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Grécia

A Grécia será sempre associada a uma civilização mile-
nar muito à frente do seu tempo, que influenciou a histó-
ria e nos deixou até hoje uma herança de cultura, política, 
gestão, desporto, arquitetura e astronomia que nunca será 
esquecida. Mas a Grécia é também turismo, um paraíso na 
terra, desenhada cuidadosamente por Deuses inspirados, 
onde o contraste do azul do mar com o branco do casario é 
cortado aqui e ali por buganvílias de cores fortes. A perfeição 
da paisagem, onde inúmeras ilhas se articulam ao longo da 
costa criam uma visão única que deslumbra quem parte à sua 
descoberta. A beleza da Grécia vai tirar o fôlego a quem a visi-
ta: é como a paisagem captada num postal, onde a natureza 
e o contraste de cores estão em perfeita harmonia.

A visitar 
Em Atenas descobrir a cidade é mergulhar na história e 

sentir os Deuses antigos, que foram inspiração para a cria-
ção de obras arquitetónicas que perduram até aos dias de 
hoje. Prepare-se para descobrir o Odeão de Herodes Atticus 
e o Templo de Zeus, a praça da Constituição “Syntagma”, o 
estádio Panathinaikos que foi originalmente construído em 
329aC, a Acrópolis e o Parthenon, magnífico monumento 
construído em 447aC.

Saindo de Atenas, a não perder o Teatro de Epidavros, a visi-
ta a Acrópole de Micenas, a cidade homérica do Rei Atreides, 
as muralhas Ciclópicas e a cidade berço dos jogos Olímpicos, 
Olympia.  Continuando a descoberta desta civilização mile-
nar, destaque para as pitorescas cidades de Nafpaktos e Itea 
e Delphi, “centro do universo antigo” e onde o seu Oráculo 
adquiriu grande influência em todo o mundo. Por fim, a não 
perder, Kalambaka, aos pés do complexo de Meteora, um ce-
nário impressionante de rochas gigantescas que se sobres-
saem do chão e parecem estar suspensas no ar, formadas 
há mais de 60 milhões de anos atrás e ainda as planícies de 
Tessalia, Lamia e Termopilas, onde se encontra o monumen-
to de Leonidas, o Rei de Sparta.

Depois de descobrir o passado é tempo de conhecer as 
belas lhas gregas onde encontra cenários paradisíacos entre 
as mais de 6 mil ilhas e ilhéus. Praias, vulcões, ruas coloridas 
e um rico património histórico são o que pode encontrar nas 
Ilhas helénicas, com especial destaque para Mykonos, Santo-
rini, Milos (Ilhas Cíclades), Creta (Mar Egeu), Zakynthos e Kefa-
lonia (Ilhas Jónicas), Rhodes e Patmos (Ilhas do Dodecaneso).

Guia
Moeda: Euro   Fuso horário: GMT +2   Idioma: Grego

ATENAS

MYKONOS

METEORA

SANTORINI
CRETA

RHODES



44

GRÉCIA

City Break Atenas 3 NOITES

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa/Atenas/Lisboa com a Aegean em classe económica “U” – sem bagagem de porão; transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local; 3 noites de 
alojamento no hotel selecionado em regime de alojamento e pequeno-almoço; taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 51,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); city tour 
em base regular a Atenas e Acrópole com guia em espanhol, às terças e sextas, e em inglês nos restantes dias (inclui entradas); seguro multiviagens Solférias operador CC. 
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras 
de caráter  pessoal. 

Categoria Luxo

Airotel Parthenon
ou Hotel Titânia ou similar
    ou      Superior

518€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Categoria Executiva

Royal Olympic
ou similar
    Superior ou     

564€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Categoria Turística

Plaka Hotel ou
Hermes Hotel ou similar
  

459€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA
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Categoria Luxo
Atenas: Titânia ou similar 
Olympia: Arty Grand ou similar
Delphi: Amalia Delphi ou similar
Kalambaka: Amalia Kalambaka ou similar
     ou     Superior

1079€
Preço indicativo para

Pessoa em
Duplo em APA

Categoria Executiva
Atenas: Royal Olympic ou similar 
Olympia: Arty Grand ou similar
Delphi: Amalia Delphi ou similar
Kalambaka: Amalia Kalambaka ou similar
    Superior ou     

1111€
Preço indicativo para

Pessoa em
Duplo em APA

Categoria Turística
Atenas: Plaka Hotel, Hermes Hotel 
ou similar
Olympia: Neda Hotel ou similar
Delphi: Hermes ou similar
Kalambaka: Orfeas ou similar
  

934€
Preço indicativo para

Pessoa em
Duplo em APA

1º DIA - LISBOA / ATENAS 
Chegada a Atenas, encontro com representante para uma orientação 
local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA - ATENAS (Visita à cidade)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento. 

3º DIA - ATENAS / ARGÓLIDA / OLÍMPIA
Pequeno-almoço no hotel. Saída de Atenas para o Canal de Corinto 
que une o mar Egeu ao mar Jónico. Após uma breve paragem pelo 
Canal, saída em direção a Epidauro. Aqui entra na cultura do século 
IV a. C. e pode admirar o Teatro de Epidauro, famoso pela excecional 
acústica que permite a audição quase perfeita da voz, sem amplifi-
cação, do palco para qualquer um dos 15 000 lugares em que cada 
espectador possa estar sentado. A cidade de Epidauro foi um dos cen-
tros de peregrinação mais importantes da antiguidade por ter o famo-
so santuário do Deus médico Asclépio. O teatro, por sua vez, é hoje o 
mais bem preservado da antiguidade. Continuando, visita à Acrópole 
de Micenas, à homérica cidade do Rei Atreides, a cidade “rica em ou-
ro” dos antigos poetas, onde poderá ver o túmulo de Agamémnon, 
o “portão do leão”, as muralhas ciclópicas, entre vários interesses da
antiguidade. Ao final da tarde, partida para a cidade-berço dos Jogos 
Olímpicos, Olímpia, passando por Trípoli, no Peloponeso. Alojamento.

4º DIA - OLÍMPIA / DELFOS
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita ao sítio arqueológico 
de Olímpia, local dos Jogos Olímpicos da época clássica, realizados a 
cada quatro anos durante a antiguidade, do século VIII a. C. ao IV sé-
culo a. C. Poderá ver o Templo de Zeus Olímpico, onde estava a famo-
sa estátua de Zeus, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Com 
aproximadamente 13 metros, era feita de ouro e marfim e levou cerca 
de 12 anos a ser construída pelo escultor Fídias. Em seguida, passará 

pelo antigo estádio, onde se realizavam os vários desportos dos Jogos 
Olímpicos, e o museu arqueológico. Saindo de Olímpia em direção a 
norte e passando pela planície de Ilias e Achaia, chegará à magnífica 
ponte que une o Rio ao Antirrio e passa sobre a Baía de Corinto. Con-
tinuando o circuito, passará pelas pitorescas cidades de Nafpactos e 
Itea para chegar ao “centro do universo antigo”, Delfos. Alojamento.

5º DIA - DELFOS / KALAMBAKA
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, saída em direção a Noroeste 
passando por Tebas e pelas pitorescas vilas de Livadiá e Arácova. Che-
gará aos pés do Monte Parnaso, onde fica Delfos, o “centro do univer-
so antigo”. Visita ao sítio arqueológico e museu de Delfos, onde po-
derá ver Onfalo, o “umbigo/centro do universo”, cuja fama se estendia 
muito além das fronteiras da Grécia, mantido no templo de Apolo. No 
museu irá apreciar obras primas de escultura da Grécia antiga como 
o famoso atleta Agias e o Cocheiro de Bronze. O Oráculo de Delfos
adquiriu grande influência em todo o mundo. As previsões da pitonisa 
do Templo de Apolo influenciavam as grandes decisões e tiveram um 
grande impacto na história das cidades da época antiga. Após visitar e 
conhecer o Templo de Apolo, partida para a cidade de Kalambaka, um 
destino inspirador e imponente. Jantar e alojamento. 

6º DIA - KALAMBAKA (Metéora) / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. A cidade de Kalambaka está aos pés do 
surpreendente complexo de Metéora, um cenário impressionante de 
gigantescas rochas formadas há mais de 60 milhões de anos, que so-
bressaem do chão e parecem suspensas no ar. Apesar de serem quase 
inacessíveis, os monges instalaram-se no topo das rochas, no século 
XII, e construíram 24 mosteiros na época eremita do século XV. São 
mantidos, ainda hoje, seis desses mosteiros, onde poderá apreciar 
excelentes amostras da arte bizantina. Metéora é Património Mun-
dial da UNESCO. À tarde, partida de Kalambaka em direção a Atenas, 
passando pelas planícies de Tessália, Lâmia e Termópilas (onde está 
o monumento a Leónidas, rei de Esparta) e Tebas. Chegada a Atenas.
Alojamento. 

7º DIA - ATENAS (Dia Livre)
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre em Atenas. Prove o típico café 
grego, enquanto explora a cidade antiga e moderna. Passeie pelas 
ruas dos tradicionais bairros de Plaka, Monastiraki e Thissio, onde se 
misturam edifícios modernos com antigos. Não deixe de experimen-
tar a espetacular comida grega, base da alimentação mediterrânea, e 
acompanhe com uma típica bebida grega, como o ouzo, ou com um 
bom vinho grego. Descubra a real vida noturna que Atenas oferece. 
Alojamento.

8º DIA - ATENAS / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte do hotel para o aeroporto para 
o seu voo de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe  “U” (bagagem de porão não incluída); transporte aeroporto / hotel / aeroporto; 7 noites de alojamento no hotel 
selecionado em regime de alojamento e pequeno-almoço: 4 noites em Atenas; 1 noite em Olímpia, 1 noite em Delfos e 1 noite em Kalambaka; 3 jantares durante o Tour Clássico; city tour regular em 
Atenas e Acrópole, com guia oficial em espanhol, incluindo entradas; tour clássico regular de 4 dias pela Grécia, em autocarro com ar condicionado, com guia profissional em espanhol (dias 3 a 6); 
entradas de acordo com o itinerário descrito; taxa de aeroporto segurança e combustível no valor de 51,00 € (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens Solférias operador CC. 
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras 
de caráter pessoal. 

Grécia Clássica e Metéora
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Categoria Luxo
Atenas: Titânia ou similar
Kalambaka: Amalia Kalambaka
ou similar
     ou     Superior

810€
Preço indicativo para

Pessoa em
Duplo em APA

Categoria Executiva
Atenas: Royal Olympic ou similar
Kalambaka: Amalia Kalambaka
ou similar
    Superior ou     

951€
Preço indicativo para

Pessoa em
Duplo em APA

Categoria Turística
Atenas: Hermes Hotel / Plaka Hotel
ou similar
Kalambaka: Orfeas ou similar
  

693€
Preço indicativo para

Pessoa em
Duplo em APA

1º DIA - ATENAS 
Chegada a Atenas, encontro com representante para uma orientação 
local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA - ATENAS (Visita à cidade)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 A.C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 A.C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º E 4º DIAS - ATENAS (Dia Livre)
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre em Atenas. Prove o típico café 
grego, enquanto explora a cidade antiga e moderna. Passeie pelas 
ruas dos tradicionais bairros de Plaka, Monastiraki e Thissio, onde se 
misturam edifícios modernos com antigos. Não deixe de experimen-
tar a espetacular comida grega, base da alimentação mediterrânea, e 
acompanhe com uma típica bebida grega, como o ouzo, ou com um 
bom vinho grego. Descubra a real vida noturna que Atenas oferece. 
Alojamento.

5º DIA - ATENAS / DELFOS / KALAMBAKA
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, saída em direção a Noroeste 
passando por Tebas e pelas pitorescas vilas de Livadiá e Arácova. Che-
gará aos pés do Monte Parnaso, onde fica Delfos, o “centro do univer-
so antigo”. Visita ao sítio arqueológico e museu de Delfos, onde po-
derá ver Onfalo, o “umbigo/centro do universo”, cuja fama se estendia 
muito além das fronteiras da Grécia, mantido no templo de Apolo. No 
museu irá apreciar obras primas de escultura da Grécia antiga como 
o famoso atleta Agias e o Cocheiro de Bronze. O Oráculo de Delfos
adquiriu grande influência em todo o mundo. As previsões da pitonisa 
do Templo de Apolo influenciavam as grandes decisões e tiveram um 
grande impacto na história das cidades da época antiga. Após visitar e 
conhecer o Templo de Apolo, partida para a cidade de Kalambaka, um 
destino inspirador e imponente. Jantar e alojamento.

6º DIA - KALAMBAKA (METÉORA) / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. A cidade de Kalambaka está aos pés do 
surpreendente complexo de Metéora, um cenário impressionante de 
gigantescas rochas formadas há mais de 60 milhões de anos, que so-
bressaem do chão e parecem suspensas no ar. Apesar de serem quase 
inacessíveis, os monges instalaram-se no topo das rochas, no século 
XII, e construíram 24 mosteiros na época eremita do século XV. São 
mantidos, ainda hoje, seis desses mosteiros, onde poderá apreciar 
excelentes amostras da arte bizantina. Metéora é Património Mun-
dial da UNESCO. À tarde, partida de Kalambaka em direção a Atenas, 
passando pelas planícies de Tessália, Lâmia e Termópilas (onde está 
o monumento a Leónidas, rei de Esparta) e Tebas. Chegada a Atenas.
Alojamento.

7º DIA - ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Transporte do hotel para o aeroporto para 
o seu voo de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voos Aegean em classe económica “U” – sem bagagem de porão; transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local; 6 noites de alojamento em hotéis da 
categoria selecionada em regime de alojamento e pequeno-almoço: 5 noites de alojamento em Atenas e 1 noite de alojamento em Kalambaka; 1 jantar em Kalambaka; city tour regular em Atenas e 
Acropolis, com guia oficial em Espanhol, incluindo entradas; tour Delfos – Metéora regular de 2 dias pela Grécia, em autocarro com ar condicionado, com guia profissional em Espanhol; entradas de 
acordo com o itinerário descrito; taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 51,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens Solférias operador CC. 
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre €1,50 e €4 por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras 
de carácter pessoal. Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar.

Atenas, Delfos e Metéora
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Categoria Luxo

Atenas: Titânia, Airotel Parthenon ou similar

Nafplio: Agamemnon Palace ou similar
839€

Preço indicativo para
Pessoa em Duplo em APA

1º DIA - ATENAS 
Chegada a Atenas. Acolhimento, com representante local, para orien-
tação e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA - ATENAS (Visita à cidade)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA - ATENAS / ARGÓLIDA / NAFPLIO 
Pequeno-almoço no hotel. Saída de Atenas para o Canal de Corinto 
que une o mar Egeu ao mar Jónico. Após uma breve paragem pelo 
Canal, saída em direção a Epidauro. Aqui entra na cultura do século 
IV a. C. e pode admirar o Teatro de Epidauro, famoso pela excecional 
acústica que permite a audição quase perfeita da voz, sem amplifi-
cação, do palco para qualquer um dos 15 000 lugares em que cada 
espectador possa estar sentado. A cidade de Epidauro foi um dos cen-
tros de peregrinação mais importantes da antiguidade por ter o famo-
so santuário do Deus médico Asclépio. O teatro, por sua vez, é hoje o 
mais bem preservado da antiguidade. Continuando, visita à Acrópole 
de Micenas, à homérica cidade do Rei Atreides, a cidade “rica em ou-
ro” dos antigos poetas, onde poderá ver o túmulo de Agamémnon, 
o “portão do leão”, as muralhas ciclópicas, entre vários interesses da
antiguidade. À tarde siga para a cidade de Nafplio, a primeira capital da 
Grécia moderna. Alojamento.

4º DIA - NAFPLIO 
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. Até os gregos admitem que esta 
é uma das cidades mais bonitas do continente, com os seus prédios 
venezianos e turcos, as suas ruas estreitas e uma atmosfera sofistica-
da. Além disso, impressionantes fortes medievais podem ser vistos do 
porto, coroando as colinas acima. Em Nafplio visite o castelo Palami-
di que está no topo do monte que vê toda a cidade. Os políticos da 
época aprisionaram-no, e hoje, o General Kolokotronis é um símbolo 
heroico da revolução grega. De Nafplio pode ir ao porto e passar de 

barquinho para a ilha de Spetses. Uma ilha imperial que muitas famílias 
reais da Europa visitam. Não são permitidos carros na ilha o que lhe 
dá um caráter romântico. Há carroças onde pode fazer a volta à ilha 
e desfrutar das belezas que esta tem para oferecer. Alternativamente 
pode ir para o porto de Metochi e visitar a ilha de Hidra, onde também 
não são permitidos carros. As mulas ainda são o meio de transporte 
desta ilha pitoresca onde muitos capitães e artistas têm casas. Aloja-
mento.

5º DIA - NAFPLIO / OLÍMPIA
Pequeno-almoço no hotel. Sugerimos que faça uma visita à cidade 
berço dos Jogos Olímpicos, Olímpia, através de Trípoli, no Pelopone-
so. Almoce num dos vários restaurantes que a cidade tem para ofere-
cer. Visite o sítio arqueológico de Olímpia, local dos Jogos Olímpicos 
da época clássica, realizados a cada quatro anos durante a antigui-
dade, do século VIII a. C. ao IV século a. C. Poderá ver o santuário de 
Zeus Olímpico, onde estava a famosa estátua de Zeus, uma das sete 
maravilhas do mundo antigo. Com aproximadamente 13 metros, era 
feita de ouro e marfim e levou cerca de 12 anos a ser construída pelo 
escultor Fídias. Alojamento.

6º DIA - OLÍMPIA / DELFOS / OLÍMPIA
Pequeno-almoço no hotel. Ao sair de Olímpia, em direção a norte e 
passando pela planície de Ilias e Achaia, chega à magnífica ponte que 
une o Rio ao Antirio e passa sobre o Goldo de Corinto. Passe pelas 
pitorescas cidades de Nafpactos e Itea para chegar ao “centro do uni-
verso antigo” Delfos. Faça uma visita no sítio arqueológico e no museu 
de Delfos, onde poderá ver o Onfalo, o “umbigo/centro do universo”, 
cuja fama se estendia muito além da fronteira da Grécia, mantida no 
templo de Apolo. Dentro do museu irá apreciar obras primas de es-
cultura da Grécia antiga como o famoso atleta Agias e o Cocheiro de 
Bronze. O Oráculo de Delfos teve uma grande influência em todo o 
mundo. As previsões da Pitonisa do Templo de Apolo influenciavam as 
grandes decisões e tiveram um grande impacto sobre a história das ci-
dades da época antiga. Caminhe pela Via Sacra que chega ao Templo 
de Apolo. Alojamento.

7º DIA - OLÍMPIA / ATENAS 
Pequeno-almoço no hotel. Regresso a Atenas. Prove o típico café 
grego, enquanto explora a cidade antiga e moderna. Passeie pelas 
ruas dos tradicionais bairros de Plaka, Monastiraki e Thissio, onde se 
misturam edifícios modernos com antigos. Não deixe de experimen-
tar a espetacular comida grega, base da alimentação mediterrânea, e 
acompanhe com uma típica bebida grega, como o ouzo, ou com um 
bom vinho grego. Descubra a real vida noturna que Atenas oferece. 
Alojamento.

7º DIA - ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel para o aeroporto e drop-off 
do carro. Voo de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: Serviços Incluídos no Preço: voos Aegean em classe económica “U” – sem bagagem de porão; 7 noites de alojamento em hotéis de categoria Luxo em regime de aloja-
mento e pequeno-almoço: 3 noites de alojamento em Atenas (Titânia, Airotel Parthenon ou similar), 2 noites de alojamento em Nafplio (Agamemnon Palace Hotel ou similar), 1 noite de alojamento em 
Olímpia (Europa Hotel, Olympion Asty Hotel ou similar) e 1 noite de alojamento em Delfos (Anemolia (Vila de Arachova, Kastalia Hotel ou similar); city tour regular em Atenas e Acrópole, com guia oficial 
em espanhol, incluindo entradas; Rent-a-car categoria C (2 pessoas) com Km ilimitados do carro, seguro e C.D.W. com franquia, seguro de roubo e taxas de aluguer e pick-up e drop-off no aeroporto; 
taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 51,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens Solférias operador CC. 
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre €1,50 e €4 por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. No serviço de rent-a-car: GPS, combustível e PAI – Personal 
accident insurance. Outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam 
completos, poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar.

Grécia Fly & Drive

Olímpia: Europa, Olympion Asty ou similar

Delfos: Anemolia (Vila de Arachova), Kastalia Hotel ou similar

     ou     Superior
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Categoria Luxo

Atenas: Titânia, Airotel Parthenon ou similar

Nafplio: Agamemnon Palace ou similar

     ou     Superior

724€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

1º DIA - ATENAS
Chegada a Atenas. Acolhimento, com representante local, para orien-
tação e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA - ATENAS (Visita à cidade)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA - ATENAS / MICENAS / NAFPLIO
Pequeno-almoço no hotel. Saída de Atenas para o Canal de Corinto. 
Após uma breve paragem no canal que une o mar Egeu ao mar Jóni-
co, continuação da viagem para visitar a Acrópole de Micenas, a cida-
de homérica do Rei Atreides, a cidade “rica em ouro” dos antigos poe-
tas, onde poderá ver o Túmulo de Agamémnon, o “portão do leão”, 
as muralhas ciclópicas entre vários interesses da antiguidade. Após a 
visita, saída para a cidade de Nafplio. Alojamento.

4º DIA - NAFPLIO
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. Até os gregos admitem que esta 

é uma das cidades mais bonitas do continente, com os seus prédios 
venezianos e turcos, as suas ruas estreitas e uma atmosfera sofistica-
da. Além disso, impressionantes fortes medievais podem ser vistos do 
porto, coroando as colinas acima. Em Nafplio visite o castelo Palami-
di que está no topo do monte que vê toda a cidade. Os políticos da 
época aprisionaram-no, e hoje, o General Kolokotronis é um símbolo 
heroico da revolução grega. Visite também o castelo de Bourtzi com o 
barquinho que faz um trajeto de 5 minutos. Alojamento.

5º DIA - NAFPLIO
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. De Nafplio pode ir para o porto 
passar de barquinho para a ilha de Spetses. Uma ilha imperial que mui-
tas famílias reais da Europa visitam. Não são permitidos carros na ilha 
o que lhe dá um caráter romântico. Há carroças para fazer volta à ilha
e desfrutar das belezas que esta tem para oferecer. Alternativamente 
pode ir para o porto de Metochi e visitar a ilha de Hidra, onde também 
não são permitidos carros. As mulas ainda são o meio de transporte 
desta pitoresca ilha onde muitos capitães e artistas têm casas. Aloja-
mento.

6º DIA - NAFPLIO / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, saída de autocarro 
para Epidauro. Aqui entra na cultura do século IV a. C. e pode admirar o 
Teatro de Epidauro, famoso por ter uma acústica excecional, que per-
mite a audição quase perfeita da voz, sem amplificação, do palco para 
qualquer um dos 15 000 lugares em que cada espectador possa estar 
sentado. A cidade de Epidauro foi um dos centros de peregrinação 
mais importantes da antiguidade por ter o santuário famoso do Deus 
médico Asclépio. O teatro é hoje o mais bem preservado da antiguida-
de. Após Epidauro regresso à cidade de Atenas. Alojamento.

7º DIA - ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Transporte do hotel para o aeroporto para 
o seu voo de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voos Aegean em classe económica “U” – sem bagagem de porão; transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local; 6 noites de alojamento em hotéis de 
categoria Luxo 4* em regime de alojamento e pequeno-almoço: 3 noites de alojamento em Atenas (Titânia, Airotel Parthenon ou similar) e 3 noites de alojamento em Nafplio (Agamemnon Palace Hotel 
ou similar); city tour regular em Atenas e Acrópole, com guia oficial em espanhol, incluindo entradas; 1 almoço em Micenas; excursão em Argólida regular de 1 dia, em autocarro com guia profissional 
em inglês; taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 51,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens Solférias operador CC. 
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre €1,50 e €4 por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras 
de carácter pessoal. Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar.

Atenas, Argolida e Nafplio
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Programas para as ilhas Zakynthos, Kefalonia, Paros e Milos mediante pedido - consulte-nos.

9

As ilhas gregas são para descobrir devagar, onde o clima ame-
no e temperado convida a retemperantes banhos de mar e ao 
convívio em restaurante e bares. Todas as ilhas se completam, 
mas todas são diferentes: em muitas, os vestígios de uma antiga 
civilização ainda estão presentes, a fazer-nos lembrar que a Gré-
cia é o berço da nossa civilização.

A charmosa Ilha de Mykonos está construída virada para o 
mar; no topo, moinhos de vento dão à paisagem um ar camp-
estre enquanto que nas encostas se encaixa a construção baixa 
e de ruelas mais estreitas, onde predomina a pureza do branco 
em contraste com a força do azul que decora portas, janelas e 
telhados. Junto ao mar, uma linha de restaurantes espera pelos 
convidados, os turistas que escolhem a ilha para as suas férias 
de Verão. Para além dos passeios pela Ilha, aqui descobrem-se 
inúmeras praias e um por-do-sol inesquecível. 

De origem vulcânica, descobre-se em Santorini grandes es-
carpas, sendo que a sua forma se deve a uma grande erupção 
ocorrida há milhares de anos. A construção, muito semelhante 
à de Mykonos, deslumbra pela simplicidade. Aqui vale a pena 
passear pela Ilha, descobrir Fira, onde se encontram inúmeros 
restaurantes e pequenas tabernas, lojas, museus e igrejas. Passe 
os seus dias entre mergulhos e cultura. Aqui vale a pena conhec-
er Acrotíri, um local arqueológico, onde se encontram afrescos, 

cerâmica, avançados sistemas de drenagem e edifícios cuida-
dosamente preservados.

Creta é a maior Ilha grega com grande beleza natural. Além 
das suas praias e restaurantes, a animação noturna garante uns 
dias de férias verdadeiramente inesquecíveis. Esta que foi o 
berço da civilização Minóica, mantém até hoje inúmeros vestí-
gios arqueológicos, de diferentes épocas, bem como igrejas e 
mosteiros ortodoxos que valem a pena descobrir. O clima ame-
no e a sua localização levaram ao desenvolvimento da azeitona, 
vinho e pesca, ovinos e caprinos, que se mantém até aos dias de 
hoje como elementos fundamentais da rica gastronomia local.  

Não se conhece realmente todo o encanto da Grécia sem 
visitar a ilha de Rhodes. Diferente das anteriores, complementa 
pelo conhecimento sobre este destino paradisíaco. Considera-
da uma das mais bonitas, esta Ilha distingue-se pela história, que 
se descobre em cada canto e que abrange vários períodos da 
existência humana. É como um imenso painel vivo, ao ar livre, 
onde se vai descobrindo, aos poucos, a razão de sermos o que 
somos. Na cidade medieval de Rhodes, declarada Património 
da Humanidade, descobrem-se monumentos de civilizações 
antigas como a bizantina e otomana e ainda da época medieval, 
sendo por isso um local de visita obrigatória.

O MELHOR DAS 
ILHAS GREGAS
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Atenas: Titania Hotel    

Mykonos: Pelican Bay Hotel    

Santorini: Daedalus Hotel    

1731€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Atenas: Titania Hotel    

Mykonos: Yiannaki Hotel    

Santorini: Daedalus Hotel    

1552€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

1º DIA -  ATENAS 
Chegada a Atenas, encontro com representante para uma orientação 
local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA -  ATENAS (VISITA À CIDADE)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA -  ATENAS / MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Mykonos. Chegada e 
transporte para o hotel. 
Aproveite o dia livre para descobrir a ilha cosmopolita de Mykonos ou 
explorar algumas praias. Pela tarde faça uma visita à “pequena Veneza” 
e relaxe e admire espetacular do por do sol. Alojamento.

4º E 5º DIAS -  MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres na ilha. Mykonos é conhecida 
como a ilha do “ jet-set”. O centro pitoresco da ilha com as suas ca-

racterísticas ruas de paralelepípedos é chamado de “hora” e é o local 
onde se pode fazer compras dia e noite, mas também experimentar a 
famosa vida noturna da ilha que dura até o nascer do sol. Explore a ilha 
que possui uma variada gama de praias, cada uma com características 
diferentes. Faça um passeio pelas estreitas ruelas do centro e descubra 
o charme e exclusividade da ilha onde poderá ver os famosos moi-
nhos de vento. Poderá, também, visitar a ilha de Delos, um dos mais 
importantes sítios arqueológicos que fazem parte da história e da mi-
tologia Grega. Delos era considerado na mitologia Grega um santuário 
sagrado, local onde nasceram os Deuses Apollo e Ártemis. Pela noite 
desfrute uma bebida nos inúmeros bares espalhados pelas calçadas 
de “hora”. Alojamento.

6º DIA -  MYKONOS / SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Transfer do Hotel para o porto e navio 
com destino à ilha de Santorini. Chegada e transporte para o hotel. 
Alojamento.

7º E 8º DIAS -  SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. A ilha de Santorini é famosa pela 
sua vista espetacular da Caldera, com as típicas casas brancas com 
uma vista deslumbrante do mar Egeu. Por volta de 1600 a.C. a ilha 
foi o local da erupção Minóica, que deixou a grande cratera chamada 
Caldera. Considera-se que esta foi a causa da extinção da civilização 
Minóica da ilha de Creta com um gigantesco tsunami causado pela 
erupção. Outra teoria diz que esta foi a origem da lenda de Atlântida. 
Santorini possui praias únicas com areia vulcânica de cor preta ou ver-
melha dependendo da praia que visitar. À tarde não perca o famoso 
por do sol visto na típica vila de Oia (pronunciada como Ia), aonde o 
sol parece afundar dentro do azul do mar Egeu. Alojamento.

9º DIA -  SANTORINI / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, transfer do hotel 
para o aeroporto onde terá o voo para Atenas e conexão com o voo 
de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe “U” (bagagem de porão não incluída); transporte aeroporto / hotel / aeroporto; 8 noites de alojamento nos hotéis 
selecionados em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2 noites em Atenas; 3 noites em Mykonos; 3 noites em Santorini; city tour regular em Atenas e Acropolis, com guia oficial em Espanhol, 
incluindo entradas; ferry Atenas / Mykonos; hydrofoil Mykonos / Santorini; voo interno Santorini / Atenas (incluí 1 bagagem de 23 kg); taxa de aeroporto segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas 
a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens Solférias operador CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras 
de carácter pessoal. 
Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar. 

Atenas, Mykonos e Santorini

Partidas a 09 de maio, 06 de junho, 25 de julho, 22 de agosto e 19 de setembro 2020 – Sábado
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2119€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Categoria Turística
Atenas: Acropolis Hill, Plaka or Hermes Hotel ou similar
Mykonos: Mykonos Beach, Hotel Charissi ou similar
Santorini: Iliada Hotel, Odysseas Hotel ou similar
Creta: Lato Hotel, Alia Beach Hotel ou similar
Rodes: Europa hotel ou similar

  

1872€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

1º DIA -  ATENAS 
Chegada a Atenas, encontro com representante para uma orientação 
local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA -  ATENAS (VISITA À CIDADE)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA -  ATENAS / MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Mykonos. Chegada e 
transporte para o hotel. 
Aproveite o dia livre para descobrir a ilha cosmopolita de Mykonos ou 
explorar algumas praias. Pela tarde faça uma visita à “pequena Veneza” 
e relaxe e admire espetacular do por do sol. Alojamento.

4º E 5º DIAS -  MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres na ilha. Mykonos é conhecida 
como a ilha do “ jet-set”. O centro pitoresco da ilha com as suas ca-
racterísticas ruas de paralelepípedos é chamado de “hora” e é o local 
onde se pode fazer compras dia e noite, mas também experimentar a 
famosa vida noturna da ilha que dura até o nascer do sol. Explore a ilha 
que possui uma variada gama de praias, cada uma com características 
diferentes. Faça um passeio pelas estreitas ruelas do centro e descubra 
o charme e exclusividade da ilha onde poderá ver os famosos moi-
nhos de vento. Poderá, também, visitar a ilha de Delos, um dos mais 
importantes sítios arqueológicos que fazem parte da historia e da mi-
tologia Grega. Delos era considerado na mitologia Grega um santuário 
sagrado, local onde nasceram os Deuses Apollo e Ártemis. Pela noite 
desfrute uma bebida nos inúmeros bares espalhados pelas calçadas 
de “ hora”. Alojamento.

6º DIA -  MYKONOS / SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Transfer do Hotel para o porto e navio 
com destino à ilha de Santorini. Chegada e transporte para o hotel. 
Alojamento.

7º E 8º DIAS -  SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. A ilha de Santorini é famosa pela 
sua vista espetacular da Caldera, com as típicas casas brancas com 
uma vista deslumbrante do mar Egeu. Por volta de 1600 a.C. a ilha 
foi o local da erupção Minóica, que deixou a grande cratera chamada 
Caldera. Considera-se que esta foi a causa da extinção da civilização 
Minóica da ilha de Creta com um gigantesco tsunami causado pela 
erupção. Outra teoria diz que esta foi a origem da lenda de Atlântida. 
Santorini possui praias únicas com areia vulcânica de cor preta ou ver-
melha dependendo da praia que visitar. À tarde não perca o famoso 
por do sol visto na típica vila de Oia (pronunciada como Ia), aonde o 
sol parece afundar dentro do azul do mar Egeu. Alojamento.

9º DIA -  SANTORINI / CRETA 
Pequeno-almoço no hotel. Transfer do Hotel para o porto e navio 
com destino a Heraklio, Creta. Após a chegada em Heraklio – Creta 
terá o transfer para o Hotel. Aproveite a tarde para andar pela antiga 
cidade de Heraklio , que possui uma grande variedade de restaurantes 
e bares, onde se pode aventurar e experimentar a típica cozinha Cre-
tense, base da cozinha Mediterrânea. À noite deguste a famosa bebida 
típica Cretense chamada “raki” ao som da característica música Cre-
tense. Alojamento.

10º E 11º DIAS -  CRETA
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para conhecer a maior ilha da 
Grécia, onde existiu a civilização Minoica e o palácio de Knossos, que 
foi o centro político e económico daquela época. O castelo Veneziano 
em Rethymnon é um local que irá deixá-lo encantado, assim como, 
uma caminhada pelo desfiladeiro de Samaria, que para os amantes da 
natureza é um passeio imperdível. Alojamento.

12º DIA -  CRETA / RODES
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, transfer do hotel 
para o aeroporto onde terá o voo com destino a Rodes. 
Chegada à ilha de Rhodes e transfer para o Hotel. Faça uma caminha-
da pela cidade antiga que fica ao redor do Castelo medieval, onde 
estão lojas e típicas tabernas e bares gregos. Alojamento.

13º E 14º DIAS -  RODES
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres na maior ilha do arquipélago de 
Dodecaneso, conhecida também como a ilha dos cavaleiros, por ter 
sido habitada por cavaleiros de São João no século XIV. Estes cons-
truíram o castelo Veneziano e suas muralhas que são hoje Património 
Mundial da UNESCO. Visite centro da cidade antiga, o mercado e as 
características ruas, tudo em torno do castelo que é um dos mais bem 
preservados na região do Mediterrâneo. Alojamento.

15º DIA -  RODES / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, transfer do hotel 
para o aeroporto onde terá o voo para Atenas e conexão com o voo 
de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe  “U” (bagagem de porão não incluída); transferes privados em Atenas e Creta, e regular em Mykonos e Santorini; 11 
noites de alojamento em hotéis de categoria selecionada em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2 noites em Atenas, 3 noites em Mykonos, 3 noites em Santorini, 3 noites em Creta e 3 noites 
em Rodes; city tour regular em Atenas e Acropolis, com guia oficial em Espanhol, incluindo entradas; ferry Atenas / Mykonos; hydrofoil Mykonos / Santorini e Santorini / Heraklio; voo interno Heraklio / 
Rodes (incluí 1 bagagem de 23 kg); voo interno Rodes / Atenas (incluí 1 bagagem de 23 kg); taxa de aeroporto segurança e combustível no valor de 52,00 € (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); 
seguro multiviagens Solférias operador CC.  Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4,00€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros 
serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal. Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser 
substituídos por outros hotéis de categoria similar. 

Atenas, Mykonos, Santorini, Creta e Rodes

Categoria Luxo
Atenas: Titânia, Fresh ou similar
Mykonos: Harmony Boutique, Manoulas Beach ou similar
Santorini: El Greco, Daedalus Hotel ou similar
Creta: Hersonissos Maris, Meropi Hotel ou similar
Rodes: Mediterranean Hotel, BW Plaza Hotel ou similar

    ou       Superior
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Categoria Turística
Atenas: Acropolis Hill, Plaka, Hermes Hotel ou similar
Paros: Eri Hotel ou similar
Ios: Far Out Hotel & Village ou similar
Mykonos: Mykonos Beach, Hotel Charissi  ou similar

  

1398€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

1º DIA -  ATENAS 
Chegada a Atenas, encontro com representante para uma orientação 
local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA -  ATENAS (VISITA À CIDADE)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA -  ATENAS / PAROS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Paros. Chegada e trans-
porte para o hotel. 
Aproveite o dia livre para descobrir a ilha de Paros com as suas praias 
e a tradicional arquitetura Cycladica, bem como a sua típica gastrono-
mia e a excitante vida noturna. Alojamento.

4º E 5º DIAS -  PAROS
Pequeno-almoço no hotel. A ilha de Paros tem uma grande variedade 
de praias para todos os gostos, tanto para famílias, jovens e casais de 
lua de mel e é conhecida pelos desportos aquáticos, principalmen-
te o windsurf. A capital chamada “Parikia” é uma tradicional vila com 
arquitetura Cycladica, com casas brancas de portas e janelas azuis 
que geram um ambiente alegre à ilha. Nos vários restaurantes típicos, 
pode-se degustar a culinária tradicional e também aproveitar a inten-
sa vida noturna que a ilha oferece nos bares espalhados pelo centro.  
Deverá fazer uma visita à principal igreja Bizantina da cidade, “Panagia 
Ekatontapiliani”, (Nossa Senhora, igreja das 100 portas),que dizem ter 
sido fundada por Santa Helena, mãe do imperador romano Constan-
tino o Grande. O castelo medieval construído quase inteiramente da 
mármore dos destroços de um templo antigo, irá deixa-lo encantado.

6º DIA -  PAROS / IOS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Ios. Chegada e trans-
porte para o hotel. 
Aproveite o dia livre para descobrir a ilha de Ios. Alojamento.

7º E 8º DIAS -  IOS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres na ilha. A ilha de Ios é conhecida 
pelas suas praias e pela intensa vida noturna, que dura até o sol nascer. 
Mas Ios tem muito mais para oferecer. Ios é a ilha da mãe de Homero 
e tem a sua tumba na parte norte da ilha. O centro da ilha “hora” que 
é uma pitoresca vila Cycladica e tem os característicos moinhos e as 
tradicionais casas brancas com as ruelas estreitas que fazem o centro 
inacessível aos carros. Ao longo do dia a vila é tranquila e à noite é 
onde se encontram a maioria dos bares da ilha para aproveitar a vida 
noturna. Ios também possui praias maravilhosas, como Mylopotas e 
Manganari, cenário do filme “Big Blue”.

9º DIA -  IOS / MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Mykonos. Chegada e 
transporte para o hotel. 
Aproveite o dia livre para descobrir a ilha cosmopolita de Mykonos ou 
explorar algumas praias. Pela tarde faça uma visita à “pequena Veneza” 
e relaxe e admire espetacular do por do sol. Alojamento.

10º E 11º DIAS -  MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres na ilha. Mykonos é conhecida 
como a ilha do “ jet-set”. O centro pitoresco da ilha com as suas ca-
racterísticas ruas de paralelepípedos é chamado de “hora” e é o local 
onde se pode fazer compras dia e noite, mas também experimentar a 
famosa vida noturna da ilha que dura até o nascer do sol. Explore a ilha 
que possui uma variada gama de praias, cada uma com características 
diferentes. Faça um passeio pelas estreitas ruelas do centro e descubra 
o charme e exclusividade da ilha onde poderá ver os famosos moi-
nhos de vento. Poderá, também, visitar a ilha de Delos, um dos mais 
importantes sítios arqueológicos que fazem parte da historia e da mi-
tologia Grega. Delos era considerado na mitologia Grega um santuário 
sagrado, local onde nasceram os Deuses Apollo e Ártemis. Pela noite 
desfrute uma bebida nos inúmeros bares espalhados pelas calçadas 
de “ hora”. Alojamento.

12º DIA -  MYKONOS / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, transfer do hotel 
para o aeroporto onde terá o voo para Atenas e conexão com o voo 
de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe  “U” (bagagem de porão não incluída); transporte privado em  Atenas e regular em Paros, Ios e Mykonos; 11 noites de 
alojamento em hotéis de categoria Turística 4* em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2 noites em Atenas (Acropolis Hill, Plaka, Hermes Hotel ou similar); 3 noites em Paros (Eri Hotel ou similar); 
3 noites em Ios (Far Out Hotel & Village ou similar); 3 noites em Mykonos (Mykonos Beach, Hotel Charissi  ou similar); city tour regular em Atenas e Acropolis, com guia oficial em Espanhol, incluindo 
entradas; ferry Atenas / Paros; hydrofoil Paros / Ios e Ios / Mykonos; voo interno Mykonos / Atenas (incluí 1 bagagem de 23 kg); taxa de aeroporto segurança e combustível no valor de 52,00 € (sujeitas a 
reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens Solférias operador CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4,00€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e 
extras de carácter pessoal.  
Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar. 

Atenas, Paros, Ios e Mikonos
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1735€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Categoria Turística
Atenas: Acropolis Hill, Plaka or Hermes Hotel ou similar
Paros: Eri Hotel ou similar
Naxos: Plaza Beach Hotel ou similar
Mykonos: Mykonos Beach, Hotel Charissi  ou similar

  

1401€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

1º DIA -  ATENAS 
Chegada a Atenas, encontro com representante para uma orientação 
local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA -  ATENAS (VISITA À CIDADE)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA -  ATENAS / PAROS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Paros. Chegada e trans-
porte para o hotel. 
Aproveite o dia livre para descobrir a ilha de Paros com as suas praias 
e a tradicional arquitetura Cycladica, bem como a sua típica gastrono-
mia e a excitante vida noturna. Alojamento.

4º E 5º DIAS -  PAROS
Pequeno-almoço no hotel. A ilha de Paros tem uma grande variedade 
de praias para todos os gostos, tanto para famílias, jovens e casais de 
lua de mel e é conhecida pelos desportos aquáticos, principalmen-
te o windsurf. A capital chamada “Parikia” é uma tradicional vila com 
arquitetura Cycladica, com casas brancas de portas e janelas azuis 
que geram um ambiente alegre à ilha. Nos vários restaurantes típicos, 
pode-se degustar a culinária tradicional e também aproveitar a inten-
sa vida noturna que a ilha oferece nos bares espalhados pelo centro.  
Deverá fazer uma visita à principal igreja Bizantina da cidade, “Panagia 
Ekatontapiliani”, (Nossa Senhora, igreja das 100 portas), que dizem ter 
sido fundada por Santa Helena, mãe do imperador romano Constan-
tino o Grande. O castelo medieval construído quase inteiramente da 
mármore dos destroços de um templo antigo, irá deixá-lo encantado.

6º DIA -  PAROS / NAXOS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Naxos. Chegada e trans-
porte para o hotel. 
Aproveite o dia livre para descobrir a ilha de Naxos. Alojamento.

7º E 8º DIAS -  NAXOS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres na ilha. A ilha de Naxos é a maior 
ilha do arquipélago de Cyclades. Além de ter várias formações rocho-
sas, possui praias maravilhosas e é a mais fértil das ilhas de Cyclades, 
tendo vários produtos agrícolas famosos distribuídos na Grécia. A ar-
quitetura mistura-se com a tradicional cycladica e veneziana. Do cen-
tro de “Chora” existem acessos às praias que estão perto de Ag. Anna 
e Ag. Prokopios. No centro há várias opções de restaurantes assim co-
mo vida noturna. Alojamento.

9º DIA -  NAXOS / MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Mykonos. Chegada e 
transporte para o hotel. 
Aproveite o dia livre para descobrir a ilha cosmopolita de Mykonos ou 
explorar algumas praias. Pela tarde faça uma visita à “pequena Veneza” 
e relaxe e admire espetacular do por do sol. Alojamento.

10º E 11º DIAS -  MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres na ilha. Mykonos é conhecida 
como a ilha do “ jet-set”. O centro pitoresco da ilha com as suas ca-
racterísticas ruas de paralelepípedos é chamado de “hora” e é o local 
onde se pode fazer compras dia e noite, mas também experimentar a 
famosa vida noturna da ilha que dura até o nascer do sol. Explore a ilha 
que possui uma variada gama de praias, cada uma com características 
diferentes. Faça um passeio pelas estreitas ruelas do centro e descubra 
o charme e exclusividade da ilha onde poderá ver os famosos moi-
nhos de vento. Poderá, também, visitar a ilha de Delos, um dos mais 
importantes sítios arqueológicos que fazem parte da história e da mi-
tologia Grega. Delos era considerado na mitologia Grega um santuário 
sagrado, local onde nasceram os Deuses Apollo e Ártemis. Pela noite 
desfrute uma bebida nos inúmeros bares espalhados pelas calçadas 
de “ hora”. Alojamento.

12º DIA -  MYKONOS / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, transfer do hotel 
para o aeroporto onde terá o voo para Atenas e conexão com o voo 
de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe  “U” (bagagem de porão não incluída); transporte privado em  Atenas e regular em Paros, Naxos e Mykonos; 11 noites 
de alojamento em hotéis da categoria selecionada em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2 noites em Atenas , 3 noites em Paros, 3 noites em Naxos e 3 noites em Mykonos; city tour regular 
em Atenas e Acropolis, com guia oficial em Espanhol, incluindo entradas; ferry Atenas / Paros; hydrofoil Paros / Naxos e Naxos / Mykonos; voo interno Mykonos / Atenas (incluí 1 bagagem de 23 kg); 
taxa de aeroporto segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens Solférias operador CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras 
de carácter pessoal. 

Atenas, Paros, Naxos e Mykonos

Categoria Luxo
Atenas: Titânia, Fresh ou similar
Paros: San Andrea Resort ou similar
Naxos: Lagos Mare ou similar
Mykonos: Harmony Boutique, Manoulas Beach ou similar

    ou       Superior
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1643€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

Categoria Turística
Atenas: Acropolis Hill, Plaka or Hermes Hotel ou similar
Milos: Santa Maria Village ou similar
Santorini: Iliada Hotel, Odysseas Hotel ou similar
Mykonos: Mykonos Beach, Hotel Charissi  ou similar

  

1566€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

1º DIA -  ATENAS 
Chegada a Atenas, encontro com representante para uma orientação 
local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA -  ATENAS (VISITA À CIDADE)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA -  ATENAS / MILOS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Milos. Chegada e trans-
porte para o hotel. Alojamento.

4º E 5º DIAS -  MILOS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres. A posição da ilha de Milos, entre 
a parte continental e a ilha de Creta fez com que fosse um importante 
centro das primeiras civilizações do mar Egeu. A paisagem da costa da 
ilha tem origem vulcânica e oferece um estilo próprio com cavernas 
marítimas, águas cristalinas e claras, passagens submarinas e lendas 
de que a ilha era usada para piratas se esconderem e assim atacar os 
navios mercantes que estavam de passagem. Com mais de 70 praias 
para visitar seria correto dizer que cada uma delas é única. Aproveite 
e veja as diferentes características de cada uma, como praias de areia 
dourada, cavernas junto às praias e paisagens lunares da famosa praia 
de Sarakiniko. Todas elas irão oferecer uma maravilhosa e inesquecível 
estadia na ilha. Alojamento.

6º DIA -  MILOS / SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Santorini. Chegada e 
transporte para o hotel. Alojamento.

7º E 8º DIAS -  SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres. A ilha de Santorini é famosa 
pela sua vista espetacular da Caldera, com as típicas casas brancas 
com uma vista deslumbrante do mar Egeu. Por volta de 1600 a.C. a ilha 
foi o local da erupção Minóica, que deixou a grande cratera chamada 
Caldera. Considera-se que esta foi a causa da extinção da civilização 
Minóica da ilha de Creta com um gigantesco tsunami causado pela 
erupção. Outra teoria diz que esta foi a origem da lenda de Atlântida. 
Santorini possui praias únicas com areia vulcânica de cor preta ou ver-
melha dependendo da praia que visitar. À tarde não perca o famoso 
por do sol visto na típica vila de Oia (pronunciada como Ia), aonde o 
sol parece afundar dentro do azul do mar Egeu. Alojamento.

9º DIA -  SANTORINI / MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Mykonos. Chegada e 
transporte para o hotel. Aproveite o dia livre para descobrir a ilha cos-
mopolita de Mykonos ou explorar algumas praias. Pela tarde faça uma 
visita à “pequena Veneza” e relaxe e admire espetacular do por do sol. 
Alojamento.

10º E 11º DIAS -  MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres na ilha. Mykonos é conhecida 
como a ilha do “ jet-set”. O centro pitoresco da ilha com as suas ca-
racterísticas ruas de paralelepípedos é chamado de “hora” e é o local 
onde se pode fazer compras dia e noite, mas também experimentar a 
famosa vida noturna da ilha que dura até o nascer do sol. Explore a ilha 
que possui uma variada gama de praias, cada uma com características 
diferentes. Faça um passeio pelas estreitas ruelas do centro e descubra 
o charme e exclusividade da ilha onde poderá ver os famosos moi-
nhos de vento. Poderá, também, visitar a ilha de Delos, um dos mais 
importantes sítios arqueológicos que fazem parte da história e da mi-
tologia Grega. Delos era considerado na mitologia Grega um santuário 
sagrado, local onde nasceram os Deuses Apollo e Ártemis. Pela noite 
desfrute uma bebida nos inúmeros bares espalhados pelas calçadas 
de “hora”. Alojamento.

12º DIA -  MYKONOS / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, transfer do hotel 
para o aeroporto onde terá o voo para Atenas e conexão com o voo 
de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe  “U” (bagagem de porão não incluída); transferes privados em Atenas e regular em Milos, Santorini e Mykonos; 11 
noites de alojamento no hotel e regime selecionados: 2 noites em Atenas, 3 noites em Milos, 3 noites em Santorini e 3 noites em Mykonos; city tour regular em Atenas e Acropolis, com guia oficial em 
Espanhol, incluindo entradas; ferry Atenas / Milos; hydrofoil Milos / Santorini e Santorini / Mykonos; voo interno Mykonos / Atenas (incluí 1 bagagem de 23 kg); taxa de aeroporto segurança e 
combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens Solférias operador CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras de 
carácter pessoal. 
Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar. 

Atenas, Milos, Santorini e Mykonos

Categoria Luxo 
Atenas: Titânia, Fresh ou similar
Milos: Golden Milos Beach, Santa Maria
Luxury Suites ou similar
Santorini: El Greco, Daedalus Hotel ou similar
Mykonos: Harmony Boutique, Manoulas Beach ou similar

    ou       Superior
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Categoria Luxo
Atenas: Titânia, Fresh ou similar
Mykonos: Harmony Boutique, 
Manoulas Beach ou similar
Santorini: El Greco, Daedalus
Hotel ou similar
Creta: Hersonissos Maris, Meropi 
Hotel ou similar
     ou     Superior

1687€
Preço indicativo para

Pessoa em
Duplo em APA

Categoria Executiva
Atenas: Royal Olympic, Wyndham 
Grand Athens ou similar
Mykonos: Myconian Ambassador, 
Myconian Korali ou similar
Santorini: The Majestic Hotel, Costa 
Grand Hotel ou similar
Creta: Ammos Beach Hotel, Knossos 
Beach Hotel ou similar
    Superior ou     

2304€
Preço indicativo para

Pessoa em
Duplo em APA

Categoria Turística
Atenas: Acropolis Hill, Plaka or 
Hermes Hotel ou similar
Mykonos: Mykonos Beach, Hotel 
Charissi ou similar
Santorini: Iliada Hotel, 
Odysseas Hotel ou similar
Creta: Lato Hotel, Alia Beach
Hotel ou similar
  

1507€
Preço indicativo para

Pessoa em
Duplo em APA

1º DIA - LISBOA / ATENAS 
Chegada a Atenas, encontro com representante para uma orientação 
local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA -  ATENAS (VISITA À CIDADE)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA -  ATENAS / MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Mykonos. Chegada e 
transporte para o hotel. 
Aproveite o dia livre para descobrir a ilha cosmopolita de Mykonos ou 
explorar algumas praias. Pela tarde faça uma visita à “pequena Veneza” 
e relaxe e admire espetacular do por do sol. Alojamento.

4º E 5º DIAS -  MYKONOS
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres na ilha. Mykonos é conhecida 
como a ilha do “ jet-set”. O centro pitoresco da ilha com as suas ca-
racterísticas ruas de paralelepípedos é chamado de “hora” e é o local 
onde se pode fazer compras dia e noite, mas também experimentar a 
famosa vida noturna da ilha que dura até o nascer do sol. Explore a ilha 
que possui uma variada gama de praias, cada uma com características 
diferentes. Faça um passeio pelas estreitas ruelas do centro e descubra 
o charme e exclusividade da ilha onde poderá ver os famosos moi-
nhos de vento. Poderá, também, visitar a ilha de Delos, um dos mais 
importantes sítios arqueológicos que fazem parte da história e da mi-
tologia Grega. Delos era considerado na mitologia Grega um santuário 

sagrado, local onde nasceram os Deuses Apollo e Ártemis. Pela noite 
desfrute uma bebida nos inúmeros bares espalhados pelas calçadas 
de “hora”. Alojamento.

6º DIA -  MYKONOS / SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Transfer do Hotel para o porto e navio 
com destino à ilha de Santorini. Chegada e transporte para o hotel. 
Alojamento.

7º E 8º DIAS -  SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre. A ilha de Santorini é famosa pela 
sua vista espetacular da Caldera, com as típicas casas brancas com 
uma vista deslumbrante do mar Egeu. Por volta de 1600 a.C. a ilha 
foi o local da erupção Minóica, que deixou a grande cratera chamada 
Caldera. Considera-se que esta foi a causa da extinção da civilização 
Minóica da ilha de Creta com um gigantesco tsunami causado pela 
erupção. Outra teoria diz que esta foi a origem da lenda de Atlântida. 
Santorini possui praias únicas com areia vulcânica de cor preta ou ver-
melha dependendo da praia que visitar. À tarde não perca o famoso 
por do sol visto na típica vila de Oia (pronunciada como Ia), aonde o 
sol parece afundar dentro do azul do mar Egeu. Alojamento.

9º DIA -  SANTORINI / CRETA 
Pequeno-almoço no hotel. Transfer do Hotel para o porto e navio 
com destino a Heraklio, Creta. Após a chegada em Heraklio – Creta 
terá o transfer para o Hotel. Aproveite a tarde para andar pela antiga 
cidade de Heraklio, que possui uma grande variedade de restaurantes 
e bares, onde se pode aventurar e experimentar a típica cozinha Cre-
tense, base da cozinha Mediterrânea. À noite deguste a famosa bebida 
típica Cretense chamada “raki” ao som da característica música Cre-
tense. Alojamento.

10º E 11º DIAS -  CRETA
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para conhecer a maior ilha da 
Grécia, onde existiu a civilização Minoica e o palácio de Knossos, que 
foi o centro político e económico daquela época. O castelo Veneziano 
em Rethymnon é um local que irá deixá-lo encantado, assim como, 
uma caminhada pelo desfiladeiro de Samaria, que para os amantes da 
natureza é um passeio imperdível. Alojamento.

12º DIA -  CRETA / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, transfer do hotel 
para o aeroporto onde terá o voo para Atenas e conexão com o voo 
de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe  “U” (bagagem de porão não incluída); transferes privados em Atenas e Creta, e regular em Mykonos 
e Santorini; 11 noites de alojamento em hotéis de categoria selecionada em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2 noites em Atenas, 3 noites em Mykonos, 3 noites em Santorini e 
3 noites em Creta; city tour regular em Atenas e Acropolis, com guia oficial em Espanhol, incluindo entradas; ferry Atenas / Mykonos; hydrofoil Mykonos / Santorini e Santorini / Heraklio; 
voo interno Heraklio / Atenas (incluí 1 bagagem de 23 kg); taxa de aeroporto segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens 
Solférias operador CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no pro-
grama e extras de carácter pessoal. 
Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar. 

Atenas, Mykonos, Santorini e Creta
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Atenas: Amalia Atenas Hotel    

Santorini Cliff Side Hotel    

1451€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo em APA

1º DIA -  ATENAS 
Chegada a Atenas, encontro com representante para uma orientação 
local e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA -  ATENAS (VISITA À CIDADE)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA -  ATENAS / SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o navio com destino a Santorini. Chegada e 
transporte para o hotel. Alojamento.

4º AO 6º DIA -  SANTORINI
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres. A ilha de Santorini é famosa pe-
la sua vista espetacular da Caldera, com as típicas casas brancas com 
uma vista deslumbrante do mar Egeu. Por volta de 1600 a. C. a ilha foi 
o local da erupção minoica, que deixou a grande cratera chamada
Caldera. Considera-se que esta foi a causa da extinção da civilização 
minoica da ilha de Creta devido ao gigantesco tsunami causado pela 
erupção. Outra teoria diz que esta foi a origem da Lenda de Atlântida. 
Alojamento.

7º DIA -  SANTORINI / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar, transfer do hotel 
para o aeroporto onde terá o voo para Atenas e conexão com o voo 
de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: vvoo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe  “U” (bagagem de porão não incluída); transporte privado aeroporto / hotel / aeroporto em Atenas e 
Santorini; 6 noites de alojamento em hotéis de 4* em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2 noites no Hotel Amalia Atenas e 4 noites em Santorini no Cliff Side Hotel; Hydrofoil Atenas 
– Santorini; voo interno Santorini / Atenas; city tour regular em Atenas e Acrópole, com guia oficial em espanhol, incluindo entradas; oferta de -15% de desconto no Lotus Spa Santorini (Spa 
situado no hotel El Greco em Fira um dos melhores da ilha); cesta de frutas em Santorini; late check out ou Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade; guarda-sóis e  cadeiras de praias no 
Vasilikos Restaurant em Kamari beach; garrafa de vinho espumante em Santorini; taxas de aeroporto segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); 
seguro multiviagens Solférias operador CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no pro-
grama e extras de carácter pessoal. 

Lua de Mel – Atenas e Santorini 

OFERTA:
• City tour regular em Atenas e Acrópole, com guia oficial em espanhol, incluindo entradas;
• Oferta de 15% de desconto no Lotus Spa Santorini (Spa situado no hotel El Greco em Fira um dos melhores da ilha);
• Cesta de frutas em Santorini;
• Late check out ou Upgrade de quarto sujeito a disponibilidade;
• Guarda-sóis e  cadeiras de praias no Vasilikos Restaurant em Kamari beach;
• Garrafa de vinho espumante em Santorini.

OPCIONAL:
Jantar no Onar Restaurante em Firostefani – vistas incríveis da caldera
Menu 4 pratos com copo de vinho proseccode boas vindas e 2 copos de vinho
Preço: 69€



1º DIA - ATENAS 
Chegada a Atenas. Acolhimento, com representante local, para orien-
tação e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA - ATENAS (Visita à cidade)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano 
e, em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também co-
mo Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as 
primeiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a 
principal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir 
ao render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do 
Soldado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, 
os evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com 
passagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, 
a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Parte-
non, magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a épo-
ca de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o 
Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, 
nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, 
Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA - ATENAS / MYKOMOS (Cruzeiro)
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o cruzeiro. Fará a primeira paragem em My-
konos. O centro pitoresco da ilha com as suas características ruas de 
paralelepípedos é chamado de “hora” e é o local onde se pode fazer 
compras dia e noite, mas também experimentar a famosa vida noturna 
da ilha que dura até o nascer do sol. Ao final da tarde, saída do cruzeiro 
com destino a Kusadi. Navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

4º DIA - KUSADI / PATMOS (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. O primeiro destino do dia é Kusadi (Tur-
quia). Inicio da excursão de autocarro pela Antiga Éfeso Segue-se uma 
viagem pelas eras douradas que moldaram um centro essencial de 
comércio e espiritualidade. Construída há 3000 anos, Éfeso moldou a 
história das civilizações grega, turca e cristã a partir da sua localização 
privilegiada, escolhida (segundo a lenda) pelo oráculo de Delfos. Lo-
cal de peregrinação, devido à sua proximidade ao Templo de Ártemis 
(uma das 7 Maravilhas do Mundo) e à presença de grandes figuras cris-
tãs (os apóstolos Paulo e João e a Virgem Maria) dentro das muralhas 
da cidade. Éfeso é, atualmente, um dos maiores sítios arqueológicos 
romanos no Mediterrâneo. O esplendor da sua idade de ouro é visível 
nas ruas e ruínas excecionalmente bem preservadas. Ao explorar este 
Património Mundial da UNESCO, terá a oportunidade de respirar os 

séculos de efervescência cultural, visíveis na Ágora de Éfeso, Odeon, 
nas Casas dos Patrícios, no belo Templo de Adriano e na surpreen-
dente Biblioteca de Celso. Também terá a oportunidade de negociar 
e comprar mercadorias locais, como tapetes, artigos de couro, lem-
branças etc. Regresso a bordo do O segundo destino é a ilha de Pat-
mos, mundialmente famosa pelo mosteiro de São João e a gruta onde 
foi escrita a Apocalipse, que ocupa um papel central na religião Cristã. 
Além da sua importância religiosa, a ilha possui praias maravilhosas 
e características únicas. Regresso a bordo para navegação noturna. 
Tudo Incluído a bordo.

5º DIA - CRETA E SANTORINI (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Comece o dia em Heraklio na ilha de Creta, 
a maior ilha da Grécia, onde existiu a civilização Monoica e o Palá-
cio de Knossos, centro político e económico da época. Em horário 
a combinar, saída de autocarro que o levará pela orgulhosa herança 
veneziana de Heraklion - a Fortaleza Koules (a fortaleza com vista para 
o porto de Heraklion), a Loggia veneziana (a administração social do
século XVII), a harmoniosa fonte de Morozini e a igreja de São Tito, 
do século X. Ao explorar o Palácio de Knossos, considerada a cida-
de mais antiga da Europa, entra e experimenta o mundo incrível da 
lendária civilização minoica. As longas e sinuosas estradas da cidade 
antiga de Creta expõem gradualmente a notável arte, arquitetura e vida 
cotidiana do povo minoico. Respire os milénios da história e imagi-
ne as lendas de Dédalo, Teseu e Minotauro a ganhar vida no notável 
Salão da Guarda Real e nos Eixos Duplos, na Câmara do Rei ou no 
Apartamento da Rainha. Aproveite o tempo livre para saborear a beleza 
e a exclusividade da maior cidade de Creta (e a quarta maior da Gré-
cia). A cidade está repleta de museus que satisfazem todos os gostos, 
cheios de cafés movimentados e lojas elegantes ou refaça os paços 
dos governantes venezianos no impressionante porto fortificado, nos 
vastos arcos e nos arsenais. Pela tarde, navegação até Santorini. A ilha 
de Santorini é famosa pela sua vista espetacular da Caldera, com as 
típicas casas brancas com uma vista deslumbrante do mar Egeu. Por 
volta de 1600 a.C. a ilha foi o local da erupção Minóica, que deixou a 
grande cratera chamada Caldera. Considera-se que esta foi a causa da 
extinção da civilização Minóica da ilha de Creta com um gigantesco 
tsunami causado pela erupção. Outra teoria diz que esta foi a origem 
da lenda de Atlântida. Santorini possui praias únicas com areia vulcâni-
ca de cor preta ou vermelha dependendo da praia que visitar. Não per-
ca o famoso por do sol visto na típica vila de Oia (pronunciada como 
Ia), onde o sol parece afundar dentro do azul do mar Egeu. Regresso a 
bordo para navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

6º DIA - ATENAS
Chegada a Atenas. Desembarque e transporte do hotel para o aero-
porto para o seu voo de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voos Aegean em classe económica “U” (bagagem de porão não incluída); transporte privado aeroporto / hotel / porto / aeroporto com assistência local; 2 noites de alojamento 
em quarto standard em regime de alojamento e pequeno-almoço em Atenas; 3 noites de Cruzeiro da Celestyal Cruises navio Celestyal Olympia nas Ilhas Gregas e Turquia com passagem por Mykonos, 
Kusadasi, Patmos, Creta e Santorini, em regime de Tudo Incluído; 3 excursões (City tour ½ dia em Atenas, 2 excursões shorex no cruzeiro, em Kusadasi e Creta (Heraklio) - Palácio Minóico de Knossos); taxa 
de aeroporto segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); taxas portuárias e de serviço do cruzeiro: 129€ por pessoa; Seguro Multiviagens Solférias Operador CC. 
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras de 
carácter pessoal; Excursões opcionais durante o Cruzeiro. Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por 
outros hotéis de categoria similar. 

Categoria Turística

Atenas: Acropolis Hill, Plaka, 
Hermes Hotel ou similar
Cruzeiro: Cabine Interna IA
  

1044€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro

Categoria Luxo

Atenas: Titânia, Fresh ou similar
Cruzeiro: Cabine Externa XA
    ou       Superior

1269€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro

Categoria Executiva

Atenas: Royal Olympic, Wyndham 
Grand Athens ou similar
Cruzeiro: Cabine Externa XC
    Superior ou     

1335€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro

ESPECIAL 
CRUZEIROSAtenas + Cruzeiro

Celestyal Olympia de 3 dias
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1º DIA - ATENAS 
Chegada a Atenas. Acolhimento, com representante local, para orien-
tação e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA - ATENAS (Visita à cidade)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano e, 
em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também como 
Kalimarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as pri-
meiras olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a prin-
cipal praça da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir ao 
render da guarda, em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do Sol-
dado Desconhecido, realizado pelos membros da guarda nacional, os 
evzones, com o seu traje típico. Segue-se tour panorâmica, com pas-
sagem pelos prédios neoclássicos de Atenas, como a Faculdade, a Bi-
blioteca e a Academia. Para terminar, visita à Acrópole e ao Partenon, 
magnífico monumento construído em 447 a. C., durante a época de 
ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver ainda o Propi-
leo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas cons-
truções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, nos 
arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, Plaka e 
Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. Alojamento.

3º DIA - ATENAS / MYKONOS (Cruzeiro)
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel 
para o porto onde terá o cruzeiro. Fará a primeira paragem em My-
konos. O centro pitoresco da ilha com as suas características ruas de 
paralelepípedos é chamado de “hora” e é o local onde se pode fazer 
compras dia e noite, mas também experimentar a famosa vida noturna 
da ilha que dura até o nascer do sol. Ao final da tarde, saída do cruzei-
ro com destino a Kusadi. Navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

4º DIA - KUSADI / PATAMOS (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. O primeiro destino do dia é Kusadi (Turquia). 
Inicio da excursão de autocarro pela Antiga Éfeso Segue-se uma via-
gem pelas eras douradas que moldaram um centro essencial de co-
mércio e espiritualidade. Construída há 3000 anos, Éfeso moldou a 
história das civilizações grega, turca e cristã a partir da sua localização 
privilegiada, escolhida (segundo a lenda) pelo oráculo de Delfos. Local 
de peregrinação, devido à sua proximidade ao Templo de Ártemis (uma 
das 7 Maravilhas do Mundo) e à presença de grandes figuras cristãs (os 
apóstolos Paulo e João e a Virgem Maria) dentro das muralhas da cida-
de. Éfeso é, atualmente, um dos maiores sítios arqueológicos romanos 
no Mediterrâneo. O esplendor da sua idade de ouro é visível nas ruas 
e ruínas excecionalmente bem preservadas. Ao explorar este Patrimó-
nio Mundial da UNESCO, terá a oportunidade de respirar os séculos 
de efervescência cultural, visíveis na Ágora de Éfeso, Odeon, nas Casas 
dos Patrícios, no belo Templo de Adriano e na surpreendente Bibliote-
ca de Celso. Também terá a oportunidade de negociar e comprar mer-

cadorias locais, como tapetes, artigos de couro, lembranças etc. Re-
gresso a bordo. O segundo destino é a ilha de Patmos, mundialmente 
famosa pelo mosteiro de São João e a gruta onde foi escrita a Apoca-
lipse, que ocupa um papel central na religião Cristã. Além da sua impor-
tância religiosa, a ilha possui praias maravilhosas e características úni-
cas. Regresso a bordo para navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

5º DIA - RODES (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Rodes tem séculos de cultura e camadas e 
camadas de civilizações extraordinárias que aguardam para serem des-
cobertas durante a excursão de autocarro por Lindos e dentro da im-
ponente estrutura da Acrópole de Lindos. Siga os passos dos heróis en-
quanto caminha pela Knight’s Street, no coração histórico de Rodes. 
As sete lojas da Ordem, ainda com seus brasões originais, são exibidas 
ao longo da rua de paralelepípedos onde a história de Rodes foi escrita 
por mais de dois séculos. Sentado no topo da Knights Street, o Palácio 
do Grão-Mestre merece seu nome. Ficará impressionado com a impo-
nente arquitetura e força gótica do forte, exibidas em todas as suas es-
truturas da corte, enquanto vislumbra a fascinante era dos Cavaleiros. 
Terminará o passeio na histórica cidade de Rodes com tempo livre, pa-
ra que possa fortalecer as suas memórias de Rodes ao seu próprio rit-
mo. Regresso a bordo para navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

6º DIA - CRETA E SANTORINI (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo.  O primeiro destino do dia é Heraklio na 
ilha de Creta, a maior ilha da Grécia, onde existiu a civilização Minoica 
e o palácio de Knossos, o centro político e económico daquela épo-
ca. Aproveite a manhã para andar pela antiga cidade de Heraklio, com o 
velho porto Veneziano, e desfrute da grande variedade de restaurantes 
e bares, onde se pode aventurar e experimentar a típica cozinha Cre-
tense, base da cozinha Mediterrânea. Ou visite o museu de Heraklio e 
veja o famoso Disco de Phestos com os seus misteriosos símbolos es-
tampados e que esconde até hoje o seu significado. Pela tarde, nave-
gação até Santorini. A ilha de Santorini é famosa pela sua vista espeta-
cular da Caldera, com as típicas casas brancas com uma vista deslum-
brante do mar Egeu. Por volta de 1600 a.C. a ilha foi o local da erup-
ção Minóica, que deixou a grande cratera chamada Caldera. Conside-
ra-se que esta foi a causa da extinção da civilização Minóica da ilha de 
Creta com um gigantesco tsunami causado pela erupção. Outra teoria 
diz que esta foi a origem da lenda de Atlântida. Santorini possui praias 
únicas com areia vulcânica de cor preta ou vermelha dependendo da 
praia que visitar. Não perca o famoso por do sol visto na típica vila de 
Oia (pronunciada como Ia), aonde o sol parece afundar dentro do azul 
do mar Egeu. Regresso a bordo para navegação noturna. Tudo Incluí-
do a bordo.

7º DIA - ATENAS
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Atenas. Desembarque e trans-
porte do hotel para o aeroporto para o seu voo de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voos Aegean em classe económica “U” (bagagem de porão não incluída); transporte privado aeroporto / hotel / porto / aeroporto com assistência local; 2 noites de 
alojamento em quarto standard em regime de alojamento e pequeno-almoço em Atenas; 3 noites de Cruzeiro da Celestyal Cruises navio Celestyal Olympia nas Ilhas Gregas e Turquia com passagem 
por Mykonos, Kusadasi, Patmos, Creta e Santorini, em regime de Tudo Incluído; 3 excursões (City tour ½ dia em Atenas, 2 excursões shorex no cruzeiro, em Kusadasi e Creta (Heraklio) - Palácio Minóico 
de Knossos); taxa de aeroporto segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); taxas portuárias e de serviço do cruzeiro: 129€ por pessoa; Seguro Multiviagens 
Solférias Operador CC.Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados 
no programa e extras de carácter pessoal; Excursões opcionais durante o Cruzeiro. Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, 
poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar. 

Atenas + Cruzeiro Celestyal Olympia
de 3 dias

Categoria Turística

Atenas: Acropolis Hill, Plaka, 
Hermes Hotel ou similar
Cruzeiro: Cabine Interna IA
  

1209€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo
APA em Atenas
TI no cruzeiro

Categoria Luxo

Atenas: Titânia, Fresh ou similar
Cruzeiro: Cabine Externa XA
    ou       Superior

1469€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro

Categoria Executiva

Atenas: Royal Olympic, Wyndham 
Grand Athens ou similar
Cruzeiro: Cabine Externa XC
    Superior ou     

1558€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro
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1º DIA - ATENAS 
Chegada a Atenas. Acolhimento, com representante local, para orientação 
e assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA - ATENAS (Visita à cidade)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano e, 
em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também como Ka-
limarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as primeiras 
olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a principal praça 
da cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir ao render da guarda, 
em frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do Soldado Desconhecido, 
realizado pelos membros da guarda nacional, os evzones, com o seu traje 
típico. Segue-se tour panorâmica, com passagem pelos prédios neoclássi-
cos de Atenas, como a Faculdade, a Biblioteca e a Academia. Para terminar, 
visita à Acrópole e ao Partenon, magnífico monumento construído em 447 
a. C., durante a época de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Po-
derá ver ainda o Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas 
magnificas construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de 
Atenas, nos arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monasti-
raki, Plaka e Thissio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. 
Alojamento.

3º DIA - ATENAS (Cruzeiro)
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel para 
o porto onde terá o cruzeiro. Navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

4º DIA - ISTAMBUL (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Pela tarde chegada em Istambul, a famosa ci-
dade que une dois continentes. Istambul é a divisa entre o Leste e o Oeste e 
realça a sua beleza natural com os estreitos de Bosphorus e sua arquitetura 
majestosa que une o passado e o presente. Aproveite a noite na cidade. 
Regresso a bordo. Tudo Incluído a bordo.

5º DIA - ISTAMBUL (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Pela manhã faça uma visita à “Mesquita Azul” 
e a “Agia Sofia”, a antiga basílica que representa a arquitetura do império 
Bizantino à qual Istambul (Constantinopla na época) foi a capital. Regresso 
a bordo para navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

6º DIA - CANAKKALE (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. A cidade de Canakkale é o porto de entrada do 
estreito de Dardanelos que leva ao estreito de Bósforo e Istambul. Perto de 
Canakkale, fica a lendária cidade de Tróia, onde ocorreu a famosa guerra, 
mencionada na “Illiada” e” Odisseia” de Homero, no conto de Helena, uma 
mulher cuja sua beleza incrível teria dado início essa guerra. Diz-se que é 
a primeira guerra entre o Oriente e o Ocidente. A cidade foi considerada 
um mito até que em 1870, foram feitas escavações onde descobriram mu-
ralhas de pedra. A versão moderna da cidade tem o “cavalo de madeira” 
do famoso filme, usado pelos gregos para enganar os troianos e dominar 
a cidade. O Parque Nacional Histórico da Península Gallipoli abriga a en-
seada de Anzak onde os soldados australianos e da Nova Zelândia desem-
barcaram em 25 de abril de 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, na 
qual o Império Britânico e a França tentaram proteger a entrada do Estreito 
para capturar Constantinopla. Outra cidade importante é Assos, onde fica 
o Templo de Atena, o mercado e as muralhas da cidade que datam da
época de Lermias e Aristóteles. Regresso a bordo para navegação noturna. 
Tudo Incluído a bordo.

7º DIA - VOLOS (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. A cidade portuária de Volos fica aos pés do 
monte Pelion, uma das montanhas mais bonitas da Grécia. Pelion, segundo 
a mitologia grega, foi um dos locais onde aconteceram as  guerras dos titãs 
com os deuses do Olimpo. O monte Pelion também foi o lar dos centau-
ros, que tiveram um papel importante na mitologia grega e onde os deuses 
realizavam os seus casamentos e concursos de beleza. A vila de Makrinitsa 
em Pelion é uma das aldeias mais pitorescas, com uma excelente vista da 
cidade. Volos também fica perto do surpreendente complexo de Meteora, 
um cenário impressionante de gigantescas rochas que se sobressaem do 
chão e parecem estar suspensas no ar, formadas há mais de 60 milhões 
de anos atrás. No topo dessas rochas, os monges que aí se estabeleceram 
após o século XII, apesar de serem quase inacessíveis, construíram 24 mos-
teiros na época ideal eremita do século XV. Hoje são mantidos seis desses 
mosteiros nos quais poderá apreciar excelentes amostras da arte Bizantina. 
Regresso a bordo para navegação noturna. Tudo Incluído a bordo

8º DIA - CRETA (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Comece o dia em Heraklio na ilha de Creta, 
a maior ilha da Grécia, onde existiu a civilização Monoica e o Palácio de 
Knossos, centro político e económico da época. Em horário a combinar, 
saída de autocarro que o levará pela orgulhosa herança veneziana de He-
raklion - a Fortaleza Koules (a fortaleza com vista para o porto de Hera-
klion), a Loggia veneziana (a administração social do século XVII), a har-
moniosa fonte de Morozini e a igreja de São Tito, do século X. Ao explorar 
o Palácio de Knossos, considerada a cidade mais antiga da Europa, entra e 
experimenta o mundo incrível da lendária civilização minoica. As longas e 
sinuosas estradas da cidade antiga de Creta expõem gradualmente a notá-
vel arte, arquitetura e vida cotidiana do povo minoico. Respire os milénios 
da história e imagine as lendas de Dédalo, Teseu e Minotauro a ganhar vida 
no notável Salão da Guarda Real e nos Eixos Duplos, na Câmara do Rei ou 
no Apartamento da Rainha. Aproveite o tempo livre para saborear a beleza 
e a exclusividade da maior cidade de Creta (e a quarta maior da Grécia). A 
cidade está repleta de museus que satisfazem todos os gostos, cheios de 
cafés movimentados e lojas elegantes ou refaça os paços dos governantes 
venezianos no impressionante porto fortificado, nos vastos arcos e nos ar-
senais. Regresso a bordo para navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

9º DIA - SANTORINI / MYKONOS (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Pela manhã chegada à ilha de Santorini, famosa 
pela sua vista espetacular da Caldera, com as típicas casas brancas com 
uma vista deslumbrante do mar Egeu. Por volta de 1600 a.C. a ilha foi o 
local da erupção Minóica, que deixou a grande cratera chamada Caldera. 
Considera-se que esta foi a causa da extinção da civilização Minóica da 
ilha de Creta com um gigantesco tsunami causado pela erupção. Outra 
teoria diz que esta foi a origem da lenda de Atlântida. Santorini possui praias 
únicas com areia vulcânica de cor preta ou vermelha dependendo da praia 
que visitar. Não perca o famoso por do sol visto na típica vila de Oia (pro-
nunciada como Ia), onde o sol parece afundar dentro do azul do mar Egeu. 
À tarde saída para a maravilhosa ilha de Mykonos, conhecida como a ilha 
do “ jet-set”. O centro pitoresco da ilha com as suas características ruas de 
paralelepípedos é chamado de “hora” e é o local onde se pode fazer com-
pras dia e noite, mas também experimentar a famosa vida noturna da ilha 
que dura até o nascer do sol. Regresso a bordo. Tudo Incluído a bordo.

10º DIA - ATENAS
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Atenas. Desembarque e transporte 
do hotel para o aeroporto para o seu voo de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe económica “U” (bagagem de porão não incluída); transporte aeroporto / hotel / porto / aeroporto com assistência 
local; 2 noites de alojamento na categoria selecionada em quarto standard em regime de alojamento e pequeno-almoço em Atenas; 7 noites de Cruzeiro da Celestyal Cruises navio Celestyal Crystal 
nas Ilhas Gregas e Turquia com passagem por Atenas, Istambul, Çanakkale, Volos, Creta, Santorini e Mykonos, em regime de Tudo Incluído; 3 excursões (City tour ½ dia em Atenas, 2 excursões shorex 
no cruzeiro, em Istambul, Santorini e Heraklio - Creta); taxa de aeroporto segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); taxas portuárias e de serviço do cruzeiro: 
289€ por pessoa; Seguro Multiviagens Solférias Operador CC.Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos 
hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal; Excursões opcionais durante o Cruzeiro. Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. 
Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar. 

Atenas + Cruzeiro Celestyal Crystal
Mar Egeu Eclético

Categoria Turística

Atenas: Plaka, Hermes Hotel
ou similar
Cruzeiro: Cabine Interna IA
  

1774€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro

Categoria Luxo

Atenas: Titânia, Fresh ou similar
Cruzeiro: Cabine Externa XA
    ou       Superior

2145€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro

Categoria Executiva

Atenas: Royal Olympic, Wyndham 
Grand Athens ou similar
Cruzeiro: Cabine Externa XC
    Superior ou     

2417€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro



1º DIA - ATENAS Atenas 
Chegada a Atenas. Acolhimento, com representante local, para orientação e 
assistência no transporte para o hotel. Alojamento.

2º DIA - ATENAS (Visita à cidade)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para excursão pela cidade de Atenas, 
passando pelos principais pontos turísticos. Início no Arco de Adriano e, 
em seguida, visita ao estádio Panathinaiko (conhecido também como Ka-
limarmaro), construído em 329 a. C., e onde foram realizadas as primeiras 
olimpíadas da era moderna, em 1896. Continuação para a principal praça da 
cidade, Sintagma (Constituição). Aqui, pode assistir ao render da guarda, em 
frente ao Parlamento Grego e ao Túmulo do Soldado Desconhecido, reali-
zado pelos membros da guarda nacional, os evzones, com o seu traje típico. 
Segue-se tour panorâmica, com passagem pelos prédios neoclássicos de 
Atenas, como a Faculdade, a Biblioteca e a Academia. Para terminar, visita 
à Acrópole e ao Partenon, magnífico monumento construído em 447 a. C., 
durante a época de ouro de Péricles, dedicado à Deusa Atena. Poderá ver 
ainda o Propileo, o Templo de Atenas, o Erecteion e todas as suas magnificas 
construções. Aproveite a tarde livre para descobrir o centro de Atenas, nos 
arredores da Acrópole, passeando pelos bairros de Monastiraki, Plaka e This-
sio, e aprecie as agradáveis paisagens da antiga cidade. Alojamento.

3º DIA - ATENAS (Cruzeiro)
Pequeno-almoço no hotel. Em horário apropriado, transfer do hotel para 
o porto onde terá o cruzeiro. Navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

4º DIA - KUSADI (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Kusadi (Turquia). Inicio da excursão de 
autocarro pela Antiga Éfeso Segue-se uma viagem pelas eras douradas que 
moldaram um centro essencial de comércio e espiritualidade. Construída 
há 3000 anos, Éfeso moldou a história das civilizações grega, turca e cristã a 
partir da sua localização privilegiada, escolhida (segundo a lenda) pelo orá-
culo de Delfos. Local de peregrinação, devido à sua proximidade ao Templo 
de Ártemis (uma das 7 Maravilhas do Mundo) e à presença de grandes figuras 
cristãs (os apóstolos Paulo e João e a Virgem Maria) dentro das muralhas da 
cidade. Éfeso é, atualmente, um dos maiores sítios arqueológicos romanos 
no Mediterrâneo. O esplendor da sua idade de ouro é visível nas ruas e ruínas 
excecionalmente bem preservadas. Ao explorar este Património Mundial da 
UNESCO, terá a oportunidade de respirar os séculos de efervescência cul-
tural, visíveis na Ágora de Éfeso, Odeon, nas Casas dos Patrícios, no belo 
Templo de Adriano e na surpreendente Biblioteca de Celso. Também terá a 
oportunidade de negociar e comprar mercadorias locais, como tapetes, ar-
tigos de couro, lembranças etc. Regresso a bordo para navegação noturna. 
Tudo Incluído a bordo.

5º DIA - RODES (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Rodes tem séculos de cultura e camadas e ca-
madas de civilizações extraordinárias que aguardam para serem descobertas 
durante a excursão de autocarro por Lindos e dentro da imponente estrutura 
da Acrópole de Lindos. Siga os passos dos heróis enquanto caminha pela 
Knight’s Street, no coração histórico de Rodes. As sete lojas da Ordem, ainda 
com seus brasões originais, são exibidas ao longo da rua de paralelepípedos 
onde a história de Rodes foi escrita por mais de dois séculos. Sentado no 
topo da Knights Street, o Palácio do Grão-Mestre merece seu nome. Ficará 
impressionado com a imponente arquitetura e força gótica do forte, exibidas 
em todas as suas estruturas da corte, enquanto vislumbra a fascinante era 
dos Cavaleiros. Terminará o passeio na histórica cidade de Rodes com tem-
po livre, para que possa fortalecer as suas memórias de Rodes ao seu próprio 
ritmo. Regresso a bordo para navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

6º DIA - CRETA (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Comece o dia em Heraklio na ilha de Creta, a 
maior ilha da Grécia, onde existiu a civilização Monoica e o Palácio de Knos-

sos, centro político e económico da época. Em horário a combinar, saída de 
autocarro que o levará pela orgulhosa herança veneziana de Heraklion - a 
Fortaleza Koules (a fortaleza com vista para o porto de Heraklion), a Loggia 
veneziana (a administração social do século XVII), a harmoniosa fonte de 
Morozini e a igreja de São Tito, do século X. Ao explorar o Palácio de Knos-
sos, considerada a cidade mais antiga da Europa, entra e experimenta o 
mundo incrível da lendária civilização minoica. As longas e sinuosas estradas 
da cidade antiga de Creta expõem gradualmente a notável arte, arquitetura 
e vida cotidiana do povo minoico. Respire os milénios da história e imagine 
as lendas de Dédalo, Teseu e Minotauro a ganhar vida no notável Salão da 
Guarda Real e nos Eixos Duplos, na Câmara do Rei ou no Apartamento da 
Rainha. Aproveite o tempo livre para saborear a beleza e a exclusividade da 
maior cidade de Creta (e a quarta maior da Grécia). A cidade está repleta de 
museus que satisfazem todos os gostos, cheios de cafés movimentados e 
lojas elegantes ou refaça os paços dos governantes venezianos no impres-
sionante porto fortificado, nos vastos arcos e nos arsenais. Regresso a bordo 
para navegação noturna. Tudo Incluído a bordo.

7º DIA - SANTORINI (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. A ilha de Santorini é famosa pela sua vista espeta-
cular da Caldera, com as típicas casas brancas com uma vista deslumbrante 
do mar Egeu. Por volta de 1600 a.C. a ilha foi o local da erupção Minóica, que 
deixou a grande cratera chamada Caldera. Considera-se que esta foi a causa 
da extinção da civilização Minóica da ilha de Creta com um gigantesco tsu-
nami causado pela erupção. Outra teoria diz que esta foi a origem da lenda 
de Atlântida. Santorini possui praias únicas com areia vulcânica de cor preta 
ou vermelha dependendo da praia que visitar. Não perca o famoso por do 
sol visto na típica vila de Oia (pronunciada como Ia), onde o sol parece afun-
dar dentro do azul do mar Egeu. Regresso a bordo para navegação noturna. 
Tudo Incluído a bordo.

8º DIA - MILOS / MYKONOS (Cruzeiro)
A posição da ilha de Milos, entre a parte continental e a ilha de Creta fez com 
que fosse um importante centro das primeiras civilizações do mar Egeu. A 
paisagem da costa da ilha tem origem vulcânica e oferece um estilo próprio 
com cavernas marítimas, águas cristalinas e claras, passagens submarinas e 
lendas de que a ilha era usada para piratas se esconderem e assim atacar os 
navios mercantes que estavam de passagem. Com mais de 70 praias para 
visitar seria correto dizer que cada uma delas é única. Aproveite e veja as dife-
rentes características de cada uma, como praias de areia dourada, cavernas 
junto às praias e paisagens lunares da famosa praia de Sarakiniko. Todas elas 
irão oferecer uma maravilhosa e inesquecível estadia na ilha. 
À tarde saída para a maravilhosa ilha de Mykonos, conhecida como a ilha do 
“ jet-set”. O centro pitoresco da ilha com as suas características ruas de para-
lelepípedos é chamado de “hora” e é o local onde se pode fazer compras dia 
e noite, mas também experimentar a famosa vida noturna da ilha que dura 
até o nascer do sol. Regresso a bordo. Tudo Incluído a bordo.

9º DIA - MYKONOS (Cruzeiro)
Pequeno-almoço a bordo. Explore a ilha de Mykonos, que possui uma va-
riada gama de praias, cada uma com características diferentes. Faça um pas-
seio pelas estreitas ruelas do centro e descubra o charme e exclusividade 
da ilha onde poderá ver os famosos moinhos de vento. Poderá, também, 
visitar a ilha de Delos, um dos mais importantes sítios arqueológicos que 
fazem parte da história e da mitologia Grega. Delos era considerado na mi-
tologia Grega um santuário sagrado, local onde nasceram os Deuses Apollo 
e Ártemis. Pela noite desfrute uma bebida nos inúmeros bares espalhados 
pelas calçadas de “hora”. Regresso a bordo para navegação noturna. Tudo 
Incluído a bordo.

10º DIA - ATENAS
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Atenas. Desembarque e transporte 
do hotel para o aeroporto para o seu voo de regresso.

Serviços Incluídos no Preço: voos Aegean Lisboa / Atenas / Lisboa em classe económica “U” (bagagem de porão não incluída); transporte aeroporto / hotel / porto / aeroporto com assistência local; 2 noites de alojamen-
to na categoria selecionada em quarto standard em regime de alojamento e pequeno-almoço em Atenas; 7 noites de Cruzeiro da Celestyal Cruises navio Celestyal Crystal nas Ilhas Gregas e Turquia com passagem por 
Atenas, Kusadasi, Rodes, Creta, Santorini, Milos e Mykonos, em regime de Tudo Incluído; 3 excursões (City tour ½ dia em Atenas, 2 excursões shorex no cruzeiro, em Kusadasi, Rodes E Heraklio - Creta); taxa de aeroporto 
segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); taxas portuárias e de serviço do cruzeiro: 289€ por pessoa; Seguro Multiviagens Solférias Operador CC.
Serviços Não Incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente nos hotéis. Outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal; 
Excursões opcionais durante o Cruzeiro. Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros hotéis de categoria similar. 

Atenas + Cruzeiro Celestyal Crystal
Mar Egeu Idílico

Categoria Turística

Atenas: Plaka, Hermes Hotel
ou similar
Cruzeiro: Cabine Interna IA
  

1774€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro

Categoria Luxo

Atenas: Titânia, Fresh ou similar
Cruzeiro: Cabine Externa XA
    ou       Superior

2145€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro

Categoria Executiva

Atenas: Royal Olympic, Wyndham 
Grand Athens ou similar
Cruzeiro: Cabine Externa XC
    Superior ou     

2258€
Preço indicativo para

Pessoa em Duplo 
APA em Atenas
TI no cruzeiro

SEGUROS
Não previsto

5 000,00 €

Não previsto

1 000,00 €

1 000,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

25 000,00 €

7 500,00 €

Não previsto

1 250,00 €

1 250,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

30 000,00 €

30 000,00 €

Não previsto

1 750,00 €

1 750,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

25 000,00 €

500,00 €

30 000,00 €

1 000,00 €

60 000,00 €

2 000,00 €

750,00 €

100,00 €

1 000,00 €

100.00 €

1 500,00 €

500,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

4 000,00 €

30 000,00 €

 1 500 000,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

Ilimitado

100 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

500,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Responsabilidade Civil Vida Privada

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença pré-existente

Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de Hotel e Transporte)

Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia - Transporte e Estadia

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Busca e Resgate do Segurado

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Morte ou Invalidez Permanente

Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro

Perdas ou Danos à Bagagem

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

Cancelamento Antecipado da Viagem  - CIV opção B

Interrupção de Viagem após iniciada

Perturbação de viagem por motivos de força maior (PVMF)

PRINCIPAIS GARANTIAS - SOLFÉRIAS
Todos os seguros para viagens até 30 dias, exceto All IN. 
Consulte-nos para suplementos aplicáveis sobre seguro base incluido. OPERADOR ESSENCIAL EXCLUSIVO "ALL IN"

PERTURBAÇÃO DA VIAGEM POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído, ou em caso de perturbações para chegar ao destino ou no regresso à origem da viagem, sempre que motivados 
por Motivos de Força Maior, os nossos clientes possuem uma garantia com capital por pessoa conforme quadro acima, que vai permitir respectivamente, o cancelamento 
antecipado, ou o pagamento de dias não usufruídos e os gastos adicionais para chegar ao destino e usufruir da viagem contratada. São Motivos de Força Maior eventos como 
Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, entre outros que causem perturbações na viagem organizada.

OPCIONAL 2020 Por +10€/pessoa Subscreva opcionalmente SEGURO ATIVIDADES RADICAIS

1) Em caso de Morte, Acidente Grave e Doença Grave da Pessoa 
Segura, cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 1º e 
2º grau de ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras e genros de 
ambos. Para efeitos da presente alínea, considera-se acidente 
grave ou doença grave toda a situação clínica súbita, imprevisível e 
não pré-existente que coloque em risco a vida, bem como a que 
origine mais de 1 dia de internamento hospitalar.
2) Acontecimento súbito e fortuito que exija a presença da Pessoa 
Segura em qualquer das seguintes situações:
a) Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa Segura, 
ou no seu local de trabalho, originados por roubo, incêndio, 
explosão, inundação. 
b) Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos 
corporais graves em terceiros que impliquem internamento 
hospitalar superior a 2 dias.

c) Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no mesmo 
dia ou nos dois dias anteriores ao do início da viagem.
d) Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo, 
com exceção de passagem de contrato temporário a contrato 
sem termo.
e) Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha.
f) Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores à 
data da partida;
g) Qualquer doença de Pessoas Seguras de idade inferior a 2 anos 
e que seja impeditiva de viajar,
h) Convocado a depor em tribunal como testemunha.
i) Convocação para mesa de voto em eleições para: Presidenciais, 
Europeias, Parlamentares e Municipais.
j) chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em lista 
de espera em hospital público.

l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se 
previsíveis.
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de 
divórcio.

Para uma consulta detalhada de todos os motivos de 
cancelamento antecipado, interrupção de viagem e perturba-
ções da viagem por motivo de força maior, favor consultar em 
www.solferias.pt
Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da SOLFERIAS e RNA Seguros de Assistência, SA. Apólice 
2017-954-00000124.
Para mais informações consultar www.solferias.pt

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM



SEGUROS
Não previsto

5 000,00 €

Não previsto

1 000,00 €

1 000,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

25 000,00 €

7 500,00 €

Não previsto

1 250,00 €

1 250,00 €

Não previsto

Ilimitado

Não previsto

Não previsto

30 000,00 €

30 000,00 €

Não previsto

1 750,00 €

1 750,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

25 000,00 €

500,00 €

30 000,00 €

1 000,00 €

60 000,00 €

2 000,00 €

750,00 €

100,00 €

1 000,00 €

100.00 €

1 500,00 €

500,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

4 000,00 €

30 000,00 €

 1 500 000,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Ilimitado

Ilimitado

3 000,00 €

Ilimitado

Ilimitado

100 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

500,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Responsabilidade Civil Vida Privada

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença

Despesas Médicas, Farmacêuticas e de Hospitalização no Estrangeiro, por acidente e por doença pré-existente

Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de Hotel e Transporte)

Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia - Transporte e Estadia

Transporte ou repatriamento das restantes pessoas seguras

Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro

Busca e Resgate do Segurado

Regresso antecipado por falecimento de familiar

Morte ou Invalidez Permanente

Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro

Perdas ou Danos à Bagagem

Atraso na recepção de bagagem (>24 horas)

Cancelamento Antecipado da Viagem  - CIV opção B

Interrupção de Viagem após iniciada

Perturbação de viagem por motivos de força maior (PVMF)

PRINCIPAIS GARANTIAS - SOLFÉRIAS
Todos os seguros para viagens até 30 dias, exceto All IN. 
Consulte-nos para suplementos aplicáveis sobre seguro base incluido. OPERADOR ESSENCIAL EXCLUSIVO "ALL IN"

PERTURBAÇÃO DA VIAGEM POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR
No caso de o destino estar prejudicado para poder ser usufruído, ou em caso de perturbações para chegar ao destino ou no regresso à origem da viagem, sempre que motivados 
por Motivos de Força Maior, os nossos clientes possuem uma garantia com capital por pessoa conforme quadro acima, que vai permitir respectivamente, o cancelamento 
antecipado, ou o pagamento de dias não usufruídos e os gastos adicionais para chegar ao destino e usufruir da viagem contratada. São Motivos de Força Maior eventos como 
Cataclismos Naturais, Terrorismo, Guerra, Epidemias, Pandemias, Greves, entre outros que causem perturbações na viagem organizada.

OPCIONAL 2020 Por +10€/pessoa Subscreva opcionalmente SEGURO ATIVIDADES RADICAIS

1) Em caso de Morte, Acidente Grave e Doença Grave da Pessoa 
Segura, cônjuge, bem como ascendentes e descendentes em 1º e 
2º grau de ambos, e ainda: irmãos, cunhados, noras e genros de 
ambos. Para efeitos da presente alínea, considera-se acidente 
grave ou doença grave toda a situação clínica súbita, imprevisível e 
não pré-existente que coloque em risco a vida, bem como a que 
origine mais de 1 dia de internamento hospitalar.
2) Acontecimento súbito e fortuito que exija a presença da Pessoa 
Segura em qualquer das seguintes situações:
a) Sinistro de proporções graves na residência da Pessoa Segura, 
ou no seu local de trabalho, originados por roubo, incêndio, 
explosão, inundação. 
b) Sinistro automóvel em Portugal de que resultem danos 
corporais graves em terceiros que impliquem internamento 
hospitalar superior a 2 dias.

c) Roubo da viatura da Pessoa Segura ou do cônjuge no mesmo 
dia ou nos dois dias anteriores ao do início da viagem.
d) Chamada a novo emprego, com contrato laboral sem termo, 
com exceção de passagem de contrato temporário a contrato 
sem termo.
e) Relocalização da empresa em que a Pessoa Segura trabalha.
f) Despedimento da Pessoa Segura nos quinze dias anteriores à 
data da partida;
g) Qualquer doença de Pessoas Seguras de idade inferior a 2 anos 
e que seja impeditiva de viajar,
h) Convocado a depor em tribunal como testemunha.
i) Convocação para mesa de voto em eleições para: Presidenciais, 
Europeias, Parlamentares e Municipais.
j) chamada inesperada para intervenção cirúrgica quando em lista 
de espera em hospital público.

l) Convocado para transplante de órgão.
m) Complicações de gravidez, nos primeiros seis meses, exceto se 
previsíveis.
n) Citação ou notificação do Segurado em sede de processo de 
divórcio.
  Para uma consulta detalhada de todos os motivos de 
cancelamento antecipado, interrupção de viagem e perturba-
ções da viagem por motivo de força maior, favor consultar em 
www.solferias.pt
Esta página é meramente informativa, sem carácter contratual
e não substitui as condições gerais e especiais das apólices em
poder da SOLFERIAS e RNA Seguros de Assistência, SA. Apólice 
2017-954-00000124.
Para mais informações consultar www.solferias.pt

PRINCIPAIS MOTIVOS DE CANCELAMENTO ANTECIPADO E INTERRUPÇÃO DE VIAGEM

FICHA INFORMATIVA NORMALIZADA
A combinação de serviços de viagem que lhe é proposta constitui uma 
viagem organizada na aceção da legislação em vigor.  Por conseguinte, 
beneficiará de todos os direitos da UE aplicáveis às viagens organizadas.
A Soliférias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao clien-
te serão plenamente responsáveis pela correta execução da globalida-
de da viagem organizada. Além disso, conforme exigido por lei, a Soli-
férias, S. A. e a agência de viagens que efetuou a venda ao cliente têm 
uma proteção para reembolsar os pagamentos que tenha efetuado e, se 
o transporte estiver incluído na viagem organizada, assegurar o seu re-
patriamento caso seja(m) declarada(s) insolvente(s). 

Direitos essenciais previstos no Decreto-Lei n.º 17/2018 de 08 de março:
− Os viajantes receberão todas as informações essenciais sobre a via-
gem organizada antes de celebrarem o respetivo contrato. 
− Há sempre pelo menos um operador responsável pela correta execu-
ção de todos os serviços de viagem incluídos no contrato. 
− Os viajantes dispõem de um número de telefone de emergência ou 
dos contactos de um ponto de contacto para poderem comunicar com 
o organizador ou a agência de viagens. 
− Os viajantes podem ceder a viagem organizada a outra pessoa, me-
diante um pré-aviso razoável e, eventualmente, mediante o pagamen-
to de custos adicionais. 
− O preço da viagem organizada só pode ser aumentado em caso de 
aumento de custos específicos (por exemplo, o preço do combustível), 
se essa possibilidade estiver expressamente prevista no contrato e, em 

qualquer caso, até 20 dias antes do início da viagem organizada. Se o 
aumento do preço for superior a 8 % do preço da viagem organizada, o 
viajante pode rescindir o contrato. Se o organizador se reservar o direito 
de aumentar o preço, o viajante tem direito a uma redução do preço em 
caso de redução dos custos relevantes. 
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de res-
cisão e obter o reembolso integral de quaisquer pagamentos efetuados 
em caso de alteração significativa de algum dos elementos essenciais da 
viagem organizada, com exceção do preço. Se, antes do início da via-
gem organizada, o operador responsável pela mesma a anular, os viajan-
tes têm direito ao reembolso e, se for caso disso, a uma indemnização. 
− Os viajantes podem rescindir o contrato sem pagar uma taxa de res-
cisão antes do início da viagem organizada, em circunstâncias excecio-
nais, por exemplo em caso de graves problemas de segurança no desti-
no suscetíveis de afetar a viagem organizada. 
− Além disso, os viajantes podem rescindir o contrato a qualquer mo-
mento antes do início da viagem organizada mediante o pagamento de 
uma taxa de rescisão adequada. 
− Se, após o início da viagem organizada, não for possível prestar ele-
mentos significativos da mesma conforme acordado, terão de ser pro-
postas alternativas adequadas ao viajante, sem custos suplementares. O 
viajante pode rescindir o contrato de viagem organizada sem pagar uma 
taxa de rescisão caso os serviços não sejam executados nos termos do 
contrato, esta falta de conformidade afete consideravelmente a execu-
ção da viagem organizada e o organizador não supra esta falta. 
− Os viajantes têm também direito a uma redução do preço e/ou a uma 
indemnização por danos em caso de incumprimento ou de execução 

deficiente dos serviços de viagem. 
− O organizador tem de prestar assistência se um viajante estiver em di-
ficuldades. 
− Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente, os pagamen-
tos serão reembolsados. Se o organizador ou o retalhista for declarado 
insolvente após o início da viagem organizada e se o transporte estiver 
incluído na viagem organizada, é garantido o repatriamento dos viajan-
tes. A Soliférias – Operador Turístico, S. A. subscreveu uma proteção em 
caso de insolvência com o Fundo de Garantia de Viagens e Turismo. Os 
viajantes podem contactar esta entidade ou, se aplicável, a autoridade 
competente (Turismo de Portugal, I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 
Lisboa, Tel. 211 140 200 | Fax. 211 140 830, info@turismodeportugal.pt) se 
for recusada a prestação de serviços devido à insolvência da Soliférias – 
Operador Turístico, S. A.

Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 conforme transposta 
para o direito nacional : www.dre.pt



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
O presente programa/ catálogo é o documento informativo no qual se 
inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que 
constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de viagem. 
A presente informação é vinculativa para a agência salvo se 
cumulativamente:
> O programa o prever expressamente;
> As alterações ao mesmo sejam insignificantes;
> A informação da alteração seja prestada ao viajante em suporte 
duradouro;
As presentes condições gerais obedecem ao disposto na legislação em 
vigor, Decreto-Lei número 17/2018 de 8 de março. 
As Condições Gerais cujo objeto seja uma Viagem Organizada ou Serviço 
de Viagem Conexo constante do presente programa, as correspondentes 
fichas de informação normalizada e as condições particulares que 
constam da documentação de viagem facultada ao Viajante no momento 
de reserva da viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula 
as partes.
 
1. ORGANIZAÇÃO
1.1 A organização das viagens incluídas na presente brochura é da Soliférias 
– Operador Turístico, S. A., pessoa coletiva e número de matrícula 503 339 
938, com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1.º B, 1600 – 196 
Lisboa, titular do RNAVT 1989. 

2. INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o Viajante efetuará o pagamento solicitado. 
Se a inscrição tiver lugar a 21 dias ou menos da data do início do 
serviço, o preço total do mesmo deverá ser pago no ato da inscrição. 
A Soliférias, S. A. reserva-se o direito de anular qualquer inscrição 
cujo pagamento não tenha sido efetuado nas condições acima 
mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção 
da parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços. 

3. INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua redação atual, 
informamos que o Viajante poderá recorrer às seguintes Entidades de 
Resolução Alternativa de Litígios de Consumo:
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.
provedorapavt.com;
Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt;
 
4. RECLAMAÇÕES
4.1 Qualquer desconformidade na execução de um serviço de viagem 
incluído no contrato de viagem organizada tem de ser comunicada à 
agência de viagens organizadora ou retalhista por escrito ou outra forma 
adequada logo que tal desconformidade ocorra, ou seja, sem demora 
injustificada. As mesmas só poderão ser aceites desde que participadas 
aos fornecedores de serviços durante o decurso da viagem, exigindo dos 
mesmos respetivos documentos comprovativos da ocorrência.
4.2 O direito a apresentar reclamações para efeitos de redução de preço 
ou direito a indemnização por falta de conformidade dos serviços de 
viagem incluídos na viagem organizada prescreve no prazo de 2 anos.

5. BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais; O Viajante 
tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços 
no momento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem. No 
transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação 
deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a 
verificação do dano e no máximo 7 dias a contar da sua entrega. Estando 
em causa o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação deverá 
ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma. A 
apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o 
acionamento da responsabilidade da Soliférias, S. A. sobre a entidade 
prestadora do serviço.

6. LIMITES
6.1 A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo 
exigível às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção 
de Montreal, de 28 de maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, 
e da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
6.2. No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das 
agências de viagens, relativamente aos seus Viajantes, pela prestação 
de serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por 
empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo 
ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua 
danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem 
nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida 
em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo 
automóvel.
6.3. Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo 
pela deterioração, destruição e subtração de bagagens ou outros artigos, 
em estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o Viajante aí se 
encontrar alojado, tem como limites:
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo Viajante, quanto aos artigos depositados à guarda 
do estabelecimento de alojamento turístico.
6.4. A responsabilidade da agência por danos não corporais está 
contratualmente limitada ao valor correspondente a três vezes o preço do 
serviço vendido.

7. DESPESAS DE RESERVAS E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas despesas de acordo com informação 
a prestar pela agência de viagens, no momento da reserva. Por cada 
alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, etc.) serão 
cobradas despesas de acordo com informação a prestar pela agência de 
viagens no momento da reserva. A aceitação de tais alterações depende de 
aceitação por parte dos respetivos fornecedores.

8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. O Viajante deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal 
ou familiar, (cartão do cidadão, B. I., passaporte, documentação militar, 
autorização para menores, vistos, certificado de vacinas e outros que 
sejam exigidos). A agência declina qualquer responsabilidade pela recusa 
de concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao Viajante em país 
estrangeiro, sendo ainda da conta do Viajante todo e qualquer custo que 
tal situação acarretar. 
8.2. Viagens na União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem dentro 
da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento 
de identificação civil (Passaporte; B.I, Cartão do Cidadão ou outro 
documento que seja exigível); Para obtenção de assistência médica 
devem ser portadores do respetivo Cartão Europeu de Seguro de Doença; 
Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação 
específica quanto à documentação necessária para realização de viagem 
junto das embaixadas/ consulados dos países de origem;
8.3. Viagens fora da União Europeia:
Os Viajantes (independentemente da idade) que se desloquem para fora 
da União Europeia deverão ser possuidores do respetivo documento de 
identificação civil (passaporte) bem como do visto se necessário (obtenha 
tal informação junto da agência no momento da reserva); os nacionais 
de países não comunitários devem consultar informação específica 
quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das 
embaixadas/ consulados dos países de origem;

9. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO VIAJANTE
9.1. Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que 
um Viajante, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua 
inscrição para uma outra viagem ou para a mesma com partida em data 
diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa acima referida, 

como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar 
com 21 dias ou menos de antecedência em relação à data da partida da 
viagem, para a qual o Viajante se encontra inscrito, ou se os fornecedores 
de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito às despesas e encargos 
previstos na cláusula “Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
9.2. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços 
contratados por motivos não imputáveis à agência (ex. ampliação das 
noites de estadia, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos 
poderão não corresponder aos publicados no folheto que motivou a 
contratação.
 
10. CESSÃO DA INSCRIÇÃO (POSIÇÃO CONTRATUAL)
10.1 O viajante pode ceder a sua posição, fazendo-se substituir por 
outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem 
organizada, desde que informe a agência de viagens e turismo, por forma 
escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para a partida.
10.2 O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo 
pagamento do saldo em dívida e pelas taxas, os encargos ou custos 
adicionais originados pela cessão, os quais serão devidamente informados 
e comprovados pela agência de viagens e turismo.
 
11. ALTERAÇÕES A EFECTUAR PELA AGÊNCIA
11.1. Sempre que, antes do início da viagem organizada, (i) a agência de 
viagens e turismo se veja obrigada a alterar significativamente alguma das 
características principais dos serviços de viagem, (ii) ou não consiga ir de 
encontro às exigências especiais solicitada pelo Viajante; (iii) ou propuser o 
aumento do preço da viagem organizada em mais de 8%, o viajante pode, 
no prazo de 08 (oito) dias seguidos: 
a) Aceitar a alteração proposta;
b) Rescindir o contrato, sem qualquer penalização, sendo reembolsado das 
quantias pagas;
c) Aceitar uma viagem organizada de substituição proposta pela agência 
de viagens e turismo, sendo reembolsado em caso de diferença de preço.
11.2. A ausência de resposta por parte do viajante no prazo fixado pela 
agência de viagens e turismo implicará a aceitação tácita da alteração 
proposta com a aplicação das respetivas taxas de rescisão previstas na 
cláusula 15ª, infra.
 
12. RESCISÃO DO CONTRATO PELA AGÊNCIA
12.1. Quando a viagem esteja dependente de um número mínimo de 
participantes a Agência reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada 
caso o número de participantes alcançado seja inferior ao mínimo. Nestes 
casos, o viajante será informado por escrito do cancelamento no prazo de:
20 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com 
duração superior a seis dias;
a) 7 dias antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com 
duração de dois a seis dias;
b) 48 horas antes do início da viagem organizada, no caso de viagens com 
duração inferior a dois dias.
12.2. Antes do início da viagem organizada a agência de viagens e turismo 
poderá ainda rescindir o contrato se for impedida de executar o mesmo 
devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais.
12.3. A rescisão do contrato de viagem pela agência nos termos acima 
referidos apenas confere ao viajante o direito ao reembolso integral dos 
pagamentos efetuados no prazo máximo de 14 dias após a rescisão do 
contrato de viagem.

13. ALTERAÇÃO AO PREÇO
13.1. Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos 
serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste programa, 
pelo que estão sujeitos a alterações (aumento ou redução de preço) 
que resultem de variações no custo dos transportes ou do combustível, 
impostos, taxas e flutuações cambiais até 20 dias antes da data de viagem.
13.2. Caso o aumento em causa exceda 8% do preço total da viagem 
organizada, aplicar-se-á o disposto na cláusula “ALTERAÇÕES A EFECTUAR 
PELA AGÊNCIA”.
13.3. Em caso de redução de preço a agência de viagens e turismo 
reserva-se o direito de deduzir ao reembolso a efetuar ao viajante as 
correspondentes despesas administrativas, que a pedido do viajante serão 
justificadas.

14. REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços 
não utilizados pelo Viajante por motivos de força maior ou por causa 
imputável ao Viajante, salvo reembolso pelos respetivos fornecedores. A 
não prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas 
imputáveis à agência organizadora e caso não seja possível a substituição 
por outros equivalentes, confere ao Viajante o direito a ser reembolsado 
pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos efetivamente 
prestados.

15. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
15.1 O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo antes do início 
da viagem.
15.2 Tal rescisão implica que o mesmo seja responsável pelo pagamento 
de todos os encargos a que o início do cumprimento do contrato e a sua 
desistência deem lugar, menos a reafectação de serviços e as economias 
de custos.
15.3. Quando seja caso disso, o Viajante será reembolsado pela diferença 
entre a quantia paga e os montantes acima referidos. Na presente situação 
o reembolso será efetuado, deduzido da taxa de rescisão, no prazo 
máximo de 14 dias após a rescisão do contrato de viagem.
15.4. O viajante tem ainda direito a rescindir o contrato de viagem 
antes do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão, caso se 
verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais no local de destino ou 
na sua proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização 
da mesma ou o transporte dos passageiros para o destino. A rescisão do 
contrato de viagem nesta situação apenas confere ao viajante o direito ao 
reembolso integral dos pagamentos efetuados.

16. RESPONSABILIDADE
16.1. A agência de viagens e turismo é responsável pela correta execução 
de todos os serviços de viagem incluídos no contrato de viagem.
16.2. Quando se tratar de viagens organizadas, as agências de viagens 
e turismo são responsáveis perante os Viajantes, ainda que os serviços 
devam ser executados por terceiros e sem prejuízo do direito de regresso, 
nos termos gerais aplicáveis.
16.3. As agências de viagens e turismo organizadoras respondem 
solidariamente com as agências retalhistas, no caso de viagens 
organizadas.
16.4. Nos restantes serviços de viagens, a agência de viagens e turismo 
responde pela correta emissão dos títulos de alojamento e de transporte 
e ainda pela escolha culposa dos prestadores de serviços, caso estes não 
tenham sido sugeridos pelo viajante.
16.5. A agência de viagens e turismo que intervenha como intermediária 
em vendas ou reservas de serviços de viagem avulsos é responsável pelos 
erros de emissão dos respetivos títulos, mesmo nos casos decorrentes de 
deficiências técnicas nos sistemas de reservas que lhes sejam imputáveis.
16.6. A agência de viagens e turismo é responsável por quaisquer erros 
devido a deficiências técnicas no sistema de reservas que lhe sejam 
imputáveis e, se tiver aceitado proceder à reserva de uma viagem organizada 
ou de serviços de viagem que façam parte de serviços de viagem conexos, 
pelos erros cometidos durante o processo de reserva.
16.7. A agência de viagens e turismo não é responsável por erros na 
reserva que sejam imputáveis ao viajante ou que sejam causados por 
circunstâncias inevitáveis e excecionais.

17. ASSISTÊNCIA
17.1. Em caso de dificuldades do viajante, ou quando por razões que não 
lhe forem imputáveis, este não possa terminar a viagem organizada, a 
agência de viagens e turismo dará a seguinte assistência:
a) Disponibilização de informações adequadas sobre os serviços de saúde, 
as autoridades locais e a assistência consular e; 
b) Auxílio ao viajante na realização de comunicações à distância e a 
encontrar soluções alternativas de viagem.
17.2 Caso a dificuldade que fundamenta o pedido de assistência tenha sido 
causada pelo viajante de forma deliberada ou por negligência, a agência 

de viagens e turismo poderá cobrar uma taxa no valor dos custos em que 
incorreu em virtude da prestação dessa assistência.
17.3. Se devido a circunstâncias inevitáveis e excecionais, o viajante 
não puder regressar, a agência de viagens e turismo organizadora é 
responsável por assegurar os custos de alojamento necessários, se possível 
de categoria equivalente, por um período não superior a três noites por 
viajante. A agência de viagens e turismo retalhista é solidariamente 
responsável pela obrigação em causa, sem prejuízo do direito de regresso, 
nos termos gerais aplicáveis.
17.4. A limitação dos custos prevista supra não se aplica às pessoas com 
mobilidade reduzida, nem aos respetivos acompanhantes, às grávidas e às 
crianças não acompanhadas, nem às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que a agência de viagens e turismo tenha sido 
notificada dessas necessidades específicas pelo menos 48 horas antes do 
início da viagem organizada.

18. INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência da agência de viagens e turismo o viajante pode 
recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo, devendo para tal 
recorrer ao Turismo de Portugal I. P. entidade responsável pelo respetivo 
acionamento: 
Turismo de Portugal, I. P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124Lisboa, Tel. 211 
140 200 | Fax. 211 140 830 - info@turismodeportugal.pt
 
19. SEGUROS
19.1. A responsabilidade da agência de viagens organizadora deste 
programa e emergente das obrigações assumidas, encontra-se 
garantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros 
Seguradores Unidos, apólice nº 0001481167, no montante de 75.000 
euros, nos termos da legislação em vigor.
19.2. A agência disponibiliza seguros de viagem e opcionais que podem 
ser adquiridos em função das necessidades de segurança do viajante. 
Existem seguros específicos para clientes cuja residência habitual não seja 
Portugal, que devem ser expressamente solicitados.

20. IVA
Os preços mencionados neste programa refletem o previsto no DL 221/85 
de 3 de julho, I. V. A. na margem.

21. VALIDADE
Este documento é válido de 01/05/2020 a 30/04/2021

NOTAS
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por 
quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas 
partes. Os preços dos programas estão baseados na cotização média do 
dólar pelo que qualquer derivação relevante desta moeda poderá implicar 
uma revisão dos preços da viagem nos termos constantes da cláusula 
“alteração de preço”.
Devido às constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os 
preços praticados poderá haver alteração do suplemento de combustível 
inserido no preço nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”.
 
INFORMAÇÕES GERAIS

HORAS DE CHEGADA OU PARTIDA
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do respetivo 
país e de acordo com horários das respetivas companhias aérea à data 
de impressão deste programa, podendo por isso ser sujeitas a alteração.
Os horários das ligações aéreas podem sofrer alterações, pelo que 
aconselhamos que qualquer serviço adquirido pelo Viajante fora da viagem 
organizada, tenha em conta essa possível alteração. Recomendamos que, 
caso o Viajante pretenda adquirir transportes ou serviços à posteriori da 
aquisição da viagem organizada, que o faça deixando uma margem de 
tolerância de pelo menos 6 horas em relação ao horário de chegada/
partida prevista na viagem organizada.
Qualquer serviço adquirido fora da viagem organizada, não está abrangido 
pelas garantias do seguro disponibilizado pela Solférias.

HOTÉIS/ APARTAMENTOS
As categorias dos hotéis, apartamentos, cruzeiros e serviços apresentados 
nesta brochura seguem as normas de qualidade do país de acolhimento, 
podendo os mesmos ser alterados por outros similares quando por 
motivos alheios à agência não seja possível manter ou confirmar a 
reserva existente, obrigando-se a agência a informar o Viajante logo 
que de tal tenha conhecimento. Poderão haver serviços que só serão 
disponibilizados caso se reúnam as condições e normas de utilização que 
se enquadrem no mesmo. 
Apartamentos - No caso de o alojamento ser contratado em apartamento 
é da responsabilidade do Viajante a informação do número de pessoas que 
irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem mais pessoas que 
as reservadas, os fornecedores poderão recusar a entrada.
Hotéis - O preço apresentado é por pessoa e estão baseados numa 
ocupação dupla. Nem todos os hotéis dispõem de quarto triplo sendo 
por norma colocada uma cama extra que pode não ser de idêntica 
qualidade. Nos quartos equipados com duas camas ou casal, o triplo 
pode ser constituído apenas por aquelas camas. A relação dos hotéis e 
apartamentos constantes dos programas é indicativa assim como a sua 
categoria que respeita a critérios e classificações locais cujos critérios por 
vezes são distintos dos utilizados em Portugal.

REFEIÇÕES
Salvo indicações em contrário, os preços apresentados para os 
suplementos de meia pensão e pensão completa não incluem bebidas. 
Nas chegadas ao hotel após a 19h o primeiro serviço de refeição será o 
pequeno-almoço do dia seguinte, no último dia e salvo possibilidade de 
late check-out, o último serviço do hotel será o pequeno-almoço, ainda 
assim, condicionada pela hora em que é servido o pequeno-almoço em 
relação à hora de saída do alojamento por parte do Viajante
 
HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA
As horas e entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em 
função do primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo, 
os quartos podem ser utilizados a partir das 14h do dia de chegada e 
deverão ser deixados livres até às 12 h do dia de saída. Nos apartamentos 
a entrada verifica-se geralmente pelas 17 h do dia de chegada e deverão 
ser deixados livres até às 10 h do dia de saída. Em muitos alojamentos é 
solicitado uma garantia/caução, que é restituída após a saída do Viajante e 
após confirmação do estado em que deixou o alojamento.
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
Dada a diversidade de condições aplicadas às crianças (destino e 
fornecedor) recomenda-se questionar sempre as condições especiais que 
porventura sejam aplicadas à viagem em causa

INFORMAÇÕES E RESERVAS NA SUA AGÊNCIA DE VIAGENS
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