
1º Dia -  18/08 -  São Paulo / Atenas 

Apresentação no aeroporto Internacional de São Paulo 
para embarque com destino à Atenas, voo com 
conexão imediata em Frankfurt. 

2º Dia - 19/08 - Atenas 
Chegada à histórica Atenas, capital da Grécia e berço 
de toda a civilização ocidental. Recepção e traslado ao 
hotel. 

3º Dia –20/08 – Atenas 
Hoje faremos nosso city Tour panorâmico por Atenas, 
onde veremos o Palácio Real, Templo de Zeus, Estádio 
Olímpico, Arco de Adriano, Teatro de Dionísio e a 
deslumbrante Acrópole. À tarde partiremos rumo ao 
Cabo Sounion, onde visitaremos o impressionante 
Templo de Poseidon. Retorno à Atenas no início da 
noite. Café da manhã incluído. 

4º Dia - 21/08 - Atenas / Canal De Corinto / 
Epidauro / Micenas / Atenas 
Viajaremos pela via costeira até o Canal de Corinto 
onde faremos uma parada para fotos - impressionante 
canal que se encontra no percurso de Ática para 
Peloponeso, e que une o golfo de Corinto com o golfo 
Sarônico. Na sequência, visitaremos o Teatro de 
Epidauro, famoso por sua acústica e com capacidade

para quase 16 mil lugares. Epidauro foi um dos centros 
de peregrinação mais importantes da antiguidade, pois 
neste local se encontrava o famoso Santuário do Deus 
médico Asclepios. Após, seguiremos   em direção ao 
sítio arqueológico de  Micenas onde veremos a porta 
dos leões e a tumba de Agamenon. No final do dia 
regresso à Atenas. Café da manhã incluído. 

5º Dia – 22/08 - Atenas / Delfos 
Pela manhã sairemos em direção à fascinante cidade 
de Delfos, Conhecida como “O Centro do Mundo”, 
onde visitaremos o famoso oráculo de Delfos, fundado 
por volta de 750 a.C. e dedicado ao Deus Apolo, 
localizado nas encostas do Monte Parnaso com uma 
paisagem de beleza inigualável. Acomodação no hotel 
em Delfos. Café da manhã e jantar incluídos.

GRUPO 
O MELHOR DA GRÉCIA 

16 dias

ATENAS   |   EPIDAURO   |   DELFOS   |   METEORA   |   KALAMBAKA   |   MYKONOS   |   SANTORINI   

SANTORINI, GRÉCIA

Saída dia 18 de Agosto de 2019

PARTHENON, ATENAS



METEORA, GRÉCIA

6º Dia –23/08 - Delfos / Kalambaka (Meteora) 
Hoje viajaremos em direção ao Norte, passando por 
cidades e vilas da Grécia central até chegarmos à 
Kalambaka,  porta de entrada para visitas à Meteora.  
À tarde, visitaremos um dos seus famosos monastérios, 
construídos sobre   rochas sinuosas que parecem 
estarem “suspensos no ar”, é simplesmente 
impressionante. Tombados pela Unesco como 
Patrimônio da Humanidade, foram construídos no 
século XIII, quando os turcos invadiram a Grécia, e 
obrigaram os sacerdotes ortodoxos a se refugiarem 
nos altos dos rochedos, cujos caminhos de acesso, 
somente eles conheciam. Atualmente, quatro deles 
ainda são habitados. Café da manhã e jantar incluídos. 
  
7º Dia –24/08 -  Kalambaka / Atenas 
Pela manhã ainda teremos a oportunidade de visitar 
outro famoso monastério da região. Após, seguiremos 
viagem de regresso à Atenas. À noite, aproveite para 
passear no famoso bairro boêmio de Plaka.  Café da 
manhã incluído. 
  
8º Dia - 25/08 - Atenas / Mykonos 
Em horário determinado, traslado ao porto de Pireus 
para embarque em ferry com destino a bela ilha de 
Mykonos, ao chegarmos, faremos um tour de 
orientação pela ilha  com suas inúmeras igrejas com o 
azul celeste nas cúpulas, divertidas ruelas e lindas 
praias. Acomodação no hotel e noite livre. Café da 
manhã incluído ou Lunch box. 

9º Dia - 26/08 - Mykonos 
Dia in te i ramente l i v re . Suger imos explorar 
tranquilamente esta encantadora ilha com suas 
boutiques famosas, pequenas igrejas, típicos moinhos 
de vento,  as famosas casas brancas com seus balcões 

repletos de flores e muito mais. Café da manhã 
incluído. 

10º Dia - 27/08 - Mykonos 
Dia inteiramente livre.   Sugerimos conhecer algumas 
das praias paradisíacas desta ilha fantástica. Café da 
manhã incluído. 
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*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem

PLITVICE,    CROÁCIAMYKONOS, GRÉCIA

11º Dia – 28/08 - Mykonos / Santorini 
Em horário determinado, traslado ao porto para 
embarque em ferry com   destino à incrível Ilha de 
Santorini. Chegada e traslado ao hotel. Após, 
visitaremos a ilha começando pela aldeia de Pyrgos 
onde apreciaremos a vista do vulcão adormecido. 
Viajando pela ilha passaremos por suas famosas praias 
de areia preta e ao norte da Ilha através de uma 
pitoresca estrada panorâmica com falésias de uma lado 
e o Mar do outro, chegaremos a impressionante cidade 
de  “Oia”.  Iremos conhecer sua arquitetura típica com 
casas afundadas no solo vulcânico e suas paredes e 
cúpulas azuis, considerada por muitos, o   mais lindo 
“cartão postal” da Grécia.  Café da manhã e jantar no 
hotel incluídos. 

12º Dia - 29/08 - Santorini 
Dia inteiramente livre. Sugerimos percorrer as ruas 
estreitas de Fira com suas pitorescas casas brancas, 
aproveitar as praias de águas cristalinas e areia negra 
ou visitar as escavações pré-históricas de Akrotiri. Café 
da manhã incluído.

13º Dia - 30/08 - Santorini 
Dia inteiramente livre. Continuaremos explorando essa 
ilha mágica, considerada por muitos como o 
continente perdido da Atlântida. Sugerimos no final do 
dia visitar Oia novamente e desfrutar do reconhecido : 
“Mais belo pôr do sol do mundo”. Café da manhã 
incluído. 

14º Dia – 31/08 – Santorini / Atenas 
Em horário determinado, traslado ao porto para 
embarque em ferry com  destino à Atenas.  Chegada e 
acomodação no hotel. À noite, faremos o nosso jantar 
de despedida desta linda viagem. Café da manhã e 
jantar incluídos. 
 
15º Dia -  01/09 - Atenas / São Paulo 

Em horário determinado, traslado ao Aeroporto para 
embarque com destino a São Paulo, voo com conexão 
imediata em Frankfurt.. 

16º Dia -  02/09 – São Paulo 

Chegada e fim dos nossos serviços

Café da Manhã Jantar ou Almoço



Informações e Reservas:  

(011) 3257-1667 

www.primordialturismo.com.br 

contato@primoridialturismo.com.br 
  

18 anos 

Primordial Operadora e Turismo

*Vistos Necessários: Brasileiros estão isentos.

Passagem aérea em classe econômica, voando Lufthansa via Frankfurt. 

Acompanhamento de um coordenador da Primordial Operadora desde o 

Brasil. 

Guias locais em espanhol ou português durante as visitas locais  

(conforme disponibilidade). 

13 Noites de hospedagem nos hotéis indicados ou similares com café da  

manhã buffet. 

04 refeições inclusas conforme indicadas no roteiro (exceto bebidas), 

Todos os passeios descritos no roteiro. 

Ticket para os ferrys: Atenas/Mykonos, Mykonos/Santorini e Santorini/Atenas 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar condicionado. 

Seguro Viagem Internacional 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 

Serviços Incluídos

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Atenas 

Delfos 

Kalambaka 

Mykonos 

Santorini

Hotel Titania 4* 

Hotel Amalia Delphi 4* 

Hotel Divani Meteora 4*SUP 

Royal Mykonian Imperial 5* 

Hotel El Greco 4*SUP

VISTO: BRASILEIROS ESTÃO ISENTOS


PROMOÇÃO PARA RESERVAS ANTECIPADAS: 
10X SEM JUROS VIA CARTÃO DE CRÉDITO VISA OU 

MASTERCARD EM REAIS

Preço por pessoa em apartamento  Duplo ou Triplo: 
EUROS 4.630,00 

Suplemento em Apto. Single: 
EUROS 1.840,00 

Taxas de Embarque: 
EUROS 160,00
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