
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento especializado pelo Arqueólogo 
Álvaro Figueiredo durante toda a viagem;
Acompanhamento de um responsável Tryvel 
durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para os 
percursos Lisboa / Munique / Atenas / Munique / 
Lisboa – em voo regular Lufthansa com direito a 1 
peça de bagagem de porão de 23kg;
• Circuito em autocarro de turismo com guias 
acompanhantes em espanhol ou português 
durante todo o circuito;
• Ligação de ferry Pireus (Atenas) / Mikonos / 
Santorini / Pireus (Atenas) em classe económica;
• Todas as visitas mencionadas no programa;
• Pensão completa, desde o jantar do 1º dia ao 
pequeno-almoço do último dia.
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados 
no itinerário;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no montante de 162,80€ (à data de 30.11.2016 – a 
reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro de viagem Multiviagens VIP – MIP € 
60.000;
• Bolsa e livro de viagem contendo material 
informativo sobre os locais a visitar;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras.
 

NOTA: Consulte-nos para mais 
informações sobre partida do Porto.
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WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

Humanidade. Local do famoso e próspero santuário de 
Apollo Pythio, o seu oráculo atraía peregrinos de todo 
o mundo grego. Visita ao sítio, incluindo o santuário de 
Apollo, teatro e tesouro ateniense, o santuário de Athena 
e o museu arqueológico. Templo livre para disfrutar das 
ruínas arqueológicas e da beleza natural do vale onde este 
sítio se encontra implantado. Almoço num restaurante 
local e resto de tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA – DELFOS / OOSIOS LOUKAS / ATHENS
Partida em direção a Atenas, visitando durante o percurso 
o mosteiro bizantino de Hosios Loukas, classificado pela 
UNESCO como Património da Humanidade. Localizado 
num belo e remoto vale, os edifícios do mosteiro remontam 
ao período Medieval e a sua decoração, em mosaico de 
tradição bizantina, em excelente estado de conservação. 
Regresso Templo de Poseidon em Cabo Sounion, na 
extremidade sul da Península da Ática onde, segunda a 
lenda, o rei Aegeu de Atenas se lançou ao mar, dando-
lhe assim o seu nome. Com o seu templo implantado 
nesta impressionante posição, num promontório sagrado 
rodeado pelo mar, Poseidon protegia os navegantes, 
sendo visível a todos os navios que dobravam o cabo 
Alojamento no Hotel Titania (ou similar) em Atenas.

8º DIA – ATHENS / MIKONOS / DELOS / MIKONOS
Viagem de barco de Atenas para Mikounos. Chegada e 
transfere para o hotel Yiannaki. Tempo livre e almoço 
num restaurante local. De tarde, visita à adjacente ilha 
de Delos, local de nascimento de Apollo e da sua irmã 
Artemisa e classificada pela UNESCO como Património da 
Humanidade. Regresso a Mikounos e transfer para o hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel Yiannaki.

9º DIA – MIKOUNOS
Dia livre para atividades de caracter pessoal. Almoço e 
jantar no hotel.

10º DIA – MIKOUNOS / THIRA-SANTORINI
Viagem de barco entre Mikounos e Santorini. À chegada 
visita de Thira, por volta de 1600 a.C. Thira Antiga, a 
cidade grega fundada por colonos dórios oriundos de 
Esparta, muito importante durante o período Helenístico 
quando a ilha foi base naval do Egipto Ptolemaico. Almoço 
num restaurante local seguido de visita à ilha e ao sítio 
arqueológico de Akrotiri, a cidade da Idade do Bronze 
Minóica em excelente estado de conservação por ter sido 
abandonada e coberta durante a erupção do vulcão. Visita 
de Oia no final da tarde e transfere para o Hotel El Greco. 
Jantar e alojamento no hotel.

11º DIA – SANTORINI / ATENAS
Viagem de barco de regresso a Atenas. Jantar e alojamento 
em Atenas no Hotel Titania.

12º DIA – ATENAS
Dia de visitas em Atenas, incluindo o Museu Numismático 
de Atenas, localizado num edifício que foi residência do 
famoso arqueólogo alemão Heinrich Schliemann, o antigo 
cemitério do Kerameikos e o Museu Arqueológico do 
Kerameikos, e a magnífica coleção do Museu Nacional de 
Arqueologia. Passeio pela Plaka, no centro histórico da 
cidade e tempo livre. Transfer para o hotel para jantar e 
alojamento.

13º DIA - ATENAS / LISBOA
Pequeno almoço e transfere para o aeroporto para 
formalidades de embarque com destino a Lisboa em voo 
Lufthansa (Via Munique).
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

2.975€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

470 €

1º DIA – LISBOA / ATENAS
Comparência no aeroporto 

2h antes da partida para 
embarque num voo Lufthansa 

com destino a Atenas. Chegada, 
transfer para o Hotel Titania 4* 

(ou similar) e alojamento. Tempo 
livre. Jantar no hotel.

2º DIA – ATENAS
Dia de visitas em Atenas, começando 

pela Acrópole, classificada pela 
UNESCO como Património da 

Humanidade, com o Partenon, construído 
entre 447–438 a.C. e dedicado a Athena 

Parthenos, protectora da cidade, a 
Propylaia e o Templo de Athena Nike e o 

Erechtheion; continuamos para o Teatro de 
Dionísio, e o novo Museu da Acrópole onde 

se encontram expostos elementos escultóricos 
provenientes da Acrópole, incluindo trabalho do 

célebre Fidias. Almoço num restaurante local, 
seguido de visita à Ágora, o antigo centro cívico 

da cidade, e ao Templo de Hefaestos, contruído 
entre 449-415 a.C., em estilo Dórico e em excelente

3º DIA – ATENAS / CORINTO / MICENAS / EPIDAURO 
/ NAPFLIO

Partida de Atenas em direcao ao Peloponeso visitando 
durante o percurso as extensas ruínas de Corinto, uma 

das mais importantes cidades-estado da Grécia antiga 
situado no Istmo de Corinto, e o seu museu arqueológico. 
Continuação para Micenas, a cidade de Agamémnon, 
com as suas associações à Guerra de Troia e ao período 
da Idade do Bronze grega. Investigada inicialmente por 
Heinrich Schliemann no século XIX, o sítio encontra-
se hoje classificado pela UNESCO como Património da 
Humanidade, possuindo um dos mais bem preservados 
túmulos de tipo tólos conhecido como o Tesouro de Atreu, 
e a famosa Porta dos Leões que dava acesso à acrópole 
da cidade. Chegada a Epidauro, também classificado 
Património da Humanidade pela UNESCO, e visita a este 
grande centro do culto de Asklepio, filho de Apollo e 
protetor dos médicos e da sua arte. Jantar e alojamento 
no Hotel Amália em Napflio.

4º DIA – NAPFLIO / TIRYNS / ARCADIA / BASSAE / 
OLYMPIA
Partida para Tiryns outra das cidades gregas da Idade 
do Bronze associada ao mundo dos heróis da Guerra de 
Troia e de Homero, e classificada pela UNESCO como 
Património da Humanidade. Visita ao sítio, incluindo a 
cidadela com as suas monumentais muralhas ciclópicas. 
Continuamos depois em direção a Olímpia, atravessando 
o Peloponeso pelo paradisíaco planalto da Arcádia. Visita 
durante o percurso ao impressionante e bem preservado 
templo em estilo Dórico de Apollo Epikourios, no topo de 
uma montanha em Bassae e classificado pela UNESCO 
como Património da Humanidade. Jantar e alojamento no 
Hotel Amalia em Olímpia.

5º DIA – OLÍMPIA / DELFOS
Visita ao sítio de Olímpia, classificado Património da 
Humanidade pela UNESCO, local do santuário principal 
do culto de Zeus e centro do grande festival Pan-Helénico 
quadrienal das Olimpíadas dedicadas a Zeus. Depois de 
visitarmos o excelente museu arqueológico, continuamos 
para Delfos, via Nafpaktos, para estadia de duas noites no 
Hotel Amalia em Delfos. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA – DELFOS
Dia em Delfos, situado nas encostas do Monte Parnassos 
e classificado pela UNESCO como Património da 

Neste périplo pela terra dos deuses, pátria dos heróis, te-
remos oportunidade de explorar alguns dos seus mais 
importantes sítios arqueológicos, classificados pela 
UNESCO como Património da Humanidade, e museus 
cujo acervo constitui hoje das mais importantes e úni-
cas coleções de arte em todo o mundo. Esta viagem 
pela Grécia e pela sua história é também uma viagem 
ao encontro do nosso passado, num país com uma 
rica herança histórico-cultural que também é nossa, 
por paisagens dramáticas e de uma enorme beleza 
natural, onde o mar, azul e límpido, se encontra 
quase sempre presente.

COM ÁLVARO FIGUEIREDO

GRÉCIA


