
FAMTUR PARA GRÉCIA  BY  
 

Todo Agente de Viagem deve comprovar com uma carta de sua agencia certificando que trabalha e/ou participa 
societariamente na mesma e nos enviar cópia da mesma e de seu cartão de visita com logo e dados da agencia e seu e-mail 

Sófocles “Só uma palavra nos liberta de todo o peso e da dor da 
vida: Essa palavra e o Amor”   
 
Inclui: 
√ 2 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã 

√ 3 noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã 

√ 3 noites de hospedagem em Santorini  com café da manhã 
√ Meio Dia de Visita de Atenas, Acrópole sem o museu em espanhol. 
√ Ingressos aos locais Arqueológicos nas excursões com guia 
√ Bilhete de barcos ferry Pireus – Mykonos - Santorini 
√ Bilhete de avião Santorini – Atenas   

(Ferry Rápido) 

√ Todos as transferências segundo o itinerário 
√ Impostos e Gorjetas no Cruzeiro 
√ Ira um Representante da MUNDOJVS desde São Paulo ,desde que tenhamos um mínimo de 15 
participantes, caso não atinja utilizemos nossos guias locais. 

04/10 ATHENAS. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel Categoria Exclusivo 4*. Acomodação . 
Itinerário: 

05/10 ATHENAS. Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da Acrópole. 
Resto do dia livre. 
06/10 ATHENAS - MYKONOS. Café da manhã no hotel. Transferência pela manhã ao Porto de Pireus para embarcar  
no ferry para a ilha de Mykonos.Na sua chegada á ilha, encontro com o nosso assistente e transferência ao 
seu hotel. Resto da tarde livre. 
07 e 08/10 MYKONOS. Café da manhã no hotel. Dias livres para desfrutar desta ilha famosa e sua ncomparável 
beleza: aproveite bem o sol, as praias e o  mar. Durante a noite aproveite bem da agitada e movimentada vida 
noturna desta ilha. 
09/10 MYKONOS - SANTORINI Café da manhã no hotel. Pela parte da manhã transferência ao Porto de Mykonos 
para embarcar no ferry para a ilha de Santorini. Na sua chegada a ilha, encontro com nosso assistente e 
transferência ao seu hotel. Resto da tarde livre. 
10 E 11 /10 SANTORINI Café da manhã no hotel. 2 dias livres nesta magnífica ilha. Admire a cidade de Fira com suas 
particularidades e suas casas com decoração única, suas ruas estreitas e cafeterias ao ar livre: todos estes elementos 
se apegam a fusão da estrutura vulcânica e montanhosa desta ilha. 
12/10 SANTORINI - ATHENAS - AEROPORTO. Café da manhã no hotel. Transferência na parte da manhã para o seu 
vôo e  regresso em Atenas. Uma vez em Atenas: embarque  e conexão para seu vôo internacional e retorno ao eu  
pais de origem. 
 
 
Voos: 
TURKISH AIRLINES 16 03/10 03:25h 03/10 22:00h SÃO PAULO(GRU) ISTAMBUL(IST) 
TURKISH AIRLINES 1841 04/10 00:50h 04/10 02:10h ISTAMBUL(IST) ATHENAS(ATH) 
TURKISH AIRLINES 1844 12/10 22:25h 12/10 23:55h ATHENAS(ATH) ISTAMBUL(IST) 
TURKISH AIRLINES 15 13/10 09:30h 13/10 16:55h ISTAMBUL(IST) SÃO PAULO(GRU) 
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Preços em   OS por pessoa. 

 

AGENTE DE 
VIAGENS E ACTE 

 

Passageiro Normal 
acte Consulte? 

 
Triplo Duplo Individual 

 
Triplo Duplo Individual 

Tour HOMERO √ √ √ 
 

√ √ √ 
Ferry Rápido √ √ √ 

 
√ √ √ 

Impostos e gorjetas Cruzeiro √ √ √ 
 

√ √ √ 
3 Excursões Grátis √ √ √ 

 
√ √ √ 

Pacote de bebidas √ √ √ 
 

√ √ √ 
GTA SEGURO FULL √ √ √ 

 
√ √ √ 

IRFF √ √ √ 
 

√ √ √ 

Aéreo √ √ √ 
 

√ √ √ 

Preços em  os € € € 
 

€ € € 
A VISTA 2.176,   2.299,   2.777,     2.856,   3.102,   3.979, 
Entrada 20% 435,20   459,80   555,40 

 
  571,20   620,40   795,80 

Taxa de embarque   80,82   80,82   80,82 
 

  80,82   80,82   80,82 
5 Parcelas de 361,90   383,55   467,68 

 
  479,98   523,28   677,63 

9 Parcelas de 222,44   235,01   222,79 
 

  291,95   317,09   406,74 
12 Parcelas de 174,08   183,92   174,36 

 
  228,48   248,16   318,32 
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FICHA DE INSCRIÇÃO FAMTUR GRÉCIA 
Favor preencher todos os campos. 

AGENTE DE TURISMO 

Nome do 
Programa 

Homero 
 

Sófocles 
 

Hipatia 
 

Nome Completo:  
Numero do CPF: 
Nacionalidade: 
Data de Nascimento: 
Passaporte Brasileiro Numero: 
Data da Emissão do Passaporte:                                                                           
Valido até: 
Endereço: 
Cidade:                                                    Estado 
Tel.:                                                          e-mail: 
Nome da Agencia: 
Cargo:  
Endereço: 
Cidade:                                                Estado:                                                        
CEP: 
e-mail:                                                          Tel.: 
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ACOMPANHANTE DE AGENTE DE TURISMO 

PAGINA 2 

ACOMPANHANTE DE AGENTE DE TURISMO 

Nome do 
Programa 

Homero 
 

Sófocles 
 

Hipatia 
 

Nome Completo:  
Numero do CPF: 
Nacionalidade: 
Data de Nascimento: 
Passaporte Brasileiro Numero: 
Data da Emissão do Passaporte:                                                                           
Valido até: 
Endereço: 
Cidade:                                                    Estado 
Tel.:                                                          e-mail: 
Nome da Agencia: 
Cargo:  
Endereço: 
Cidade:                                                Estado:                                                        
CEP: 
e-mail:                                                          Tel.: 
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Plano: FULL 
Inicio da Viagem Fim da Viagem Dias Destino No. de Passageiros 
       BENEFICIOS E SERVIÇOS  LIMITES DE COBERTURAS  
Assistência Médica por Acidente (por evento)  US$60.000,00  
Orientação e direcionamento a rede de atendimento médico.  incluído  
Cobertura de Gravidez  sim  
Assistência Médica por Enfermidade (por evento)  US$60.000,00  
Disponibilizar a Central Operativa 24 horas.  incluído  
Assistência Médica para Preexistência (até 85 anos)  US$60.000,00  
Assistência Médica para Preexistência (maiores de 85 anos)  US$1.000,00  
Orientação no caso de bagagens extraviadas.  incluído  
Assistência Odontológica  US$800,00  
Fisioterapia (prescrição médica)  US$600,00  
Auxilio na localização de bagagem extraviada.  incluído  
Assistência Farmacêutica (por evento)  US$800,00  
Orientação em caso de perda de documentos.  incluído  
Cobertura Para Prática De Esportes De Lazer  US$6.000,00  
Orientação para transferência de pagamento de fiança judicial.  incluído  
Extensão de Internação Hospitalar  05 dias  
Traslados Gratuitos em Emergência  SIM  
Orientação nos procedimentos para reembolso de despesas.  incluído  
Assistência Jurídica  US$10.000,00  
Assistência de Fiança Judicial  US$10.000,00  
Interrupção De Viagem  US$1.000,00  
Serviços Não Usufruído Por Interrupção De Viagem  US$200,00  
reembolso de gastos por demora de bagagem  US$600,00  
Reembolso de gastos por reparo de mala danificada  US$130,00  
Seguro de Bagagem (suplementar) até  US$1.200,00  
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)  US$800,00(total)  
Cancelamento de Viagem Plus Reason  US$1.500,00  
Transmissão de mensagens Urgentes  incluído  
Repatriação Sanitária  US$60.000,00  
Repatriação por Morte  US$60.000,00  
Acompanhamento de Menor (Classe Econômica)  SIM  
Acompanhamento de Idoso (Classe Econômica)  SIM  
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar (C.Econôm.)  SIM  
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)  US$600,00 (total)  
Garantia de Viagem de Regresso (classe econômica)  SIM  
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo  US$600,00  
Seguro de Vida por Morte Acidental  R$100.000,00  
Seguro p/ Invalidez Permanente  R$100.000,00  

Plano FULL  

LIMITE DE IDADE - de 76 a 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% 
somente no benefício médico. 
DIA ADICIONAL - dias adicionais a US$ 6,60 à partir de 10 dias. 
GTA Coberturas 
SOMPO SEGUROS - garantidos pela apólice nº 6916000005 e Proc SUSEP 15414,900421/2016-13 - Seguro de Vida por morte 
acidental :14 a 80 anos, terão 100% (cem por cento) de cobertura do seguro, com idade superior a 80 anos, terão redução de 50% 
(cinquenta por cento) na cobertura do seguro.  

 


