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Os Encantos do Egeu 
10 Dias / 09 Noites 

Saída: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

Você conhecerá as três ilhas mais famosas da Grécia nesse roteiro. Milos, que ficou bastante conhecida por ser o lugar 

onde foi descoberta a estátua de Vênus, ou Afrodite, agora no museu de Louvre em Paris. 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.  
 

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

2º Dia – Atenas  
Após o café da manhã, saída para realizar um passeio panorâmico pelo centro da capital. Breve parada no Estádio 
Panathenaico, onde foram realizados os primeiros jogos Olímpicos da era moderna em 1896. Continuação passando 
pela residência do primeiro-ministro (ex-Palácio Real) guardada pelos Euzones em seus uniformes coloridos; pelo 
Templo de Zeus; Arco de Adriano; Parlamento, onde está o memorial ao soldado desconhecido; Academia; 

Universidade; Biblioteca Nacional e pela Praça da Constituição (Syntagma). Na Acrópole, visita às obras arquitetônicas 
da idade de Ouro de Atenas: Propylea; o Templo de Atenas Nike; o Erechtheion e o Parthenon. Por fim, visita ao Museu 
da Acrópole. Tarde livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

3º Dia – Atenas / Milos 
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para embarque em barco rápido com destino à ilha de Milos. Chegada e 
retirada do carro no porto de Milos. Hospedagem. 
 
Milos. A ilha oferece mais de 70 praias, uma mais linda que a outra e diferentes entre si e ficou famosa pois foi ali que 

encontraram a famosa estátua de Afrodite, Vênus, que hoje se encontra no museu do Louvre em Paris. 
 

4º Dia – Milos 

Após o café da manhã, traslado ao porto para realizar um passeio de barco pela ilha. Milos oferece vistas espetaculares 
que podem ser apreciadas somente desde o mar. Oportunidade de mergulhar nas aguas cristalinas e conhecer praias 
exclusivas e exóticas. A praia mais famosa se chama “Kleftiko” com formações rochosas belíssimas em meio ao mar 
transparente. Kleftiko significa esconderijo, e dizem que ali se escondiam os piratas, tendo em vista as inúmeras 
cavernas da região. Almoço incluído. Retorno ao porto e restante do dia livre. O retorno ao hotel será por conta do 
passageiro. Hospedagem. 
 

5º Dia – Milos 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 

SUGESTÃO: Conheça as praias Sarakiniko, Papafrangas e Ágios Konstantinos. Não deixe de visitar Mandrakia e Klima, 
vilarejos de pescadores muito pitorescos e charmosos. A noite vale a pena passear por Plaka, centro da ilha localizado 
no alto de uma colina que oferece uma vista fascinante para se apreciar o por do sol, e como todas as ilhas de Cyclades 
possui casinhas brancas, lojas, cafés e restaurantes.  
 

6º Dia – Milos / Santorini 
Em horário determinado, saída até o porto para embarque em barco rápido com destino a Santorini. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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7º Dia – Santorini 

Após o café da manhã, saída em direção à capela de São Nicolau, de onde se caminhará por uns 10 minutos até chegar 
à famosa Praia Vermelha. De lá poderá admirar uma praia de beleza rara, protegida por uma falésia vermelha que faz 

um lindo contraste com o verde-azul do mar. Passagem pelo morro do Profeta Elias, que é o ponto mais alto da ilha e 
de onde terá uma vista deslumbrante de toda a ilha.  
Em seguida, visita a uma das maiores vinícolas da Grécia, Santo Wines, onde poderá apreciar uma linda vista da 
Caldera, enquanto degusta alguns dos excelentes vinhos produzidos localmente. Oportunidade de conhecer e comprar 
diversos produtos tradicionais produzidos em Santorini. Passeio pelos vilarejos de Firostefani e Imerovigli até chegar a 
Oia, famosa pelo seu pôr-do-sol, pelas casas penduradas em penhasco e pelas igrejas de cúpulas azul. Após o pôr do 
sol retorno ao hotel. Hospedagem. 
 

8º Dia – Santorini / Mykonos 
Em horário apropriado, traslado ao porto para embarque em barco rápido com destino a Mykonos. Chegada e traslado 

ao hotel. Hospedagem. 
 

9º Dia – Mykonos 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 

SUGESTÃO: Aproveite para desfrutar dos prazeres que a ilha de Mykonos oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas 
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e uma vida noturna incrível. 
 

10º Dia – Mykonos / Atenas  
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Atenas. Fim de nossos serviços. 
 

 HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

01 

Atenas 2 Acropolis Hill ou similar Turistica Superior 

Milos 3 Glaromossia ou similar Turistica Superior 

Santorini 2 New Haroula ou similar Turistica Superior 

Mykonos 2 Vienoula’s ou similar Turistica Superior 

02 

Atenas 2 Amalia ou similar Primeira 

Milos 3 Santa Maria Village ou similar  Primeira 

Santorini 2 El Greco ou similar Primeira 

Mykonos 2 Petinos ou similar Primeira 
 

PARTE TERRESTRE  

€ = Euro / R$ = Real 

Opção Validade 
Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

01 

18 a 25Mai'20 1.578 1.434 2.289 7.338 6.668 10.644 

26Mai a 25Jun'20 1.686 1.522 2.478 7.840 7.077 11.523 

27Jun a 27Ago'20 1.843 1.642 2.763 8.570 7.635 12.848 

28Ago a 15Set'20 1.718 1.544 2.527 7.989 7.180 11.751 

16 a 30Set'20 1.603 1.445 2.321 7.454 6.719 10.793 

01 a 31Out'20 1.519 1.380 2.181 7.063 6.417 10.142 

02 

01 a 14Mai'20 1.738 1.535 2.664 8.082 7.138 12.388 

15Mai a 23Jun'20 1.905 1.679 3.002 8.858 7.807 13.959 

13Jun a 10Jul'20 2.087 1.815 3.359 9.705 8.440 15.619 

11Jul a 23Ago'20 2.202 1.902 3.592 10.239 8.844 16.703 

24Ago a 10Set'20 2.104 1.828 3.401 9.784 8.500 15.815 

11 a 30Set'20 1.965 1.720 3.124 9.137 7.998 14.527 

01 a 15Out'20 1.837 1.610 2.866 8.542 7.487 13.327 

16 a 31Out'20 1.676 1.482 2.564 7.793 6.891 11.923 

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 Euros e Reais, considerando o câmbio de 
€ 1 = 4,68 da data de 27/12/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
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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: 
- 09 (nove) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em Atenas em serviço privativo (em taxi com assistência em português somente na chegada); 
- Traslados de chegada e saída em Santorini e Mykonos em serviço regular; 
- Aluguel de carro em Milos – tipo Peugeot 108 A/C –Inclui CDW (seguro de colisão); 
- Passeio de meio dia em Atenas e Santorini em serviço regular com guia local em idioma espanhol; 
- Passeio de barco regular em Milos com almoço; 
- Bilhetes de barco rápido em classe econômica nos trechos Pireus / Milos / Santorini / Mykonos / Pireus, emitidos pelo 
operador local;  
- Meio dia de visita da cidade de Atenas regular em Espanhol (inclui novo museu da Acropolis). 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 10 (dez) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 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; 
- Taxa de acomodação a ser paga diretamente aos hotéis (EUR 4,00 por noite por quarto); 
- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Entrada ao vulcão em Santorini; 

- 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.  
 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 
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: 
- 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; 
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- 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; 
- 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 sujeitos 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 sujeito 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. 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

GRÉCIA 

                

            

PASSAPORTE 

✓ 
Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil 

VISTO  
Para permanência até 90 dias 

Certificado Internacional de 

Vacina contra Febre Amarela  

                                          ✓ - obrigatório |  - não obrigatório 

 

 


