
	  

	  

Grécia – Maio /2018  
   
1°dia - 19/05/2018     
Atenas Início dos nossos serviços com o check-in no hotel em Atenas. 
                                Jantar de boas-vindas em Plaka, o bairro mais charmoso do centro de Atenas que 
                                encanta os visitantes com suas lindas e floridas ruelas de pedra. 
                               *Aula de abertura: Hermes, deus dos viajantes, com Luciana Aires Mesquita. 
    
2°dia - 20/05/2018     
Atenas                    Saída pela manhã para a visita à Acrópoles, onde fica o Parthenon, um dos mais  
                                importantes templos da Grécia, dedicado à Atenas (parthenos = virgem). 
           Visita guiada em português por um guia profissional, em tour privado. 
                     Tarde livre (ofereceremos dicas de programação, restaurantes e compras) 
           *Aula sobre a deusa Atena, com Luciana Aires Mesquita. 
             
3°dia - 21/05/2018     
Atenas                      Saída pela manhã para a visita ao Museu da Acrópoles, inaugurado em 2009, onde  
                                estão expostas as artes dos diversos períodos e templos desta Acrópoles. 
           Visita guiada em português por um guia profissional, em tour privado.  
                     Tarde livre (ofereceremos dicas de programação, restaurantes e compras) 
           
4°dia - 22/05/2018      
Atenas/Delfos          Saída pela manhã com destino à Delfos, e no caminho a visita ao Sítio Arqueológico  
                                  de Elefsina, um dos lugares de maior importância na Grécia Antiga. Ali aconteciam os  
                                rituais conhecidos como Mistérios de Elêusis, que duraram cerca de dois mil anos. 
           Visita guiada em português por um guia profissional, em tour privado no Sítio   
                                Arqueológico e Museu de Elefsina. 
           *Aula sobre Deméter, Perséfone e Hades, com Luciana Aires Mesquita. 
                                Almoço e acomodação no hotel em Aráhova (vilarejo vizinho à Delfos). 
    
5°dia - 23/05/2018     
Delfos                     Saída pela manhã para a visita no Sítio Arqueológico de Delfos 
           Almoço e à tarde visitada guiada ao Museu de Delfos  
           Visita guiada em português por um guia profissional, em tour privado no Sítio         
                               Arqueológico e Museu de Delfos. 
          *Aula sobre Apolo e Gaia (Mnemósine e Héstia), com Luciana Aires Mesquita. 
           
6°dia - 24/05/2018     
Delfos                       Dia livre (ofereceremos dicas e sugestões de programação e passeios na região) 
 
    
7°dia - 25/05/2018  
Delfos/Nafplio          Saída pela manhã com destino à Nafplio, e no caminho a visita à Antiga Olympia,       
                                local onde eram realizados os Jogos Olímpicos da antiguidade. 
                     Visita guiada em português por um guia profissional, em tour privado, ao Síitio         



	  

	  

                                  Arqueológico e Museu de Olympia. 
                     *Aula sobre Zeus e Hera, com Luciana Aires Mesquita. 
           Almoço e acomodação no hotel no centro antigo da cidade de Nafplio 
   
8°dia - 26/05/2018  
Nafplio                     Saída pela manhã para a Micenas, um dos principais centros da civilização grego-  
                                antiga. A importância da cidade foi tanta que um dos períodos da história da Grécia é  
                                chamado Micênico, em reconhecimento à posição de liderança da cidade na época. 
           Visita guiada em português por um guia profissional, em tour privado  
                     Tarde livre (ofereceremos dicas de programação, restaurantes e compras) 
    
9°dia - 27/05/2018  
Nafplio/Sounio          Saída pela manhã com destino ao Cabo Sounio, e no caminho a vista ao Anfiteatro de    
                                  Epidauro e Santuário de Asklépios. Local mágico, pela beleza e pela sua riqueza de  
                                informações na história da Grécia. Uma mistura de arte, beleza, sabedoria e mistérios  
                                dão e esse lugar um toque especial.  
           Visita guiada em português por um guia profissional, em tour privado  
                     *Aula sobre Aesclepius, em Epidauros, com Luciana Aires Mesquita. 
           Pic-nic previamente organizado, antes de seguir para o Cabo Sounio. 
                                Visita ao pôr-do-sol guiada em português por um guia profissional, em tour  
                                privado, no Templo de Poseidon. Acomodação no hotel em Sounio. 
   
10°dia - 28/05/2018  
Sounio/Creta             Manhã livre no hotel em praia do Sounio. 
           Saída após o almoço para o aeroporto de Atenas e embarque para Herakleio -  
   Creta. 
           Chegada na ilha, transfer até a praia Aghia Pelaghia. Acomodação no hotel.  
                                Noite livre. 
    
11°dia - 29/05/2018  
Herakleio          Saída pela manhã para a visita ao Palácio de Knossos, o sítio arqueológico melhor  
                                preservado da Grécia e o provável centro político-cultural da civilização minoica. 
           Visita guiada em português por um guia profissional, em tour privado.  
                     Almoço ao sair do Palácio, seguido pela visita ao Museu de Herakleio. 
                                Visita guiada em português por um guia profissional, em tour privado. 
             
12°dia 30/05/2018      
Herakleio          Dia livre para explorar as praias e vilarejos dos arredores de Herakleio, que possuem  
                                características e costumes bem típicos 
           * Noite: Aula sobre Dioniso, com Luciana Aires Mesquita. 
    
13°dia - 31/05/2018  
Herakleio/ Santorini    Saída do hotel pela manhã, para o porto de Herakleio 
           Embarque às 9h em navio tipo catamarã, com destino à Santorini 
           Chegada na ilha às 10:45h e transfer até o hotel. Acomodação no hotel. 



	  

	  

           Tarde livre (ofereceremos dicas de programação e passeios na ilha) 
    
14°dia - 01/06/2018  
Santorini          Dia livre para explorar a ilha e se encantar com sua paisagem única e maravilhosa! 
 
    
15°dia - 02/06/2018  
Santorini          Dia livre. 
           *Aula sobre Afrodite ao pôr-do-sol, com Luciana Aires Mesquita. 
           Jantar de despedida com a cerimônia de entrega de certificados do Curso de  
                                Mitologia Através das Lentes Arquetípicas. 
           Final dos nossos serviços. 
 
 
HOTÉIS SUGERIDOS 

Atenas...................THE ATHENS GATE HOTEL ou similar (quarto superior) - athensgate.gr  

Delfos/Aráhova.......NEFELES HOTEL ou similar (quarto standard) - www.nefeles.com  

Nafplio...................GRANDE BRETAGNA HOTEL (quarto standard) ou similar - www.grandebretagne.com.gr  

Sounio...................AEGEON HOTEL (quarto standard) ou similar - www.aegeon-hotel.com/en  

Herakleio...............PENINSULA HOTEL (quarto standard) ou similar - www.peninsula.gr  

Santorini................AETHRIO HOTEL (quarto standard) ou similar - aethrio.gr  
 
*Nossos hotéis são selecionados cuidadosamente levando-se em conta o serviço personalizado ao nosso 
grupo e localização, fugindo do esquema de hotéis padrões comerciais. Todos com categoria 3 ou 4 estrelas. 
 
 
VALOR POR PESSOA 

Valor por pessoa – (grupo de 10 a 12 pessoas) Moeda: EURO 

Hospedagem em quarto duplo  3.660€ 

Hospedagem em quarto single  4.560€ 
 
 
PAGAMENTO 
 
*Sinal para a reserva de vaga no grupo com 10% do valor total. As reservas são muito importantes 
para fecharmos o grupo e realizarmos todas as reservas nos hotéis indicados.  O grupo tem um 
limite máximo de 20 pessoas.  
 
*Saldo parcelado em até 10x iguais e sem juros, sendo a primeira parcela a partir de Julho/2017 



	  

	  

O pagamento das parcelas devem ser feito via depósito bancário, e será emitido um recibo após 
cada pagamento. Após o pagamento da última parcela é enviada a NFe e reembolso do valor de 
reserva. 
 

Serviços incluídos: 

•	  Curso de Mitologia Através das Lentes Arquetípicas - Grécia, com Luciana Aires Mesquita.   
•	  Hospedagem conforme categoria informada, com café da manhã    
•	  Transporte terrestre durante o circuito de programação (não inclui locomoção no tempo livre do roteiro)	  	  
•	  Transporte aéreo entre Atenas/Herakleio    
•	  Transporte marítimo entre Herakelio/Santorini    
•	  Acompanhamento do guia profissional em tour privado nas visitas aos sítios arqueológicos e museus  
•	  Refeições mencionadas no roteiro, sendo 4 almoços e 2 jantares (não inclui a bebida)    
•	  Entradas em todos os sítios arqueológicos e museus mencionados no roteiro    

 
Não incluído: 

• Vôos internacionais 
• Early check-in ou Late check-out 
• Upgrades de hotel ou apartamentos 
• Despesas pessoais tais como: lavanderia, telefonemas, internet, bebidas, entre outros 
• Visitas não citadas como inclusas 
• Refeições não citadas como inclusas 
• Gorjetas  
• Assistência médica de viagem  
• Qualquer item não citado acima como incluso 
 
Roteiro resumido: 

1°dia - 19/05/2018: Atenas   

2°dia - 20/05/2018: Atenas – visita guiada na Acrópoles . Tarde livre            

3°dia - 21/05/2018: Atenas - visita guiada no Museu da Acrópoles. Tarde livre            

4°dia - 22/05/2018: Atenas/Delfos – visita guiada em Elefsina, à caminho de Delfos 

5°dia - 23/05/2018: Delfos – visita guiada no sítio arqueológico e museu de Delfos   

6°dia - 24/05/2018: Delfos – dia livre 

7°dia - 25/05/2018: Delfos/Nafplio – visita guiada em Olympia, à caminho de Nafplio 

8°dia 26/05/2018: Nafplio – visita guiada em Micenas 

9°dia 27/05/2018: Nafplio/Sounio – visita guiada em Epidauro e Templo de Poseidon    

10°dia 28/05/2018: Sounio/Creta (trecho feito via aéreo) 

11°dia 29/05/2018: Herakleio – visita guiada ao Palácio de Knossos e Museu de Herakleio             

12°dia 30/05/2018: Herakleio – dia livre    

13°dia 31/05/2018: Herakleio/ Santorini (trecho feito via marítimo)    

14°dia 01/06/2018: Santorini - dia livre     

15°dia 02/06/2018: Santorini - dia livre. 



	  

	  

            
 
Importante: 
    
RESERVAS: Este é apenas orçamento prévio e nenhum serviço foi reservado.    
Sujeito a alteração de valor e disponibilidade no ato da concretização da reserva de cada item. Estes valores 
são para um grupo de no mínimo 10-12 pessoas. Acima deste número é possível que haja uma diminuição 
desses valores.   
 
CONVERSÃO DA MOEDA NO PAGAMENTO: Os	  valores	  equivalentes	  serão	  convertidos	  pelo	  Euro	  Turismo	  
Venda	  do	  dia	  do	  pagamento.	  Para	  consultar	  a	  taxa	  de	  câmbio,	  acesse:	  http://www.valor.com.br                 
 
VISTOS:	  Brasileiros	  estão	  isentos	  de	  visto	  para	  viajar	  a	  estes	  países.	  VACINAS:	  Não	  é	  necessária.	  	  
	  
PASSAPORTE:	  Validade	  mínima	  de	  6	  meses	  contados	  a	  partir	  da	  data	  final	  da	  viagem.	  	  
	  
SEGURO	  VIAGEM:	  É	  necessário	  que	  todos	  os	  brasileiros	  embarquem	  com	  o	  comprovante	  de	  seguro	  viagem	  
com	  cobertura	  mínima	  de	  EUR	  30.000,00	  englobando	  assistência	  médica/hospitalar	  e	  repatriação.	   


