Valor Desde referente a saída no dia 02/10/2021 em voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe “U” (bagagem de porão não incluída); transporte
aeroporto / hotel / aeroporto; 8 noites de alojamento em hotéis de categoria Económica 2* Superior ou 3* em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2
noites em Atenas (Athens Center Square ou similar); 3 noites em Mykonos (Gorgona Hotel, Pelican Town ou similar); 3 noites em Santorini (King Thiras Hotel ou
similar); ferry Atenas / Mykonos; hydrofoil Mykonos / Santorini; voo interno Santorini / Atenas (inclui 1 bagagem de 23kg); taxa de aeroporto, segurança e
combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens.
Serviços não incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente. Outros serviços não
mencionados no programa e extras de carácter pessoal.
Simulação efectuada a 14/12/2020.

Serviços incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe “U” (bagagem de porão não incluída); transporte aeroporto / hotel /
aeroporto; 8 noites de alojamento em hotéis de categoria selecionada em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2 noites em Atenas; 3 noites em Mykonos;
3 noites em Santorini; ferry Atenas / Mykonos; hydrofoil Mykonos / Santorini; voo interno Santorini / Atenas (inclui 1 bagagem de 23kg); taxa de aeroporto,
segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens.
Serviços não incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente. Outros serviços não
mencionados no programa e extras de carácter pessoal.
Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros
hotéis de categoria similar.

Serviços incluídos no Preço: voo Lisboa / Atenas / Lisboa com a Aegean em classe “U” (bagagem de porão não incluída); transporte aeroporto / hotel /
aeroporto; 8 noites de alojamento em hotéis de categoria selecionada em regime de alojamento e pequeno-almoço: 2 noites em Atenas; 3 noites em Mykonos;
3 noites em Santorini; ferry Atenas / Mykonos; hydrofoil Mykonos / Santorini; voo interno Santorini / Atenas (inclui 1 bagagem de 23kg); taxa de aeroporto,
segurança e combustível no valor de 52€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais); seguro multiviagens.
Serviços não incluídos no Preço: Taxa local dos hotéis entre 1,50€ e 4€ por noite e por quarto a ser paga diretamente pelo cliente. Outros serviços não
mencionados no programa e extras de carácter pessoal.
Os hotéis estão sujeitos à disponibilidade existente na altura da reserva. Caso os hotéis indicados estejam completos, poderão ser substituídos por outros
hotéis de categoria similar.

