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DIA 1 - ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto 
do dia livre. 

DIA 2 - ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro de Atenas: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia 
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de 
Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Ao final do tour panorâmico, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 

DIA 3 - ATENAS | HYDRA-POROS-EGINA 
Traslado pela manhã para o porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de dia inteiro 
as ilhas de Hidra, Poros e Egina com almoço incluído 
a bordo. No final da tarde traslado de volta a seu 
hotel em Atenas. 

DIA 4 - ATENAS | OLIMPIA 
Início do circuito clássico de quatro dias pelo 
Peloponeso. Parada no Canal de Corinto e em seguida 
visita ao famoso teatro de Epidauro (famoso pela sua 
acústica) e ao museu de Asclépio (pai da medicina). 
Passando pela cidade de Nafplio, chegaremos a 
Micenas onde conheceremos a Acrópole pré-histórica, 
com a porta dos Leões e o túmulo de Agamêmnon. À 
tarde, atravessando o Peloponeso central, chegaremos 
a Olímpia. Jantar e hospedagem.

DIA 5 - OLIMPIA | DELFOS 
Pela manhã, conheceremos as instalações do antigo 
estádio Olímpico, onde se realizaram os primeiros 
Jogos Olímpicos. Visita ao museu de Olímpia. À tarde, 
atravessaremos a ponte Rio-Antirio, a maior do mundo, 
chegaremos a Delfos. Jantar e hospedagem. 

DIA 6 - DELFOS | METEORA
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo, 
visitaremos o museu local com a sua famosa estatua “A 
Auriga de Bronze” e o sítio arqueológico. Saída em 
direção a Kalambaka. Jantar e hospedagem.

DIA 7 - METEORA | ATENAS 
Pela manhã, visita a Meteora, onde se combina a 
beleza natural da região com os eternos monastérios 
situados sobre as rochas. Saída em direção a Atenas, 
passando por Termopilas, onde se encontra a estátua 
do Rei Espartano Leônidas. Regresso ao seu hotel em 
Atenas ao entardecer. 

DIA 8 - ATENAS
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu voo de partida.

CÓD: A G G R 0 3 ATENAS | OLIMPIA | DELFOS | METEORA 

GRÉCIA CULTURAL
7 NOITES CIDADE

ATENAS Hotel Acropol is  Hi l l

OLIMPIA Hotel Arty Grand

DELFOS Hotel Hermes

METEORA Hotel Orfeas

A PARTIR DE EUR 1.121

• Visitar as instalações do antigo estádio 
Olímpico onde foram realizados os 
primeiros Jogos Olímpicos;

• Embarcar em um cruzeiro nas ilhas 
Sarônicas.

ATENAS

DELFOS

OLIMPIA

METEORA

SAÍDAS: Todo o ano aos domingos, segundas e terças-feiras. 
De abril a outubro chegadas diariamente, exceto aos sábados.

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em euros;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade 

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados privados de chegada e saída;

• Refeições de acordo com o itinerário;

• Tours regulares com guias locais em espanhol (não inclui o novo 

Museu da Acrópole).

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais;

• Taxa de hospedagem a ser paga diretamente aos hotéis de € 

1,5 a € 4 por noite e por quarto dependendo da categoria do 

estabelecimento.

ESTILO DE VIAGEM |

IMPERDÍVEL


