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PARADISÍACA GRÉCIA
08 dias e 06 noites

Atenas - 1 noite | Santorini - 2 noites | Mykonos - 2 noites | Atenas - 1 noite
Mykonos- Grécia

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018
Maio: 31* | Junho: 16*
Julho: 14* | Agosto: 18*
Setembro: 07* e 15*

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

1°DIA - BRASIL / ATENAS

Apresentação no aeroporto de sua cidade para embarque com destino
a Atenas.

4°DIA - SANTORINI

Chegada à histórica capital da Grécia, berço de toda a civilização
ocidental. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de Atenas até o hotel
INCLUSO. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará
os passageiros no hotel.

Café da manhã BUFÊ. Dia livre em Santorini para passearmos por esta
magnífica ilha, considerada por muitos como o continente perdido
da Atlântida. Na entrada da baía de Santorini está o único vulcão
adormecido do Leste do Mediterrâneo. Poderemos percorrer as ruas
estreitas da vila de Fira com suas pitorescas casas brancas, aproveitar
as praias de águas cristalinas e areia negra ou visitar as escavações préhistóricas de Akrotiri. Noite livre

3°DIA - ATENAS / SANTORINI

5°DIA – SANTORINI / MYKONOS

2°DIA - ATENAS

Café da manhã BUFÊ. Traslado ao porto de Pireus para embarque em
ferry com destino a Santorini. Chegada e citytour panorâmico por
Santorini, conhecendo as belíssimas e badaladas vilas de Fira e Oia,
com término do citytour no hotel. Restante do dia livre.

Café da manhã BUFÊ. Traslado ao porto principal para embarque em
ferry com destino a bela Mykonos, a mais cosmopolita das Ilhas Gregas,
com suas deslumbrantes praias, incríveis hotéis, restaurantes badalados
e arquitetura encantadora. Chegada e início do passeio panorâmico.
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Neste dia, iremos explorar a vila de Mykonos com suas ruas estreitas,
boutiques famosas, pequenas igrejas, típicos moinhos de vento e as
famosas casas brancas com seus balcões repletos de flores. No final do
passeio chegada no hotel e acomodação. Restante da tarde livre.

6°DIA - MYKONOS

Café da manhã BUFÊ. Dia livre em Mykonos para continuar descobrindo
a magia desta Ilha maravilhosa. Sugerimos visitar as praias exclusivas
e vilas mais distantes da ilha em passeios personalizados. E à noite,
aproveitar a tranquilidade da vida noturna da vila de Mykonos, com
seus bares, restaurantes e lojinhas típicas ou curtir as animadas festas
exclusivas nos “beach clubs” badalados da ilha.

7°DIA - MYKONOS / ATENAS

Café da manhã BUFÊ. Traslado ao aeroporto para embarque com
destino a Atenas (BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE MYKONOS
A ATENAS INCLUSO). Chegada e início da visita panorâmica à cidade,

Acrópole, Atenas - Grécia

conhecendo o Palácio Real, Templo de Zeus, Estádio Olímpico, Arco
de Adriano, Teatro de Dionísio e a deslumbrante Acrópole. Restante
da tarde livre. Aproveitaremos a tarde para passeios e compras no
ótimo comércio local. À noite, sugerimos um jantar com show de típica
música grega OPCIONAL no animado bairro antigo de Plaka.

8°DIA - ATENAS / BRASIL

Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTÊNCIA para o aeroporto
INCLUSO para embarque no voo com destino ao Brasil.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado
de saída.

TOUR PREMIUM
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PARADISÍACA GRÉCIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, primeira superior e luxo,
passeios, ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que
torna a experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
• Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria
primeira, primeira superior ou luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ.
• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português
ou Espanhol INCLUSO.
• Transporte em ferry entre Atenas / Santorini e Santorini/ Mykonos
INCLUSO;
• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Mykonos a Atenas;
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.
• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na
Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:
CIDADE		
Atenas		

HOTEL		
CAT
Divani Caravel
L
NJV Athens Plaza
P
		
Wyndham Grand
P
		Athens Ledra
P
		Athens Gate
P
		Athenian Callirhoe
P
Santorini		
Splendour Resort
P
		El Greco		P
		Santorini Palace
P
		Crown Suites
PS
		Daedalus		P
		Rose Bay		P
Aphroditi Venus
P
Mykonos		Rhenia		P
		San Marco		PS
		San Antonio
		Summerland
P
		Porto Mykonos
P
		Grand Beach
P
Petinos
P
Atenas		
Divani Caravel
L
NJV Athens Plaza
P
		
Wyndham Grand
P
		Athens Ledra
P
		Athens Gate
P
		Athenian Callirhoe
P

PREÇOS PARA TOUR
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Ingressos e passeios não mencionados como
inclusos no Tour Premium;
• Bilhete aéreo do Brasil até Atenas e de Atenas até o
regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas,
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com,
no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou
opcional.

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no
final desta brochura.

Santorini - Grécia
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TOUR CLASSIC

PARADISÍACA GRÉCIA
Um novo jeito Tumlare de viajar! O mesmo roteiro de qualidade Tumlare que você conhece, mas em
hospedagem de categoria turística, turística superior e primeira com bom acesso ao centro das cidades
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa
aproveitar o melhor da Europa a preços mais baixos!

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
• Alojamento em apartamento standard em hotéis centrais de categoria
turística, turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ.
• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou
Espanhol INCLUSO.
• Transporte em ferry entre Atenas/Santorini e Santorini/Mykonos INCLUSO;
• Bilhete aéreo em classe turística INCLUSO de Mykonos a Atenas;
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.
• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa
INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:
CIDADE		HOTEL		CAT

PREÇOS PARA TOUR
CLASSIC NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;

Atenas		Polis Grand		P
		
Best Western Museum TS
		President		TS
		Oscar		T
Santorini
Milos Villas
P
Nikolas
T
Kallisti
TS
		Albatros		T
Mykonos
Alkistis
P
Gianoulaki Villages
T
New Aeolos
TS
		Eva		TS
		Dorion		TS
Yiannaki
TS
Atenas		Polis Grand		P
		
Best Western Museum TS
		President		TS
		Oscar		T
*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no
final desta brochura.

Santorini - Grécia

• Ingressos e passeios não mencionados como
inclusos no Tour Classic;
• Bilhete aéreo do Brasil até Atenas e de Atenas
até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas,
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala
com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou
opcional.

