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Esta não é apenas uma viagem para a Grécia, mas uma imersão no mundo grego antigo. 

Nosso roteiro foi elaborado com cuidado e carinho, priorizando locais muito especiais que, 

embora já estejam no imaginário dos viajantes, serão abordados por um viés cultural único e 

envolvente. A viagem terá o acompanhamento de Cristina Franciscato, doutora em literatura 

grega antiga (FFLCH-USP), que convidará os participantes a aventurarem-se no fascinante 

universo helênico: sua história, seus mitos, e onde esses âmbitos se encontram e se 

completam. Belas e intrigantes narrativas serão contadas “in loco", como se tudo ganhasse 

vida novamente: a atuação dos deuses, aventuras e façanhas de heróis, grandes feitos 

humanos, dizeres de filósofos e poetas. Das incomparáveis obras de arte, encontradas nos 

museus, à inefável poesia das ruínas, nos sítios arqueológicos, é impossível não se emocionar 

com o legado da Grécia. 

 

Roteiro resumido (viagem principal) 

 
  1º dia – 16/06/2019 – São Paulo - Atenas  

  2º dia – 17/06/2019 – Chegada em Atenas 

  3º dia – 18/06/2019 – Atenas 

  4º dia – 19/06/2019 – Atenas 

  5º dia – 20/06/2019 – Atenas – Vravrona – Cabo Sounion - Atenas 

  6º dia – 21/06/2019 - Atenas – Eleusis – Corinto – Náuplia 

  7º dia – 22/06/2019 – Náuplia - Micenas – Epidauro – Náuplia 

  8º dia – 23/06/2019 – Náuplia 

  9º dia – 24/06/2019 – Náuplia – Olímpia 

10º dia – 25/06/2019 – Olímpia – Delfos 

11º dia – 26/06/2019 – Delfos 

12º dia – 27/06/2019 – Delfos – Tebas – Atenas 

13º dia – 28/06/2019 – Atenas – Retorno à São Paulo 

14º dia – 29/06/2019 – Chegada em São Paulo 

 

Especialista Cristina Rodrigues Franciscato 

 
Jornalista, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Literatura Grega 

Antiga pela FFLCH-USP. Tradutora da tragédia Héracles de Eurípides (Palas 

Athena, 2003); coautora dos livros: Estudos Sobre o Teatro Antigo (Alameda, 

2010) e A Representação dos Deuses e do Sagrado no Teatro Greco-Latino 

(Humanitas, 2013). Membro Pesquisador do grupo “Estudos sobre Teatro 

Antigo” (USP/ CNPQ). Membro da SBEC - Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. 



                         
 

 

 

Roteiro detalhado (viagem principal) 

 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 – 16/06/19 | São Paulo – Atenas (-/-/-) 

Apresentação no aeroporto em São Paulo com 3 horas de antecedência para embarque com 

destino a Atenas.  

 

Dia 2 - 17/06/19 | Chegada em Atenas (-/-/J) 

Chegada ao aeroporto de Atenas. Em seguida, transfer ao hotel e restante do dia livre. À noite, 

jantar de boas-vindas no hotel. 

 

Dia 3 - 18/06/19 | Atenas (C/A/-) 

Dedicaremos o dia às principais atrações de Atenas e, entre elas, as ruínas monumentais do 

Santuário de Zeus, considerado o templo mais imponente da antiguidade dedicado ao deus. 

O ponto alto de nosso passeio será a Acrópole, antigo centro religioso grego, onde se 

encontra o imponente Parthenon, templo dedicado à deusa Palas Athena, símbolo do apogeu 



                         
 

ateniense e da arquitetura grega clássica. À tarde, visita ao Museu da Acrópole, que contém 

algumas masterpieces dos períodos arcaico e clássico. Retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 4 – 19/06/19 | Atenas (C/A/-) 

Neste dia visitaremos o Teatro de Dioniso, berço da dramaturgia ocidental, e conheceremos 

a Ágora, importante centro da vida social, política e comercial de Atenas na antiguidade. Local 

de encontros e debates políticos, sua atmosfera nos remete aos tempos em que Sócrates ali 

conversava com seus discípulos. À tarde, visita ao Museu Arqueológico Nacional, onde 

apreciaremos parte do fantástico legado cultural da Grécia Antiga, percorrendo os caminhos da 

arte desde a idade do bronze até os períodos helenístico e romano. Retorno ao hotel e 

pernoite. 

 

Dia 5 - 20/06/19 | Atenas – Vravrona – Cabo Sounion - Atenas (C/A/-) 

Após o café da manhã, seguiremos para visita ao sítio arqueológico de Vravrona, local onde 

se encontra o antigo Santuário de Ártemis, o mais importante local de culto à deusa na Ática. 

Ali, meninas eram consagradas a Ártemis durante o período em que se preparavam para os 

rituais de passagem da infância à puberdade e posterior vida adulta. Visitaremos também o 

novo museu local. Mais tarde, continuaremos até o Cabo Sounion, local onde se encontram 

as ruínas do antigo templo dedicado a Posêidon. O local tem vistas deslumbrantes do mar 

Egeu, lugar ideal para curtir o final da tarde e ver o pôr do sol. Após o passeio, retorno a 

Atenas. 

 

Dia 6 - 21/06/19 | Atenas – Eleusis – Corinto - Náuplia (C/A/J) 

Após o café da manhã, deixaremos Atenas com destino a Náuplia. No caminho, pararemos em 

Elêusis, cidade natal de Ésquilo, o maior dramaturgo clássico. Conheceremos o sítio 

arqueológico onde eram celebrados os famosos “Mistérios de Elêusis”, ritos em honra às 

deusas Deméter e Perséfone. De Elêusis passaremos por Corinto, com visita ao canal e às 

ruínas da antiga cidade, onde São Paulo falou aos Coríntios. No final da tarde, chegaremos à 

agradável cidade portuária de Náuplia, primeira capital da Grécia moderna. 

 

Dia 7 - 22/06/19 | Náuplia - Micenas – Epidauro - Náuplia (C/A/J) 

De manhã, visita a Micenas, antiga cidade da época do bronze, com suas muralhas ciclópicas 

e a famosa “Porta dos Leões”. Pátria de Agamêmnon, comandante dos gregos na guerra de 

Tróia, Micenas remete-nos ao mundo da poesia homérica e da Tragédia grega. No local, 

visitaremos também o chamado Tesouro de Atreu, monumento funerário da Idade do Bronze. 

À tarde visitaremos Epidauro, pequena cidade conhecida por seu grandioso Teatro, que tinha 

capacidade de 14 mil espectadores e é um dos mais bem conservados da antiguidade. 

Conheceremos também o Santuário dedicado a Asclépio, deus da medicina e filho de Apolo. 

Após a visita, retorno a Náuplia. 



                         
 

 

Dia 8 - 23/06/19 | Náuplia (C/-/J) 

Café da manhã no hotel e dia livre para aproveitar a cidade de Náuplia. 

 

Dia 9 - 24/06/19 | Náuplia – Olímpia (C/A/J) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, partiremos de Náuplia com destino a Olímpia, berço dos 

jogos Olímpicos (776 a.C.), onde visitaremos um dos santuários mais celebrados da Grécia 

Antiga e no qual a cada quatro anos eram realizados os jogos em homenagem a Zeus. Ali é 

possível caminhar pelo antigo estádio, onde os atletas treinavam e corriam. Encontraremos 

também as ruínas do Templo de Zeus, em que ficava uma das Sete Maravilhas do mundo 

Antigo: a monumental estátua de Zeus, feita em ouro e marfim por Fídias. No santuário 

encontra-se também o antigo altar do Templo de Hera, onde atualmente se acende a tocha 

olímpica. Após a visita, acomodação no hotel e pernoite. 

 

Dia 10 - 25/06/19 | Olímpia – Delfos (C/A/J) 

Pela manhã, visitaremos o Museu Arqueológico de Olímpia, que abriga, entre outras peças 

famosas, as esculturas que adornavam os frontões do templo de Zeus, a belíssima estátua de 

Hermes de Praxiteles, a estátua de terracota de Zeus raptando Ganimedes, coleções de bronze 

e vários objetos que fizeram parte das olimpíadas. À tarde partiremos para Delfos, pequeno 

vilarejo incrustado no Monte Parnaso, outrora sede do oráculo mais famoso da Grécia. Lá, 

Apolo revelava aos mortais, através da sacerdotisa Pítia, os desígnios de Zeus. Na chegada, 

visitaremos o encantador Santuário de Apolo. Acomodação em hotel e pernoite. 

 



                         
 

Dia 11 - 26/06/19 | Delfos (C/A/J) 

Pela manhã, visita ao Museu Arqueológico de Delfos, que exibe peças relacionadas à 

história do antigo Santuário em diferentes períodos. Em seguida, subiremos o Monte Parnaso 

para conhecer a Gruta Corícia, antigo lugar de culto do deus Pã e das Ninfas. O passeio inclui 

uma agradável caminhada (cerca de 1 hora) em direção à gruta. Ao retornarmos, 

almoçaremos em taverna típica da região. À tarde, passaremos pela pitoresca cidadezinha de 

Arachova, próxima a Delfos e aos pés do Monte Parnasso. Além de aproveitarmos sua linda 

paisagem montanhosa, há a possibilidade de fazer compras de artigos típicos da região. 

 

Dia 12 - 27/06/19 | Delfos – Tebas – Atenas (C/A/J) 

Após o café da manhã, deixaremos Delfos e retornaremos à cidade de Atenas. No caminho, 

visitaremos o novo e fantástico museu de Tebas, cidade natal dos heróis míticos Édipo e 

Héracles, além do grande poeta lírico, Píndaro. Continuaremos até Atenas, onde faremos check 

in no hotel e teremos o restante do dia livre para curtir um pouco mais a cidade. 

 

Dia 13 - 28/06/19 | Atenas – Retorno a São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer ao Aeroporto de Atenas para 

embarque em voo de retorno à São Paulo. 

 

Dia 14 - 29/06/19 | Chegada em São Paulo (-/-/-) 

 

Hospedagem 

 
Atenas | NJV Athens Plaza Hotel ou similar 

https://www.njvathensplaza.gr/en/default.html 

Categoria 5 estrelas | standard 

 

Náuplia | Amphitryon Hotel ou similar 

http://amphitryon.gr/ 

Categoria 5 estrelas | standard 

 

Olímpia | Hotel Europa ou similar 

http://www.hoteleuropa.gr/index.php?language=en 

Categoria 4 estrelas | standard 

 

Delfos | Kastalia Boutique Hotel ou similar 

http://www.kastaliahotel.gr/ 

Categoria 4 estrelas | standard 

https://www.njvathensplaza.gr/en/default.html
http://amphitryon.gr/
http://www.hoteleuropa.gr/index.php?language=en
http://www.kastaliahotel.gr/


                         
 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em Euros (€) por pessoa 

Grupos a partir de 15 pessoas: 

 

 

 

OPCIONAL 

€ 180,00 euros adicionais por pessoa em quarto TWIN ou DUPLO para DELUXE ROOM durante 

estadia em Atenas 

€ 340 Euros adicionais por pessoa em quarto SINGLE para DELUXE ROOM durante estadia em 

Atenas 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque. 

Taxas, impostos e opcionais, serão pagos juntamente com a entrada 

Valor (a vista) Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo € 5.650,00
Entrada € 2.075,00 + 5 x € 775,00

(total € 5.950,00)
€ 250,00

Quarto single € 6.995,00
Entrada € 2.590,00 + 5 x € 955,00

(total € 7.365,00)
€ 310,00



                         
 

Para solicitar reserva | € 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 15/02/2019 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento da Especialista Cristina Rodrigues Franciscato; 

Acompanhamento da Guia local especializada Angelika; 

Acompanhamento de anfitrião Latitudes; 

Hospedagem nos hotéis citados acima (ou similares), incluindo café da manhã; 

Meia-pensão (Café da manhã e Jantar) nas cidades de Náuplia, Olímpia e Delfos; 

Jantar de boas-vindas em Atenas para o grupo; 

Jantar de despedida em Atenas para o grupo; 

Refeições citadas no roteiro de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, 

A=almoço, J=jantar); 

Entrada aos locais de acordo com o programa acima; 

Transfer IN e OUT para o grupo.  

Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte–nos sobre preço suplementar para transfer 

privativo. 

 

- NÃO INCLUI 

Vistos; 

Voos internacionais ou domésticos no Brasil; 

Upgrade de Hotel e/ou apartamentos; 

Early check-in ou late check-out nos hotéis; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Carregadores de malas (exceto no hotel em Atenas); 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Despesas pessoais tais como: Lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre outros; 

Seguro de viagem (Altamente recomendado. Consulte-nos sobre as opções disponíveis). 

Qualquer item não citado acima como incluso; 

 



                         
 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional (sugerida) 

 

 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Brasileiros não necessitam de visto para viagens a turismo por até 90 dias. 

Vacinas | Não há exigência de qualquer vacina para nacionais brasileiros. 

Passaporte | Com validade mínima de 3 meses contados a partir da data final da viagem. 

Seguro | É necessário que todos os brasileiros embarquem com o comprovante de seguro 

viagem com cobertura mínima de EUR 30.000,00 englobando assistência médica/hospitalar e 

repatriação. 

 

Cia Aérea Voo Origem Destino Saída Hora Chegada Hora Tempo

Sw iss 93 SP, Guarulhos Zurich 16/jun 18:10 17/jun 10:30 11h20

Sw iss 1838 Zurich Athenas 17/jun 13:20 17/jun 17:00 02h40

Sw iss 1839 Athenas Zurich 28/jun 17:50 28/jun 19:35 02h45

Sw iss 92 Zurich SP, Guarulhos 28/jun 22:40 29/jun 05:30 11h50



                         
 

 

Roteiro resumido (extensão ao Chipre) 
 

 

13º dia – 28/06/2019 – Atenas – Nicósia 

14º dia – 29/06/2019 – Nicósia 

15º dia – 30/06/2019 – Nicósia – Região de Troödos – Paphos 

16º dia – 01/07/2019 – Paphos 

17º dia – 02/07/2019 – Paphos 

18º dia – 03/07/2019 – Paphos 

19º dia – 04/07/2019 – Paphos – Retorno à São Paulo 

20º dia – 05/07/2019 – Chegada em São Paulo 

 

 

Roteiro detalhado (extensão) 

 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 



                         
 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 13 - 28/06/19 | Atenas – Nicósia (C/-/J) 

Chegada à ilha e transfer para o hotel. À noite, um belo jantar de chegada à ilha de Afrodite 

nos espera! Pernoite no hotel. 

 

Dia 14 - 29/06/19 | Nicósia (C/A/-) 

Explorando Nicósia! Neste dia, após o café da manhã, conheceremos Nicósia e seus arredores. 

Nicósia, ou Lefkosia, fica mais ou menos no centro da ilha, com uma rica história que pode ser 

rastreada até a Idade do Bronze. Mas esta cidade tem outro atrativo, do ponto de vista 

geopolítico. Nicósia é a ultima grande capital dividida entre dois países: a Turquia, que 

controla o norte da ilha, e a Grécia, que controla o sul. A cidade combina o passado histórico 

com a agitação de uma cidade moderna. O coração está protegido pelas muralhas venezianas 

do século XVI, uma região repleta de museus, igrejas antigas e prédios medievais que 

preservam uma atmosfera nostálgica. O famoso Portão de Famagusta orgulhosamente 

resguarda a cidade antiga da invasão da cidade moderna. Visitaremos o museu arqueológico 

com sua fascinante coleção de antiguidades cipriotas e tesouros desde a era neolítica até o 

início do período bizantino. 

De lá, iremos até a catedral de São João Evangelista para observar as pinturas-murais do 

século XVIII. No distrito de Laiki Geitonia, passearemos por suas ruas pavimentadas, incluindo 

a mais pitoresca delas: Ledras street. Almoço na cidade antiga. Após o almoço, visitaremos a 

parte norte, sob domínio turco, iniciando com uma visita a Ayia Sophia. Construída em 1209, 

assemelha-se às famosas catedrais medievais da França, mas foi convertida na Mesquita 

Selimiye. No final da tarde, retornaremos ao hotel. 

 

Dia 15 - 30/06/19 | Nicósia – Região de Troödos - Paphos (C/A/-) 

Após o café da manhã, seguiremos para um passeio de dia inteiro pelas montanhas. 

Visitaremos as Montanhas Troodos e, nelas, o Mosteiro de Kykkos e a vila de Omodos, onde 

estão localizadas algumas das mais importantes Igrejas Bizantinas, todas consideradas 

patrimônio cultural mundial pela UNESCO. Seguindo através da floresta e aldeias de Troodos, 

chegaremos para a visita ao famoso e rico Mosteiro de Kykkos, fundado em 1100 e dedicado 

à Virgem Maria. Ele possui um dos três ícones sobreviventes atribuídos a São Lucas. O Museu 

é parte integrante do mosteiro e abriga uma inestimável coleção de ícones, manuscritos e 

antiguidades cipriotas. Almoço no local. À tarde conheceremos Omodos, uma tradicional 

aldeia produtora de vinho cipriota, que já foi propriedade de Sir John De Brie, Príncipe da 

Galiléia. A vila também é famosa pelo seu Mosteiro da Santa Cruz, em frente à praça 

pavimentada de pedra. Segundo a lenda, Santa Helena (mãe de Constantino, primeiro 

imperador Romano Cristão) desembarcou em Chipre antes de seu retorno da Terra Santa e 



                         
 

construiu vários mosteiros, sendo um deles o da Santa Cruz. Nele, ela teria deixado um 

fragmento da cruz sagrada e um pedaço da corda com a qual Cristo estava preso a ela. No 

final da tarde viajaremos para Paphos. Jantar livre e pernoite no hotel. 

 

Dia 16 - 01/07/19 | Paphos (C/A/-) 

Em busca de Afrodite! Após o café da manhã, seguiremos para o antigo Reino de Kourion, 

localizado em um dos locais mais espetaculares da ilha, com extensas ruínas arqueológicas, 

incluindo mosaicos bem preservados. Seu teatro greco-romano, construído no século II a.C., é 

famoso por estar de frente ao Mar Mediterrâneo. Totalmente restaurado, o teatro é hoje usado 

para apresentações musicais e teatrais. O local também é conhecido por seus pisos de 

mosaicos bem preservados. Continuaremos até Amathus, um dos dois grandes locais 

dedicados a Afrodite, onde restos de santuários e templos da deusa ainda podem ser vistos. A 

deusa cipriota provavelmente foi cultuada na acrópole da cidade desde o século XI. a.C. Nosso 

passeio nos levará ao castelo medieval de Limassol, onde, segundo a tradição, depois de 

conquistar a ilha em 1192, o Rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra casou-se com a 

Princesa Berengária de Navarra em sua pequena capela. Almoço em restaurante local. Na volta 

para Paphos, visitaremos o local de nascimento da deusa do amor, o chamado Rochedo de 

Afrodite. Finalizaremos nosso dia seguindo os passos de Afrodite até seu templo no 

Palaipaphos (Kouklia), Patrimônio da Humanidade. Palaipaphos foi um dos centros de 

peregrinação mais celebrados do mundo grego antigo e remonta ao século XII a.C. No final da 

tarde, retornaremos ao hotel em Paphos. Jantar livre. 

 

Dia 17 - 02/07/19 | Paphos (C/A/-) 

Um convite de Poseidon. Após o café da manhã faremos uma navegação ao longo da linha 

costeira, serpenteando-a através das águas azul-cristalinas por penhascos rochosos, grutas 

escondidas e baías paradisíacas. Teremos a chance de nadar, mergulhar ou simplesmente 

relaxar a bordo, aproveitando ao máximo este passeio pelas águas do mediterrâneo. Almoço 

será servido a bordo, assim como drinks e bebidas refrescantes. Retorno ao hotel e tarde livre. 

 

Dia 18 - 03/07/19 | Paphos (C/A/J) 

Paphos é Patrimônio da Unesco e um importante centro cultural do mediterrâneo. Após o café 

da manhã, visitaremos as Tumbas dos Reis, um antigo monumento helenístico datado do 

século IV a.C. São cavernas funerárias esculpidas no leito rochoso da colina e decoradas com 

colunas dóricas e capitéis. Visitaremos a Igreja de Panayia Chrysopolitissa, construída no 

século XIII sobre as ruínas da maior basílica bizantina da ilha. Dentro do complexo pode-se ver 

o pilar de São Paulo, onde o santo teria sido açoitado antes de converter o então governador 

romano, Sérgio Paulo, ao cristianismo. Almoço em restaurante local. 

Após o almoço, restante da tarde livre para desfrutar das instalações do hotel ou explorar a 

cidade por conta própria. À noite, teremos o jantar de despedida. 



                         
 

 

Dia 19 - 04/07/19 | Paphos – Retorno à São Paulo (C/-/-) 

Após o café da manhã, em horário combinado, partiremos de Paphos em direção ao aeroporto 

e de lá seguiremos em viagem de retorno ao Brasil. 

 

Dia 20 - 05/07/19 | Chegada em São Paulo (-/-/-) 

 

Hospedagem 

 
Nicósia | Hilton Park Nicosia ou similar 

https://www3.hilton.com/en/hotels/cyprus/hilton-park-nicosia-NICLEHI/index.html 

Categoria 4 estrelas | executive room 

 

Paphos | Almyra Hotel ou similar 

https://www.almyra.com/ 

Categoria 5 estrelas | standard 

https://www3.hilton.com/en/hotels/cyprus/hilton-park-nicosia-NICLEHI/index.html
https://www.almyra.com/


                         
 

Valores 

 
Parte terrestre | Em euros (€) por pessoa 

Grupo a partir de 7 pessoas: 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | € 500,00 por pessoa  

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento da Especialista Cristina Rodrigues Franciscato; 

Acompanhamento de anfitrião Latitudes; 

Acompanhamento de guia local durante os passeios turísticos; 

Hospedagem nos hotéis citados acima (ou similares), incluindo café da manhã; 

Refeições citadas no roteiro de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, 

A=almoço, J=jantar); 

Entrada aos locais de acordo com o programa acima; 

Transfer IN e OUT para o grupo.  

Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte–nos sobre preço suplementar para transfer 

privativo. 

 

- NÃO INCLUI 

Vistos; 

Voos internacionais ou domésticos no Brasil; 

Upgrade de Hotel e/ou apartamentos; 

Early check-in ou late check-out nos hotéis; 

Visitas não citadas como inclusas; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Despesas pessoais tais como: Lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre outros; 

Valor (a vista) Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo € 3.125,00
Entrada € 1.140,00 + 5 x € 430,00

(total € 3.290,00)
€ 140,00

Quarto single € 4.230,00
Entrada € 1.555,00 + 5 x € 580,00

(total € 4.455,00)
€ 190,00



                         
 

Seguro de viagem (Altamente recomendado. Consulte-nos sobre as opções disponíveis). 

Qualquer item não citado acima como incluso; 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional + voos para Chipre (sugerida) 

 

Cia Aérea Voo Origem Destino Saída Hora Chegada Hora 

Aegean 7904 Athenas Larnaca 28/jun 13:15 28/jun 14:55 

Aegean 7903 Larnaca Athenas 04/jul 10:40 04/ju 12:25 

 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

Documentos necessários 
 

 

Vistos | Brasileiros não necessitam de visto para viagens a turismo, por até 90 dias. 

Vacinas | Não há exigência de qualquer vacina para nacionais brasileiros. 

Passaporte | com validade mínima de 3 meses contados a partir da data final da viagem. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 

 

Cia Aérea Voo Origem Destino Saída Hora Chegada Hora Tempo

Sw iss 93 SP, Guarulhos Zurich 16/jun 18:10 17/jun 10:30 11h20

Sw iss 1838 Zurich Athenas 17/jun 13:20 17/jun 17:00 02h40

Sw iss 1839 Athenas Zurich 04/jul 17:50 04/jul 19:35 02h45

Sw iss 92 Zurich SP, Guarulhos 04/jul 22:40 05/jul 05:30 11h50


