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Grécia 
Dias 10/ 09Noites 

Saídas: Terças-feiras 

30 anos de experiência e qualidade! 

Você conhecerá algumas das ilhas mais famosas da Grécia. Santorini com suas casas brancas tem uma paisagem 

inesquecível. Mykonos tem belíssimas praias e é mais movimentada e badalada. Aprecie sua típica gastronomia e 
admire lentamente o maravilhoso pôr do sol. Além de desfrutar de todo o encanto da magnífica Atenas, capital da 
Grécia, palco de uma rica herança histórica e cultural. 
 
 

1º Dia – Terça-feira – ... / Atenas 
Chegada em Atenas, recepção e traslado regular ao hotel. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

2º Dia - Quarta-feira – Atenas /Olimpia 
Após o café da manhã, viajaremos pela região do Peloponeso. Breve parada no Canal de Corinto, Teatro de Epidauro, 
conhecido mundialmente pela sua acústica. Chegada ao hotel. Jantar e hospedagem. 

 
3º Dia – Quinta-feira – Olimpia / Delfos 
Após o café da manhã, saída para passeio onde conheceremos as instalações do antigo estádio Olímpico, onde se 
realizaram os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao Museu de Olímpia. Saída em direção a Delfos. Jantar e hospedagem. 
 
4º Dia – Sexta-feira – Delfos / Meteora 

Café da manhã e visita a Delfos cidade conhecida como o 'Centro do Mundo', visitaremos o Museu e sítio Arqueológico. 
Partida para Kalambaka. Chegada, jantar e hospedagem em Kalambaka. 
 
5º Dia - Sábado – Meteora / Atenas 

Após o café da manhã, saída para visita a Meteora, onde se combina a beleza natural da região com os eternos 
monastérios situados sobre as rochas. Seguiremos com destino a Atenas, passando por Termopilas, onde se encontra a 
estátua do Rei Espartano Leônidas. Chegada a Atenas ao entardecer. Hospedagem. 

 
6º Dia – Domingo – Atenas 
Café da manhã e visita pela cidade. Tarde livre para atividades independentes. Hospedagem. 
 
7º Dia – Segunda-feira – Atenas / Mykonos/Kusadasi 
Em horário apropriado, saída ao porto de Pireus para embarque em cruzeiro com destino a Mykonos. Chegada, 
desembarque e tempo livre. Em horário determinado, saída em direção a Kusadasi. Hospedagem a bordo. 

 
8º - Terça-feira – Kusadasi/Patmos / Rodes 
O navio amanhece na cidade de Kusadasi, na Turquia. Desembarque passeio para conhecer a antiga Éfeso através da 
história. Em horário indicado, seguiremos a Patmos. Chegada, desembarque e tempo livre. Em horário oportuno, saída 
em direção a Rodes. Hospedagem a bordo. 

 

 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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9º dia – Quarta-feira – Rodes 
Chegada e passeio pela Rodes medieval e a Acrópole de Lindos. Em horário apropriado, saída em direção a Creta. 

Hospedagem a bordo. 
10º Dia – Quinta-feira – Rodes / Creta / Santorini 
Chegada pela manhã a Heraklion, cidade da ilha de Creta. Manhã livre para atividades pessoais. À tarde, o navio parte 
para a fantástica ilha de Santorini. Chegada e tempo livre. Embarque para Atenas. Hospedagem a bordo. 
 
11º Dia – Sexta-feira – Atenas / ... 
Chegada ao porto de Pireus. Desembarque e traslado ao Aeroporto Internacional de Atenas. Fim de nossos serviços. 

 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

01 

Atenas 3 Plaka ou similar Turística 

Olímpia 1 Neda ou similar Turística 

Delfos 1 Ermis ou similar Turística 

Meteora 1 Orfeas Hotel ou similar Turística 

Iconic Cruises 4 Iconic Cabine interna 

02 

Atenas 3 Titania ou similar Primeira 

Olímpia 1 Arty Grand, Amalia ou similar Primeira 

Delfos 1 Amalia ou similar Primeira 

Meteora 1 Amalia ou similar Primeira 

Iconic Cruises 4 Iconic Cabine interna 

03 

Atenas 3 Whyndham ou similar Primeira Superior 

Olímpia 1 Arty Grand, Amalia ou similar Primeira 

Delfos 1 Amalia ou similar Primeira 

Meteora 1 Amalia ou similar Primeira 

Iconic Cruises 4 Iconic Cabine interna 
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PARTE TERRESTRE  

USD = Dólar / R$ = Real 

Opção Saídas 
Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

1 

31Mar´20 
07,14 e 21Abr´20 

2.191 2.108 2.951 9.706 9.338 13.073 

28Abr´20 
05,12,19 e 26Mai´20 

02,09,16,23 e 
30Jun´20 

07,14,21 e 28Jul´20 
29Set´20 

06,13 e 20Out´20 

2.340 2.283 3.145 10.366 10.114 13.932 

25Ago´20 

01,08,15 e 22Set´20 
2.522 2.315 3.354 11.172 10.225 14.858 

2 

31Mar´20 
07,14 e 21Abr´20 

2.569 2.394 3.476 11.381 10.605 15.399 

28Abr´20 

05,12,19 e 26Mai´20 
02,09,16,23 e 

30Jun´20 
07,14,21 e 28Jul´20 

29Set´20 
06,13 e 20Out´20 

2.783 2.537 3.775 12.329 11.239 16.723 

25Ago´20 
01,08,15 e 22Set´20 

2.932 2.637 3.969 12.989 11.682 17.583 

3 

31Mar´20 
07,14 e 21Abr´20 

2.669 2.478 3.636 11.824 10.978 16.107 

28Abr´20 

05,12,19 e 26Mai´20 
02,09,16,23 e 

30Jun´20 
07,14,21 e 28Jul´20 

29Set´20 
06,13 e 20Out´20 

2.869 2.612 3.930 12.710 11.571 17.410 

25Ago´20 
01,08,15 e 22Set´20 

3.042 2.728 4.156 13.476 12.085 18.411 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e 
alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar e Reais, considerando o câmbio de 
USD 1 = 4,43 da data de 04/02/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 

 
ATENÇÃO: Os valores acima poderão sofrer alterações sem aviso prévio, assim como a disponibilidade dos hotéis 

mencionados. É importante ressaltar que os preços se tratam apenas de uma estimativa. 

 

O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem em Atenas em acomodação standard com café da manhã; 
- Circuito Clássico de 03 noites em serviço regular com guia em idioma espanhol e meia pensão (café da manhã e jantar); 

- Cruzeiro de 04 noites pelas ilhas Gregas & Turquia com All inclusive; 
- Pacote de excursões durante o cruzeiro Iconic; 
- Traslados de chegada e saída em Atenas em serviço privativo (assistência em português somente na chegada); 
- Passeio de meio dia em Atenas em serviço regular com guia local em idioma espanhol e entrada ao Museu;  

- Seguro viagem Travel Ace válido por 11 (onze) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos 
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 

- Passaporte e vistos consulares; 
- Traslados hotel / porto / hotel para o passeio de barco em Milos; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
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- Taxa de acomodação a ser paga diretamente aos hotéis (de EUR 1,50 a EUR 4,00 por noite por quarto); 

- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- O que não estiver especificado como incluído. 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  

 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  

Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 
Dados bancários 

Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 

 
Observações Importantes: 

- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem Travel Ace incluído no pacote clicando aqui. 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- Acomodação em Triplo: quarto duplo + cama de solteiro ou dobrável; 
- Acomodação Triplo em navio: cabine dupla + cama beliche ou sofá cama (dependendo da cabine escolhida); 

- Traslados realizados entre 22:00 a 6:00 será cobrado suplemento noturno; 

- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg por pessoa;  
- As saídas dos passeios estão sujeitas à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
 
- Importante: A saída do barco está sujeita a cancelamento devido à greve ou variações climáticas, sem aviso prévio. 

Neste caso, o meio de transporte é substituído por avião e o passageiro será responsável pelo pagamento do 
suplemento; 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.travelace.com.br/condicoes-gerais.html
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

Grécia 

 

Passaporte  

  

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

Visto 

✓ 
A partir de 1º de janeiro de 2021, passageiros 

com passaporte brasileiro que viajarem para 

a Europa deverão preencher eletonicamente 

a permissão especial denominada ETIAS e 

efetuar o pagamento da taxa. O documento é 

válido por três anos, a menos que a validade 

do passaporte termine antes. 

https://www.etiasvisa.com/es 

Certificado Internacional de 

Vacina contra Febre Amarela  

        ✓ - obrigatório |  - não obrigatório 

 

 

https://www.etiasvisa.com/es

