
desde*

721
euros

Mykonos & Santorini
[5029] Mykonos & Santorini

6 dias / 5 noites

1 de abril a 31 de outubro 2022

[DESTAQUE NA OFERTA]

RESUMO DE CONDIÇÕES:
Incluindo: Viagem de avião Porto ou Lisboa /Mykonos - Santorini / Lisboa ou Porto , ambos percursos via uma ou mais cidades de escala, em voos da Aegean Airlines, Ibéria, Lufthansa ou 
Vueling em classe económica; Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível (de acordo com a sua simulação no nosso sistema online de reserva de pacotes, valor sujeito a reconfirmação 
na emissão de bilhetes); Transfer Aeroporto / Hotel / porto em Mykonos; Transfer Regular porto / hotel / aeroporto em Santorini; Ferry rápido Mykonos/Santorini; Estadia de 3 noites em 
Mykonos no hotel e regime selecionado; Estadia de 2 noites em Santorini no hotel e regime selecionado; Todas as Taxas de Hoteleiras, de Turismo, Serviço e IVA; Seguro Multiviagens.
Condições gerais de cancelamento: Informação disponibilizada antes de concluir a reserva.
Sinalização: Informação disponibilizada antes de concluir a reserva.
Preço desde 721 euros: preço por pessoa em quarto duplo Promo Annex Building no Petinos Hotel 4* em Mykonos e em duplo Promo no Hotel 
Imperial Med 4* em Santorini, com partida de 19 a 24 de outubro de 2022, 3 noites em Mykonos e 2 noites em Santorini em regime de alojamento e 
pequeno almoço.
Produto 5029 | Lugares limitados | Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | Informações e reservas no seu Agente de Viagens.

Data de impressão: 3 de dezembro de 2021
programa operado por

www.viajartours.pt  | Viajar Tours | sede: R. Damião de Góis, 9 s/l 4050-225 Porto | RNAVT nº 2146
Capital Social 250.000 Euros | Reg. C.R.C. Porto Nº 06513 | NIF: 503542016

> partidas diárias de Lisboa ou Porto
> possibilidade de adicionar noites 
extra

especial
Grécia


