
T1 - Atenas 4 dias 
4 Dias/ 3 Noites Atenas

Início do programa:  diariamente - Ano inteiro

1o dia: Atenas
Chegada em Atenas. O nosso representante irá ajudar com o translado ao Hotel.
Hospedagem: Atenas

2o dia: Atenas 
Tour Visita à cidade de Atenas -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 monu-
mental 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 gas-
tronomia 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. 
Veja tours opcionais abaixo*.
Hospedagem: Atenas / Refeições: Café da manhã

4º dia: Retorno
Translado ao aeroporto para o vôo de volta.
Refeições: Café da manhã   
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Pacote Inclui
 •  3 noites em Atenas com Hotéis da categoria de sua escolha.
 • Todos os translados mencionados 
 • Encontro com tour manager local para uma orientação no dia de chegada 
 • City tour em Atenas com Acropolis sem o museu, em Espanhol, 
  (suplemento disponível para guia em Português) 
 • 3 cafés da manhã 
 • Taxas dos Hotéis

Excluídos:
 -  Serviço de acompanhante durante o itinerário
 - Assistência com bagagens
 -  Gorjetas
 -  Tours opcionais 

 *Notas:
 -  Museu de Acropolis – (Fechado as segundas)
 -  Suplementos disponíveis para city tour em Atenas em Português

Tours Opcionais:
1. Cruzeiro de um dia nas ilhas do Golfo de Sarônico 
Na manhã translado de Atenas para a marina Trokadero, para embarcar no navio de cruzeiro, navegar para a 
ilha pitoresca de Hydra, a casa dos capitães e artistas. Na ilha haverá  tempo livre para passear, fazer compras 
ou nadar.
De volta à bordo, e continuar através do estreito de Poros, separando a costa de Peloponeso da ilha de Poros. 
Breve visita à ilha de Poros. O almoço será servido à bordo e em seguida, continuaremos  para a ilha de Egina. 
Ficaremos pouco tempo  na ilha antes de voltar ao porto com retorno no inicio da noite à Marina Trokadero e 
translado de volta ao hotel em Atenas.

2. Tour em Argolida 
Saímos de Atenas à direção oeste ao Canal de Corinto. Depois de uma breve parada no Canal de Corinto ire-
mos visitar a Acrópole de Micenas. Veremos o tumba de Agamêmnon, o “portão dos Leões”. Chegamos assim 
à “cidade rica em ouro”, como foi descrito por Homero, onde iremos ver as paredes ciclópicas. Mais tarde, 
entra a cultura do século IV aC, admirando o Teatro de Epidauro, com uma capacidade de cerca de 15.000 
espectadores, é famoso por sua acústica. Epidauro, foi um dos centros de peregrinação mais importantes da 
antiguidade, pois aqui era o santuário mais famoso do deus médico Asclépio. O Teatro de Epidauro, é hoje o 
melhor preservado teatro da antiguidade. Almoço incluído e volta para Atenas à tarde.



3. Tour Delphi
Partida de manha, passando por Tebas, Levadia e Arachova, famosa por sua industria de tecidos e tapetes 
coloridos, chegaremos a Delphi, visitaremos a parte arqueológica e o Museu de Delphi, aonde observaremos 
o Omphalos (o umbigo/centro do universo), uma vez mantida no templo de Apolo. O Oráculo de Delphi 
adquiriu grande influência em todo o mundo. As previsões da sacerdotisa de Apolo, cujo nome era Pythian, 
influenciava as decisões individuais e teve um grande impacto sobre a historia das cidades da antiguidade. 
Iremos andar pela Via Sacra, que leva até o templo de Apollo. Almoço incluído e voltar para Atenas à tarde.

4. Tour: Cabo Sunio
Partida de tarde e passando ao longo da “Riviera Ateniense” por Glyfada, Varkiza e Vouliagmeni, iremos viajar 
ao longo da avenida Posidon por cerca de 70 quilomertos ao longo da costa admirando o mar do golfo Sa-
ronicôs. Chegando em Sunio, termos o tempo de ver o templo de Poseidon e iremos admirar a vista ao mar 
Egeu.


