Armerina. Almoço e visita da 
esplendida Vila Romana do Casale, luxuosa moradia, que 
se encontra no coração da Sicilia, importante exemplo da 
época romana e de onde poderá admirar os maravilhosos 
mosaicos que representam os usos e costumes daquele 
tempo. Continuação para Catania. (Jantar Opção TI) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã e se as condições climatológicas permi-
tem, saída para o monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
ativo da Europa (3.345 metros). O ônibus chegara até 
o Refúgio Sapienza, ha 1800 metros de altitude. Visi-
ta das crateras apagadas, os famosos “Crateri Silvestri”, 
com uma incrível variedade de flora e impressionantes 
paisagens lunares que e possível ver pelo caminho. Nos 
dirigiremos a almoçar em um restaurante perto do Etna, 
onde teremos uma degustação de vinho e produtos típi-
cos. Continuação a Taormina, situada no alto da rocha do 
Monte Tauro (204 metros de altitude). Tempo livre para 
compras, para descobrir as românticas ruelas da cidade 
ou para visitar o famoso Teatro Grego, de onde se pode 
ter bonitas vistas do Etna e do Mar Jônico. Retorno para 
Catania. (Jantar Opção TI) e acomodação.

QUINTA-FEIRA: CATANIA - SIRACUSA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local de Ca-
tania, a cidade mais importante da costa oriental, caracte-
rizada fundamentalmente por suas construções realizadas 
na pedra vulcânica e também conheceremos seu original 
Mercado do Pescado. Continuação a Siracusa: a maior ci-

dade da antiguidade fundada no 734 - 733 a.c. e chamada 
Syraka. Visita do famoso Santuario della Madonna Delle 
Lacrime. Almoço. Visita da zona arqueológica e da ilha de 
Ortigia, que está unida a terra firme por uma ponte. Esta 
cidade oferece ao visitante os vestígios do seu glorioso 
passado: o Templo de Minerva, transformado em Cate-
dral Cristiana, a legendaria Fonte de Arethusa, o Templo 
de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro Romano situa-
do próximo das Latomie, o Orecchio de Dioniso. (Jantar 
Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
Café da manhã. Salda para. Noto, para visitar a capital do 
barroco siciliano. Tempo livre para admirar seu centro his-
tórico e sua maravilhosa Catedral. Continuação para Ra-
gusa, Patrimônio UNESCO desde o 2002 e representante 
da culminação do período barroco em Sicília. Almoço. 
Tempo livre para visitar Ragusa Ibla, cheia de encanto e 
de história com suas memórias medievais e seus edifícios 
barrocos. Continuação para Agrigento, que foi denomina-
da como “A cidade mais bonita dos mortais” e que, hoje 
em dia, ainda se podem admirar os 10 templos dóricos 
que se erguem no vale. Visita do famoso e único “Vale dos 
Templos”. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Café da manhã. Saída para Segesta, e visita livre do 
Templo Dórico (entrada incluída) que se caracteriza, não 
somente por sua singular arquitetura, mas também pela 
maravilhosa paisagem natural que a rodeia. Continuação 
para Erice, que é um dos povos tipicamente medievais 
de Sicília. Hoje é um importante Centro Internacional de 
Cultura Científica e por isso a denominam “Cidade da 
Ciência”. Uma degustação de doces típicos de amêndoas 

antes de ter tempo livre para passear e visitar sua mara-
vilhosa Catedral ou “Chiesa Madre”. Almoço. Continuação 
para Palermo. (Jantar Opção TI) e acomodação.

DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Café da manhã. Visita panorâmica, que inclui a Capela 
Palatina, com seus maravilhosos mosaicos que relatam 
cenas bíblicas, a Catedral de Palermo, onde se aprecia a 
influência arquitetônica das diferentes culturas que pas-
saram por Sicília, etc. Saída para Monreale para visitar 
sua maravilhosa Catedral, um dos melhores exemplos do 
mundo de arte bizantina e o seu claustro, com suas 228 
colunas revestidas com arcos os quais se aprecia a influên-
cia da dominação árabe que houve na ilha. Retornaremos 
a Palermo. Almoço. Tarde livre ou passeio opcional as ca-
tacumbas e os “Pupi”. (Jantar Opção TI) e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos servicios.

FIM DEL ITINERARIO ST8124

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO  MILÃO
Café da manhã. Tempo livre até a hora indicada do trasla-
do ao aeroporto para pegar um voo com destino a Milão 
(voo incluído). Chegada e traslado ao hotel. No seu tempo 
livre, sugerimos que descubra a beleza da capital da Lom-
bardia, admirando a grandiosidade dos seus elegantes 
edifícios, passando pelas ruas da moda ou saboreando 
um delicioso cappuccino em algum dos cafés tradicionais 
do fimal do século XIX e começo do século XX, como o 
Zucca, o Tavegia ou o Cova. Acomodação.

Vista da cidade · cefalú

Vila Romana do Casale · Piazza aRmeRina

ST8127  ST8124

SICÍLIA E BELA ITÁLIA SICÍLIA CLÁSSICA
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TERÇA-FEIRA: MILÃO - LAGO DE GARDA - VENEZA
Café da manhã. Visita panorâmica onde conheceremos 
a parte mais destacada da cidade: Castelo Sforzesco, o 
Parque Sempione, Vila Dante, Praça Cordussio, Galeria do 
Vittorio Emanuele, Praça da Scala, Praça do Duomo com 
a catedral, etc. À continuação continuaremos pela costa 
sul do Lago da Garda até chegar em Sirmione, um povoa-
do muito famoso por suas águas termais, desde a época 
romana e onde se destaca, além de sua beleza natural, as 
vistas de tirar o fôlego do Castelo Scaligero, sendo cons-
truído em uma posição estratégica e é ligada ao continen-
te por uma língua de terra. Continuação para nosso hotel 
na Região do Vêneto. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: VENEZA
Café da manhã. Passeio panorâmico em barco pela Lagoa 
de Veneza, onde se encontram as ilhas mais conhecidas 
do arquipélago, para chegar, navegando, ao coração de 
Veneza, onde admiraremos a cúpula de Santa Maria da 
Saúde, o majestoso exterior do Palácio dos Doges e a 
Piazzeta, lugar de acesso à Praça de São Marcos. (Almoço 
Opção TI). Resto do dia livre para passear por esta cidade 
única, construída entre 18 ilhotes. Se desejar, poderá rea-
lizar uma excursão opcional onde, além de um romântico 
passeio em gôndola por seus canais venezianos, se con-
hecerá o interior da Basílica de São Marcos e/ou um pas-
seio com nosso guia local pela chamada “a Veneza Escon-
dida”, conhecendo os recantos mais belos desta cidade. 
(Jantar Opção TI) e acomodação na Região do Vêneto. 

QUINTA-FEIRA: VENEZA - PÁDUA - PISA - FLORENÇA
Café da manhã. Saída para Pádua para conhecer a Basílica 
de Santo Antonio, maravilhosa obra da arte gótica Itália-
na, cujo interior, além das suas excelentes obras escultóri-
cas, se encontram os vestígios do santo. Em seguida nos 
dirigiremos à Região da Emília-Romana, com almoço em 
rota, para chegar a Pisa. Visita livre da Praça dos milagres 
e tempo livre para admirar a Torre Inclinada e a Catedral. 
Continuação a Florença, capital da Toscana e berço do 
Renascimento e hoje em dia um dos principais centros 
artísticos do mundo. (Jantar Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: FLORENÇA
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e monu-
mentos mais característicos: conheceremos o Duomo (Ca-
tedral) de Santa Maria del Fiore, com sua cúpula realizada 
por Brunelleschi e que serviu de modelo a Michelangelo 
para realizar a cúpula de São Pedro no Vaticano, o campa-
nário construído por Giotto, o Batistério com as famosas 
Portas do Paraíso de Ghiberti, a Ponte Vecchio, a Piazza 
Signoria com o Palácio Vecchio, etc. (Almoço Opção TI). 
Resto do dia livre para conhecer os famosos mercados flo-
rentinos ou se desejar poderá realizar uma visita opcional 
dos Museus Florentinos: o Davi e as Capelas de Médici, 
obras primas de Michelangelo. Acomodação. 

SÁBADO: FLORENÇA - ASSIS - ROMA
Café da ma nhã. Saída para Assis, pátria de São Francisco. 
Tempo livre para visitar as Basílicas, com os magníficos 

frescos, realizados por Giotto e Cimabue e o túmulo do 
santo. Continuação à Roma. Almoço e visita panorâmica 
onde, com as explicações do nosso guia local, entraremos 
na história e principais edifícios da Cidade Eterna. Passa-
remos pela beira do Tiber, a Avenida dos Fóruns, a Praça 
de Veneza, exterior do Coliseu, o Circo Máximo, Colina do 
Capitolio, e ainda conheceremos o Moisés de Michelange-
lo, etc. Jantar e acomodação. 

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPÉIA, NÁPOLES E CAPRI)
Café da ma nhã. Dia livre. Poderá fazer uma excursão 
(Opção Tudo Incluído) onde nos dirigiremos à região de 
Campania, visitando Pompéia e os magníficos resíduos 
arqueológicos desta cidade romana, parada no tempo 
pela erupção do Vesúvio no ano 79 d.C. Breve panorâmica 
de Nápoles, capital da Região, e cujo centro histórico foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e na-
vegaremos para a I lha de Capri, ponto de encontro da alta 
sociedade, como Marina Grande, as falésias, as grutas, etc. 
(Almoço Opção Tudo Incluído). Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da ma nhã. Dia livre. Visita (Opção Tudo Incluído) dos 
Museus Vaticanos, a Basílica de São Pedro com a “Pietá”, 
a Capela Sistina, lugar onde se realiza em conclave para 
a esco lha do novo Papa. (Almoço Opção Tudo Incluído). 
Tarde livre para continuar co nhecendo passeando pela 
cidade ou visita opcional do interior do Coliseu e a Roma 
Barroca, onde co nheceremos os chafarizes e as praças 
mais emblemáticas da cidade, como a Piazza del Panteón 
ou a Piazza Navona, centro intelectual e boêmio da cida-
de, a Fontana de Trevi, etc. (Jantar Opção Tudo Incluído) 
e acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião à sua cidade de origem. Fim 
dos nossos serviços.

FIM DEL ITINERARIO ST8127

A SAntA CroCe · FlorençA
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ST8127  ST8124

SICÍLIA E BELA ITÁLIA SICÍLIA CLÁSSICA

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário

Visita com guia local e/ou excurções (Segundo itinerãrio)  
·  Panorâmica de Catania · Visita de la zona arqueológica 
de Siracusa e Catedral com entradas · Valle dos Templos 
com entradas · Panorâmica de Palermo (com entradas) · 
Monreale com entradas · Panorâmica de Milão · Cruzeiro 
pela Laguna Venezana · Panorâmicas de Florença e Roma 

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso 
guia (Segundo itinerãrio)  
· Cefalu · Villa Casale com entradas em Piazza Armerina · 
Etna · Taormina · Noto · Ragusa · Templo de Segesta com 
entradas · Erice · Lago de Garda · Padua · Pisa · Assis

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários poderám ser realizados com Opção Tudo 
Incluído. Se somará às refeições e visitas base do itinerário, 
as indicadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa 
oferece um total de 23 refeições (ST8127) e 13 (ST8124) e as 
seguintes visitas no itinerário ST8127:

* Basílica de São Pedro e Museus Vaticanos.
* Nápoles, Capri e Pompéia

Por um suplemento sobre o preço de:
610 $ (ST8127) e 145 $ (ST8124).

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Palermo Mercure Centro Centro 4* 
 NH Palermo Cidade 4*
Catania NH Catania Centro Centro 4* 
 Katane Centro 4* 
 Nettuno Cidade 4*
Siracusa Jolly Aretusa Cidade 4* 
 Panorama Hotel Cidade 4*
Agrigento Della Valle Cidade 4* 
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Milão Hilton Garden Inn Cidade 4* 
 Ramada Plaza Cidade 4*
Veneza Smart Hotel Mestre 4* 
 Holiday Inn Mestre 4* 
 Crystal Preganziol 4*
Florença Novotel Osmannoro 4* 
 The Gate S. Fiorentino 4*
Roma Caravell / Warmthotel Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Sicília não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel. 

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8127 Palermo - Roma
Seleção 17 10 3.365 4.230 3.015 3.880
ST8124 Palermo - Palermo
Seleção 9 7 1.525 1.925 1.350 1.750
As saídas dos domingos 23 e 30 de dezembro não operam.
O itinerário ST8124 terá partidas especiais de Natal em 21 de 
dezembro e final de ano em 28 de dezembro (incluindo o jantar 
especial de fim de ano). Essas duas saídas têm algumas variações 
no roteiro, respeitando todo o programa publicado nesta página. 
Consulte preço e reoteiro com sua agencia de viagens.
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ST8129  ST8130

SICÍLIA E NAPOLES SICÍLIA E COSTA NAPOLITANA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8129 12 8 2.115 $

ST8130 15 10 2.775 $

COMEÇO DO AMBOS ITINERÁRIOS

DOMINGO: BRASIL - PALERMO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO
Chegada a Palermo e traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer esta cidade, que além de ser a capital 
da Sicília, e nossa porta de entrada para conhecer uma te-
rra que foi admirada desde a antiga Grécia. (Jantar Opção 
TI) e acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - CEFALÙ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Café da manhã e saída para Cefalú, sugestivo povoado 
marinheiro, que apresenta ao visitante uma maravilhosa 
mostra artística de luzes e cores. Não esqueçam de visitar 
a maravilhosa “Cattedrale Normanna”, cuja construção e 
de 1131 e o “Lavatoio Medievale”. Tempo livre para pas-
sear entre as estreitas ruas cheias de joalherias e ele-
gantes lojas que conservam toda a fascinação medieval. 
Continuação para Piazza Armerina. Almoço e visita da 
esplendida Vila Romana do Casale, luxuosa moradia, que 
se encontra no coração da Sicilia, importante exemplo da 
época romana e de onde poderá admirar os maravilhosos 
mosaicos que representam os usos e costumes daquele 
tempo. Continuação para Catania. (Jantar Opção TI) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã e se as condições climatológicas permi-
tem, saída para o monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
ativo da Europa (3.345 metros). O ônibus chegara até 
o Refúgio Sapienza, ha 1800 metros de altitude. Visita 
das crateras apagadas, os famosos “Crateri Silvestri”, 
com uma incrível variedade de flora e impressionantes 
paisagens lunares que e possível ver pelo caminho. Nos 
dirigiremos a almoçar em um restaurante perto do Etna, 
onde teremos uma degustação de vinho e produtos típi-
cos. Continuação a Taormina, situada no alto da rocha do 
Monte Tauro (204 metros de altitude). Tempo livre para 
compras, para descobrir as românticas ruelas da cidade 
ou para visitar o famoso Teatro Grego, de onde se pode 
ter bonitas vistas do Etna e do Mar Jônico. Retorno para 
Catania. (Jantar Opção TI) e acomodação.

QUINTA-FEIRA: CATANIA - SIRACUSA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local dos 
edifícios e monumentos mais importantes de Catania, a 
cidade mais importante da costa oriental, caracterizada 
fundamentalmente por suas construções realizadas na 
pedra vulcânica e também conheceremos seu original 

Mercado do Pescado. Continuação a Siracusa: a maior ci-
dade da antiguidade fundada no 734 - 733 a.c. e chamada 
Syraka. Visita do famoso Santuario della Madonna Delle 
Lacrime. Almoço. Visita da zona arqueológica e da ilha de 
Ortigia, que está unida a terra firme por uma ponte. Esta 
cidade oferece ao visitante os vestígios do seu glorioso 
passado: o Templo de Minerva, transformado em Cate-
dral Cristiana, a legendaria Fonte de Arethusa, o Templo 
de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro Romano situa-
do próximo das Latomie, o Orecchio de Dioniso. (Jantar 
Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
Café da manhã. Salda para. Noto, para visitar a capital do 
barroco siciliano. Tempo livre para admirar seu centro his-
tórico e sua maravilhosa Catedral. Continuação para Ra-
gusa, Patrimônio UNESCO desde o 2002 e representante 
da culminação do período barroco em Sicília. Almoço. 
Tempo livre para visitar Ragusa Ibla, cheia de encanto e 
de história com suas memórias medievais e seus edifícios 
barrocos. Continuação para Agrigento, que foi denomina-
da como “A cidade mais bonita dos mortais” e que, hoje 
em dia, ainda se podem admirar os 10 templos dóricos 
que se erguem no vale. Visita do famoso e único “Vale dos 
Templos”. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Café da manhã. Saída para Segesta, e visita livre do 
Templo Dórico (entrada incluída) que se caracteriza, não 
somente por sua singular arquitetura, mas também pela 
maravilhosa paisagem natural que a rodeia. Continuação 
para Erice, que é um dos povos tipicamente medievais 
de Sicília. Hoje é um importante Centro Internacional de 
Cultura Científica e por isso a denominam “Cidade da 
Ciência”. Uma degustação de doces típicos de amêndoas 
antes de ter tempo livre para passear e visitar sua mara-

vilhosa Catedral ou “Chiesa Madre”. Almoço. Continuação 
para Palermo. (Jantar Opção TI) e acomodação.

DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Café da manhã. Visita panorâmica, que inclui a Capela 
Palatina, com seus maravilhosos mosaicos que relatam 
cenas bíblicas, a Catedral de Palermo, onde se aprecia a 
influência arquitetônica das diferentes culturas que pas-
saram por Sicília, etc. Saída para Monreale para visitar 
sua maravilhosa Catedral, um dos melhores exemplos do 
mundo de arte bizantina e o seu claustro, com suas 228 
colunas revestidas com arcos os quais se aprecia a influên-
cia da dominação árabe que houve na ilha. Retornaremos 
a Palermo. Almoço. Tarde livre ou passeio opcional as ca-
tacumbas e os “Pupi”. (Jantar Opção TI) e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO  NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre na cidade, podendo aprovei-
tar para integrar - se a vida cotidiana, conhecendo seus 
mercados, ou para visitar o Teatro Massimo, cenario de al-
gumas das cenas mais importantes do filme “O Poderoso 
Chefao”. Na hora indicada traslado ao porto para embarcar 
a Nápoles. Acomodação em camarotes.

TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
Após o desembarque, se realizara o traslado ao hotel. 
Café da manhã e após nos reunir com demais colegas 
de viagem, realizaremos uma visita panorâmica de ôni-
bus, onde poderemos visualizar os grandes contrastes 
da cidade, dirigindo-nos à Colina de Posilipo, de onde 
poderemos admirar as duas baías, a de Pozzuoli, com os 
Campos Flegreos e a Baía de Nápoles. Também se rea-
lizara uma visita a pé onde passearemos pela Praça do 
Plebiscito, onde está o Palácio Real, a galeria Umberto I, 
a Opera de Nápoles, Teatro de São Carlos e não poderia 
faltar o Spaccanapol, onde se encontrava o antigo cen-

Praça da catedral · SiracuSa

TeaTro GreGo · Taormina
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tro histórico greco-romano que deu origem a cidade e o 
lugar em que hoje em dia late o coração napolitano com 
suas ruelas onde, junto com a animada voz das pessoas, 
encontraremos as oficinas de artesãos e as inúmeras ma-
ravilhas artísticas que aparecem, inesperadamente, nas 
esquinas. Tarde livre para desfrutar das zonas comerciais 
ou descansar saboreando um delicioso chocolate no his-
tórico Grande Café Gambrinus, símbolo da elegância e lu-
gar de encontro de intelectuais e artistas desde o século 
XIX. Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, excursão opcional 
a dois lugares inesquecíveis, onde estaremos o dia todo. 
Em primeiro lugar iremos a Pompeia, onde conhecere-
mos, junto ao nosso guia local, os magníficos vestígios ar-
queológicos desta cidade romana parada no tempo pela 
erupção do Vesúvio no ano 79 d. C. e que estão conside-
rados como um dos principais do mundo. A continuação, 
conheceremos a paradisíaca Ilha de Capri, que por sua 
privilegiada situação geográfica, dominando o Golfo de 
Nápoles e graças a sua esplendida beleza natural e suas 
suaves temperaturas em qualquer época do ano, fizeram 
com que, desde a mais remota antiguidade, fosse um lu-
gar desejado por imperadores, reis e príncipes e hoje em 
dia, ponto de encontro da alta sociedade internacional. Ao 
chegar visitaremos Capri e se o tempo nos permite, con-
heceremos alguma das muitas grutas que rodeiam a ilha. 
Retorno a Nápoles. Acomodação.

QUINTA - FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO ST8129

QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita 
panorâmica da cidade. Continuação pela Costa Amalfita-
na até Positano, um dos enclaves mais característicos da 
península de Sorrento, empoleirado entre os penhascos 
e a montanha. Passearemos suas ruelas, as vezes for-
madas por pequenas escadas, que lhes dão um encanto 
especial. Desde ali, embarcaremos para Amalfi, principal 
população da Costa Amalfi tana, famosa não só por sua 
beleza e por sua Catedral, mas também pela produção 
de limoncello, licor típico da região. Retorno a Salerno e 
visita panorâmica com guia local, onde poderemos ad-
mirar lugares como o Castelo, a Igreja de San Pietro a 
Corte, o Teatro Verdi ou sua Catedral de São Matheus. 
Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as famo-
sas Grutas do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de 
anos, são as mais importantes do sul da Itália e as únicas 
que tem um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma 
pequena travessia em barco e outra a pé (se recomenda 
jaqueta e sapato cômodo), onde poderemos ver todas 
as formações de estalactites e estalagmites que fazem 
do lugar um mundo de ilusão. Continuação a Paestum. 
Almoço. A continuação, visita da zona arqueológica, 
com três dos templos dóricos do século V a.C. melhor 
conservados do mundo. Conheceremos também o Mu-
seu onde se encontram importantes vestígios da antiga 
cidade grega de Possidônia, entre os quais destacam os 
belos murais do tumulo do Nadador. Regresso a Salerno. 
Acomodação.

SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio 
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e 
um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os 
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para 
Roma. Acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu pais de origem. Fim dos 
nossos serviços. 

FIM DO ITINERÁRIO ST8130

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo Itinerário

Visita com guia local e/ou excursões (Segundo 
Itinerário)
· Panorâmica de Catania · Visita de la zona arqueológica 
de Siracusa e Catedral com entradas · Valle dos Templos 
com entradas · Panorâmica de Palermo (com entradas) · 
Monreale com entradas · Panorâmica de Nápoles · Visita 
panorâmica de Sorrento · Costa Amalfitana · Grutas 
do Anjo em Pertosa · Paestum · Visita panorâmica de 
Salerno · Palácio Real de Caserta

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
(Segundo Itinerário)
· Cefalu · Villa Casale com entradas em Piazza Armerina · 
Etna · Taormina · Noto · Ragusa · Templo de Segesta com 
entradas · Erice 

ST8129  ST8130

SICÍLIA E NAPOLES SICÍLIA E COSTA NAPOLITANA

Praça do Plebiscito · NáPoles

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Estes itinerários poderám ser realizados com Opção Tudo 
Incluído. Se somará às refeições base do itinerário, as indi-
cadas como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece 
um total de 14 refeições (ST8129) e 16 refeições (ST8130)

Por um suplemento sobre o preço de 145 $.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Palermo Mercure Centro Centro 4* 
 NH Palermo Cidade 4*
Catania NH Catania Centro Centro 4* 
 Katane Centro 4* 
 Nettuno Cidade 4*
Siracusa Jolly Aretusa Cidade 4* 
 Panorama Hotel Cidade 4*
Agrigento Della Valle Cidade 4* 
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4* 
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4* 
 Novotel Salerno Cidade 4*
Roma Caravell Cidade 4* 
 Warmthotel Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Sicília não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel. 

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 29 ABR / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8129 Palermo - Nápoles
Seleção 12 8 2.115 2.690

TEMPORADA 03 JUN / 09 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8130 Palermo - Roma
Seleção 15 10 2.775 3.525
As saídas dos domingos 23 e 30 de dezembro não operam.
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8069 17 11 3.100 $

DOMINGO: BRASIL - PALERMO
Saída da cidade de origem em avião para a Europa

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO
Chegada a Palermo e traslado ao hotel. Tempo livre para 
começar a conhecer esta cidade, que além de ser a capital 
da Sicília, e nossa porta de entrada para conhecer uma te-
rra que foi admirada desde a antiga Grécia. (Jantar Opção 
TI) e acomodação.

TERÇA-FEIRA: PALERMO - CEFALÙ - PIAZZA ARMERINA - CATANIA
Café da manhã e saída para Cefalú, sugestivo povoado 
marinheiro, que apresenta ao visitante uma maravilhosa 
mostra artística de luzes e cores. Não esqueçam de visitar 
a maravilhosa “Cattedrale Normanna”, cuja construção e 
de 1131 e o “Lavatoio Medievale”. Tempo livre para pas-
sear entre as estreitas ruas cheias de joalherias e ele-
gantes lojas que conservam toda a fascinação medieval. 
Continuação para Piazza Armerina. Almoço e visita da 
esplendida Vila Romana do Casale, luxuosa moradia, que 
se encontra no coração da Sicilia, importante exemplo da 
época romana e de onde poderá admirar os maravilhosos 
mosaicos que representam os usos e costumes daquele 
tempo. Continuação para Catania. (Jantar Opção TI) e 
acomodação.

QUARTA-FEIRA: CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA
Café da manhã e se as condições climatológicas permi-
tem, saída para o monte Etna: o vulcão mais alto e ainda 
ativo da Europa (3.345 metros). O ônibus chegara até 
o Refúgio Sapienza, ha 1800 metros de altitude. Visi-
ta das crateras apagadas, os famosos “Crateri Silvestri”, 
com uma incrível variedade de flora e impressionantes 
paisagens lunares que e possível ver pelo caminho. Nos 
dirigiremos a almoçar em um restaurante perto do Etna, 
onde teremos uma degustação de vinho e produtos típi-
cos. Continuação a Taormina, situada no alto da rocha do 
Monte Tauro (204 metros de altitude). Tempo livre para 
compras, para descobrir as românticas ruelas da cidade 
ou para visitar o famoso Teatro Grego, de onde se pode 
ter bonitas vistas do Etna e do Mar Jônico. Retorno para 
Catania. (Jantar Opção TI) e acomodação.

QUINTA-FEIRA: CATANIA - SIRACUSA
Café da manhã e visita panorâmica com guia local de Ca-
tania, a cidade mais importante da costa oriental, caracte-
rizada fundamentalmente por suas construções realizadas 
na pedra vulcânica e também conheceremos seu original 
Mercado do Pescado. Continuação a Siracusa: a maior ci-
dade da antiguidade fundada no 734 - 733 a.c. e chamada 
Syraka. Visita do famoso Santuario della Madonna Delle 
Lacrime. Almoço. Visita da zona arqueológica e da ilha de 
Ortigia, que está unida a terra firme por uma ponte. Esta 

cidade oferece ao visitante os vestígios do seu glorioso 
passado: o Templo de Minerva, transformado em Cate-
dral Cristiana, a legendaria Fonte de Arethusa, o Templo 
de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro Romano situa-
do próximo das Latomie, o Orecchio de Dioniso. (Jantar 
Opção TI) e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 
Café da manhã. Salda para. Noto, para visitar a capital do 
barroco siciliano. Tempo livre para admirar seu centro his-
tórico e sua maravilhosa Catedral. Continuação para Ra-
gusa, Patrimônio UNESCO desde o 2002 e representante 
da culminação do período barroco em Sicília. Almoço. 
Tempo livre para visitar Ragusa Ibla, cheia de encanto e 
de história com suas memórias medievais e seus edifícios 
barrocos. Continuação para Agrigento, que foi denomina-
da como “A cidade mais bonita dos mortais” e que, hoje 
em dia, ainda se podem admirar os 10 templos dóricos 
que se erguem no vale. Visita do famoso e único “Vale dos 
Templos”. Jantar e acomodação. 

SÁBADO: AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - PALERMO
Café da manhã. Saída para Segesta, e visita livre do 
Templo Dórico (entrada incluída) que se caracteriza, não 
somente por sua singular arquitetura, mas também pela 
maravilhosa paisagem natural que a rodeia. Continuação 
para Erice, que é um dos povos tipicamente medievais 

de Sicília. Hoje é um importante Centro Internacional de 
Cultura Científica e por isso a denominam “Cidade da 
Ciência”. Uma degustação de doces típicos de amêndoas 
antes de ter tempo livre para passear e visitar sua mara-
vilhosa Catedral ou “Chiesa Madre”. Almoço. Continuação 
para Palermo. (Jantar Opção TI) e acomodação.

DOMINGO: PALERMO (MONREALE)
Café da manhã. Visita panorâmica, que inclui a Capela 
Palatina, com seus maravilhosos mosaicos que relatam 
cenas bíblicas, a Catedral de Palermo, onde se aprecia a 
influência arquitetônica das diferentes culturas que pas-
saram por Sicília, etc. Saída para Monreale para visitar 
sua maravilhosa Catedral, um dos melhores exemplos do 
mundo de arte bizantina e o seu claustro, com suas 228 
colunas revestidas com arcos os quais se aprecia a influên-
cia da dominação árabe que houve na ilha. Retornaremos 
a Palermo. Almoço. Tarde livre ou passeio opcional as ca-
tacumbas e os “Pupi”. (Jantar Opção TI) e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: PALERMO  NÁPOLES
Café da manhã. Tempo livre na cidade, podendo aprovei-
tar para integrar - se a vida cotidiana, conhecendo seus 
mercados, ou para visitar o Teatro Massimo, cenario de al-
gumas das cenas mais importantes do filme “O Poderoso 
Chefao”. Na hora indicada traslado ao porto para embarcar 
a Nápoles. Acomodação em camarotes.

Vista da Catedral · Palermo

Panorâmica da costa · amalfi

ST8069

SICÍLIA, A COSTA NAPOLITANA E ROMA
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TERÇA-FEIRA: NÁPOLES
Após o desembarque, se realizara o traslado ao hotel. 
Café da manhã e após nos reunir com demais colegas 
de viagem, realizaremos uma visita panorâmica de ôni-
bus, onde poderemos visualizar os grandes contrastes da 
cidade, dirigindo-nos à Colina de Posilipo, de onde pode-
remos admirar as duas baías, a de Pozzuoli, com os Cam-
pos Flegreos e a Baía de Nápoles, o ponto panorâmico 
mais impressionante da cidade. Também se realizara uma 
visita a pé onde passearemos pela Praça do Plebiscito, 
onde está o Palácio Real, a galeria Umberto I, a Opera 
de Nápoles, Teatro de São Carlos e não poderia faltar o 
Spaccanapol, onde se encontrava o antigo centro históri-
co greco-romano que deu origem a cidade e o lugar em 
que hoje em dia late o coração napolitano com suas rue-
las onde, junto com a animada voz das pessoas, encon-
traremos as oficinas de artesãos e as inúmeras maravilhas 
artísticas que aparecem, inesperadamente, nas esquinas. 
Tarde livre para desfrutar das zonas comerciais ou des-
cansar saboreando um delicioso chocolate no histórico 
Grande Café Gambrinus, símbolo da elegância e lugar 
de encontro de intelectuais e artistas desde o século XIX. 
Jantar e acomodação.

QUARTA-FEIRA: NÁPOLES
Café da manhã. Dia livre para continuar conhecendo a 
capital do sul Itáliano ou, se desejar, poderemos realizar 
uma maravilhosa excursão opcional a dois lugares ines-
quecíveis, onde estaremos o dia todo. Em primeiro lugar 
iremos a Pompeia, onde conheceremos, junto ao nosso 
guia local, os magníficos vestígios arqueológicos desta 
cidade romana parada no tempo pela erupção do Vesúvio 
no ano 79 d. C. e que estão considerados como um dos 
principais do mundo. A continuação, conheceremos a pa-
radisíaca Ilha de Capri, que por sua privilegiada situação 
geográfica, dominando o Golfo de Nápoles e graças a sua 
esplendida beleza natural e suas suaves temperaturas em 
qualquer época do ano, fizeram com que, desde a mais 
remota antiguidade, fosse um lugar desejado por impe-
radores, reis e príncipes e hoje em dia, ponto de encontro 
da alta sociedade internacional. Ao chegar visitaremos 
Capri e se o tempo nos permite, conheceremos alguma 
das muitas grutas que rodeiam a ilha. Retorno a Nápoles. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: NÁPOLES - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Café da manhã. Saída para Sorrento para realizar a visita 
panorâmica. Continuação pela Costa Amalfitana até Posi-
tano, um dos enclaves mais característicos da península 
de Sorrento, empoleirado entre os penhascos e a montan-
ha. Passearemos suas ruelas, as vezes formadas por pe-
quenas escadas, que lhes dão um encanto especial. Desde 
ali, embarcaremos para Amalfi, principal população da 
Costa Amalfi tana, famosa não só por sua beleza e por sua 
Catedral, mas também pela produção de limoncello. Re-
torno a Salerno e visita panorâmica de Salerno, com guia 
local, onde poderemos admirar lugares como o Castelo, a 
Igreja de San Pietro a Corte, o Teatro Verdi ou sua Catedral 
de São Matheus. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: SALERNO - GRUTAS DE PERTOSA - PAESTUM - 
SALERNO
Café da manhã. Saída para Pertosa para visitar as famo-
sas Grutas do Anjo, originadas há mais de 35 milhões de 
anos, são as mais importantes do sul da Itália e as únicas 
que tem um rio subterrâneo, o percurso consiste em uma 
pequena travessia em barco e outra a pé (se recomenda 
jaqueta e sapato cômodo), onde poderemos ver todas as 
formações de estalactites e estalagmites que fazem do 
lugar um mundo de ilusão. Continuação a Paestum. Al-
moço e visita da zona arqueológica, com três dos templos 
dóricos do século V a.C. melhor conservados do mundo. 
Conheceremos também o Museu onde se encontram im-
portantes vestígios da antiga cidade grega de Possidônia, 
entre os quais destacam os belos murais do tumulo do 
Nadador. Regreso a Salerno. Acomodação.

SÁBADO: SALERNO - PALÁCIO DE CASSERTA - ROMA
Café da manhã. Saída para Casserta para visitar o Palácio 
Real, mandado construir pelo Rei Carlos III da Espanha, e 
um dos mais importantes da Itália com 1200 quartos e os 
lindos jardins desenhados por Vanvitelli. Continuação para 
Roma. Jantar e acomodação.

DOMINGO: ROMA
Café da manhã e visita panorâmica: a Piazza Venezia, a 
Colina do Capitólio, o Fórum Romano, o Coliseu (exterior), 
o Arco de Constantino, etc. Resto do dia livre. Você pode 
fazer um passeio opcional da Roma Imperial em que três 
monumentos emblemáticos serão visitados: no interior 
do Coliseu, o edifício mais importante de Roma Imperial 
e símbolo da cidade, onde as lutas de gladiadores mos-
traram, na Antiguidade, o poder da que foi a “Capital do 
mundo”. Vamos continuar nesta excursão opcional com 
outra das obras mais espetaculares do gênio do Renas-
cimento Itáliano, Michelangelo: o Moisés e, para finalizar, 
conheceremos a mais bela das Basílicas patriarcais roma-
nas: Santa Maria Maggiore, que esconde um interior com 
magníficos tesouros. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ROMA
Café da manhã e dia livre à sua disposição ou, se dese-
jar, poderá fazer uma excursão opcional para conhecer os 
Museus Vaticanos, um dos museus mais importantes do 
mundo, pelos tesouros artísticos que nele contém, entre 
os quais se destaca a obra-prima da pintura afresco de 
Michelangelo: a Capela Sistina. Depois de um passeio cui-
dadosamente selecionados pelo nosso guia local em mu-
seus, vamos continuar com a visita da maior igreja da cris-
tandade: Basílica de São Pedro. Se você desejar, em uma 
outra excursão opcional, a Roma Barroca, que percorrerá 
as fontes e praças mais emblemáticas da cidade, incluindo 
Piazza do Parthenon e Piazza Navona, centro intelectual 
e boêmio da cidade, a Fonte de Trevi, etc. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ROMA
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao 
aeroporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim 
dos nossos serviços.

Templo da ConCordia · agrigenTo

ITÁLIA

Palermo

Agrigento Catania
Siracusa

1 + 2

1 2
1

Nápoles

Roma

Salerno
2

3

2

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 11

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Catania · Visita de la zona arqueológica 
de Siracusa e Catedral com entradas · Valle dos Templos 
com entradas · Panorâmica de Palermo (com entradas) · 
Monreale com entradas · Panorâmica de Nápoles · Visita 
panorâmica de Sorrento · Costa Amalfitana · Grutas do 
Anjo em Pertosa · Paestum · Panorâmica de Salerno · 
Palácio Real de Caserta · Panorâmica de Roma

Outros lugares de interesse comentados pelo nosso guia
· Cefalu · Villa Casale com entradas em Piazza Armerina · 
Etna · Taormina · Noto · Ragusa · Templo de Segesta com 
entradas · Erice

OPÇÃO TUDO INCLUIDO

Este itinerário poderá ser realizado com Opção Tudo Incluí-
do. Se somará às refeições base do itinerário, as indicadas 
como (Opção TI). Nesta versão, o programa oferece um to-
tal de 17 refeições em total

Por um suplemento sobre o preço de 145 $.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Palermo Mercure Centro Centro 4* 
 NH Palermo Cidade 4*
Catania NH Catania Centro / Katane Centro 4* 
 Nettuno Cidade 4*
Siracusa Jolly Aretusa / Panorama Htl. Cidade 4*
Agrigento Della Valle Cidade 4* 
 Dei Pini Porto Empedocle 4*
Nápoles Holiday inn Nápoles Cidade 4* 
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4* 
 Novotel Salerno Cidade 4*
Roma Warmthotel / Caravell Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Sicília não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel. 

PREÇOS EM USD POR PESSOA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 10 JUN / 16 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8069 Palermo - Roma
Seleção 17 11 3.100 3.965
As saídas dos domingos 23 e 30 de dezembro não operam.
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ST8422  ST8423

GRÉCIA CLÁSSICA E CRUZEIRO

QUARTA-FEIRA: ATENAS - CANAL DO CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLÍMPIA
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, com 6,3 km 
de comprimento e que une o Golfo do Corinto com o Mar 
Egeu, permitindo o tráfego marítimo e separando o Pelo-
poneso do resto da Grécia. Breve parada e continuação-
para Epidauro: visita do famoso Teatro de Epidauro. Saída 
para Micenas, onde poderemos visitar as Muralhas, a Por-
ta dos Leões, o recinto dos Túmulos Reais e o Tumulo de 
Agamenon. Continuação até a mítica Olímpia, atravessan-
do o Peloponeso central. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: OLÍMPIA - DELPHI
Café da manhã. Olímpia foi o lugar onde se realizaram os 
Jogos Olímpicos. Visita do estádio, do Templo de Zeus e 
demais instalações olímpicas. Em seguida, visita do mu-
seu, onde se poderá apreciar, entre outras coisas, a ma-
quete do Santuário de Zeus, os frontões do Templo e a fa-
mosa estátua do Hermes de Praxiteles e continuação para 
Delphi, passando por Patras e atravessando o Estreito de 
Rion, pela ponte suspensa Jarilus Tricupis (o mais longo 
do mundo) sobre o Mar Jónico. Jantar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: DELPHI - KALAMBAKA
Café da manhã. Delphi é um lugar mágico, onde se combi-
nam a natureza com as lendas. No Santuário do Apolo, os 
homens e os deuses podiam se comunicar através do orá-
culo. Visitaremos o museu onde veremos o Cocheiro da 
Delphi, bronze e O Agias de Lysippus, entre outras obras-
primas da época. Visita da zona arqueológica de Delphi. 
Saida para o norte para chegar à cidade de Kalambaka, 
atravessando no caminho pequenas aldeias tradicionais. 
Nesta cidade encontra-se a catedral do século XII, onde se 
pode admirar inúmeras pinturas e afrescos do século XVI 
de grande qualidade. O cinza e solidão de suas fortalezas 
é a porta de entrada para um lugar que chama de longe os 
visitantes mais ávidos para experimentar a beleza através 
do mistério de uma religião. Jantar e acomodação.

SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para uma das visitas mais impres-
sionantes da viagem, os Mosteiros de Meteora (Rochas 
no ar). Visitaremos dois, onde poderemos desfrutar de 
um dos lugares mais extraordinários da Europa. Neste lu-
gar de florestas, gargantas e aldeias pitorescas, em plena 
região da Tessália, estão, há mais de 600 anos, 24 mostei-
ros bizantinos. Sobre uma grande planície, surgem nume-
rosas montanhas de rochas escuras, estreitas e de altura 
considerável, perpendicular à Terra, e que em algum deles 
os mosteiros se encontram inacessíveis, construído ali por 
motivos defensivos. Após essa visita, iniciaremos nosso 
percurso para Atenas, passando pela Termopilas, vendo 
no caminho o Oraculo do Rei Espartano Leônidas. Chega-
da em Atenas, a capital da Grécia e acomodação.

DOMINGO: ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre até o horário indicado para o 
traslado ao aeroporto para retornar à sua cidade. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8422 8 3 1.070 $

ST8423 9 4 1.300 $

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8423

SÁBADO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

DOMINGO: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da cul-
tura ocidental. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS - CRUZEIRO PARA HYDRA, POROS E 
EGINA - ATENAS *
Café da manhã. Cruzeiro para as ilhas gregas de Aegina, 
onde você vai ter tempo livre ou poderá realizar uma ex-
cursão opcional ao Templo de Afea. Continuação de barco 
para Poros, ilha vulcânica que tem um belo porto cheio de 
cafeterias e lojas; seguimos para a Ilha de Hydra, uma das 
mais belas do Egeu. Durante o passeio de barco, através 
da megafonia dá-se explicações em múltiplos idiomas (a 
excursão inclui o almoço a bordo). Retorno para Atenas. 
Acomodação.

* A ordem dos passeios pode sofrer alterações pelas con-
dições marítimas, mas sempre se visitará as três ilhas.

COMEÇO DO ITINERÁRIO ST8422

DOMINGO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da cul-
tura ocidental. Acomodação.

CONTINUAÇÃO DE AMBOS ITINERÁRIOS

TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. O passeio 
será pela Praça da Constituição, o Parlamento, a Biblioteca 
Nacional e a Universidade. Passando pela rua Herodou At-
ticus, podemos ver o antigo Palácio Real, custodiado pelos 
pitorescos Evzones. Continuando a nossa viagem rumo a 
Acrópole, você pode ver o famoso Estádio Olímpico, o 
Arco de Adriano e muitos outros vestígios arqueológicos. 
Na Acrópole, o passeio começa pela porta “Propylaea” e 
visitaremos o Templo de Atena Nike, o templo grego Erec-
tion com o seu famoso Pórtico da Cariátides, e o Parthe-
non, templo dórico de mármore branco. Tarde livre, onde 
poderá visitar livremente o novo Museu da Acrópole ou 
passear pelo animado bairro de Plaka. Acomodação.

O AcrópOle · AtenAs

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: Segundo itinerário  

Visita com guia local e/ou excurções (segundo 
itinerário)
· Cruzeiro para Hydra, Poros e Egina 
· Panorâmica de Atenas 
· Acrópoles com entradas 
· Epidauro 
· Micenas com entradas 
· Olímpia e Delphi com entradas 
· Kalambaka 
· Mosteiros de Meteora 

GRÉCIA

Atenas

Kalambaka 1

Olimpia

Delphi

1

1

2 + 1 3 + 1ó

COMEÇO E FIM 
AMBOS ITIN.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Atenas Titania Centro 4* 
 Zafolia Centro 4* 
 Athens Avenue hotel Centro 4*
Olympia Europa Cidade 4* 
 Arty Grand Cidade 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Cidade 4*
Kalambaka Amalia Cidade 4* 
 Grand Meteora Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Grecia não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMP. ALTA 
01 ABR / 28 OUT

TEMP. BAIXA 
04 NOV / 31 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8422 Atenas - Atenas
Seleção 8 3 1.250 1.755 1.070 1.575

TEMP. ALTA 
31 MAR / 27 OUT

TEMP. BAIXA 
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE DUPLO SINGLE

ST8423 Atenas - Atenas
Seleção 9 4 1.475 2.055 1.300 1.880
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GRÉCIA

Atenas
3

ST8425

ATENAS, ARGÓLIDA E CRUZEIRO PELAS ILHAS

4

TERÇA-FEIRA: KUSADASI  PATMOS
Café da manhã. Às 07:00 atraque em Kusadasi (Turquia), 
sobre a costa do Egeu, perto de Éfeso e da ilha grega de 
Samos, onde se destaca um pequeno forte do século XIV 
e uma bela torre do período helênico. Visita à casa em que 
a Virgem María teria se hospedado, passeio por Éfeso, an-
tiga cidade da Ásia Menor, conhecida, pelo trabalho mis-
sionário ali realizado pelo apóstolo Paulo. Saída às 12:00 
até Patmos. Chegada às 16:00 e permanência até às 21:00. 
Esta ilha do arquipélago do Dodecaneso foi lugar de con-
finamento durante a dominação romana e nela viveu exi-
lado por algum tempo o Apóstolo São João Evangelista 
e, segundo a tradição, São João recebeu de Deus a re-
velação do Apocalipse. Também poderá realizar algumas 
excursões opcional organizadas por nossos representan-
tes no barco. Pensão completa e acomodação a bordo.

QUARTA-FEIRA: PATMOS  RODES
Café da manhã. Chegada à Ilha de Rodes às 07:00 e 
permanência até as 18:00. Visita desta ilha onde estava 
o famoso Colosso de Rodes, uma impressionante está-
tua do deus grego Helios. Faremos uma visita desta ilha 
onde destacam a cidade medieval e as suas muralhas e 
minaretes (ainda permanecem sete portas da antiga ci-
dade amuralhada, legado dos Cavalheiros de São João), o 
Palácio do Grande Mestre, o Museu Arqueológico (antigo 
Hospital dos Cavalheiros), o Museu Bizantino (a antiga 
Catedral dos Cavalheiros), o antigo bairro judeu, o antigo 
porto Mandraki, etc. Tempo livre. Às 18:00 navegação até 
Creta. Pensão completa e acomodação a bordo.

QUINTA-FEIRA: CRETA  SANTORINI
Café da manhã. Chegada a Creta às 07:00 e permanência 
até às 11:30. É a maior ilha grega, de grande relevância his-
tórica ao haver surgido aqui a Civilização Minoica e Micê-
nica. Passeio à Konossos, região habitada desde o período 
Neolítico e berço da primeira civilização europeia, com vi-
sita às ruínas do Palácio de Knossos, à Sala do Trono de 
Alabastro, à Escalinata e ao Megarón da Reina. Saída para 
Santorini, onde permaneceremos das 16:30 até às 21:00. 
É um pequeno arquipélago de ilhas vulcânicas produzido 
por uma explosão em 1627 AC. Em uma excursão opcio-
nal poderá descobrir Oia, com vestígios de arquitetura ci-
cladítica, e Fira, a capital sobre um alto de um penhasco. 
Regresso em funicular. Às 21:00 navegação até Atenas. 
Pensão completa e acomodação a bordo.

SEXTA-FEIRA: ATENAS 
Café da manhã. Chegada e tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Se o seu voo está marcado para o dia de hoje, e 
importante lembrar de não reservar voos antes das 12:30. 
No caso de você não conseguir voo após este horário, 
você deve reservar o seu voo para o dia seguinte em 
qualquer momento e deve solicitar noite extra em Atenas 
para este dia e realizaremos o transfere ao dia seguin-
te ao aeroporto, no horário que lhe indicaremos. Fim de 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8425 9 9 2.005 $

QUINTA-FEIRA: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

SEXTA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da civi-
lização. Acomodação.

SÁBADO: ATENAS - CANAL DE CORINTO - MICENAS - EPIDAURO 
- ATENAS
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, que une 
o Golfo de Corinto com o Sarônico. Após uma pequena 
parada, retornaremos mil anos para visitar o Acrópoles 
de Micenas, que viveu seu esplendor durante o período 
Micênico (1600-1100 a.C.). Visitaremos o túmulo de Aga-
menon e, atravessando a Porta dos Leões, entraremos 
na “cidade rica em ouro”, como a descreveu Homero, 
onde poderemos apreciar, as Muralhas Ciclópicas. Con-
tinuação ao Teatro de Epidauro, que com uma capaci-
dade de quase 16000 espetadores, é famoso por sua 
acústica e é considerado o melhor teatro antigo con-
servado até nossos dias. Almoço e retorno para Atenas. 
Acomodação.

DOMINGO: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica dos edifícios e mo-
numentos mais característicos desta cidade: conhecere-
mos a Praça da Constituição, o Parlamento, a Biblioteca 
Nacional e a Universidade. Passando pela rua Herodou 
Atticus, podemos ver o antigo Palácio Real, custodiado 
pelos Evzones. Continuando a nossa viagem rumo a Acró-
pole, você pode ver o famoso Estádio Olímpico, o Arco 
de Adriano e muitos outros vestígios arqueológicos. Na 
Acrópole, o passeio começa pela porta “Propylaea” e vi-
sitaremos o Templo de Atena Nike, em comemoração à 
vitória contra os persas na batalha de Salamina; o templo 
grego Erection com o seu famoso Pórtico da Cariátides, 
que foi erguido em honra dos deuses Atenea e Poseidon, 
e o Parthenon, templo dórico de mármore branco. Tarde 
livre. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS  MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto. Zarparemos às 11:00 
e navegaremos até a Ilha de Mykonos, onde chegaremos 
às 18:00. Permaneceremos até as 23:00 na ilha grega. Sua 
fama se deve à beleza da sua capital, com casinhas caia-
das, balcões enfeitados com flores e estreitas ruelas. Nela 
se destacam a igreja de Paraportiani, o bairro de Kastro, os 
famosos moinhos de vento, etc. Embarque e navegação até 
Kusadasi. Pensão completa e acomodação a bordo.

Igreja PanagIa ParaPortIanI · Ilha de Mykonos

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 9 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Atenas 
· Acrópole com entradas 
· Canal de Corinto 
· Micenas 
· Epidauro 
· Cruzeiro pelo Egeo · Éfeso e a casa da Virgem María em 
Kusadasi · Visita da ilha de Rodes · Palácio de Knossos 
em Creta

Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine 
exterior standart em categoría Seleção. 
O idioma oficial do barco é o inglês, mas se deixa em 
todas as cabines um programa diário em espanhol.
Em cada barco, Special Tours dispõe de um assistente 
para atender as necesidades de todos os seus 
passageiros. Terão uma reunião no barco para dar - 
lhes toda a informação de bordo e se encarregará de 
organizar as excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As propinas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente 
é território turco. Os viajantes latino - americanos 
necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar 
a Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto 
múltiplo de entrada Schengen.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3* 
 President (T) Cidade 4* 
 Titania (S) Centro 4* 
 Zafolia (S) Centro 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 03 MAI / 04 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8425 Atenas - Atenas
Tentação 9 9 2.005 2.655
Seleção 9 9 2.245 2.975
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8426 11 9 2.290 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

QUARTA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da cul-
tura ocidental. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Consti-
tuição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional e a Universi-
dade. Passando pela rua Herodou Atticus, podemos ver 
o antigo Palácio Real, custodiado pelos Evzones. Conti-
nuando rumo a Acrópole, você pode ver o famoso Estádio 
Olímpico, o Arco de Adriano e muitos outros vestígios ar-
queológicos. Na Acrópole, o passeio começa pela porta 
“Propylaea” e visitaremos o Templo de Atena Nike, em 
comemoração à vitória contra os persas na batalha de Sa-
lamina; o templo grego Erection com o seu famoso Pór-
tico da Cariátides, que foi erguido em honra dos deuses 
Atenea e Poseidon, e o Parthenon, templo dórico de már-
more branco. Tarde livre, onde poderá visitar livremente o 
novo Museu da Acrópole ou passear pelo animado bairro 
de Plaka, onde podemos encontrar nas suas estreitas ruas 
coloridas, bares e restaurantes. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ATENAS - DELPHI - KALAMBAKA
Café da manhã. Saída para o norte do país, chegando na 
Grécia Continental, passando pelos povoados de Tebas, 
Levadia e Arachova, até chegar em Delphi, onde se en-
contra o oráculo de Apolo, situado nas saias do Monte 
Parnaso. Na antiguidade, foi um dos lugares religiosos e 
políticos mais importantes do mundo. Delphi é conheci-
do também como o Umbigo do Mundo. Segundo a lenda, 
Zeus enviou duas águias para dar a volta ao mundo e no 
lugar onde se encontrassem seria o centro do mundo e 
assim foi, as águias se encontraram em Delphi. Visita do 
Oráculo, o templo da Pitonisa, a Via Sagrada, o Teatro e o 
Museu, onde se encontra o famoso Auriga ou cocheiro de 
bronze, uma das obras primas da Arte Helênica. Conti-
nuação para o norte para chegar à cidade de Kalambaka, 
atravessando no caminho pequenas aldeias tradicionais. 
Nesta cidade encontra-se a catedral do século XII, onde 
se pode admirar inúmeras pinturas e afrescos do século 
XVI de grande qualidade. O cinza e solidão de suas for-
talezas é a porta de entrada para um lugar que chama 
de longe os visitantes mais ávidos para experimentar 
a beleza através do mistério de uma religião. Jantar e 
acomodação.

SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para uma das visitas mais impres-
sionantes da viagem, os Mosteiros de Meteora (Rochas 

no ar). Visitaremos dois, onde poderemos desfrutar de 
um dos lugares mais extraordinários da Europa. Neste lu-
gar de florestas, gargantas e aldeias pitorescas, em plena 
região da Tessália, estão, há mais de 600 anos, 24 mos-
teiros bizantinos. Sobre uma grande planície, surgem nu-
merosas montanhas de rochas escuras, estreitas e de al-
tura considerável, perpendicular à Terra, e que em algum 
deles os mosteiros se encontram inacessíveis, construído 

ali por motivos defensivos. Após essa visita interessante, 
iniciaremos nosso percurso para Atenas, passando pela 
Termopilas, vendo no caminho o Oraculo do Rei Espar-
tano Leônidas. Chegada em Atenas, a capital da Grécia 
e acomodação.

DOMINGO: ATENAS
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela 

Ilha de Patmos · GrecIa

Panorâmica de oia · ilha de Santorini

ST8426

GRÉCIA MILENARIA E CRUZEIRO PELAS ILHAS
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cidade, realizar compras ou assistir a algum típico jantar 
grego. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS  MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto. Zarparemos às 11:00 
e navegaremos até a Ilha de Mykonos, onde chegaremos 
às 18:00. Permaneceremos até as 23:00 na ilha grega. 
Sua fama se deve à grande beleza da sua capital, com 

casinhas caiadas, balcões enfeitados com flores e estrei-
tas ruelas. Embarque e navegação até Kusadasi. Pensão 
completa e acomodação a bordo.

TERÇA-FEIRA: KUSADASI  PATMOS
Café da manhã. Às 07:00 atraque em Kusadasi (Turquia), 
sobre a costa do Egeu, perto de Éfeso e da ilha grega de 
Samos, onde se destaca um pequeno forte do século XIV 
e uma bela torre do período helênico. Visita à casa em que 
a Virgem María teria se hospedado, passeio por Éfeso, an-
tiga cidade da Ásia Menor, conhecida, pelo trabalho mis-
sionário ali realizado pelo apóstolo Paulo. Saída às 12:00 
até Patmos. Chegada às 16:00 e permanência até às 21:00. 
Esta ilha do arquipélago do Dodecaneso foi lugar de con-
finamento durante a dominação romana e nela viveu exi-
lado por algum tempo o Apóstolo São João Evangelista 
e, segundo a tradição, São João recebeu de Deus a re-
velação do Apocalipse. Também poderá realizar algumas 
excursões opcional organizadas por nossos representan-
tes no barco. Pensão completa e acomodação a bordo.

QUARTA-FEIRA: PATMOS  RODES
Café da manhã. Chegada à Ilha de Rodes às 07:00 e per-
manência na ilha até as 18:00. Visita desta ilha onde estava 
o famosso Colosso de Rodes, uma impressionante estátua 
do deus grego Helios. Se destacam a cidade medieval e 
as suas muralhas e minaretes (ainda permanecem sete 
portas da antiga cidade amuralhada, legado dos Caval-
heiros de São João), o Palácio do Grande Mestre, o Museu 
Arqueológico (antigo Hospital dos Cavalheiros), o Museu 
Bizantino (a antiga Catedral dos Cavalheiros), o antigo 
bairro judeu, o antigo porto Mandraki, etc. Tempo livre. 
Às 18:00 navegação até Creta. Pensão completa e aco-
modação a bordo.

QUINTA-FEIRA: CRETA  SANTORINI
Café da manhã. Chegada a Creta às 07:00 e permanência 
até às 11:30. Passeio à Konossos, região habitada desde o 
período Neolítico e visita às ruínas do Palácio de Knossos, 
à Sala do Trono de Alabastro, à Escalinata e ao Megarón 
da Reina. Saída para Santorini, onde permaneceremos das 
16:30 até às 21:00. É um pequeno arquipélago de ilhas vul-
cânicas produzido por uma explosão em 1627 AC. Em uma 
excursão opcional poderá descobrir Oia, com vestígios de 
arquitetura cicladítica, e Fira. Regresso em funicular. Às 
21:00 navegação até Atenas, a monumental capital da 
Grécia. Pensão completa e acomodação a bordo.

SEXTA-FEIRA: ATENAS 
Café da manhã. Chegada e tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Se o seu voo está marcado para o dia de hoje, e 
importante lembrar de não reservar voos antes das 12:30. 
No caso de você não conseguir voo após este horário, você 
deve reservar o seu voo para o dia seguinte em qualquer 
momento e deve solicitar noite extra em Atenas para este 
dia e realizaremos o transfere ao dia seguinte ao aeropor-
to, no horário que lhe indicaremos. Fim de nossos serviços.

Palácio do Grande Maestre dos cavaleiros · ilha de rodas

GRÉCIA

Atenas

Kalambaka

2 + 2

1

4

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 9

Visita com guia local e/ou excurções 
· Panorâmica de Atenas 
· Acrópole com entradas 
· Delphi 
· Kalambaka 
· Mosteiros de Meteora 
· Cruzeiro pelo Egeo · Éfeso e a casa da Virgem María em 
Kusadasi · Visita da ilha de Rodes · Palácio de Knossos 
em Creta

Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine 
exterior standart em categoría Seleção. 
O idioma oficial do barco é o inglês, mas se deixa em 
todas as cabines um programa diário em espanhol.
Em cada barco, Special Tours dispõe de um assistente 
para atender as necesidades de todos os seus 
passageiros. Terão uma reunião no barco para dar - 
lhes toda a informação de bordo e se encarregará de 
organizar as excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As propinas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente 
é território turco. Os viajantes latino - americanos 
necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar 
a Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto 
múltiplo de entrada Schengen.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3* 
 President (T) Cidade 4* 
 Titania (S) Centro 4* 
 Zafolia (S) Centro 4*
Kalambaka Amalia Cidade 4* 
 Grand Meteora Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 01 MAI / 02 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8426 Atenas - Atenas
Tentação 11 9 2.290 3.105
Seleção 11 9 2.550 3.445
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8427 13 11 2.810 $

DOMINGO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da cul-
tura ocidental. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. O passeio 
será pela Praça da Constituição, o Parlamento, a Biblioteca 
Nacional e a Universidade. Passando pela rua Herodou At-
ticus, podemos ver o antigo Palácio Real, custodiado pelos 
pitorescos Evzones. Continuando a nossa viagem rumo a 
Acrópole, você pode ver o famoso Estádio Olímpico, o 
Arco de Adriano e muitos outros vestígios arqueológicos. 
Na Acrópole, o passeio começa pela porta “Propylaea” e 
visitaremos o Templo de Atena Nike, em comemoração à 
vitória contra os persas na batalha de Salamina; o templo 
grego Erection com o seu famoso Pórtico da Cariátides, 
que foi erguido em honra dos deuses Atenea e Poseidon, 
e o Parthenon, templo dórico de mármore branco. Tarde 
livre, onde poderá visitar livremente o novo Museu da 
Acrópole ou passear pelo animado bairro de Plaka, onde 
podemos encontrar nas suas estreitas ruas coloridas, ba-
res e restaurantes. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ATENAS - CANAL DO CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLÍMPIA
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, com 6,3 
km de comprimento e que une o Golfo do Corinto com 
o Mar Egeu, permitindo o tráfego marítimo e separando 
o Peloponeso do resto da Grécia. Breve parada e conti-
nuação da viagem para Epidauro: visita do famoso Teatro 
de Epidauro, obra única do século IV, onde poderemos ad-
mirar sua acústica magnifica. Saída para Micenas, uma das 
Acrópoles mais famosas da pré-história, onde poderemos 
visitar as Muralhas, a Porta dos Leões, o recinto dos Tú-
mulos Reais e o Tumulo de Agamenon. Continuação até a 
mítica Olímpia, atravessando o Peloponeso central. Jantar 
e acomodação.

QUINTA-FEIRA: OLÍMPIA - DELPHI
Café da manhã. Olímpia foi o lugar onde se realizaram os 
Jogos Olímpicos. Visita do estádio, do Templo de Zeus 
e demais instalações olímpicas. Em seguida, visita do 
museu, onde se poderá apreciar, entre outras coisas, a 
maquete do Santuário de Zeus, os frontões do Templo 
e a famosa estátua do Hermes de Praxiteles e conti-
nuação para Delphi, passando por Patras e atravessando 
o Estreito de Rion, pela ponte suspensa Jarilus Tricupis 
(o mais longo do mundo) sobre o Mar Jónico. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: DELPHI - KALAMBAKA
Café da manhã. Delphi é um lugar mágico, onde se com-
binam a natureza com as lendas. No Santuário do Apolo, 
deus da natureza e da música, os homens e os deuses po-
diam se comunicar através do oráculo. Visitaremos o mu-
seu onde veremos o Cocheiro da Delphi, bronze e O Agias 
de Lysippus, entre outras obras-primas da época. Visita 
da zona arqueológica de Delphi. Saida para o norte para 
chegar à cidade de Kalambaka, atravessando no caminho 
pequenas aldeias tradicionais. Nesta cidade encontra-se 
a catedral do século XII, onde se pode admirar inúmeras 
pinturas e afrescos do século XVI de grande qualidade. 
O cinza e solidão de suas fortalezas é a porta de entra-
da para um lugar que chama de longe os visitantes mais 

ávidos para experimentar a beleza através do mistério de 
uma religião. Jantar e acomodação.

SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para uma das visitas mais impres-
sionantes da viagem, os Mosteiros de Meteora (Rochas 
no ar). Visitaremos dois, onde poderemos desfrutar de 
um dos lugares mais extraordinários da Europa. Neste lu-
gar de florestas, gargantas e aldeias pitorescas, em plena 
região da Tessália, estão, há mais de 600 anos, 24 mos-
teiros bizantinos. Sobre uma grande planície, surgem nu-
merosas montanhas de rochas escuras, estreitas e de al-
tura considerável, perpendicular à Terra, e que em algum 
deles os mosteiros se encontram inacessíveis, construído 

Santuário de atenea · delphi

Mosteiro de Meteora · Grécia

ST8427  
GRÉCIA CLÁSSICA E CRUZEIRO PELAS ILHAS
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ali por motivos defensivos. Após essa visita interessante, 
iniciaremos nosso percurso para Atenas, passando pela 
Termopilas, vendo no caminho o Oraculo do Rei Esparta-
no Leônidas. Chegada em Atenas e acomodação.

DOMINGO: ATENAS
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela 
cidade. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS  MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto. Zarparemos às 11:00 e 
navegaremos até a Ilha de Mykonos, onde chegaremos às 
18:00 e permaneceremos até as 23:00. Sua fama se deve à 
beleza da sua capital, com casinhas caiadas, balcões enfei-

tados com flores e estreitas ruelas. Embarque e navegação 
até Kusadasi. Pensão completa e acomodação a bordo.

TERÇA-FEIRA: KUSADASI  PATMOS
Café da manhã. Às 07:00 atraque em Kusadasi (Turquia), 
sobre a costa do Egeu, perto de Éfeso e da ilha grega de 
Samos. Onde se destaca um pequeno forte do século XIV 
e uma bela torre do período helênico. Visita à casa em 
que a Virgem María teria se hospedado, passeio por Éfeso, 
antiga cidade da Ásia Menor. Saída às 12:00 até Patmos. 
Chegada às 16:00 e permanência até às 21:00. Esta ilha 
do arquipélago do Dodecaneso foi lugar de confinamen-
to durante a dominação romana e nela viveu exilado por 
algum tempo o Apóstolo São João Evangelista e, segun-
do a tradição, São João recebeu de Deus a revelação do 
Apocalipse. Também poderá realizar algumas excursões 
opcional organizadas por nossos representantes no barco. 
Pensão completa e acomodação a bordo.

QUARTA-FEIRA: PATMOS  RODES
Café da manhã. Chegada à Ilha de Rodes às 07:00 e 
permanência até as 18:00. Visita desta ilha onde estava 
o famoso Colosso de Rodes, uma impressionante estátua 
do deus grego Helios. Se destacam a cidade medieval e 
as suas muralhas e minaretes (ainda permanecem sete 
portas da antiga cidade amuralhada, legado dos Caval-
heiros de São João), o Palácio do Grande Mestre, o Museu 
Arqueológico (antigo Hospital dos Cavalheiros), o Museu 
Bizantino (a antiga Catedral dos Cavalheiros), o antigo 
bairro judeu, o antigo porto Mandraki, etc. Tempo livre. 
Às 18:00 navegação até Creta. Pensão completa e aco-
modação a bordo.

QUINTA-FEIRA: CRETA  SANTORINI
Café da manhã. Chegada a Creta às 07:00 e permanência 
até às 11:30. É a maior ilha grega, de grande relevância 
histórica ao haver surgido aqui a Civilização Minoica e 
Micênica. Passeio à Konossos, região habitada desde o 
período Neolítico e visita às ruínas do Palácio de Knossos, 
à Sala do Trono de Alabastro, à Escalinata e ao Megarón 
da Reina. Saída para Santorini, onde permaneceremos das 
16:30 até às 21:00. É um pequeno arquipélago de ilhas vul-
cânicas produzido por uma explosão em 1627 AC. Em uma 
excursão opcional poderá descobrir Oia, com vestígios de 
arquitetura cicladítica, e Fira, a capital sobre um alto de 
um penhasco. Regresso em funicular. Às 21:00 navegação 
até Atenas. Pensão completa e acomodação a bordo.

SEXTA-FEIRA:  ATENAS 
Café da manhã. Chegada e tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Se o seu voo está marcado para o dia de hoje, e 
importante lembrar de não reservar voos antes das 12:30. 
No caso de você não conseguir voo após este horário, você 
deve reservar o seu voo para o dia seguinte em qualquer 
momento e deve solicitar noite extra em Atenas para este 
dia e realizaremos o transfere ao dia seguinte ao aeropor-
to, no horário que lhe indicaremos. Fim de nossos serviços.

Porta dos Leões · Micenas

GRÉCIA

Atenas

Kalambaka

2 + 2

1

Olímpia

Delphi

1

1

4

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 11 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Atenas · Acrópole com entradas · 
Epidauro · Micenas com entradas · Olímpia e Delphi com 
entradas · Kalambaka · Mosteiros de Meteora · Cruzeiro 
pelo Egeo · Éfeso e a casa da Virgem María em Kusadasi · 
Visita da ilha de Rodes · Palácio de Knossos em Creta

Notas: Barco da companhia Celestyal Cruises
Cabine interior estándar em categoría Tentação e cabine 
exterior standart em categoría Seleção. 
O idioma oficial do barco é o inglês, mas se deixa em 
todas as cabines um programa diário em espanhol.
Em cada barco, Special Tours dispõe de um assistente 
para atender as necesidades de todos os seus 
passageiros. Terão uma reunião no barco para dar - 
lhes toda a informação de bordo e se encarregará de 
organizar as excursões opcionais nas ilhas.
Taxas de embarque incluídas.
O regime no barco é de pensão completa.
Pacote de bebidas incluído.
As propinas estão incluídas no cruzeiro.
Importante: Kusadasi é porto franco, mas realmente 
é território turco. Os viajantes latino - americanos 
necessitam os mesmos requisitos que tenham para viajar 
a Turquia em função da sua nacionalidade, mais o visto 
múltiplo de entrada Schengen.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3* 
 President (T) Cidade 4* 
 Titania (S) / Zafolia (S) Centro 4* 
 Athens Avenue hotel (S) Centro 4*
Olympia Europa / Arty Grand Cidade 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Cidade 4*
Kalambaka Amalia / Grand Meteora Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 29 ABR / 30 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8427 Atenas - Atenas
Tentação 13 11 2.810 3.810
Seleção 13 11 3.015 4.090
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8428 15 3 3.015 $

DOMINGO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da cul-
tura ocidental. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. O passeio 
será pela Praça da Constituição, o Parlamento, a Biblioteca 
Nacional e a Universidade. Passando pela rua Herodou At-
ticus, podemos ver o antigo Palácio Real, custodiado pelos 
pitorescos Evzones. Continuando a nossa viagem rumo a 
Acrópole, você pode ver o famoso Estádio Olímpico, o 
Arco de Adriano e muitos outros vestígios arqueológicos. 
Na Acrópole, o passeio começa pela porta “Propylaea” e 
visitaremos o Templo de Atena Nike, em comemoração à 
vitória contra os persas na batalha de Salamina; o templo 
grego Erection com o seu famoso Pórtico da Cariátides, 
que foi erguido em honra dos deuses Atenea e Poseidon, 
e o Parthenon, templo dórico de mármore branco. Tarde 
livre, onde poderá visitar livremente o novo Museu da 
Acrópole ou passear pelo animado bairro de Plaka, onde 
podemos encontrar nas suas estreitas ruas coloridas, ba-
res e restaurantes. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ATENAS - CANAL DO CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLÍMPIA
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, com 6,3 
km de comprimento e que une o Golfo do Corinto com 
o Mar Egeu, permitindo o tráfego marítimo e separando 
o Peloponeso do resto da Grécia. Breve parada e conti-
nuação da viagem para Epidauro: visita do famoso Teatro 
de Epidauro, obra única do século IV, onde poderemos ad-
mirar sua acústica magnifica. Saída para Micenas, uma das 
Acrópoles mais famosas da pré-história, onde poderemos 
visitar as Muralhas, a Porta dos Leões, o recinto dos Tú-
mulos Reais e o Tumulo de Agamenon. Continuação até a 
mítica Olímpia, atravessando o Peloponeso central. Jantar 
e acomodação.

QUINTA-FEIRA: OLÍMPIA - DELPHI
Café da manhã. Olímpia foi o lugar onde se realizaram os 
Jogos Olímpicos. Visita do estádio, do Templo de Zeus 
e demais instalações olímpicas. Em seguida, visita do 
museu, onde se poderá apreciar, entre outras coisas, a 
maquete do Santuário de Zeus, os frontões do Templo 
e a famosa estátua do Hermes de Praxiteles e conti-
nuação para Delphi, passando por Patras e atravessando 
o Estreito de Rion, pela ponte suspensa Jarilus Tricupis 
(o mais longo do mundo) sobre o Mar Jónico. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: DELPHI - KALAMBAKA
Café da manhã. Delphi é um lugar mágico, onde se com-
binam a natureza com as lendas. No Santuário do Apolo, 
deus da natureza e da música, os homens e os deuses po-
diam se comunicar através do oráculo. Visitaremos o mu-
seu onde veremos o Cocheiro da Delphi, bronze e O Agias 
de Lysippus, entre outras obras-primas da época. Visita 
da zona arqueológica de Delphi. Saida para o norte para 
chegar à cidade de Kalambaka, atravessando no caminho 
pequenas aldeias tradicionais. Nesta cidade encontra-se 
a catedral do século XII, onde se pode admirar inúmeras 
pinturas e afrescos do século XVI de grande qualidade. 
O cinza e solidão de suas fortalezas é a porta de entra-
da para um lugar que chama de longe os visitantes mais 
ávidos para experimentar a beleza através do mistério de 
uma religião. Jantar e acomodação.

SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para uma das visitas mais impres-
sionantes, os Mosteiros de Meteora (Rochas no ar). Visita-
remos dois, onde poderemos desfrutar de um dos lugares 
mais extraordinários da Europa. Neste lugar de florestas, 
gargantas e aldeias pitorescas, em plena região da Tessá-

lia, estão, há mais de 600 anos, 24 mosteiros bizantinos. 
Sobre uma grande planície, surgem numerosas montan-
has de rochas escuras, estreitas e de altura considerável, 
perpendicular à Terra, e que em algum deles os mosteiros 
se encontram inacessíveis, construído ali por motivos de-
fensivos. Após essa visita interessante, iniciaremos nosso 
percurso para Atenas, passando pela Termopilas, vendo 
no caminho o Oraculo do Rei Espartano Leônidas. Chega-
da em Atenas, a capital da Grécia e acomodação.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao porto 
para embarque destino Santorini. Chegada e, após o des-
embarque, traslado ao hotel. A continuação começaremos 
uma visita a pé (caminhando) de Fira, a capital de Santo-
rini. Em primeiro lugar seguiremos para Caldeira, assim é 
conhecida a zona de penhascos de onde se pode ter as 
melhores vistas, que fazem esta ilha ser tão famosa. Des-
tes penhascos poderemos apreciar, à distância, as ilhas de 
Palea Kameni, Nea Kameni e Thirasia (onde se encontra a 
cratera do vulcão e as aguas termais). Passaremos pelo 
ponto de saída dos burrinhos, que são uma das maiores 
atrações da ilha. Nas décadas passadas, os burros serviam 

Panorâmica de oia · ilha de Santorini

Bairro de Plaka · atenas

ST8428

GRÉCIA CLÁSSICA COM SANTORINI E CRETA
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para transportar os produtos do porto antigo até Fira. 
Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para passear por essa ilha de 
origem vulcânica, com forma de meia lua, devido ao afun-
damento da caldeira do vulcão. Na parte interior, onde 
antigamente estava o vulcão, agora podemos encontrar 
várias ilhas menores. Acredita-se que a origem, ou uma 
das origens do mito da Atlântida, que o Platão falava, foi 
este desastre. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela 
belíssima ilha, considerada como um santuário da paz, 
calma, um lugar idílico, onde os viajantes vão regular-
mente para visitar as ilhas do interior, comprar, passear 
ou simplesmente descansar em uma de suas praias vul-
cânicas, que talvez não são as mais conhecidas da Grécia, 
mas que se destacam por sua diversidade, seu encanto 
particular e a mudança da cor da areia ou as pedras que 
a cobrem. Com a chegada da noite, se transforma em 
um dos lugares com mais ambiente, festa e agitação da 

Grécia. Não tanto como em Mykonos, mas as mesmas 
praias se transformam com o pôr do sol em lugares onde 
a música toca até o amanhecer. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: SANTORINI - CRETA
Café da manhã. Transfer ao porto para pegar o ferry para 
a ilha de Creta, a maior ilha grega e onde surgiu a civili-
zação minoica e a micênica. Chegaremos em Heraklion. 
Traslado ao hotel. A continuação começaremos uma vi-
sita a pé (caminhando) pela cidade de Heraklión, que é 
a capital de Creta: a praça Eleftheria (Liberdade) onde se 
encontram a porta de São Jorge e o Museu Arqueológico, 
a rua Daidalou, a rua Korai e a Rua 25 de Agosto, Praça 
dos Leões, a fonte Morosine e a Loggia. Passaremos pela 
igreja de São Titos e a Basilica de São Marco, hoje a Ga-
leria de arte municipal. Assim como o antigo porto ve-
neziano com a fortaleza de Koules, símbolo da cidade. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: CRETA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando 
desta ilha. Poderá fazer alguma excursão opcional, como 
por exemplo, visitar o Palácio de Knossos, onde conhe-
ceremos os segredos e a vida de uma das civilizações 
mais importantes da história. Segundo a lenda, no pa-
lácio estava fechado um ser fantástico, um homem com 
cabeça de touro (metade touro metade humana como 
outros dizem), conhecido como o Minotauro. Knossos 
foi a sede do lendário rei cretense Minos II, bem como 
centro económico, social e religiosa de Creta minoica, o 
palácio é um símbolo da civilização minoica, devido à sua 
utilização de materiais de luxo, o plano complexo e de 
construção extensa, arquitetônico e tamanho impressio-
nante. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: CRETA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá fazer al-
guma das excursões pela ilha, conhecendo as cidades de 
Rethimno, com seu centro datado do Renascimento e 
Hania, sem dúvida a cidade mais bonita e romântica de 
toda Creta. Aqui a arquitetura moderna, tradicional, turca 
e veneziana, combinam em perfeita harmonia, ambas ao 
lado oeste da ilha de Creta. Acomodação.

SÁBADO: CRETA  ATENAS
Café da manhã e tempo livre para continuar desfrutando 
de Creta até o horário de traslado ao porto para embarcar 
para Atenas. Noite a bordo.

DOMINGO: ATENAS 
Café da manhã. Chegada e tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Se o seu voo está marcado para o dia de hoje, e 
importante lembrar de não reservar voos antes das 12:30. 
No caso de você não conseguir voo após este horário, você 
deve reservar o seu voo para o dia seguinte em qualquer 
momento e deve solicitar noite extra em Atenas para este 
dia e realizaremos o transfere ao dia seguinte ao aeropor-
to, no horário que lhe indicaremos. Fim de nossos serviços.

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 3  

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Atenas · Acrópoles com entradas 
· Epidauro · Micenas com entradas 
· Olímpia e Delphi com entradas · Kalambaka 
· Mosteiros de Meteora · Passeio a pé em Fira e Heraklion

Outros locais de interesse com assistência nos traslados 
e excursões opcionais
· Santorini · Creta

Nota. As excursões opcionais são indicativos, informando 
sobre a chegada das características e a ordem de exe-
cução da mesma.

Canal de Corinto · GréCia

ST8428

GRÉCIA CLÁSSICA COM SANTORINI E CRETA

GRÉCIA

Atenas

Kalambaka

2 + 1

1

Olímpia

Creta

Santorini

Delphi

1

1

3

3
1

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 06 MAI / 30 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8428 Atenas - Atenas
Tentação 15 3 3.015 4.435
Seleção 15 3 3.120 4.520

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Atenas Titania Centro 4* 
 Zafolia Centro 4* 
 Athens Avenue hotel Centro 4*
Olympia Europa Cidade 4* 
 Arty Grand Cidade 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Cidade 4*
Kalambaka Amalia Cidade 4* 
 Grand Meteora Cidade 4*
Santorini Astir Thira Fira Town Tur 
 Albatros Fira Tur 
 El Greco (S) Fira Town Tur 
 Aegean Plaza (S) Kamari Beach Tur
Creta Ibis Styles (T) Heraklion Tur 
 Ibis Styles (S) Heraklion Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel. 
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8430 13 1 2.650 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

QUARTA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da cul-
tura ocidental. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Consti-
tuição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional e a Universi-
dade, a rua Herodou Atticus, com o antigo Palácio Real, 
custodiado pelos pitorescos Evzones. Continuando a 
nossa viagem rumo a Acrópole, você pode ver o famoso 
Estádio Olímpico, o Arco de Adriano e muitos outros ves-
tígios arqueológicos. Na Acrópole, o passeio começa pela 
porta “Propylaea” e visitaremos o Templo de Atena Nike, 
em comemoração à vitória contra os persas na batalha de 
Salamina; o templo grego Erection com o seu famoso Pór-
tico da Cariátides, que foi erguido em honra dos deuses 
Atenea e Poseidon, e o Parthenon, templo dórico de már-
more branco. Tarde livre, onde poderá visitar livremente o 
novo Museu da Acrópole ou passear pelo animado bairro 
de Plaka, onde podemos encontrar nas suas estreitas ruas 
coloridas, bares e restaurantes. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ATENAS - DELPHI - KALAMBAKA
Café da manhã. Após o café da manhã, saída para o norte 
do país, chegando na Grécia Continental, passando pelos 
povoados de Tebas, Levadia e Arachova, até chegar em 
Delphi, onde se encontra o oráculo de Apolo, situado nas 
saias do Monte Parnaso. Na antiguidade, foi um dos lu-
gares religiosos e políticos mais importantes do mundo. 
Delphi é conhecido também como o Umbigo do Mundo. 
Segundo a lenda, Zeus enviou duas águias para dar a 
volta ao mundo e no lugar onde se encontrassem seria 
o centro do mundo e assim foi, as águias se encontraram 
em Delphi. Visita do Oráculo, o templo da Pitonisa, a Via 
Sagrada, o Teatro e o Museu, onde se encontra o famoso 
Auriga ou cocheiro de bronze, uma das obras primas da 
Arte Helênica. Continuação para o norte para chegar à ci-
dade de Kalambaka, atravessando no caminho pequenas 
aldeias tradicionais. Nesta cidade encontra-se a catedral 
do século XII, onde se pode admirar inúmeras pinturas 
e afrescos do século XVI de grande qualidade. O cinza e 
solidão de suas fortalezas é a porta de entrada para um 
lugar que chama de longe os visitantes mais ávidos para 
experimentar a beleza através do mistério de uma religião. 
Jantar e acomodação.

SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para a visita dos Mosteiros de 
Meteora (Rochas no ar). Visitaremos dois, onde pode-

remos desfrutar de um dos lugares mais extraordinários 
da Europa. Neste lugar de florestas, gargantas e aldeias 
pitorescas, em plena região da Tessália, estão, há mais de 
600 anos, 24 mosteiros bizantinos. Sobre uma grande 
planície, surgem numerosas montanhas de rochas es-
curas, estreitas e de altura considerável, perpendicular à 
Terra, e que em algum deles os mosteiros se encontram 
inacessíveis, construído ali por motivos defensivos. Após 
essa visita interessante, iniciaremos nosso percurso para 
Atenas, passando pela Termopilas, vendo no caminho o 
Oraculo do Rei Espartano Leônidas. Chegada em Atenas, 
a capital da Grécia e acomodação.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao porto 
para embarque destino Santorini. Chegada e, após o des-

embarque, traslado ao hotel. A continuação começaremos 
uma visita a pé (caminhando) de Fira, a capital de Santo-
rini. Em primeiro lugar seguiremos para Caldeira, assim é 
conhecida a zona de penhascos de onde se pode ter as 
melhores vistas. Destes penhascos poderemos apreciar, à 
distância, as ilhas de Palea Kameni, Nea Kameni e Thirasia 
(onde se encontra a cratera do vulcão e as aguas termais). 
Passaremos pelo ponto de saída dos burrinhos, que são 
uma das maiores atrações da ilha. Nas décadas passadas, 
os burros serviam para transportar os produtos do porto 
antigo até Fira. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para passear por essa ilha de 
origem vulcânica, com forma de meia lua, devido ao afun-
damento da caldeira do vulcão. Na parte interior, onde 

Panorâmica de oia · ilha de Santorini

A PequenA VenezA · IlhA de Mykonos

ST8430

GRÉCIA MILENÁRIA COM SANTORINI E MYKONOS
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antigamente estava o vulcão, agora podemos encontrar 
várias ilhas menores. Acredita-se que a origem, ou uma 
das origens do mito da Atlântida, que o Platão falava, foi 
este desastre. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela 
ilha, considerada como um santuário da paz, calma, um 
lugar idílico, onde os viajantes vão regularmente para 
visitar as ilhas do interior, comprar, passear ou simples-
mente descansar em uma de suas praias vulcânicas, que 
talvez não são as mais conhecidas da Grécia, mas que se 
destacam por sua diversidade, seu encanto particular e 
a mudança da cor da areia ou as pedras que a cobrem. 
Com a chegada da noite, se transforma em um dos luga-
res com mais ambiente, festa e agitação da Grécia. Não 

tanto como em Mykonos, mas as mesmas praias se trans-
formam com o pôr do sol em lugares onde a música toca 
até o amanhecer. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: SANTORINI - MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar para a 
ilha de Mykonos, que pertence ao arquipélago das Cícla-
des. Chegada e traslado ao hotel. A continuação começa-
remos uma visita a pé (caminhando) por suas ruas bran-
cas. Estas ruas foram construídas em forma de labirinto 
para despistar os piratas que atacavam a ilha. Durante 
este percurso poderemos ver a famosa “Pequena Vene-
za”, chamada assim por sua semelhança com a famosa 
cidade italiana dos canais; assim como os moinhos de 
vento, símbolos da ilha. Passaremos pela Igreja de Pa-
raportiani, que data do século XVI, mostra típica da ar-
quitetura das ilhas Cyclades. Percorreremos as ruazinhas 
cheias de encanto e com seu ambiente cosmopolita, com 
lojas de todas as marcas internacionais e se temos sorte, 
nos encontraremos com Petros, o pelicano, a mascote de 
Mykonos. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta ilha. Myko-
nos é uma das ilhas do mar Egeu mais cosmopolitas. 
Aproveite para fazer um passeio opcional da ilha, onde 
você pode mergulhar na sua vida e características, conhe-
cendo lugares tão interessantes como: o Mosteiro Turliani 
em Ano Mera ou pontos de interesse turístico de incrível 
beleza. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para terminar de conhecer esta 
ilha e desfrutar das muitas praias desta ilha. Poderá visi-
tar o porto de Mykonos, na frente da distinta costa Jora, 
onde você vai encontrar a harmonia entre barcos de 
pesca e iates de luxo ou, opcionalmente, poderá visitar a 
vizinha ilha de Delos. Diz a lenda que aqui nasceram os 
deuses Apolo e Artemis. Delos foi um importante cen-
tro religioso, econômico, cultural, político e do trafego 
marítimo na Grécia Antiga. Hoje em dia Delos é consi-
derado um dos mais importantes lugares arqueológicos 
na Grécia. É uma verdadeira ilha museu. Proeminente, 
entre outros lugares, o Fórum, o templo de Apolo, de 
Diana, a rua dos leões, os mosaicos, as casas antigas, 
o mercado, etc. Quando a noite cai, mergulhe na festa 
e animação que está presente em todos os cantos da 
ilha. Acomodação.

SÁBADO: MYKONOS - ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
porto para embarcar no ferry para Atenas. Chegada na ca-
pital grega e transfer ao hotel. Tempo livre para continuar 
desfrutando desta cidade animada. Acomodação.

DOMINGO: ATENAS 
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

As CAriAtides no ereCtion · AtenAs

ST8430

GRÉCIA MILENÁRIA COM SANTORINI E MYKONOS

GRÉCIA

Atenas

Kalambaka

2 + 1 + 1

1

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 1 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Atenas 
· Acrópole com entradas 
· Delphi e Kalambaka 
· Mosteiros de Meteora 
· Passeio a pé em Fira e Mykonos 

Outros locais de interesse com assistência nos traslados 
e excursões opcionais
· Santorini 
· Mykonos

Nota. As excursões opcionais são indicativos, informando 
sobre a chegada das características e a ordem de exe-
cução da mesma.

Mykonos

Santorini

3

3

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 08 MAI / 25 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8430 Atenas - Atenas
Tentação 13 1 2.650 4.050
Seleção 13 1 2.810 4.430

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3* 
 President (T) Cidade 4* 
 Titania (S) Centro 4* 
 Zafolia (S) Centro 4* 
 Athens Avenue hotel (S) Centro 4*
Kalambaka Amalia Cidade 4* 
 Grand Meteora Cidade 4*
Santorini Astir Thira Fira Town Tur 
 Albatros Fira Tur 
 El Greco (S) Fira Town Tur 
 Aegean Plaza (S) Kamari Beach Tur
Mikonos Alkistis (T) Agios Stefanos Tur 
 Aphrodita Beach (T) Kalafati Tur 
 San Marco (S) Houlakia Bay Tur 
 Petinos (S) Platis Gialos 1ª 
 Royal Mykonian (S) Elia Beach 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel. 
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8432 16 1 3.380 $

SÁBADO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

DOMINGO: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da cul-
tura ocidental. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS - DELPHI - ATENAS
Café da manhã. Após o café da manhã, saída para o norte 
do país, chegando na Grécia Continental, passando pelos 
povoados de Tebas, Levadia e Arachova, até chegar em 
Delphi, onde se encontra o oráculo de Apolo, situado nas 
saias do Monte Parnaso. Na antiguidade, foi um dos lu-
gares religiosos e políticos mais importantes do mundo. 
Delphi é conhecido também como o Umbigo do Mundo. 
Segundo a lenda, Zeus enviou duas águias para dar a volta 
ao mundo e no lugar onde se encontrassem seria o centro 
do mundo e assim foi, as águias se encontraram em Del-
phi. Visita do Oráculo, o templo da Pitonisa, a Via Sagrada, 
o Teatro e o Museu, onde se encontra o famoso Auriga ou 
cocheiro de bronze, uma das obras primas da Arte Helêni-
ca. Almoço e retorno para Atenas. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica: a Praça da Consti-
tuição, o Parlamento, a Biblioteca Nacional e a Universi-
dade. Passando pela rua Herodou Atticus, podemos ver 
o antigo Palácio Real, custodiado pelos Evzones. Conti-
nuando rumo a Acrópole, você pode ver o famoso Estádio 
Olímpico, o Arco de Adriano e muitos outros vestígios ar-
queológicos. Na Acrópole, o passeio começa pela porta 
“Propylaea” e visitaremos o Templo de Atena Nike, em 
comemoração à vitória contra os persas na batalha de Sa-
lamina; o templo grego Erection com o seu famoso Pór-
tico da Cariátides, que foi erguido em honra dos deuses 
Atenea e Poseidon, e o Parthenon, templo dórico de már-
more branco. Tarde livre, onde poderá visitar livremente o 
novo Museu da Acrópole ou passear pelo animado bairro 
de Plaka, onde podemos encontrar nas suas estreitas ruas 
coloridas, bares e restaurantes. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ATENAS - MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar para a 
ilha de Mykonos, que pertence ao arquipélago das Cícla-
des. Chegada e traslado ao hotel e, após um breve passeio 
indicativo, resto do dia livre. A continuação começaremos 
uma visita a pé (caminhando) por suas ruas brancas. Estas 
ruas foram construídas em forma de labirinto para despis-
tar os piratas que atacavam a ilha. Durante este percurso 
poderemos ver a famosa “Pequena Veneza”, chamada 
assim por sua semelhança com a famosa cidade italiana 
dos canais; assim como os moinhos de vento, símbolos da 

ilha. Passaremos pela Igreja de Paraportiani, que data do 
século XVI, mostra típica da arquitetura das ilhas Cycla-
des. Percorreremos as ruazinhas cheias de encanto e com 
seu ambiente cosmopolita, com lojas de todas as marcas 
internacionais e se temos sorte, nos encontraremos com 
Petros, o pelicano, a mascote de Mykonos. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre na ilha. Mykonos é uma das ilhas 
do mar Egeu mais cosmopolitas. Aproveite para fazer um 
passeio opcional da ilha, onde você pode mergulhar na 
sua vida e características, conhecendo lugares tão interes-
santes como: o Mosteiro Turliani em Ano Mera ou pontos 
de interesse turístico de incrível beleza. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre. Poderá visitar o porto de Myko-
nos, na frente da distinta costa Jora, onde você vai en-
contrar a harmonia entre barcos de pesca e iates de luxo 
ou, opcionalmente, poderá visitar a vizinha ilha de Delos. 
Delos foi um importante centro religioso, econômico, 
cultural, político e do trafego marítimo na Grécia Antiga. 
Hoje em dia Delos é considerado um dos mais importan-
tes lugares arqueológicos na Grécia. Proeminente, entre 

outros lugares, o Fórum, o templo de Apolo, de Diana, a 
rua dos leões, os mosaicos, as casas antigas, o mercado, 
etc. Quando a noite cai, mergulhe na festa e animação que 
está presente em todos os cantos da ilha. Acomodação.

SÁBADO: MIKONOS - NAXOS
Café da manhã e traslado ao porto para pegar o ferry para 
Naxos. Chegada e transfer ao hotel. Esta ilha é conside-
rada como um lugar paradisíaco no mar Egeu, onde se 
misturam os vestígios da antiga cultura grega com praias 
relaxantes. É a maior das ilhas Cíclicas e onde passou sua 
infância, segundo a lenda, Zeus, rei dos deuses. Tempo li-
vre para conhecer sua capital, mesmo que também pode 
chama-la de Jora ou Chora. Acomodação.

DOMINGO: NAXOS - SANTORINI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao porto 
para embarque destino Santorini. Chegada e, após o des-
embarque, traslado ao hotel. A continuação, visita a pé 
(caminhando) de Fira, a capital de Santorini. Em primeiro 
lugar seguiremos para Caldeira, assim é conhecida a zona 
de penhascos de onde se pode ter as melhores vistas, que 
fazem esta ilha ser tão famosa. Destes penhascos pode-
remos apreciar, à distância, as ilhas de Palea Kameni, Nea 

Vista do porto  de Heraklion · ilHa de Creta

Panorâmica da cidade · ilha de naxos

ST8432

ATENAS, DELPHI E O MELHOR DAS ILHAS GREGAS
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Kameni e Thirasia (onde se encontra a cratera do vulcão 
e as aguas termais). Passaremos pelo ponto de saída dos 
burrinhos, que são uma das maiores atrações da ilha. Nas 
décadas passadas, os burros serviam para transportar os 
produtos do porto antigo até Fira. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para passear por essa ilha de 
origem vulcânica, com forma de meia lua, devido ao afun-
damento da caldeira do vulcão. Na parte interior, onde 
antigamente estava o vulcão, agora podemos encontrar 
várias ilhas menores. Acredita-se que a origem, ou uma 
das origens do mito da Atlântida, que o Platão falava, foi 
este desastre. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela 
ilha, considerada como um santuário da paz, calma, um 
lugar idílico, onde os viajantes vão regularmente para 
visitar as ilhas do interior, comprar, passear ou simples-
mente descansar em uma de suas praias vulcânicas, que 
talvez não são as mais conhecidas da Grécia, mas que se 
destacam por sua diversidade, seu encanto particular e 
a mudança da cor da areia ou as pedras que a cobrem. 

Com a chegada da noite, se transforma em um dos luga-
res com mais ambiente, festa e agitação da Grécia. Não 
tanto como em Mykonos, mas as mesmas praias se trans-
formam com o pôr do sol em lugares onde a música toca 
até o amanhecer. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: SANTORINI - CRETA
Café da manhã. Transfer ao porto para pegar o ferry para 
a ilha de Creta, a maior ilha grega e onde surgiu a civili-
zação minoica e a micênica. Chegaremos em Heraklion. 
Traslado ao hotel. A continuação começaremos uma visita 
a pé (caminhando) pela cidade de Heraklión, que é a ca-
pital de Creta: a praça Eleftheria (Liberdade) onde se en-
contram a porta de São Jorge e o Museu Arqueológico, a 
rua Daidalou, a rua Korai e a Rua 25 de Agosto, Praça dos 
Leões, a fonte Morosine e a Loggia. Passaremos pela igreja 
de São Titos e a Basilica de São Marco, hoje a Galeria de 
arte municipal. Assim como o antigo porto veneziano com 
a fortaleza de Koules, símbolo da cidade. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: CRETA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando des-
ta ilha. Poderá fazer alguma excursão opcional, como por 
exemplo, visitar o Palácio de Knossos, onde conhecere-
mos os segredos e a vida de uma das civilizações mais 
importantes da história. Segundo a lenda, no palácio es-
tava fechado um ser fantástico, um homem com cabeça 
de touro (metade touro metade humana como outros di-
zem), conhecido como o Minotauro. Knossos foi a sede do 
lendário rei cretense Minos II, bem como centro económi-
co, social e religiosa de Creta minoica, o palácio é um sím-
bolo da civilização minoica, devido à sua utilização de ma-
teriais de luxo, o plano complexo e de construção extensa, 
arquitetônico e tamanho impressionante. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: CRETA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá fazer al-
guma das excursões pela ilha, conhecendo as cidades de 
Rethimno, com seu centro datado do Renascimento e 
Hania, sem dúvida a cidade mais bonita e romântica de 
toda Creta. Aqui a arquitetura moderna, tradicional, turca 
e veneziana, combinam em perfeita harmonia, ambas ao 
lado oeste da ilha de Creta. Acomodação.

SÁBADO: CRETA  ATENAS
Café da manhã e tempo livre para continuar desfrutando 
de Creta até o horário de traslado ao porto para embarcar 
para Atenas. Noite a bordo.

DOMINGO: ATENAS 
Café da manhã. Chegada e tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Se o seu voo está marcado para o dia de hoje, e 
importante lembrar de não reservar voos antes das 12:30. 
No caso de você não conseguir voo após este horário, você 
deve reservar o seu voo para o dia seguinte em qualquer 
momento e deve solicitar noite extra em Atenas para este 
dia e realizaremos o transfere ao dia seguinte ao aeropor-
to, no horário que lhe indicaremos. Fim de nossos serviços.

EvzonEs na mudança dE guarda · atEnas

ST8432

ATENAS, DELPHI E O MELHOR DAS ILHAS GREGAS

GRÉCIA

Atenas
3

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 1 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Atenas 
· Acrópole com entradas 
· Delphi com entradas 
· Passeio a pé em Mykonos, Fira e Heraklion

Outros locais de interesse com assistência nos traslados 
e excursões opcionais
· Mykonos 
· Naxos 
· Santorini 
· Creta

Nota. As excursões opcionais são indicativos, informando 
sobre a chegada das características e a ordem de exe-
cução da mesma.

Mykonos
Naxos

Santorini

Creta

3
1

3

3

1

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 05 MAI / 29 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8432 Atenas - Atenas
Tentação 16 1 3.380 5.090
Seleção 16 1 3.590 5.525

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Atenas Titania Centro 4* 
 Zafolia Centro 4* 
 Athens Avenue hotel Centro 4*
Mikonos Alkistis (T) Agios Stefanos Tur 
 Aphrodita Beach (T) Kalafati Tur 
 San Marco (S) Houlakia Bay Tur 
 Petinos (S) Platis Gialos 1ª 
 Royal Mykonian (S) Elia Beach 1ª
Naxos Naxos Palace (T + S) Naxos 1ª
Santorini Astir Thira Fira Town Tur 
 Albatros Fira Tur 
 El Greco (S) Fira Town Tur 
 Aegean Plaza (S) Kamari Beach Tur
Creta Ibis Styles (T) Heraklion Tur 
 Ibis Styles (S) Heraklion Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel. 



Europa 189188 Europa

Europa Mediterránea Europa Mediterránea

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8434 15 3 3.070 $

DOMINGO: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

SEGUNDA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da cul-
tura ocidental. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. O passeio 
será pela Praça da Constituição, o Parlamento, a Biblioteca 
Nacional e a Universidade. Passando pela rua Herodou At-
ticus, podemos ver o antigo Palácio Real, custodiado pelos 
pitorescos Evzones. Continuando a nossa viagem rumo a 
Acrópole, você pode ver o famoso Estádio Olímpico, o 
Arco de Adriano e muitos outros vestígios arqueológicos. 
Na Acrópole, o passeio começa pela porta “Propylaea” e 
visitaremos o Templo de Atena Nike, em comemoração à 
vitória contra os persas na batalha de Salamina; o templo 
grego Erection com o seu famoso Pórtico da Cariátides, 
que foi erguido em honra dos deuses Atenea e Poseidon, 
e o Parthenon, templo dórico de mármore branco. Tarde 
livre, onde poderá visitar livremente o novo Museu da 
Acrópole ou passear pelo animado bairro de Plaka, onde 
podemos encontrar nas suas estreitas ruas coloridas, ba-
res e restaurantes. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: ATENAS - CANAL DO CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLÍMPIA
Café da manhã. Saída para o Canal de Corinto, com 6,3 
km de comprimento e que une o Golfo do Corinto com 
o Mar Egeu, permitindo o tráfego marítimo e separando 
o Peloponeso do resto da Grécia. Breve parada e conti-
nuação da viagem para Epidauro: visita do famoso Teatro 
de Epidauro, obra única do século IV, onde poderemos ad-
mirar sua acústica magnifica. Saída para Micenas, uma das 
Acrópoles mais famosas da pré-história, onde poderemos 
visitar as Muralhas, a Porta dos Leões, o recinto dos Tú-
mulos Reais e o Tumulo de Agamenon. Continuação até a 
mítica Olímpia, atravessando o Peloponeso central. Jantar 
e acomodação.

QUINTA-FEIRA: OLÍMPIA - DELPHI
Café da manhã. Olímpia foi o lugar onde se realizaram os 
Jogos Olímpicos. Visita do estádio, do Templo de Zeus 
e demais instalações olímpicas. Em seguida, visita do 
museu, onde se poderá apreciar, entre outras coisas, a 
maquete do Santuário de Zeus, os frontões do Templo 
e a famosa estátua do Hermes de Praxiteles e conti-
nuação para Delphi, passando por Patras e atravessando 
o Estreito de Rion, pela ponte suspensa Jarilus Tricupis 
(o mais longo do mundo) sobre o Mar Jónico. Jantar e 
acomodação.

SEXTA-FEIRA: DELPHI - KALAMBAKA
Café da manhã. Delphi é um lugar mágico, onde se com-
binam a natureza com as lendas. No Santuário do Apolo, 
deus da natureza e da música, os homens e os deuses po-
diam se comunicar através do oráculo. Visitaremos o mu-
seu onde veremos o Cocheiro da Delphi, bronze e O Agias 
de Lysippus, entre outras obras-primas da época. Visita 
da zona arqueológica de Delphi. Saida para o norte para 
chegar à cidade de Kalambaka, atravessando no caminho 
pequenas aldeias tradicionais. Nesta cidade encontra-se 
a catedral do século XII, onde se pode admirar inúmeras 
pinturas e afrescos do século XVI de grande qualidade. 
O cinza e solidão de suas fortalezas é a porta de entra-
da para um lugar que chama de longe os visitantes mais 
ávidos para experimentar a beleza através do mistério de 
uma religião. Jantar e acomodação.

SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para uma das visitas mais impres-
sionantes da viagem, os Mosteiros de Meteora (Rochas 
no ar). Visitaremos dois, onde poderemos desfrutar de 
um dos lugares mais extraordinários da Europa. Neste lu-
gar de florestas, gargantas e aldeias pitorescas, em plena 
região da Tessália, estão, há mais de 600 anos, 24 mos-

teiros bizantinos. Sobre uma grande planície, surgem nu-
merosas montanhas de rochas escuras, estreitas e de al-
tura considerável, perpendicular à Terra, e que em algum 
deles os mosteiros se encontram inacessíveis, construído 
ali por motivos defensivos. Após essa visita interessante, 
iniciaremos nosso percurso para Atenas, passando pela 
Termopilas, vendo no caminho o Oraculo do Rei Espar-
tano Leônidas. Chegada em Atenas, a capital da Grécia 
e acomodação.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao porto 
para embarque destino Santorini. Chegada e, após o des-
embarque, traslado ao hotel. A continuação começaremos 
uma visita a pé (caminhando) de Fira, a capital de Santo-
rini. Em primeiro lugar seguiremos para Caldeira, assim é 
conhecida a zona de penhascos de onde se pode ter as 
melhores vistas, que fazem esta ilha ser tão famosa. Des-
tes penhascos poderemos apreciar, à distância, as ilhas de 
Palea Kameni, Nea Kameni e Thirasia (onde se encontra a 
cratera do vulcão e as aguas termais). Passaremos pelo 
ponto de saída dos burrinhos, que são uma das maiores 
atrações da ilha. Nas décadas passadas, os burros serviam 
para transportar os produtos do porto antigo até Fira. 

Palácio da academia · atenas

Panorâmica · ilha de mykonos

ST8434

GRÉCIA CLÁSSICA COM SANTORINI E MYKONOS
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Continuamos nosso passeio para Firostefani, passando 
por algumas das igrejas da ilha, Agios Gerasimos, Agios 
Minas e a Igreja Católica. Acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para passear por essa ilha de 
origem vulcânica, com forma de meia lua, devido ao afun-
damento da caldeira do vulcão. Na parte interior, onde 
antigamente estava o vulcão, agora podemos encontrar 
várias ilhas menores. Acredita-se que a origem, ou uma 
das origens do mito da Atlântida, que o Platão falava, foi 
este desastre. Acomodação.

TERÇA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela 
ilha, considerada como um santuário da paz, calma, um 
lugar idílico, onde os viajantes vão regularmente para 
visitar as ilhas do interior, comprar, passear ou simples-
mente descansar em uma de suas praias vulcânicas, que 
talvez não são as mais conhecidas da Grécia, mas que se 
destacam por sua diversidade, seu encanto particular e 
a mudança da cor da areia ou as pedras que a cobrem. 
Com a chegada da noite, se transforma em um dos luga-
res com mais ambiente, festa e agitação da Grécia. Não 

tanto como em Mykonos, mas as mesmas praias se trans-
formam com o pôr do sol em lugares onde a música toca 
até o amanhecer. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: SANTORINI - MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar para a 
ilha de Mykonos, que pertence ao arquipélago das Cícla-
des. Chegada e traslado ao hotel. A continuação começa-
remos uma visita a pé (caminhando) por suas ruas bran-
cas. Estas ruas foram construídas em forma de labirinto 
para despistar os piratas que atacavam a ilha. Durante 
este percurso poderemos ver a famosa “Pequena Vene-
za”, chamada assim por sua semelhança com a famosa 
cidade italiana dos canais; assim como os moinhos de 
vento, símbolos da ilha. Passaremos pela Igreja de Pa-
raportiani, que data do século XVI, mostra típica da ar-
quitetura das ilhas Cyclades. Percorreremos as ruazinhas 
cheias de encanto e com seu ambiente cosmopolita, com 
lojas de todas as marcas internacionais e se temos sorte, 
nos encontraremos com Petros, o pelicano, a mascote de 
Mykonos. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta ilha. Myko-
nos é uma das ilhas do mar Egeu mais cosmopolitas. 
Aproveite para fazer um passeio opcional da ilha, onde 
você pode mergulhar na sua vida e características, conhe-
cendo lugares tão interessantes como: o Mosteiro Turliani 
em Ano Mera ou pontos de interesse turístico de incrível 
beleza. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: MYKONOS
Café da manhã. Dia livre. Desfrute das praias desta ilha. 
Poderá visitar o pitoresco porto de Mykonos, na frente da 
distinta costa Jora, onde você vai encontrar a harmonia 
entre barcos de pesca e iates de luxo ou, opcionalmente, 
poderá visitar a vizinha ilha de Delos. Diz a lenda que aqui 
nasceram os deuses Apolo e Artemis. Delos foi um im-
portante centro religioso, econômico, cultural, político e 
do trafego marítimo na Grécia Antiga. Hoje em dia Delos 
é considerado um dos mais importantes lugares arqueo-
lógicos na Grécia. É uma verdadeira ilha museu. Proemi-
nente, entre outros lugares, o Fórum, o templo de Apolo, 
de Diana, a rua dos leões, os mosaicos, as casas antigas, 
o mercado, etc. Quando a noite cai, mergulhe na festa e 
animação que está presente em todos os cantos da ilha. 
Acomodação.

SÁBADO: MYKONOS - ATENAS
Café da manhã. Tempo livre até o horário do traslado ao 
porto para embarcar no ferry para Atenas. Chegada e 
transfer ao hotel. Tempo livre para continuar desfrutando 
desta cidade animada. Acomodação.

DOMINGO: ATENAS 
Café da manhã. Chegada e tempo livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para sair em avião ao seu país de 
origem. Fim dos nossos serviços.

TeaTro de PolicleTo · ePidauro

ST8434

GRÉCIA CLÁSSICA COM SANTORINI E MYKONOS

GRÉCIA

Atenas

Kalambaka 1

Olímpia

Delphi

1

1

2 + 1 + 1

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 3 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Atenas 
· Acrópole com entradas 
· Epidauro 
· Micenas com entradas 
· Olímpia e Delphi com entradas 
· Mosteiros de Meteora 
· Passeio a pé em Fira e Mykonos

Outros locais de interesse com assistência nos traslados 
e excursões opcionais
· Santorini 
· Mykonos

Nota. As excursões opcionais são indicativos, informando 
sobre a chegada das características e a ordem de exe-
cução da mesma.

Mykonos

Santorini

3

3

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 06 MAI / 23 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8434 Atenas - Atenas
Tentação 15 3 3.070 4.650
Seleção 15 3 3.225 5.030

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Atenas Stanley (T) Centro 3* 
 President (T) Cidade 4* 
 Titania (S) / Zafolia (S) Centro 4* 
 Athens Avenue hotel (S) Centro 4*
Olympia Europa / Arty Grand Cidade 4*
Delfos Anemolia Arachova 4* 
 Amalia Cidade 4*
Kalambaka Amalia Cidade 4* 
 Grand Meteora Cidade 4*
Santorini Astir Thira Fira Town Tur 
 Albatros Fira Tur 
 El Greco (S) Fira Town Tur 
 Aegean Plaza (S) Kamari Beach Tur
Mikonos Alkistis (T) Agios Stefanos Tur 
 Aphrodita Beach (T) Kalafati Tur 
 San Marco (S) Houlakia Bay Tur 
 Petinos (S) Platis Gialos 1ª 
 Royal Mykonian (S) Elia Beach 1ª
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel. 
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8435 13 1 2.550 $

TERÇA-FEIRA: BRASIL - ATENAS
Saída da cidade de origem para a Europa.

QUARTA-FEIRA: ATENAS
Chegada a Atenas e traslado ao hotel. Resto do dia livre 
para um primeiro contato com esta cidade, berço da cul-
tura ocidental. Acomodação.

QUINTA-FEIRA: ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. O passeio 
será pela Praça da Constituição, o Parlamento, a Biblioteca 
Nacional e a Universidade. Passando pela rua Herodou At-
ticus, podemos ver o antigo Palácio Real, custodiado pelos 
pitorescos Evzones. Continuando a nossa viagem rumo a 
Acrópole, você pode ver o famoso Estádio Olímpico, o 
Arco de Adriano e muitos outros vestígios arqueológicos. 
Na Acrópole, o passeio começa pela porta “Propylaea” e 
visitaremos o Templo de Atena Nike, em comemoração à 
vitória contra os persas na batalha de Salamina; o templo 
grego Erection com o seu famoso Pórtico da Cariátides, 
que foi erguido em honra dos deuses Atenea e Poseidon, 
e o Parthenon, templo dórico de mármore branco. Tarde 
livre, onde poderá visitar livremente o novo Museu da 
Acrópole ou passear pelo animado bairro de Plaka, onde 
podemos encontrar nas suas estreitas ruas coloridas, ba-
res e restaurantes. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: ATENAS - DELPHI - KALAMBAKA
Café da manhã. Após o café da manhã, saída para o norte 
do país, chegando na Grécia Continental, passando pelos 
povoados de Tebas, Levadia e Arachova, até chegar em 
Delphi, onde se encontra o oráculo de Apolo, situado nas 
saias do Monte Parnaso. Na antiguidade, foi um dos lu-
gares religiosos e políticos mais importantes do mundo. 
Delphi é conhecido também como o Umbigo do Mundo. 
Segundo a lenda, Zeus enviou duas águias para dar a 
volta ao mundo e no lugar onde se encontrassem seria 
o centro do mundo e assim foi, as águias se encontraram 
em Delphi. Visita do Oráculo, o templo da Pitonisa, a Via 
Sagrada, o Teatro e o Museu, onde se encontra o famoso 
Auriga ou cocheiro de bronze, uma das obras primas da 
Arte Helênica. Continuação para o norte para chegar à ci-
dade de Kalambaka, atravessando no caminho pequenas 
aldeias tradicionais. Nesta cidade encontra-se a catedral 
do século XII, onde se pode admirar inúmeras pinturas 
e afrescos do século XVI de grande qualidade. O cinza e 
solidão de suas fortalezas é a porta de entrada para um 
lugar que chama de longe os visitantes mais ávidos para 
experimentar a beleza através do mistério de uma religião. 
Jantar e acomodação.

SÁBADO: KALAMBAKA - MOSTEIROS DE METEORA - ATENAS
Café da manhã. Saída para uma das visitas mais impres-

sionantes da viagem, os Mosteiros de Meteora (Rochas 
no ar). Visitaremos dois, onde poderemos desfrutar de 
um dos lugares mais extraordinários da Europa. Neste lu-
gar de florestas, gargantas e aldeias pitorescas, em plena 
região da Tessália, estão, há mais de 600 anos, 24 mos-
teiros bizantinos. Sobre uma grande planície, surgem nu-
merosas montanhas de rochas escuras, estreitas e de al-
tura considerável, perpendicular à Terra, e que em algum 
deles os mosteiros se encontram inacessíveis, construído 
ali por motivos defensivos. Após essa visita interessante, 
iniciaremos nosso percurso para Atenas, passando pela 
Termopilas, vendo no caminho o Oraculo do Rei Espar-
tano Leônidas. Chegada em Atenas, a capital da Grécia 
e acomodação.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao porto 
para embarque destino Santorini. Chegada e, após o des-
embarque, traslado ao hotel. A continuação começaremos 
uma visita a pé (caminhando) de Fira, a capital de Santo-
rini. Em primeiro lugar seguiremos para Caldeira, assim é 
conhecida a zona de penhascos de onde se pode ter as 
melhores vistas. Destes penhascos poderemos apreciar, à 
distância, as ilhas de Palea Kameni, Nea Kameni e Thirasia 
(onde se encontra a cratera do vulcão e as aguas termais). 
Passaremos pelo ponto de saída dos burrinhos, que são 
uma das maiores atrações da ilha. Nas décadas passadas, 
os burros serviam para transportar os produtos do porto 
antigo até Fira. Acomodação.

O Partenón · atenas

Palácio de Knossos · ilha de creta

ST8435

GRÉCIA MILENÁRIA COM SANTORINI E CRETA
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SEGUNDA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para passear por essa ilha com 
forma de meia lua, devido ao afundamento da caldeira do 
vulcão. Acredita-se que a origem, ou uma das origens do 
mito da Atlântida, que o Platão falava, foi este desastre. 
Acomodação.

TERÇA-FEIRA: SANTORINI
Café da manhã. Dia livre para continuar passeando pela 
ilha, considerada como um santuário da paz, calma, um 
lugar idílico, onde os viajantes vão regularmente para vi-
sitar as ilhas do interior, comprar, passear ou descansar 
em uma de suas praias vulcânicas, que talvez não são as 
mais conhecidas da Grécia, mas que se destacam por sua 

diversidade, seu encanto particular e a mudança da cor da 
areia ou as pedras que a cobrem. Acomodação.

QUARTA-FEIRA: SANTORINI - CRETA
Café da manhã. Transfer ao porto para pegar o ferry para 
a ilha de Creta, a maior ilha grega e onde surgiu a civili-
zação minoica e a micênica. Chegaremos em Heraklion. 
Traslado ao hotel. A continuação começaremos uma vi-
sita a pé (caminhando) pela cidade de Heraklión, que é 
a capital de Creta: a praça Eleftheria (Liberdade) onde 
se encontram a porta de São Jorge e o Museu Arqueo-
lógico, a rua Daidalou, a rua Korai e a Rua 25 de Agosto, 
Praça dos Leões, a fonte Morosine e a Loggia. Passaremos 
pela igreja de São Titos e a Basilica de São Marco, hoje 
a Galeria de arte municipal. Assim como o antigo porto 
veneziano com a fortaleza de Koules, símbolo da cidade. 
Acomodação.

QUINTA-FEIRA: CRETA
Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando 
desta ilha. Poderá fazer alguma excursão opcional, como 
por exemplo, visitar o Palácio de Knossos, onde conhe-
ceremos os segredos e a vida de uma das civilizações 
mais importantes da história. Segundo a lenda, no pa-
lácio estava fechado um ser fantástico, um homem com 
cabeça de touro (metade touro metade humana como 
outros dizem), conhecido como o Minotauro. Knossos 
foi a sede do lendário rei cretense Minos II, bem como 
centro económico, social e religiosa de Creta minoica, o 
palácio é um símbolo da civilização minoica, devido à sua 
utilização de materiais de luxo, o plano complexo e de 
construção extensa, arquitetônico e tamanho impressio-
nante. Acomodação.

SEXTA-FEIRA: CRETA
Café da manhã. Dia livre ou, se desejar, poderá fazer al-
guma das excursões pela ilha, conhecendo as cidades de 
Rethimno, com seu centro datado do Renascimento e 
Hania, sem dúvida a cidade mais bonita e romântica de 
toda Creta. Aqui a arquitetura moderna, tradicional, turca 
e veneziana, combinam em perfeita harmonia, ambas ao 
lado oeste da ilha de Creta. Acomodação.

SÁBADO: CRETA  ATENAS
Café da manhã e tempo livre para continuar desfrutando 
de Creta até o horário de traslado ao porto para embarcar 
para Atenas. Noite a bordo.

DOMINGO: ATENAS 
Café da manhã. Chegada em Atenas e tempo livre até 
a hora do traslado ao aeroporto para sair em avião ao 
seu país de origem. Se o seu voo está marcado para o 
dia de hoje, e importante lembrar de não reservar voos 
antes das 12:30. No caso de você não conseguir voo após 
este horário, você deve reservar o seu voo para o dia se-
guinte em qualquer momento e deve solicitar noite extra 
em Atenas para este dia e realizaremos o transfere ao dia 
seguinte ao aeroporto, no horário que lhe indicaremos. 
Fim de nossos serviços.

Panorâmica · ilha de Santorini

ST8435

GRÉCIA MILENÁRIA COM SANTORINI E CRETA

GRÉCIA

Atenas

Kalambaka

2 + 1

1

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluidos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 1 

Visita com guia local e/ou excurções
· Panorâmica de Atenas 
· Acrópole com entradas 
· Delphi com entradas 
· Kalambaka 
· Mosteiros de Meteora 
· Passeio a pé em Fira e Heraklion 

Outros locais de interesse com assistência nos traslados 
e excursões opcionais 
· Santorini  
· Creta

Nota. As excursões opcionais são indicativos, informando 
sobre a chegada das características e a ordem de exe-
cução da mesma.

1

Creta

Santorini

3

3

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 08 MAI / 02 OUT

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8435 Atenas - Atenas
Tentação 13 1 2.550 3.790
Seleção 13 1 2.620 3.840

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Atenas Stanley hotel Cidade 4* 
 Titania Centro 4* 
 Zafolia Centro 4* 
 Athens Avenue hotel Centro 4*
Kalambaka Amalia Cidade 4* 
 Grand Meteora Cidade 4*
Santorini Astir Thira Fira Town Tur 
 Albatros Fira Tur 
 El Greco (S) Fira Town Tur 
 Aegean Plaza (S) Kamari Beach Tur
Creta Ibis Styles (T) Heraklion Tur 
 Ibis Styles (S) Heraklion Tur
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17. 
As taxas hoteleiras em Grécia não estão incluídas; o pagamento 
será realizado pelo cliente no hotel. 
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CROÁCIA TOTAL

nas em três dos seus lados, coincide com o pátio principal 
do palácio. O mausoléu do imperador, hoje catedral, e o 
templo de Júpiter, que alberga o Batistério de São João. 
Ainda se conservam os sótanos do Palácio, os quais visi-
taremos. Jantar e acomodação na região de Split, Sibenik.

QUARTA-FEIRA: SPLIT / SIBENIK - MOSTAR - DUBROVNIK
Café da manhã. Saída a Bósnia - Herzegovina, conhecen-
do Mostar, palco da Guerra da Bósnia e Herzegovina e 
hoje em dia um dos destinos turísticos mais importantes 
da antiga Iugoslávia. Uma cidade que nos emocionará, 
devido ao esforço dos seus habitantes que têm realizado 
uma admirável reconstrução do centro histórico antigo, 
devastado pela guerra. Visita guiada da cidade, na qual 
percorreremos suas estreitas ruelas, onde descobriremos 
edifícios e símbolos das diferentes culturas que habitam a 
cidade, seus mercados e a Ponte Velha (Stari Most), a qual 
foi destruída durante a guerra em 1993 e reconstruída pela 
UNESCO. Continuação a Dubrovnik. Jantar e acomodação.

QUINTA-FEIRA: DUBROVNIK 
Café da manhã. Visita com guia local de Dubrovnik, 
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Em nosso passeio conheceremos a igreja e o Convento 
franciscano com sua farmácia, uma das mais antigas na 
Europa (1317), o Palácio de Sponza do século XVI, no 
que destaca a sua columnata do seu átrio e com mara-
vilhosas talhas de pedra, a igreja de São Blas, em estilo 
barroco e construída em honra ao padroeiro da cidade, 
o Palácio dos Reitores, que foi a sede do governo e do 
reitor nos tempos em que Dubrovnik era uma república 
independente, a impressionante Catedral da Assunção, 
e Placa (Stradun), rua principal que atravessa o centro 
histórico antigo desde a famosa Porta de Pile até a 
Praça Luza, onde podemos contemplar a Torre do Re-
lógio e a Coluna de Orlando. Tarde livre ou se desejar, 
e se o clima permitir, poderá realizar opcionalmente um 
passeio em barco às Ilhas Elafiti, de grande beleza na-
tural. Aperitivo e degustação de uma especialidade da 
região à bordo, acompanhado de música ao vivo. Jantar 
e acomodação.

SEXTA-FEIRA: DUBROVNIK (EXCURSÃO OPCIONAL A 
MONTENEGRO)
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta bela cidade 
ou se você quiser, você pode fazer uma visita opcional, 
que é a bela excursão ao Montenegro em que atravessa-
remos a população de Herzeg Novi e depois entraremos 
na Baía de Kotor, um fiorde de grande beleza natural, du-
rante o passeio, passaremos pela aldeia de pescadores de 
Perast, contemplando a ilha de “Gospa od Krpta”. Conti-
nuamos para a cidade de Kotor, onde teremos tempo livre 
para caminhar pelo centro histórico (Almoço incluído na 
excursão). Retorno a Dubrovnik. Jantar e acomodação.

SÁBADO: DUBROVNIK
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE

ST8140 9 7 1.620 $

SEXTA-FEIRA: BRASIL - ZAGREB
Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa.

SÁBADO: ZAGREB
Chegada a Zagreb, capital da Croácia, e traslado ao hotel. 
Tempo livre para começar a conhecer esta romântica cida-
de e, sem dúvida, ainda desconhecida na Europa. Passeie, 
deixe - se levar pelo encanto das ruelas e da parte alta, 
da beleza e da amplitude das avenidas, das praças e da 
parte baixa, que fazem com que seja conhecida como a 
“Pequena Viena”. Jantar e acomodação.

DOMINGO: ZAGREB
Café da manhã. Visita panorâmica: a Cidade Alta (Gornji 
Grad), com os restos da muralha, palácios góticos e barro-
cos e as igrejas mais belas, destacando a Torre Lotrščak, a 
Catedral de São Estevão, a igreja de São Marcos, a rua Tkal-
ciceva, a mais animada desta parte da cidade onde se con-
centram bares e cafés ao ar livre e galerias de arte. Tam-
bém veremos a Cidade Baixa (Donji Grad), que é a parte 
mais moderna, onde encontramos edifícios da época do 
Império Austro - húngaro. Tarde livre ou excursão opcio-
nal a Varazdin, antiga capital da Croácia entre 1756 e 1776. 
Realizaremos uma visita panorâmica com guia local, onde 
conheceremos o centro histórico. Jantar e acomodação. 

SEGUNDA-FEIRA: ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR
Café da manhã. Saída a Plitvice. Visita do Parque Nacio-
nal, onde os dezesseis lagos estão comunicados por 92 
cataratas e cascatas. Realizaremos um passeio pelos be-
líssimos caminhos rodeados de lagos e cataratas e uma 
inesquecível travesía em barco pelo lago de Kozjak. Con-
tinuação a Zadar, centro administrativo, turístico e cultural 
da região da Dalmácia. Visita com guia local, onde conhe-
ceremos o porto, o centro histórico antigo de ruas empe-
dradas e enfeitadas por edifícios monumentais. Jantar e 
acomodação na região de Zadar.

TERÇA-FEIRA: ZADAR - SIBENIK - TROGIR - SPLIT / SIBENIK
Café da manhã. Saída a Sibenik. Tempo livre nesta cida-
de que teve um papel estratégico e militar importantíssi-
mo nas lutas que os croatas mantiveram no mar contra 
Bizâncio, o Império Otomano e a República Veneziana. 
Continuação a Trogir, onde desfrutaremos de tempo livre 
para conhecer esta “Cidade museu”, localizada num ilho-
te, com ruelas, praças, igrejas e palácios encantadores e 
testemunhas do seu passado medieval. Por último, iremos 
a Split, capital da Dalmácia, declarada Patrimônio da Hu-
manidade pela UNESCO. Visita panorâmica, onde conhe-
ceremos a cidade antiga, inteiramente construída entre os 
muros de um palácio romano edificado pelo Imperador 
Diocleciano no século IV, a praça principal da cidade velha, 
conhecida como a Praça do Peristilo e rodeada por colu-

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 7

Visita com guia local e/ou excursões
· Panorâmica de Zagreb 
· Parque Nacional de Plitvice 
· Panorâmica de Zadar 
· Panorâmica de Split 
· Panorâmica de Mostar 
· Panorâmica de Dubrovnik

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
· Trogir 
· Sibenik

Vista das muralhas · dubroVnik

Dubrovnik

Zagreb

3

2

Split
Zadar

1
1

CROÁCIA

NOTA DE INTERESSE

·  Esse itinerário passa por Bósnia-Herzegovina, consulte 
com sua agencia de viagens a necessidade de visto para 
a entrada neste país, dependendo da sua nacionalidade.

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Zagreb Four Points Panorama Cidade 4* 
 International Cidade 4*
Reg. Zadar Kolovare Zadar 4* 
 Pinija Ptrcane 4*
Reg. Split Katarina Dugopolje 4* 
 Dalmina Split 4*
Dubrovnik Albatros Cavtat 4* 
 Valamar Tirena Babin Kuk 3*S 
 Valamar Club Babin Kuk 3*S
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 18 MAI / 21 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8140 Zagreb - Dubrovnik
Seleção 9 7 1.620 2.020
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CROÁCIA E ESLOVÊNIA

empregadas em sua construção, foi declarada Patri-
mônio da Humanidade pela UNESCO no ano de 2001. 
Continuação para Zadar, centro administrativo, turístico 
e cultural da região da Dalmácia. Visita com guia local, 
onde conheceremos seus edíficios e monumentos, o 
porto, o centro histórico de ruas de pedras, decoradas 
por edifícios monumentais, a Igreja de São Donato, a 
mais importante construção pré-românica de Dalmácia, 
de início do século IX e um dos símbolos da cidade, a 
catedral de Santa Anastácia, construída entre os séculos 
XII e XV sobre uma antiga basílica paleocristã, a Porta 
de Zara, também conhecida como Porta de Tarraferma, 
onde poderemos ver o leão de São Marcos, símbolo que 
nos lembra o passado veneziano da cidade, etc. Jantar e 
acomodação na região de Zadar.

QUARTA-FEIRA: ZADAR - LAGOS DE PLITVICE - LJUBLJANA
Café da manhã. Saída para Plitvice. Visita do Parque Na-
cional, onde os dezesseis lagos estão comunicados por 
92 cataratas e cascadas. Realizaremos um maravilhoso 
passeio pelas belíssimas trilhas rodeadas de lagos e cata-
ratas. Continuação para a Eslovênia, onde conheceremos 
sua capital, Ljubljana. Jantar e acomodação. 

QUINTA-FEIRA: LJUBLJANA - POSTOJNA - LJUBLJANA
Café da manhã. Pela manhã, visita dos edifícios e mo-
numentos mais importantes da cidade de Ljubljana com 
guia local, na qual destacamos o centro histórico, a Pre-
feitura, a Fonte de Robba, as Três Pontes, a Universidade 
e o Centro Cultural. Em seguida nos dirigimos para Pos-
tojna, onde visitaremos a bordo de um trenzinho, as fa-
mosas grutas de Postojna com maravilhosas formações 
de estalactites e estalagmites. Retorno a Ljubljana. Jan-
tar e acomodação.

SEXTA-FEIRA: LJUBLJANA - MARIBOR - ZAGREB
Café da manhã. Saída para Maribor, o segundo maior po-
voado da Eslovênia, onde realizaremos uma visita com 
guia local do centro histórico e tempo livre para passear 
pelas margens do rio Drava. Continuação para Croácia, 
onde conheceremos sua capital Zagreb. Visita panorâmica 
com guia local, onde conheceremos a Cidade Alta (Gornji 
Grad), com os vestígios das muralhas, palácios góticos e 
barrocos e as igrejas mais belas, destacando a Torre Lo-
trscak, que forma parte das muralhas da cidade do século 
XIII, a Catedral de São Estevão que com seus 105 metros 
de altura é o maior edifício sacro da Croácia, a Igreja São 
Marcos, a rua Tkalciceva, a mais animada desta parte da 
cidade, onde se concentram bares e cafés ao ar livre, lo-
jas de antiguidades e galerias de arte. Também veremos 
a Cidade Baixa (Donji Grad) que é a parte mais moder-
na onde encontraremos edifícios da época do Império 
Austro-Húngaro, centros comerciais e numerosos museus. 
Jantar e acomodação.

SÁBADO: ZAGREB
Café da manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao ae-
roporto para sair em avião ao seu país de origem. Fim dos 
nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES PREÇO BASE
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SEXTA-FEIRA: BRASIL-DUBROVNIK
Saída da cidade de origem em avião para a Europa.

SÁBADO: DUBROVNIK
Chegada e traslado ao hotel. Antigamente era conhe-
cida como Ragusa. Ao conhece-la, impressionam suas 
imponentes muralhas que surgem diretamente do mar, 
abraçando por completo a cidade antiga, repleta de igre-
jas e palácios, reflexo do seu esplendido passado. Jantar 
e acomodação. 

DOMINGO: DUBROVNIK
Café da manhã. Visita guiada, a pé, do centro histórico 
da cidade, declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, e passearemos pelos lugares mais representa-
tivos da cidade, onde veremos o Palácio Rector (entrada), 
o Mosteiro dos Dominicanos (entrada) assim como outros 
lugares de grande interesse como são a Torre do Relógio, 
a Coluna de Orlando, o Palácio Sponza, etc. Restante do 
dia livre para subir nas muralhas que rodeiam a cidade 
(entrada não incluída) e para passear por esta cidade má-
gica. Jantar e acomodação.

SEGUNDA-FEIRA: DUBROVNIK - SPLIT
Café da manhã. Saída para Split, a capital de Dalmá-
cia, cidade declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, atravessando o delta do rio Neretva e pitores-
cos povoados da bela costa adriática. Ao chegar, visita 
da cidade antiga, totalmente construída entre os muros 
de um Palácio Romano (entrada) - Palácio Diocleciano, 
construído pelo Imperador Diocleciano no século IV. A 
praça principal da cidade velha, conhecida como Praça 
do Peristilo, rodeada por colunas, em três de seus lados, 
coincide com o pátio principal do palácio. O mausoléu 
do imperador hoje é catedral (entrada) e o templo de 
Júpiter abriga o Batistério de São João. Jantar e acomo-
dação na região de Split.

TERÇA-FEIRA: SPLIT - TROGIR - SIBENIK - ZADAR
Café da manhã. Saída para Trogir, onde desfrutaremos 
de tempo livre para conhecer essa “Cidade Museu” loca-
lizada em uma ilhota, em que suas estreitas ruas, suas 
pracinhas, igrejas e palácios liberam grande encanto e 
são testemunhas de seu passado medieval. Continuação 
para Sibenik. Tempo livre nesta cidade, que teve um 
papel militar e estratégico muito importante nas lutas 
que os croatas mantiveram no mar contra Bizâncio, o 
Império Otomano e a República Veneziana. Seu edifí-
cio mais importante é a Catedral de São Jacob, com um 
estilo artístico que é consequência dos importantes in-
tercâmbios na área da arte monumental entre a Itália 
do Norte, Dalmácia e Toscana nos séculos XV e XVI e 
tanto pela beleza como pelas soluções arquitetônicas 

SERVIÇOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 E 5)

Serviços complementares incluídos
· Café da manhã (Buffet na maioria dos hotéis). 
· Refeições: 7

Visita com guia local e/ou excursões 
· Panorâmica de Dubrovnik 
· Panorâmica de Split 
· Panorâmica de Zadar 
· Parque Nacional de Plitvice 
· Panorâmica de Maribor

Outros lugares de interesse comentados por nosso guia 
· Trogir 
· Sibenik 
· Cuevas de Postojna

Vista do castelo · ljubljana

Dubrovnik

Zagreb
Ljubljana

2

1
2

Split
Zadar

1
1

CROÁCIA

ESLOVENIA

HOTÉIS PREVISTOS

CIDADE NOME SITUAÇÃO CAT.

Dubrovnik Albatros Cavtat 4* 
 Valamar Tirena Babin Kuk 3*S 
 Valamar Club Babin Kuk 3*S
Split Katarina Dugopolje 4* 
 Dalmina Split 4*
Zadar Kolovare Zadar 4* 
 Pinija Ptrcane 4* 
 Park Otocac Otocac 4*
Ljubljana Plaza Cidade 4* 
 Austria Trend hotel Cidade 4* 
 Park Hotel Centro 3* 
 Intercontinental Centro 3*
Zagreb Four Points Panorama Cidade 4* 
 International Cidade 4* 
 Arcotel Allegra Cidade 4*
Hotéis alternativos e notas ver páginas 16 e 17.

PREÇOS EM USD POR PESSOA

TEMPORADA 08 JUN / 14 SET

ITIN. DIAS REFEIÇÕES DUPLO SINGLE

ST8041 Dubrovnik - Zagreb
Seleção 9 7 1.655 2.055


