
 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adormeça e acorde no 

paraíso! 

Soberbo, fantástico e paradisíaco! Esta é provavelmente 

a melhor maneira de descrever o hotel Katikies, um 

luxuoso hotel de 5*, e um Leading Hotel of the World. 

Debruçado sobre os penhascos de Oia, com vista para as 

deslumbrantes águas azuis do Mar Egeu, o Katikies Hotel 

conta com duas lindíssimas piscinas, jacuzzis, um 

restaurante com um belíssimo terraço privado, e o título 

do melhor hotel de Santorini. E não se deixe enganar: as 

fotos do hotel correspondem mesmo à realidade! 

Recomendamos também em Santorini o fantástico hotel 

5* La Maltese, 250 metros acima do mar, no topo de 

Imerovigli. A 400 metros do centro de Fira, 

aconselhamos o também excelente 5* Mystique. 

Recomendamos ainda: o 5* The Majestic Hotel, o 4* El 

Greco Hotel e o 4* Andromeda Villas. 

Conheça os famosos burros de 

Santorini! 

Se quiser subir desde o porto até Fira, a capital de 

Santorini, terá de escolher como o quer fazer! Poderá 

subir as centenas de degraus a pé, poderá apanhar o 

teleférico ou poderá apanhar uma boleia de um burro! 

Para os mais aventureiros aconselhamos esta famosa 

viagem de burro, uma experiência que sem dúvida vale a 

pena. Não se preocupe que não precisa de ter qualquer 

tipo de experiência, nem de saber o caminho, o burro 

chega a Fira sozinho, sem precisar de GPS. No final da sua 

viagem poderá comprar uma fotografia da experiência, 

ou levar um burro para casa! De peluche, claro! 
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Delicie-se com a gastronomia 

grega! 

E para acabar o dia da melhor maneira, nada melhor do que 

experimentar a fantástica cozinha grega! Em Oia 

aconselhamos o familiar, informal e delicioso Skala. Num 

ambiente mais formal e com uma cozinha mais moderna 

aconselhamos, também em Oia, o famoso restaurante 

1800. Em Pyrgos recomendamos o excelente restaurante 

Selene. 

 

 
Para reservas ou informações contactar: 

A sua Agência de Viagens 
  

Em Portugal: 
Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt  

Phone : 965663672 
 

 

Informações Úteis: 

 Temperaturas médias:  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

12 12 13.3 17 21 23.3 27 28 23 21 16.3 13.6 

 

                 Compras: Enquanto passeia aproveite para comprar alguns souvenirs nas 

pitorescas e bonitas ruas de Oia e Fira. Poderá comprar o famoso burro de 

Santorini, lindíssimas jóias gregas, vinhos produzidos localmente ou até uma bonita 

camisa feita com 100% de algodão, ideal para as tardes de calor! 

 
                 Como chegar: Poderá facilmente chegar a Santorini, quer pelo ar, quer pelo mar. 

Existem bastantes ferries a sair dos portos de Piraeus, Rafina, entre outros, 

principalmente no verão, e existem voos regulares a sair de Atenas, de Milão e de 

Zurique 

Conheça Santorini a fundo! 

Recomendamos que faça um tour por Fira, a capital de 

Santorini, e por Oia, onde poderá ver o pôr-do-sol mais 

bonito da Grécia. Poderá também fazer uma prova de 

vinhos, ou fazer um tour a Akrotiri, uma verdadeira 

preciosidade arqueológica! Aconselhamos também o tour 

de barco até à ilha Kameni, onde poderá tirar fotografias ao 

vulcão, mergulhar nas medicinais nascentes de água 

quente e visitar a ilha de Thirassia.  Outra das atracções de 

Santorini são também as suas lindíssimas praias de areia 

escura! Em Santorini poderá passar o dia na praia de 

Kamari, na praia de Monolithos, na praia vermelha, entre 

muitas outras! 
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