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 DIONISIO 
  O programa é operado durante o verão 10 Dias  -  09 Noites   

“A história é filosofia, com exemplos” 
O Programa Inclui: 

 3 noites de hospedagem em Atenas com café da manhã

 3 noites de hospedagem em Cefalonia com café da manhã**

 3 noites de hospedagem em Zakynthos com café da manhã **

 Meio Dia Visita de Atenas, Acrópole e visita ao Museu Da Acropole

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia

 Bilhetes de navios ferry Cefalônia-Zakynthos 

 Bilhetes de avião  Atenas –Cefalônia /Zakynthos –Atenas 

 Todas as transferências segundo o itinerário

Maio-Outubro/Diariamente  

Itinerário: 

Dia 1: Atenas 

Chegada em Atenas, encontro com nosso assistente e transferência ao seu 

hotel. Resto do dia livre. 

Dia 2: Atena 

Visita panorâmica da cidade de Atenas incluindo a visita da Acrópole e o 

novo museu  da Acrópole. Resto do dia livre. 

Dia 3 – Atenas - Cefalônia 
Transferência ao aeroporto de Atenas para pegar o vôo em direção 
 a ilha de Cefalonia. Chegada  e transferência ao hotel. Resto do dia livre. 

Dias 4 & 5:  Cefalônia 
 Disfrute de dois dias inteiros na maior ilha do mar Jônico e a sua incompa-
ravel beleza. Terá oportunidade de aproveitar a beleza das  
praias , explorar a cidade de Argostoli, a pitoresco povoado de Assos, e a 
vila cosmopolita de Fiskardo. Cefalônia e também conhecida pela sua gas-
tronomia local.   

Dia 6: Cefalônia - Zakynthos  
Transferência ao porto de Cefalônia para embarcar no ferry em direção 
a ilha de Zakynthos. Na chegada, transferência ao hotel . Resto de dia livre.  

Dia 7 & 8 : Zakynthos 
Terá dois dias inteiros para usufruir da magnifica ilha de Zakynthos. Oportunidade para 
explorar a ilha com as suas praias de águas azuis turquesa como por exemplo a famosa 
Praia Navagio, conhecido lugar de um naufrágio do ano 1980 numa baia que se aninha 
entre falésias   

Dia 9: Zakynthos – Atenas  
Transferência ao aeroporto de Zakynthos para o vôo  em direção a Atenas . Chegando, 
transferência para o hotel, e hospedagem por uma noite. Resto do dia livre.  

Dia 10: Atenas - Aeroporto 
Transferência do hotel ao aeroporto de Atenas para o vôo de partida.  
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DIONISIO VALORES 

*Passagens aéreas para os voos locais  podem ter um suplemento 
no caso que temos que mudar os voos que temos disponiveis para o 
pacote para um voo diferente que precisa o cliente
** Nas ilhas de Kefalonia e Zakynthos, os traslados são em inglês

01/05/2021—25/05/2021 26/05/2021—10/07/2021 & 01/09/2021—30/09/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2375 1620 1420 

EXCLUSIVO 2995 1830 1635 

VIP 3790 2335 1975 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2505 1705 1485 

EXCLUSIVO 3390 1995 1805 

VIP 4325 2595 2230 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2670 1805 1555 

EXCLUSIVO 3545 2095 1905 

VIP 4695 2795 2395 

11/07/2021—31/08/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

COMFORT 2375 1620 1420 

EXCLUSIVO 3245 1935 1735 

VIP 3820 2335 1975 

01/10/2021—15/10/2021 




