Viagem Memorável

DE 05 A 09 DE OUTUBRO 2019

Grécia Monumental
5 DIAS CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

Acrópole de Atenas

ATENAS, CORINTO, MICENAS, NAUPLIA, EPIDAURO, CABO SUNION
CRUZEIRO ÀS ILHAS DE HYDRA, POROS, EGINA
1º DIA LISBOA / ATENAS (visita à cidade)
Manhã cedo, comparência no aeroporto Humberto Delgado.
Formalidades e partida em avião com destino a ATENAS. Chegada ao Aeroporto
Internacional de Atenas, desembarque seguido do transporte ao hotel * * *
para o pequeno almoço (deixar as malas). Depois, saímos com guia local
à descoberta de Atenas, berço da Civilização Ocidental, lugar onde nasceu
a democracia,
há
2.500
anos.
Durante
a
visita
panorâmica
observamos exteriormente os mais interessantes monumentos da cidade:
O
Estádio Panatinaico,
Palácio
Real,
Academia,
Universidade,
Biblioteca Nacional, Parlamento. Paragem em Sintagma (Largo da
Constituição) para assistência a espetacular troca de guardas onde se
encontra o tumulo do Soldado Desconhecido. Templo de Zeus e Teatro
Dioniso, Areopago (Tribunal ao ar livre), ligado a São Paulo. Subimos à
Acrópole onde se encontram algumas das obras mais importantes da
arquitetura e arte mundial. Entrada incluída no Museu da Acrópole.
Almoço em restaurante no percurso, seguido do transporte ao hotel.
Tarde livre para atividades pessoais. Jantar e alojamento.

2º DIA CRUZEIRO ÀS ILHAS DE HYDRA, POROS, EGINA
Após o pequeno almoço, transporte ao porto de Pireus e embarque em paquete
para um Cruzeiro de 12 horas no Golfo Sarônico, a três belas ilhas Gregas.
EGINA, HYDRA e POROS. Almoço a bordo e show de Folclore Grego. Tempo
livre em cada ilha, para passeios a gosto. Regresso ao porto de Pireus.
Desembarque e transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA ATENAS / CORINTO / MICENAS / EPIDAURO
Pequeno almoço no hotel. Partida para uma excursão de dia
inteiro a Corinto, Micenas e Epidauro. A cidade de Corinto
encontrava-se situada no cume do monte e dominava o istmo, de
6 Km de largura, única rota terrestre para o Peloponeso. Os
arqueólogos escavaram o Fòrum, o Teatro, um Templo
consagrado a Apolo e a Fonte Sagrada d Peiree. Aqui
lembraremos a passagem de S. Paulo por Corinto. Almoço no
percurso. Continuação para Micenas, onde reinou o famoso
Agamenon e que constituiu o centro desta brilhante civilização,
entre os anos 1400 e 1100 A.C. Ali encontram-se as
impressionantes muralhas ciclopes, a famosa Porta dos Leões e
os túmulos reais. Depois Epidauro, onde se encontra o famoso
Teatro, o melhor conservado da Antiguidade, único quanto à sua
acústica e harmonia.
Regresso a Atenas ao final do dia. Jantar e alojamento.

4º DIA ATENAS / CABO SUNION
Após o pequeno almoço, saímos para excursão de meio
dia, com paisagens de tirar o fôlego, a caminho do Cabo
Sunion, ao longo da linda Riviera Ática, paramos no Lago
de Vouliagmeni (fantástico lago que mantem uma
temperatura media anual 24g Celsius e reúne turistas de todo
o mundo e banhistas no Verão. Visita ao Templo de
Poseidon (Deus
do
Mar).
Maravilhe-se
com
as
impressionantes vistas do mar e da costa, com paragem
para fotos. Regresso a Atenas, onde tem lugar o almoço.
Tarde livre. Jantar e alojamento.

5º DIA ATENAS / LISBOA
Pequeno almoço. Dia livre para a compra de recordações e
atividades pessoais. Almoço em restaurante local. No final da
tarde, o transporte ao aeroporto. Formalidades e partida em avião
com destino a LISBOA, com chegada às 00h00.
Nauplia

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA

Cruzeiro 1 dia às Ilhas Sarônicas

Avião no percurso indicado, com direito a uma mala até
20kg de bagagem, guia acompanhante, transferes e
excursões indicadas em autocarro de turismo, guia local,
estadia em hotel 3 estrelas, Cruzeiro de um dia às Ilhas de
Hydra, Poros e Egina, todas as refeições desde o pequeno
almoço do 1º dia ao almoço do 5º dia, entrada no
Museu da Acrópole em Atenas, taxas de aviação no
valor de € 56,00, seguro de assistência em viagem, taxas
hoteleiras no valor de € 4,50.
- Não inclui entradas em museus e monumentos e bebidas
às refeições.

