
 

 

ENCANTOS DA GRÉCIA 

 

 

1° dia - Cidade de origem / São Paulo / Madri 

Apresentação no Aeroporto de origem, com 03 horas de antecedência. Embarque em voo com 
destino a São Paulo. Conexão com o voo com destino a Madri. Pernoite a bordo. 

2° dia - Madri / Athenas 

Chegada no aeroporto de Madri e conexão com o voo para Athenas. Chegada e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. Hospedagem. 

3° dia - Athenas 

Café da manhã. Visita panorâmica ao Parlamento, a Tumba do Soldado Desconhecido, os edifícios 
Clássicos da Universidade, a Academia de Letras e a Biblioteca Nacional, a Praça Omonia, os 
palácios, o Estádio onde se realizaram as primeiras Olimpíadas da Era Moderna em 1896. O Arco de 
Adriano, o Templo de Zeus Olímpico, o Odeão. Tarde Livre. Hospedagem. 

4° dia - Athenas / Mykonos 

Café da manhã. Traslado ao porto do Pireo para embarque no ferry com destino a Mykonos. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 



 

 

5° dia - Mykonos 

Café da manhã. Dia livre para passear pela ilha famosa por seus restaurantes e festas animadas. 
Hospedagem. 

6° dia - Mykonos 

Café da manhã. Dia livre. hospedagem. 

7° dia - Mykonos/ Santorini 

Café da manhã. Traslado ao porto para embarque no ferry com destino a Santorini. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

8° dia - Santorini 

Café da manhã. Saída para realizar um city tour com duração de 04 horas pela Ilha de Santorini. 
Hospedagem. 

9° dia - Santorini 

Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, recomendamos realizar um passeio opcional 
povoado de Oía para apreciar seu encantador pôr do Sol e fazer compras em Fira. Hospedagem. 

10° dia - Santorini / Athenas 

Café da manhã. Traslado ao porto para embarque no ferry com destino a Athenas. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

11° dia - Athenas / Madri / Cidade de origem 

Café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque no voo de retorno ao Brasil. Chegada no 
outro dia. 


