AS BELEZAS DA GRÉCIA
DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2018
Rica Mitologia, Arquitetura, Cultura, belezas naturais indescritíveis, ótima gastronomia,
museus e compras!
1º Dia – 01 º Junho (Sexta-Feira) - São Paulo / Atenas
Embarque com Destino a Atenas com a CIA Aérea Iberia. Voos abaixo:
GOL 1119
IB6824
IB3150

01 DE JUNHO CURITIBA/SÃO PAULO
01 DE JUNHO SÃO PAULO / MADRID
02 DE JUNHO MADRID / ATENAS

09: 32 10:35
16:05 06:15
10:50 15:20 +1

2º Dia – 02 Junho (Sábado) - Atenas
Voo de conexão para Atenas. Chegada, transfer para o Hotel NJV Athens Plaza 5* em ótima
localização. Acomodação. Tempo livre para descanso. Almoço não incluso.
Na parte da tarde, pequeno tour pela cidade. Retorno ao hotel. Tempo livre para passeios e
atividades pessoais e culturais.
Jantar não incluso.
3º Dia – 03 Junho (Domingo) - Atenas
Café da manhã. City tour visitando os principais pontos de interesse da cidade.
Inicio da visita à cidade de Atenas mostrando os destaques da cidade com uma volta
panorâmica no centro. Faremos visita à Acrópolis e Parthenon, esse magnífico monumento
construído em 447 A.C. durante a época de ouro de Péricles dedicado a Deusa Atena.
Seguiremos o Tour pelo Odeão de Herodes Atticus, dentre outros pontos turísticos de Atenas.
Almoço incluso. Visita ao Museu da Acrópole. Retorno ao hotel. Restante do dia e noite livres.
Jantar não incluso.
4º Dia – 04 Junho (Segunda-Feira) - Atenas/Saronic Island (Hydra, Poros e Egina)/Atenas
Café da manhã. Em horário a ser determinado, saída para passeio pelas ilhas de magnífica
beleza. Traslado para a marina de Flisvos para embarque no navio de cruzeiro. Seguiremos para
a encantadora e pitoresca ilha de Hydra, a casa dos capitães e artistas. Na ilha haverá tempo
livre para passear, fazer compras ou nadar. De volta a bordo, continuaremos através do estreito
de Poros, separando a costa de Peloponeso da ilha de Poros. Breve visita à ilha de Poros.
O almoço incluso será servido a bordo e em seguida, continuaremos para a ilha de Egina. A ilha
de Egina é conhecida por ter um templo muito bem preservado dedicado a Deusa Aphea (5º
Século A.C.) onde se encontra excelente pistache local. Retorno no inicio da noite à Marina
Flisvos e traslado de volta ao hotel em Atenas. Restante da noite livre, jantar não incluso.

5º Dia – 05 Junho (Terça-Feira) - Atenas/Mykonos
Café da manhã. Check-out do hotel. Transfer para Piraeus Port para embarque no Ferry Hydrofoil
(aproximadamente 3h30 de percurso) para Mykonos. Chegada em Mykonos e transfer com guia
local ao encantador Hotel Myconian Ambassador 5*. Acomodação. Tempo livre para passeios e
atividades pessoais.
Mykonos é conhecida como a ilha do “jet-set”. O centro pitoresco da ilha com suas
características ruas de paralelepípedos é o local onde se pode fazer compras dia e noite, mas
também experimentar a famosa vida noturna da ilha que dura até o nascer do sol. Explore a ilha
que possui uma variada gama de praias e “beach bars”, cada uma com características
diferentes. Um passeio pelas estreitas ruelas do centro irá desvendar o charme e a exclusividade
da ilha. Almoço e jantar não inclusos.
6º Dia – 06 Junho (Quarta-Feira) - Mykonos
Café da manhã. Dia inteiramente livre para aproveitar o hotel, cidade, descansar, compras,
atividades culturais, etc. Almoço e jantar não inclusos. Noite livre.
7º Dia – 07 Junho (Quinta-Feira) - Mykonos/Santorini (Fira)
Café da manhã. Check-out do hotel. Transfer para Mykonos Port para embarque no Ferry
Hydrofoil para Santorini. Chegada e transfer para o luxuoso Hotel De Sol & Spa 5* em excelente
localização em Fira. Acomodação. Tempo livre.
À noite, passeio a Vila de Oia para apreciarmos o famoso por do sol. Retorno ao hotel.
Almoço e jantar não inclusos.
8º Dia – 08 Junho (Sexta-Feira) - Santorini /Volcano Island/Hot Springs/Santorini
Café da manhã. Pela manhã teremos um tour de barco de aproximadamente 5 h de duração
para Volcano Island e Hot Springs onde teremos a oportunidade de nadar.
Almoço incluso. Retorno ao Hotel aproximadamente as 15h00. Noite livre para descanso e
passeios. Jantar não incluso.
9º Dia- 09 Junho(Sábado) - Santorini/Megalochori/Pyrgos/Santorini/Creta (Heraklion)
Café da manhã. Check-out do hotel. Tour de meio dia a Megalochori e Pyrgos, consideradas
tradicionais aldeias de Santorini localizadas em colinas que oferecem um cenário magnífico.
Visita e degustação na Vinícola de Venetsanos com vista deslumbrante da Caldera. Retorno.
Almoço incluso em Fira com uma vista inesquecível.
Transfer para pegarmos o Ferry (Hydrofoil) com destino a Creta. Após a chegada em Creta,
transfer para o fabuloso Hotel Aquila Atlantis 5 * situado a 200 m do Museu Arqueológico de
Heraklion com vista panorâmica para o Porto. Noite livre para descanso e passeios (Jantar não
incluso).

10º Dia – 10 Junho (Domingo) – Creta
Café da manhã. Tour de meio dia a Knossos Palace (sítio arqueológico) e Heraklion Museu (um
dos museus mais importantes da Europa o qual reúne achados arqueológicos de toda Creta
cobrindo mais de 5.500 anos da história da ilha).
Retorno ao hotel. Almoço livre (não incluso). Tempo livre para atividades pessoais e culturais.
Noite livre (jantar não incluso).
11º Dia – 11 Junho (Segunda-Feira) – Creta / Rhodes
Após o Café da manhã, check-out do Hotel. Tempo livre para atividades pessoais (Almoço não
incluso). Em horário a ser determinado, transfer para o restaurante onde teremos um jantar
(incluso). Após o jantar, seguimos para o Aeroporto. Embarque com destino a Ilha de Rhodes (45
minutos de voo). Chegada e acomodação no luxuoso Atrium Platinum Resort Hotel & Spa 5*.
AEGEAN 11 DE JUNHO OA436 CRETA (HERAKLION) / RHODES

23:25 00:10 +1

12º Dia – 12 Junho (Terça-Feira) - Rhodes
Café da manhã. Tour para conhecermos os principais pontos de interesse da encantadora
cidade de Rhodes (almoço não incluso). Rhodes é a maior Ilha na Península Dodecaneso e uma
linda cidade medieval com suas muralhas com vielas pavimentadas que nos levam de volta à
Idade Média. Retorno ao hotel. Tarde livre para atividades pessoais. Jantar incluso.
13º Dia – 13 Junho (Quarta-Feira) - Rhodes
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais e culturais na cidade velha. (almoço e jantar
não inclusos)
14º Dia – 14 Junho (Quinta-Feira) - Rhodes/ Atenas/Guarulhos/Curitiba
Café da manhã. Check-out do Hotel. Saída de Rhodes com destino a Atenas, de onde
seguiremos para o Brasil.
OA203
IB3151
IB6827
GOL1122

14 DE JUNHO
14 DE JUNHO
14 DE JUNHO
15 DE JUNHO

RODHES / ATENAS
ATENAS / MADRID
MADRID / SÃO PAULO
SÃO PAULO/CURITIBA

10:10 11:10
15:45 18:40
23:45 06:50 +1
10:25 11:30

15º Dia – 15 Junho (Sexta-Feira) - Curitiba
Chegada ao Brasil e conexão para Curitiba ou demais cidades.

Obrigado pela confiança em nossos serviços,
Esperamos a sua participação em algum dos nossos outros roteiros!

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO ROTEIRO:
VALORES PARTE AÉREA SAINDO DE SÃO PAULO:
Em classe econômica, por passageiro, com saída de São Paulo.
São Paulo / Madrid / Atenas / / Creta / Rhodes / Atenas / Madrid / São Paulo

US$ 1.442,00 (total, já com as taxas de embarque).
Forma de pagamento:
Sinal de Reserva US$

370,00 (cheque ou depósito em conta)
+ 10 Parcelas de US$ 96,50 (cartão de crédito sem juros convertidas em reais ao câmbio do
dia emissão).
*As taxas de embarque (aproximadamente US$ 107,00), cairão juntamente com a primeira
parcela do cartão de crédito.
Obs: Consulte valores para os trechos nacionais (Curitiba / São Paulo/ Curitiba).
FRANQUIA DE BAGAGEM: 01 volume de até 23Kg (mala despachada) + 1 volume de mão com
até 08kg. Essa franquia é valida para todos os voos e também para os ferrys que vamos utilizar
nas travessias.
VALORES PARTE TERRESTRE:
Preço por pessoa em EUROS TURISMO/base apartamento duplo em apartamentos standard

EUR 3.428,00 (total por pessoa em apartamento duplo).
Forma de pagamento:
Sinal de reserva de EUROS

638,00 (Cheque ou depósito em conta)
+ 06 parcelas de EUROS 465,00 convertidos ao câmbio do EURO Turismo dia do pagamento
(pagamento em cheque ou cartão de crédito).
*Para pagamento à vista: 3% de desconto.
*Tarifas para apartamento individual (single), adicional de EUROS 1.200,00.
O Grupo tem data confirmada e serviços devidamente sinalizados pela Agência DNIPRÓ GOLD,
mas fica estipulado que o grupo só viajará com um mínimo de 20 passageiros pagantes. No caso
de cancelamento da saída do Grupo, o valor será devolvido integralmente.

CANCELAMENTO:
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as seguintes taxas de cancelamento
serão rigorosamente cobradas:
 De 74 a 57 dias antes do embarque US$ 250,00
 De 56 a 29 dias antes do embarque 50% do valor total do pacote (parte terrestre);
 De 28 a 15 dias antes do embarque 75% do valor total do pacote (parte terrestre);
 Menos de 15 dias antes do embarque 100% do valor do pacote (parte terrestre);
 As taxas de cancelamento da parte aérea são delimitadas de acordo com as regras
de cancelamento da própria Companhia Aérea.
 E qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada pelas Companhias Aéreas ou
pelos hotéis e outros fornecedores terrestres. Os valores destas multas aumentam
substancialmente na medida em que o cancelamento acontece mais perto da data
de embarque, podendo chegar a 100% do valor total. Uma previsão das possíveis
multas será fornecida a pedido. No caso de cancelamento após o início da viagem,
devolveremos somente os valores que conseguirmos recuperar dos fornecedores
envolvidos.
OS PREÇOS INCLUEM:
 Acompanhamento Equipe Dnipró Gold durante a viagem;
 Guias locais em português ou espanhol;
 12 Cafés da Manhã nos Hotéis do Roteiro;
















03 noites de Hotel 5 * em Atenas;

02 noites em Hotel 5* em Mykonos;
02 noites em Hotel 5 * em Santorini;
02 noites em Hotel 5* em Creta;
03 noites em Hotel 5* em Rhodes;
Passeios conforme programação;
Degustação de vinhos nas proximidades de Santorini;
02 Jantares conforme programação (sem bebidas);
04 Almoços conforme programação (sem bebidas);
Ferrys conforme programação;
Passeios de barco conforme programação;
Refeições especificadas conforme o programa, ressaltando que as mesmas poderão
ser alteradas de acordo com a necessidade do momento (problemas em estradas,
atrasos, etc). As bebidas não estão inclusas, nem quaisquer solicitações adicionais ao
cardápio previamente reservado para o Grupo. Não serão aceitas solicitações de
troca de menu no momento das refeições. Quaisquer solicitações adicionais serão
pagas diretamente pelo passageiro ao estabelecimento;
Todos os passeios conforme o programa, acompanhados de Guia Local e
acompanhamento de guia da DNIPRÓ GOLD desde a saída até o retorno ao Brasil;



Transporte de UMA MALA de no máximo 23 Kg por passageiro. Malas adicionais (se
couberem nos ônibus) terão um acréscimo de Euros 450,00 por volume, reservando-se
a Operadora Local o Direito a aceitar, ou não, o volume adicional.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
 Eventuais taxas de embarque nos aeroportos e portos;
 Taxas administrativas e municipais que podem variar de EUR 3,00 a 5,00 por pessoas
por dia. Taxas a serem cobradas diretamente pelos hotéis;
 Entradas em passeios não mencionados;
 Bebidas e despesas de caráter pessoal;
 Refeições não mencionadas como inclusas;
 Extras de caráter pessoal, e tudo que não estiver especificado no item “incluído no
preço”;
 Passeios não mencionados como inclusos no roteiro;
 Traslados de chegada/saída em horário diferente do grupo;
 Gorjetas para carregadores de malas e guias;
 Gastos com passaportes e vistos;
 Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;
 Seguro Viagem.
ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:
Todas as tarifas publicadas em nossas tabelas de preços estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio, seja em função do aumento do custo de qualquer um dos itens que compõem
a viagem ou de alterações dos câmbios. No caso de alterações cambiais nos países que
visitaremos ou quaisquer mudanças no mercado financeiro global que forcem mudanças de
valores, imediatamente serão comunicadas aos passageiros do grupo.
ADVERTÊNCIAS:
Os passaportes deverão ter uma validade de pelo menos 6 meses além da data do final da
viagem.
MARCAÇÃO DE ASSENTOS:
As tarifas de grupo não dão direito à marcação específica de assentos nas aeronaves. As
companhias aéreas designam um bloco de assentos ao grupo, somente após a emissão dos
bilhetes aéreos a serem marcados individualmente no check-in no aeroporto.
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM:
A documentação de viagem será entregue aproximadamente de 15 a 20 dias antes do
início da mesma, desde que totalmente paga e os formulários enviados quando da
efetivação de reservas, devidamente assinados e devolvidos.

SOLICITE SUA RESERVA, VAGAS LIMITADAS:

(41) 3077-0488 / (41) 9974-3660
Whats App: (41) 9112-1268
www.dniprogold.com.br
https://www.facebook.com/dniprogold.dniprogold

