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VIAGEM “AMANDO- TE EM SANTORINI” 

  O programa é operado durante o verão 11 Dias  -  10 Noites   

Quem não se ama não pode amar ninguém – William Shakespeare 

O  programa  inclui:  

 4 noites no hotel Costa Grand em Santorini 5 * ou similar em quarto standard

 Bebida e presente de boas vindas

 Dia inteiro “Sítio arqueológico de Akrotiri- Pyrgos - Vinícola” em regular 

 Caminhe com um assistente de língua inglesa em Firá com transfers regulares

 Cruzeiro caique com jantar incluído

 Transfer privativo de chegada de saída em Santorini 

 3 aulas de ioga e meditação de 70 mins

* Assistente de fala inglêsa e / ou espanhola na chegada

* Instrutor de Yoga que fala inglês

Maio-Outubro/Diariamente  

Itinerário: 

Dia 1. Chegada em Santorini 

Chegada, boas-vindas e transfer privativo ao seu hotel 

Tempo livre. 

Dia 2 "Visitas ao sítio arqueológico de Akrotiri - Pyr-

gos - Vinícola" 

Meditação da manhã 70 min. Aula de Hatha Ioga em 

ambientes fechados ou ao ar livre (dependendo do 

tempo). Café da manhã delicioso e saudável. A partir 

de aprox. 11h30 até o pôr do sol, aproveite do passeio 

de DIA COMPLETO "Sítio arqueológico de Akrotiri, Vila 

de Pyrgos, e Vinícola local". Primeiro você visitará o 

sítio arqueológico de Akrotiri e aprenderá sobre um 

dos mais importantes assentamentos pré-históricos da 

Grécia! O próximo ponto de interesse do passeio é a 

praia de Perívolos, onde você poderá nadar nas águas 

cristalinas ou desfrutar do seu almoço lá. O passeio 

continua com a montanha e o mosteiro de Profitis 

Elías! A seguir visite uma vinícola local para aprender 

tudo acerca disso, e experimente alguns dos melhores 

vinhos locais! 

Por último, mas não menos importante, está a cidade 

de Oia, onde você terá tempo livre para passear pela 

cidade e assistir o famoso pôr do sol.  

O passeio começará e acabará nos pontos de encontro 

do hotel.  

Dia 3, dia livre.  

Meditação da manhã 70 min. Aula de Hatha Ioga 

em ambientes fechados ou ao ar livre (dependendo 

do tempo). Café da manhã delicioso e saudável. 

Hora de relaxar, praia, piscina, spa, massagem ou 

qualquer outra atividade que você desejar (não 

incluído no preço).   À tarde, volta pela cidade de 

Firá. Caminhe com seu assistente especializado, 

que lhe mostrará os pontos turísticos da capital da 

ilha. 

Dia 4 -"Porto de Athiniós - Vulcão - Termas - Jantar 

Buffet - Pôr do Sol a bordo - Porto de Athiniós". 

Neste dia, teremos um momento de meditação 

sobre o amor próprio para aproveitar nossa tarde 

navegando por esta ilha mágica. 

70 min. Aula de Hatha Yoga em ambientes fechados 

ou ao ar livre (dependendo do tempo) 

Café da manhã delicioso e saudável. Tempo livre 

até a sua transferência do ponto de encontro da 

sua estadía para o porto de Athinios, para embarcar 

no barco de madeira de estilo tradicional "KAIKI". 

A primeira parada será na ilha de lava vulcânica 

"Nea Kameni". Você terá a oportunidade de ver a 

cratera ainda ativa. A seguir você navegará ao 

longo da rocha de lava para alcançar as fontes 

termais "Palea Kameni". Pare por 20 minutos (ao 

longo da costa), para nadar um pouco nas fontes 

termais, onde a temperatura da água varia entre 30 

e 35 graus Celsius. 

Navegaremos desde as crateras subaquáticas de 

Palia Kameni até a Ilha Thirassia, o navio ancorará 

perto da ilha e você terá tempo para relaxar e 

apreciar seu vinho. Jantar completo sera servido. 

Aprecie o azul infinito no famoso caldeirão de 

Santorini. O final do passeio chega ao pôr do sol. 

Após o pôr do sol, os ônibus estarão aguardando 

no porto de Athiniós para levá-lo de volta ao 

ponto em que a excursão começou.  

* Nenhum iate ou barco na Grécia tem a permis-

são de ancorar diretamente na praia. Seleciona-

mos os melhores lugares para nadar e mergulhar, 

o mais próximo possível da praia. O ingresso

para o vulcão NÃO está incluído.

Dia 5.-De volta para casa? Transfer em Santorini 

incluído. 

Café da manhã. O transfer privativo para o aero-

porto ou porto de Santorini está incluído no seu 

pacote. Você também tem a possibilidade de 

adicionar noites em Atenas ou em qualquer outro 

destino da Grécia que preferir (a um custo adi-

cional, não incluído no preço do pacote, teremos 

o maior prazer em ajudá-lo com tudo o que você 

precisar, para que sua estadía continue sendo um 

sonho tornado realidade.)
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“AMANDO-TE EM SANTORINI” 

As excursões incluídas podem variar de acordo com a temporada e a disponibilidade  

O programa NÃO inclui 
Nada que não esteja claramente especificado como incluído 
O ingresso do vulcão de 2,50 euros p.p. deve ser pago no sítio. 
Passagens aéreas ou barcos desde e para Santorini (podemos fazer uma cotação, bem 
como para qualquer outra extensão em Atenas ou outro destino grego). 
Novos impostos a serem pagos diretamente no hotel. 

 Notas: 

 As viagens NÃO incluem nada que não esteja claramente especificado como

incluído anteriormente

 Todos os hotéis utilizados nas viagens são os mencionados ou similares, depen-

dendo da disponibilidade no momento da solicitação da reserva.

  A disponibilidade e os preços dos programas serão proporcionados mediante 

solicitação.

  Os horários e os programas podem variar.

“Tudo começa e acaba na sua mente. 
 Aquilo ao qual você dá poder ... tem poder sobre você.” 

01/05/2021—18/05/2021 & 11 /10/2021—25/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 1977 1309 1185 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2401 1521 1379 

19/05/2021—05/06/2021 

06/06/2021—10/07/2021 & 21/09/2021—10/10/2021 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2697 1667 1509 

SINGLE DUPLO TRIPLO 

Preços  por pessoa 2925 1785 1547 

11/07/2021—20/09/2021 




