
T2 - Atenas e Grécia Clássica em 7 dias 
7 Dias/ 6 Noites Atenas, e circuito continental

Início do programa:  Segunda-feira - Ano inteiro
               Quinta-feira - Entre Julho e Setembro 2013

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: Argolida
Partiremos de  manha, seguindo a direção  oeste do pais pela Estrada do litoral com direção a Corinthos (ca-
nal de Corintho)  e chegaremos ao teatro de Epidauros o qual foi construído no  século 4 aC com capacidade 
para  15.000 pessoas. Teatro muito conhecido pela famosa acústica. A próxima parada será na pitoresca ci-
dade de Nafplion, que foi a primeira capital da Grécia. Em seguida chegaremos a Micenas aonde visitaremos 
a parte arqueológica da Tumba de Agamêmnon. Finalmente, partiremos para a cidade de Olympia (o berço 
dos  jogos  Olímpicos) através das cidades Tripolis e Megalopolis de Peloponeso central.
Hospedagem: Olympia / Refeições: Café da manhã e jantar   

4o dia: Olympia
Pela manha visitaremos a parte arqueológica de Olympia, o santuário de Zeus Olímpico, o antigo estádio e o 
museu arqueológico. Sairemos de Olympia, em direção  noroeste seguindo a planície de Ilíad e Achai ate a 
magnífica ponte sobre a baia de Corinto atravessando do Rio ao Antirio. Nesse trajeto, passaremos pelas ci-
dades pitorescas de Nafpactos, Itea e chagaremos em Delphi, (O centro do universo antigo )
Hospedagem: Delphi / Refeições: Café da manhã e jantar   
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5o dia: Delphi
Na parte da manha 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. Depois de conhecer este local lendário, 
continuaremos a nossa viagem passando por Arachova aleste de Delphi que fica a 960m do nível do mar. 
Durante o inverno o turismo é intenso nessa cidade devido a estação de esqui em Parnasos. Também é con-
hecida por sua industria de tecidos e artezanato. Retornando para Atenas passaremos por fora de Levadia e 
Tebas.
Hospedagem: Atenas / Refeições: Café da manhã    

6o dia: Atenas
Dia livre  em Atenas, para explorar a cidade nova e antiga 
Opcional: 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. 
Hospedagem: Atenas / Refeições: Café da manhã  
  

7o dia: Retorno
Translado ao aeroporto para o vôo de volta.
Refeições: Café da manhã

Pacote Inclui
 • 6 noites em Hotéis da categoria de sua escolha.
  • 4 noites Atenas
  • 1 noite Olympia
  • 1 noite Delphi
 • 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) 
 • 8 refeições: 6 cafés da manhã, 2 jantares 
 • Tours em ônibus moderno e com ar condicionado 



 • Serviços de guia profissional em Espanhol (Dias 3-5)
 • Bilhetes de entrada de acordo com itinerário
 • Taxas dos Hotéis

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

 *Notas:
 -  Museu de Acropolis fechado as segundas
 -  Cruzeiro de 1 dia nas ilhas é opcional, veja tabela de preços

 -  Suplementos disponíveis para city tour em Atenas em Português


