06 DIAS / 05 NOITES

Chegada em Atenas em 2022
de Julho a Setembro: cada Sábado, Domingo e Segunda

O Programa Inclui
Grécia

• 4 noites alojamento em Atenas
• Meio-dia de visita na cidade de Atenas
• Circuito de 2 dias “Argólida & Olímpia” em meia pensão
em hotéis de Categoria Turística (na categoria 3*) ou
Categoria Primeira (nas categorias 4* e 5*)
• Cruzeiro de 1 dia pelas ilhas de Poros, Hydra e Aegina
com almoço incluído
• Guia profissional em Espanhol durante as visitas guiadas
• Entradas e visitas aos sítios conforme itinerário
• Todos os traslados segundo o itinerário (sendo os
traslados de chegada e saída com assistência em Português)
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Português durante a
estadia (Contato –Whats’ app)
• Impostos hoteleiros * (ver página 120)

ITINERÁRIO
DIA 1: ATENAS
Na sua chegada, você será recebido e transferido para o
hotel escolhido. Resto do dia livre.
DIA 2: ATENAS
Pela manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e a
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Portão de Adriano, Estádio Panatenáico e outros
míticos monumentos. Finalizando o tour panorâmico,
visitaremos a espetacular Acrópole. Tarde livre.
DIA 3: ATENAS / OLÍMPIA
Saímos em direção ao Canal de Corinto onde
realizaremos a nossa primeira parada. Em seguida
visitaremos o famoso Teatro de Epidauro, conhecido
mundialmente pela sua acústica. Em continuação,
chegando em Micenas poderemos conhecer a Acrópole
pré-histórica, com o Portão dos Leões e o Túmulo de
Agamenon. Na parte da tarde, passaremos pela região

ÉLIDE

Central do Peloponeso até chegarmos em Olímpia.
Jantar e alojamento em Olímpia.

DIA 4: OLÍMPIA / ATENAS
Na parte da manhã conheceremos as instalações
do antigo estádio Olímpico, onde foram realizados
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita do museu de
Olímpia. Tempo livre e regresso para Atenas na parte da
tarde.
DIA 5: ATENAS – POROS / HYDRA / AEGINA
Cruzeiro de 1 dia pelas ilhas do Golfo Argosarônico.
Desfrute do seu tempo livre nas ilhas de Poros, Hydra
e Aegina. Aproveite o almoço a bordo e divirta-se
com a música e as danças gregas no salão principal do
barco, navegando entre as ilhas. Retorno em Atenas ao
entardecer.
DIA 6: ATENAS / AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no seu voo de partida.

Preços em € Euros por pessoa para 2022

Single

Duplo

Triplo

CATEGORIA TURISTA (3*)			

1.043 €

720 €

656 €

CATEGORIA PRIMEIRA (4*)		

1.338 €

868 €

796 €

CATEGORIA LUXO (5*)		

1.598 €

1.005 €

960 €

9

