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ABRIL  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Atenas

DIA 2  ›  Atenas

DIA 3  ›  Atenas  ›  Corinto  ›  Micenas  ›  
Epidauro  ›  Náuplia   200 Kms

DIA 4  ›  Tolo  ›  Olímpia   220 Kms

DIA 5  ›  Olímpia  ›  Delfos   240 Kms

DIA 6  ›  Delfos  ›  Meteroa   240 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida em 
voo regular com destino a Atenas, via Frankfurt. Chegada e 
transporte para o hotel. Jantar. Alojamento no Stanley Hotel  
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Visita à capital da Grécia, berço 
da civilização ocidental e da democracia. Cidade com uma 
riqueza arqueológica, artística e cultural inigualável. Visita à 
Acrópole, principal local de culto da Grécia Antiga, e ao seu 
Museu da Acrópole, onde estão expostos alguns vestígios 
históricos da cidade ancestral. Prosseguimos até à Ágora 
Antiga, outrora local de troca de mercadorias e onde 
Sócrates e Platão expuseram as suas filosofias. Almoço. 
Passeio pelas principais artérias de Atenas com destaque 
para a Praça Sintagma, a Igreja de Panaghia Kapnikarea, a 
Catedral Metropolitana e o Estádio Panatenaico onde se 
realizaram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. 
Tempo para desfrutar do ambiente encantador do Bairro de 
Plaka, apelidado como Bairro dos Deuses e situado em pleno 
coração de Atenas. É um local repleto de esplanadas e lojas 
de artesanato.  Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção Micenas 
através do Canal de Corinto que une o Jónico e o Mar Egeu 
(breve paragem). Em Micenas, visita ao espaço arqueológico 
recheado de diversos vestígios da antiga Acrópole, com 
destaque para a Tumba de Atreu, a Porta do Leão e a 
Tumba da Colmeia. Continuação para Epidauro. Almoço. 
Visita ao Teatro de Epidauro, palco de grandes tragédias 
teatrais gregas, é ainda nos dias de hoje utilizado devido à 
sua acústica fenomenal. Prosseguimos até Náuplia com 
uma breve panorâmica na primeira capital da Grécia. Jantar.  
Alojamento no Amalia Hotel Nafplio  ou similar. 

DIA 9  ›  Atenas  ›  Lisboa ou Porto
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre. Em horário a indicar 
localmente, transporte para o aeroporto de Atenas para 
embarque no voo regular com destino ao Porto ou Lisboa, via 
Zurique ou Frankfurt. Chegada, fim da viagem e dos nossos 
serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Através das Montanhas de Arcádia 
seguiremos até Olímpia, cidade berço dos Jogos Olímpicos. 
Almoço. Visita ao Centro Arqueológico de Olimpia, Património 
Mundial da UNESCO, nele encontraremos vestígios do Templo 
de Zeus e de Hera e do Estádio Olímpico. Visita ao Museu 
Arqueológico de Olímpia, importante museu grego que 
preserva alguns dos mais valiosos artefactos encontrados 
no Templo de Zeus. Jantar.  Alojamento no Amalia Hotel 
Olympia  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Delfos, atravessando 
a Ponte Rio - Antirio que liga a península de Peloponeso à 
Grécia Continental. Almoço. Tempo para descobrir o Sítio 
Arqueológico de Delfos, Património Mundial da UNESCO, 
local de grandes histórias e lendas da mitologia grega. 
Aqui encontraremos o Templo do Deus Apolo, o Museu 
Arqueológico e o Oráculo de Delfos. Tempo livre. Jantar.  
Alojamento no Amalia Hotel Delphi  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem até à região de 
Meteora, mundialmente conhecida pelo impressionante 
complexo de mosteiros construídos em cima de penhascos, 
e classificada como Património Mundial da UNESCO. Almoço. 
Tarde dedicada à visita de dois dos célebres Mosteiros de 
Meteora para descoberta única sobre o estilo de vida dos 

monges que ali habitaram e, ainda, desfrutar de uma vista 
soberba sobre toda a região. Jantar. Alojamento no Amalia 
Hotel Kalambaka  ou similar. 

DIA 7  ›  Meteroa  ›  Termópilas  ›  Tebas  ›  
Atenas   360 Kms

DIA 8  ›  Atenas (Cruzeiro pelas Ilhas 
Gregas) 

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção Atenas com 
uma breve paragem em Termópilas, palco da histórica 
batalha dos 300 espartanos liderados pelo Rei Leônidas I 
contra o exército persa de Xerxes I. Visita ao memorial de 
homenagem à batalha que se encontra no exato local do 
acontecimento. Almoço. Prosseguimos por Tebas, famosa 
pela lenda de Édipo. Chegada a Atenas e jantar.  Alojamento 
no Stanley Hotel  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção ao porto 
para embarque no fantástico cruzeiro pelas ilhas do Golfo 
Sarónico – Aegina, Poros e Hydra. Almoço a bordo. Regresso 
a Atenas. Ao anoitecer, saboreie um jantar típico, ao ritmo de 
um espetáculo de folclore. Alojamento.

Grécia 
Milenar

Viaje no tempo e venha descobrir os imensos segredos da civilização grega, 
tesouros que contam uma história secular e tangível e percorrer os lugares 

místicos onde se honravam os Deuses. 

1. VISTA DA ACRÓPOLE, ANTENAS

2. ORÁCULO DE DELFOS 3. ILHA DE HYDRA, GRÉCIA 4. MOSTEIROS DE METEORA

14 Partidas de 
Lisboa ou Porto
9 dias › 8 noites de alojamento
de 25 de Abril a 3 de Maio

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de 
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (02h40) - Frankfurt (02h45) - Atenas
• Atenas (03h00) - Frankfurt (02h40) - Porto ou 
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (02h45) - Atenas
• Atenas (03h00) - Frankfurt (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de no valor de 165€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Atenas, 
Micenas, Epidauro, Olympia, Delfos, Meteora;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 7 almoços e 8 jantares;
› Entrada na Acrópole, Ágora Antiga, Sítio 
Arqueológico de Micenas, Teatro de Epidauro, 
Centro Arqueológico de Olímpia, Sítio Arqueológico 
de Delfos, Mosteiros de Meteora;
› Cruzeiro Ilhas do Golfo Sarónico (Hydra, Poros e 
Egina)
› Seguro de Viagem  – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

Duplo

Single

Crianças *

   1.840€

   2.195€

   1.380€

09 15

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


