
46 PANAVISIÓN

DIA 1. BRASIL - ATENAS
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarcar em um avião para Atenas. Noite a bordo. 

DIA 2. ATENAS
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Jantar. Co-
meçaremos a conhecer o país helênico através de 
um passeio a pé por Atenas à noite, Praça Syntagma, 
Praça da Constituição, Parlamento, Biblioteca, o mo-
numento ao Soldado Desconhecido, etc. Retorno 
para o hotel e hospedagem.

DIA 3. ATENAS
Café da manhã. No início do dia, faremos a visita 
panorâmica da cidade em conjunto com o guia local.
A Casa do Parlamento, o Túmulo do Soldado Descon-
hecido, A Praça Syntagma, a Universidade de Atenas, 
a Academia e a Biblioteca Nacional. Continuação da 

viagem para Acrópole e visita do Parthenon, o Ere-
chtheion, o Templo de Athena Nike, etc. Almoço no 
restaurante. Tarde livre. Jantar e hospedagem.

DIA 4. ATENAS - METEORA - KALAMBAKA
Café da manhã. Dia em pensão completa. Pela 
manhã, vamos passar pelo Oráculo do Rei Espar-
tano Leônidas. Partida para um dos lugares mais im-
pressionantes da Grécia, os mosteiros de Meteora, 
Património Mundial pela UNESCO. Entre numerosas 
montanhas de rocha escura descobriremos alguns 
mosteiros de difícil acesso. Vamos visitar dois desses 
mosteiros. Continuamos até Kalambaka, onde sua 
catedral do s. XII. Hospedagem.

DIA 5. KALAMBACA DELFOS
Café da manhã. Partida para Delphi e visita aos sítios 
arqueológicos, teatro e Templo de Apolo, bem como 
do Museu em que vamos ver a Auriga de Delfos, em 
bronze e as Agias de Lisipo entre outras obras do 

GRÉCIA MÍTICA
Atenas, Meteora, Kalambaka, Delfos, Patras, Olympia, Micenas e Corinto

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmica de Atenas, incluindo Acrópole.

• Excursão aos Mosteiros de Meteora e Termópilas

• Excursão a Micenas, Epidauro e Corinto.

• Visitas a Delphi e Patras.

• Zona Arqueológica de Olímpia e seu Museu.

• Passeio noturno de Atenas.
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mesmo tempo (entrada não incluída). Almoço no 
restaurante. Tempo livre, jantar e hospedagem.

DIA 6. DELPHOS - PATRAS - OLIMPIA
Café da manhã. Um belo dia nos espera e conhece-
remos Patras, terceira cidade da Grécia. Vamos fazer 
com o nosso guia acompanhante a visita panorâmica 
da cidade. Almoço no restaurante. Após a nossa che-
gada em Olímpia, vamos visitar os vestígios arqueo-
lógicos, o Estádio e o Museu Arqueológico. Jantar e 
hospedagem.

DIA 7. OLIMPIA - MYCENAS - EPIDAURO- CORIN-
TOATENAS
Café da manhã. Nossa primeira parada será Myce-
nas. Almoço no restaurante. Na parte da tarde, 
vamos visitar o antigo teatro de Epidauro, obra do 
século IV, onde todo verão é celebrado um dos fes-

tivais mais conhecidos a nível mundial. No caminho 
para Atenas, vamos parar no Canal de Corinto, com 
6 quilômetros de extensão, que une Grécia com o Pe-
loponeso. Chegada a Atenas, jantar e hospedagem.

DIA 8. ATENAS
Café da manhã. Dia livre para continuar aprovei-
tando a capital helena. Oferecemos-lhes a possibili-
dade de fazer um Cruzeiro adorável na Aegina, Poros 
e Ilhas Hidra. Hydra, onde se destaca a sua capital 
de edifícios medievais. Poros, ilha de beleza natural, 
onde vamos andar por suas ruas. Almoço a bordo. 
Vamos terminar o dia com a visita de Aegina, a se-
gunda maior ilha do mundo Golfo Sarônico. Jantar 
e hospedagem.

DIA 9 (sábado) ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Atenas. 
Fim da viagem e nossos serviços.

Hotéis previstos o similares

Atenas Xenophon 4**** Ciudade

City Novus 4**** Ciudade

Amarilia 4****  Vouliagmeni

Kalambaka Antoniadis 4**** Ciudade

Delfos Anemolia 4**** Arajova

King Inihos 4**** Ciudade

Olimpia Olimpia Palace 4**** Ciudade

Incluído no roteiro

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Transferências aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado 
ou similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 
jantares.

• Excursões de dia inteiro: 
Excursão aos Mosteiros de Meteora e Termópi-
las, Excursão a Micenas, Epidauro e Corinto.

• Excursões de meio dia: 
Panorâmica de Atenas, incluindo a Acrópole. 
Visitas a Delfos e Patras. 
Zona Arqueológica de Olímpia e seu Museu. 
Excursão noturna de Atenas.

• Entradas incluídas:  
Acrópole de Atenas. 2 mosteiros de Meteora. 
Teatro de Epidauro. Vestígios arqueológicos e 
Museu Olympia.

• Ônibus de luxo para toda a viagem. Pedágios e 
autorizações da cidade incluídas.

• Seguro de viagem.

9  dias  ... a partir de  975 $ USA

Datas de saída

Maio 15 20 28

Junho 3 10 17 24

Setembro 9 16 23

Outubro 7 14

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 975

Suplemento apart. Individual ................... 385

Desconto média pensão  ........................... -155

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Taxas de alojamento em hotéis na Grécia, devido 
a sua variação constante. Para pagar no destino 
pelos clientes. (Atualmente € 10,5 para as 7 noi-
tes).

Notas de interesse

• Nos mosteiros de Meteora, é obrigatório manter silên-
cio e requisitos especiais em relação ao vestuário.

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo do mesmo.
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com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


