DETALHES – GRÉCIA IMBATÍVEL: ATENAS,
SANTORINI E MIKONOS
13 DE JUNHO DE 2020 – 10 NOITES

www.rdctour.com
+33 6 63 36 46 39

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA:
13 JUNHO - 1º DIA – RIO DE JANEIRO / LONDRES - Reunião no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro para embarque com destino a Atenas. Noite a bordo.
14 JUNHO - 2º DIA – LONDRES / ATENAS - Chegada em Atenas e recepção pelo
nosso receptivo local. Chegada, acomodação.
15 JUNHO - 3º DIA – ATENAS - Após o café da manhã, manhã livre e saída a tarde
para visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniense, incluindo, Parlamento,
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, Palacion Ilion, Templo de Zeus, Porta
de Adriano, Estádio Penatenáico e outros muitos monumentos importantes.
Continuação para visita a Acrópole. Acomodação.
16 JUNHO - 4º DIA – ATENAS - Após o café da manhã, dia livre para atividades
independentes com conhecer Plaka ou Monastiraki , onde se encontra o Mercado
das Pulgas, muitas lojinhas de souvenir e cafés ao ar livre , que permanecem abertas
até tarde da noite durante o verão, incluindo finais de semana ou fazer algum
passeio opcional . A noite sugerimos um jantar folclórico grego com comida e
danças típicas.

17 JUNHO – 5° DIA – ATENAS - SANTORINI - Café da manhã no hotel. Na
hora a ser indicada, traslado ao porto para embarque em barco rápido com
destino a Santorini (5 horas de duração). Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Acomodação no hotel em Santorini.
18 JUNHO – 6° DIA – SANTORINI - Café da manhã no hotel. Hoje teremos um
passeio de veleiro ao redor do vulcão com direito a por do sol e jantar incluído. A
capital Fira se encontra na parte mais alta da ilha, é uma cidade com casas
pintadas de branco. Retorno ao hotel e acomodação.

19 JUNHO – 7° DIA – SANTORINI - Café da manhã no hotel. Dia livre onde
poderemos aproveitar o máximo desta romântica ilha, com seus cafés ao ar livre
e bonitas lojas. Acomodação no hotel em Santorini.
20 JUNHO – 8° DIA – SANTORINI - MIKONOS - Café da manhã no hotel.
Traslado ao porto para embarque em barco rápido com destino a Mikonos.
Chegada, recepção e traslado ao hotel de Mikonos. Restante do dia livre para
aproveitar esta maravilhosa ilha com suas praias, casas brancas,
lojas de grifes internacionais e incrível vida noturna. Acomodação no
hotel em Mikonos.

21 JUNHO – 10° DIA – MIKONOS - Café da manhã no hotel. Dia livre atividades
independentes. Acomodação no hotel em Mikonos.
22 JUNHO – 11° DIA – MIKONOS - ATENAS - Café da manhã no hotel.
Traslado ao porto para embarque em ferry com destino a Atenas
(aproximadamente 5 horas de viagem). Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Acomodação no hotel em Atenas.
23 JUNHO – 12° DIA – ATENAS / LONDRES / RIO DE JANEIRO - Café da
manhã e dia livre . Na hora indicada, traslado ao aeroporto de Atenas para
embarque com destino ao Rio de Janeiro.
24 JUNHO – 12° DIA – ATENAS / LONDRES / RIO DE JANEIRO - Café da
manhã e dia livre . Na hora indicada, traslado ao aeroporto de Atenas para
embarque com destino ao Rio de Janeiro.
HOTEIS PREVISTOS:
Dias 14 a 17 de junho - ATENAS – HOTEL JASON INN 3*
Dias 17 a 20 de junho - SANTORINI – KAMARI BEACH 3*
Dias 20 a 23 de junho - MYKONOS – HOTEL ERATO 4*
Dia 23 e 24 de junho - ATENAS – HOTEL JASON INN 3*

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- O roteiro acima serve como base na programação que será totalmente
cumprida, podendo, entretanto sofrer alterações nos dias e horários das
programações para uma melhor operacionalização do mesmo.
- Viajante de passaporte brasileiro não necessita de visto para Grécia, mas
sim de passaporte com validade mínima de 6 meses.

- Desde 01 janeiro 2018 os hotéis na Grécia cobram imposto hoteleiro de
Euros 3,00 por apartamento e por noite. Este imposto já está incluído no
valor da excursão.
- Mínimo de 20 passageiros pagantes para saída do Brasil com Guia
acompanhante.
Forma de Pagamento:
- Entrada de 20% (+ IRRF + taxa de embarque) e o saldo em até 09 vezes
sem juros nos cartões de crédito.

- Consulte parcelamento com cheques pré-datados.

Ficaremos com saudades desta viagem inesquecível e
das amizades tão importantes que fizemos. A RDC Tour
agradece a sua preferência e espera tê-los conosco
sempre nos momentos mais agradáveis da sua vida!

www.rdctour.com
+33 6 63 36 46 39

VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA
INESQUECÍVEL COM A
Estamos esperando o seu contato!
www.rdctour.com
+33 6 63 36 46 39

