
T1 – Atenas 4 dias 
4 Dias / 3 Noites

Início do programa: diariamente - Ano inteiro

1o dia: Atenas
Chegada em Atenas. O nosso representante irá dar assistência com o traslado ao Hotel. 
Resto do dia livre.
Hospedagem: Atenas

2o dia: Atenas 
Tour Visita à cidade de Atenas e Acropolis 
Após o café da manha, a nossa visita à cidade de Atenas ira mostrar as atrações da 
cidade, começando com uma volta panorâmica no centro. No caminho iremos ver o 
Odeão de Herodes Atticus e o Templo de Zeus e em seguida para a praça da Constituição 
(Syntagma) onde iremos ver a guarda presidencial (Evzonos) na frente do parlamento 
grego e do Tumulo do soldado desconhecido. Continuando à residência presidencial e 
o estádio Panathinaikos onde se realizaram as primeiras olimpíadas da era moderna 
em 1896, originalmente construído em 329aC. A nossa visita à Acrópolis e Parthenon, 
a grande obra monumental construída em 447aC durante a época de ouro de Péricles e 
dedicado a Deusa Atena irão deixa los encantados. O resto da tarde é livre para explorar a 
cidade de Atenas, (Thission, Plaka e Monastiraki), com agradáveis notas da época antiga, 
tudo localizado ao redor de Acrópolis.
Hospedagem: Atenas | Refeições: Café da manhã  

3o dia: Atenas 
Dia livre em Atenas
Aproveite a manhã para degustar de um café típico grego. Explore Atenas moderna e 
antiga. Ande pelas ruas de Thission, Plaka e Monastiraki, onde antiguidades se misturam 
com edifícios modernos. Saboreie a gastronomia espetacular grega e desfrute de um 
copo de “ouzo” ou vinho grego. Descubra a vida noturna real ateniense.
Ou poderá participar de um tour opcional que temos para oferecer. As opções variam de 
acordo com os seus gostos Veja a sessão tours opcionais*.
Hospedagem: Atenas | Refeições: Café da manhã   

4o dia: Retorno
Saída do Hotel e traslado para o aeroporto para o seu vôo de retorno
Refeições: Café da manhã      
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Pacote Inclui:
•  3 noites em Atenas em Hotel da categoria de sua escolha 
•  3 Refeições: 3 cafés da manhã 
•  Todos os traslados mencionados com assistência 
•  Encontro com tour manager local para uma orientação no dia de chegada 
•  City tour em Atenas e Acropolis, sem o museu (fechado as Segundas), com guia oficial 
 em Espanhol (suplemento disponível para guia em Português)
•  Taxas dos Hotéis
•  Bilhetes de entrada de acordo com o itinerário

Excluídos:
-  Serviço de acompanhante durante o itinerário
- Assistência com bagagens
-  Gorjetas
-  Tours opcionais 
-  Tudo que não esta especificamente mencionado no itinerário como incluído


