GUIAS LOCAIS EM LÍNGUA PORTUGUESA

GRÉCIA O BERÇO DA CIVILIZAÇÃO
Continente e Ilhas do Golfo Sarónico

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

ATENAS • EPIDAURO • MICENAS • OLÍMPIA • DELFOS • METEORA • HYDRA • POROS • EGINA
1º DIA LISBOA OU PORTO

Comparência no respetivo aeroporto 120 minutos antes da partida para formalidades de check-in com assistência. Partida¹ em
voo regular da Aegean com destino a Atenas.
¹Para os passageiros do Porto a partida tem lugar já no 2º dia

2º DIA LISBOA OU PORTO / ATENAS

Refeição e noite a bordo. Chegada, formalidades de desembarque,
encontro com o assistente em língua portuguesa e transporte ao
Hotel Zafolia ****, ou similar. Pequeno-almoço. De seguida
encontro no hotel com o guia local de língua portuguesa para visita panorâmica da cidade. Destacamos a visita à Acrópole, com
o Propileu, imponente entrada para o conjunto arquitetónico; o
templo da Deusa Atena Nike (Vitória); o Partenon, ex-líbris da cidade; e o elegante Erecthéion, santuário dedicado a Atenas Pólias
e a Erecteu-Posidon. Almoço em restaurante local na Plaka. No
final da refeição transporte ao hotel ou tempo livre no centro de
Atenas com regresso livre ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA ATENAS / EPIDAURO / MICENAS / OLÍMPIA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Encontro com o guia que nos
irá acompanhar durante os próximos 4 dias. Partida em direção
ao canal de Corinto onde fazemos uma breve paragem. Continuação da viagem para Epidauro, importante centro medicinal
e religioso dedicado a Asclépio, deus da medicina. A serpente,
considerada sagrada, era a base para muitas das curas, físicas e
psíquicas, daí ser desde então o símbolo da medicina. Epidauro
é também conhecido pelo seu teatro, datado do séc. IV a.C., cuja
acústica é considerada quase perfeita. Continuação para Micenas.
Chegada e visita da zona arqueológica e do espetacular túmulo
de Agamémnon, primeiro rei e chefe da expedição contra Tróia.
Micenas foi habitada desde a última fase da época neolítica e, no
segundo milénio a.C., foi o berço de uma das civilizações mais
importantes do mundo, a civilização Micénica. No séc. XIII a.C. a
invasão dos Dórios acabou com o reino de Micenas, queimando
a cidade e sua Acrópole. Apesar dessa catástrofe, Micenas continuou a ser habitada tanto na época Arcaica como na época
Clássica, até aos primeiros séculos da era cristã. Seguimos para
Náuplia para almoço e algum tempo livre. De tarde, continuamos
para Olímpia e atravessamos a região do Peloponeso Central e as
cidades de Tripoli e Megalopolis. Chegamos a Olímpia, o berço
da criação dos Jogos Olímpicos. Jantar e alojamento no Hotel
Olympic Village ****, ou similar.

4º DIA OLÍMPIA / DELFOS

Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita ao maior centro arqueológico grego: Olímpia. Esta cidade deu o mote para os tão importantes jogos Olímpicos, que hoje se realizam de 4 em 4 anos
e que reúnem povos e nações. Na antiguidade estas competições
chamavam-se, e continuam a chamar-se em grego, “lutas/ competições” e não jogos, já que este termo subestima a importância
destes acontecimentos, cujo propósito era o homem superar-se
a si mesmo, atingir a excelência e parecer-se com os Deuses. O
fanatismo religioso pôs fim às competições olímpicas em 393 d.C..
Visitamos o sítio arqueológico do Santuário de Zeus, as instalações do Estádio Olímpico (onde se realizaram os primeiros Jogos
Olímpicos) e o Museu Arqueológico, um dos mais importantes da
Grécia. Almoço em restaurante local. Continuamos pelas planícies
de Eliada e Ahaia e atravessamos a ponte que cruza o Golfo de Corinto desde Rion a Antirion. Passaremos pelas cidades pitorescas
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de Nafpactos (Lepanto) e Itea, chegando a Delfos. Jantar e alojamento no Hotel Anemolia Mountain Resort ****, ou similar.

5º DIA DELFOS / METEORA

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã visitamos parte da cidade de Delfos, antigamente conhecida como o centro do mundo
antigo, visitaremos o seu sítio arqueológico e o museu, com a sua
famosa estátua de bronze “Auriga”. Almoço em restaurante local.
Saída para Kalambaka, uma cidade situada aos pés das pedras gigantescas de Meteora. Jantar e alojamento no Grand Hotel Meteora ****, ou similar.

6º DIA METEORA / ATENAS

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã partimos para visita
a dois deslumbrantes mosteiros de Meteora, situados num cume
rochoso como se estivessem “suspensos”, desfrutam de uma paisagem de beleza natural única. Almoço em restaurante local. De
tarde, regresso a Atenas. Jantar e alojamento no Hotel Zafolia
****, ou similar.

7º DIA ILHAS DO GOLFO SARÓNICO (HYDRA,
POROS E EGINA)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Encontro no hotel com o nosso
assistente de língua portuguesa e saída para o tour regular com
cruzeiro de um dia às ilhas do golfo Sarónico, com almoço a bordo. A primeira paragem é na ilha de Egina, um autêntico paraíso
de praias de águas cálidas e vegetação exuberante. De seguida
partimos para Poros onde o branco das casas contrasta com o
azul das janelas. Por fim a encantadora ilha de Hydra, um oásis de
paz e tranquilidade sem veículos motorizados, e que se tornou
no refúgio de muitos artistas. Regresso a Atenas e transporte ao
hotel. Jantar e alojamento.

8º DIA ATENAS / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para visitas de caráter pessoal ou desfrutar do terraço e piscina do hotel. O check out deverá
ser efetuado até às 12h. Às 13h encontro com o assistente no hall
do hotel e transporte, com bagagem, para o mais famoso bairro de
Atenas, a Plaka. Após o almoço em restaurante local, tempo livre
neste animado bairro, paredes meias com a colina da Acrópole.
Aqui, à sombra das ruas estreitas cobertas de buganvílias e jasmim,
a vida fervilha nas esplanadas dos Kafeneio onde gregos e turistas
confraternizam à volta de um café frappé. Nas lojas onde tudo se
vende, discute-se «a crise» e os preços das lembranças típicas. O
transporte para o aeroporto de Atenas será em local e hora combinar localmente com o assistente. Formalidades de embarque e
saída em voo regular direto da Aegean com destino a Lisboa ou
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•
•

•
•

Visita da Acrópole de ATENAS.
Visita de OLÍMPIA, o maior centro arqueológico da Grécia
Antiga onde se realizavam os Jogos Olímpicos.
Visita dos Mosteiros de METEORA.
Passeio de barco no golfo Sarónico, com paragem nas
ilhas de HYDRA, POROS e EGINA.

POROS

PARTIDAs GARANTIDAs
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

8

7

13

DIAS

VISITAS

7

REFEIÇÕES p. a. BUFFET

Atenas

Olímpia

Delfos

Meteora

Atenas

1

1

1

1

2

METEORA

DELFOS

ATENAS

MICENAS

EPIDAURO

OLIMPIA

METEORA

GOLFO
SARÓNICO

DATAS DE PARTIDA garantidaS
JUNHO

8

JULHO

6 20

AGOSTO

3 10 17 24 31

SETEMBRO

7

PREÇO POR PESSOA
DATAS
Todas as datas
de partida

DUPLO

INDIVIDUAL

criança

€ 1.595

€ 1.995

€ 1.055

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 55, sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois
adultos.

SUPLEMENTOS

Partidas do Porto € 100
DELFOS

O PREÇO INCLUI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea em classe económica, em voos regulares diretos da Aegean a Atenas, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque;
Assistência em língua portuguesa durante os transferes, o almoço do 2º
e último dia e, tour regular cruzeiro de um dia no 7º dia;
Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
Acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa durante a
visita a Atenas e o Circuito a Olympia, Delfos e Meteora;
Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
Todos os pequenos-almoços buffet;
Refeições indicadas no itinerário – 13 refeições (bebidas não incluídas);
Entradas incluídas: Atenas - Acrópole, Teatro Epidauro, Micenas, Olímpia, Delfos e dois mosteiros em Meteora;
Seguro Multiviagens – capital €30,000*;
Taxas de cidade nos hotéis;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 55.

* Seguros complementares pág. 138
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