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Grécia

ROUTES DU BONHEUR De Míconos a Creta, beleza eterna no
mar Egeu
Navegar em uma atmosfera celestial: a presença do divino ilumina as Cíclades e Creta.
Basta olhar para as paisagens ensolaradas e para o azul inﬁnito do mar para compreender.
Descubra Míconos fora dos caminhos trilhados e deixe-se encantar pelas casas caiadas de
branco, praias sublimes e pores do sol lendários sobre os moinhos de Alefkandra. Depois,
siga os vestígios de civilizações desaparecidas. Conheça a antiga Delos, a ilha sagrada de
Apolo, e continue sua maravilhosa odisseia em Creta, terra de mitos e lendas.

4 NOITES
do

US$ 893,12*

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 12/01/2022, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MYKONOS — 2 NOITES

( 3 propriedade/propriedades )

Myconian Ambassador Thalasso Spa
Hotel e restaurante à beira-mar. O Myconian Ambassador Thalasso Spa Center convida-o para um "tête-àtête" com o azul profundo do Mar Egeu. Situado numa encosta e rodeado por jardins, este templo de luxo e
bem-estar oferece vistas panorâmicas. Aqui terá o prazer de desfrutar dos serviços excepcionais e
hospitalidade encantadora de Míconos. Depois de explorar as ilhas gregas, seus tesouros e belas paisagens,
relaxe em no centro de talassoterapia - único na Ilha - que oferece massagens, banhos e tratamentos.
Também: 3 piscinas interiores de água salgada terapêutica, cada um com um determinado grau de salinidade e
temperatura. Puro encantamento!

Membro da Relais & Châteaux desde 2009
P.O. Box 64,
Platis Gialos
GR-84600, Mykonos
(Cyclades)

Perto da propriedade
«Petros» o pelicano, Mykonos
Museu arqueológico e museu marítimo do
Egeu, Mykonos
Monastérios tradicionais, Mykonos
A ilha de Delos

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al
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Myconian Utopia Resort
Hotel e restaurante à beira-mar. Os blocos claros de cal presos na rocha acima da praia de Elia Beach
oferecem uma vista penetrante do mar e das ilhas no horizonte. Misturando arquitetura tradicional, materiais
modernos, objetos de arte originais e mobiliário contemporâneo, este "lugar ideal" é um convite para desfrutar
do melhor de Mykonos: atividades náuticas na praia particular, descanso ao redor da piscina inﬁnita que parece
estar suspensa acima do mar ou momentos de descontração na varanda. Todos os cômodos são voltados
para o mar com uma ampla vista. E para aproveitar uma vida de ilha, uma van regular permite acessar o
pitoresco porto de Mykonos.

Membro da Relais & Châteaux desde 2014
Elia Beach
Mykonos
84600, Mykonos

Perto da propriedade
«Petros» o pelicano, Mykonos
Museu arqueológico e museu marítimo do
Egeu, Mykonos
Monastérios tradicionais, Mykonos
A ilha de Delos

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al
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Myconian Korali
Hotel e restaurante à beira-mar. Este lugar privilegiado, que possui as vistas mais emblemáticas da ilha,
como o velho porto de Alefkandra e os moinhos de vento do século XVI que rodeiam a cidade de Míconos, foi
escolhido por George Datyklides para erguer seu primeiro hotel, em 1979. Renovado por seu ﬁlho caçula e
herdeiro, o Korali é um hotel de luxo inspirado tanto pela tradição como primeiro estabelecimento familiar,
quanto pelo serviço de excelência característico de Míconos.

Membro da Relais & Châteaux desde 2016
Aggelika, Mykonos Town
84600, Mykonos

Perto da propriedade
Um concierge a seu serviço:

«Petros» o pelicano, Mykonos
Museu arqueológico e museu marítimo do
Egeu, Mykonos
Monastérios tradicionais, Mykonos
A ilha de Delos
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+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al
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ELOUNDA — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Elounda Mare Hotel
Hotel e restaurante à beira-mar. Nesta ilha natal do deus grego Zeus, ﬁca o Hotel Elounda Mare e suas
casas de pedra calcária branqueadas com vista para as águas cristalinas da baía de Mirabello. Uma luz etérea
banha este retiro e seu labirinto de jardins de aromas inebriantes. Os quartos, espaçosos e íntimos - alguns
deles com piscina privada - desfrutar de uma magníﬁca vista panorâmica da região do Mediterrâneo. A praia
privada, campos de tenis, spa e campo de golfe , os dois últimos, ambos apenas a 500 metros; há muitas
atividades para preencher seus dias. Este local é também o local perfeito para partir à descoberta de Creta e
suas lendas, mosteiros e capelas legadas pela civilização bizantina.

Membro da Relais & Châteaux desde 1988
72053, Elounda
(Crete)

Perto da propriedade
Conheça nosso Spa
Uma volta de barco até Spinalonga
A grande civilização minóica

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al

