
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um representante Tryvel 
durante toda a viagem;
• Bolsa de documentação e saco Tryvel;
• Passagem aérea em classe económica em voo da 
Lufthansa para percurso Lisboa / Munique / Atenas 
/ Frankfurt / Lisboa, com direito ao transporte de 
23 kgs de bagagem;
• 07 noites / 8 dias de estadia em hotéis de 4* com 
pequeno almoço incluído (sendo que 3 noites são 
em Atenas e 4 noites em circuito pelo Peloponeso, 
Delfos e Meteora);
• Total de 13 refeições (incluindo o jantar com 
espetáculo de folclore em Atenas);
• Todos os transportes, visitas e entradas como 
indicado no programa acompanhado de guias 
locais de idioma espanhol;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
valor de € 192,42 à data de 19.09.2018 (a reconfirmar 
e atualizar na altura de emissão da documentação);
• Bagageiros nos hoteis;
• Auriculares para ouvir as explicações dos guias 
durante todo o circuito;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições, nem café;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de carácter particular designados com 
extras; ie bebidas durante as refeições, telefonemas;
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4º DIA – NAUPLIA / MICENAS / OLIMPIA
Pequeno-almoço no hotel. De manhã partida para Micenas, 
para visita de uma das mais famosas Acrópoles da pré-história, 
a Porta das Leoas e o túmulo do rei Agamémnon. Almoço em 
restaurante. Após o almoço, partida para Olimpia. Chegada ao 
Hotel Amália 4****. Check in, jantar e alojamento.

5º DIA – OLIMPIA / DELFOS
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para realizar a visita 
de Olimpia Antiga. Visitaremos o sítio arqueológico do que foi 
o berço dos Jogos Olímpicos por inspiração divina. Visita do 
Museu de Olimpia, com os grandes tesouros artísticos de grande 
valor sentimental para a humanidade. Continuação da visita da 
área arqueológica de Olimpia, que inclui os restos do Templo de 
Zeus, o Templo de Hera, o Ginásio e o famoso Estádio Olímpico, 
onde a cada 4 anos competiam os melhores atletas nos sagrados 
Jogos Olímpicos. Almoço em restaurante durante o percurso. 
Após a visita, continuação da viagem para Delfos com travessia 
da nova ponte suspensa. Chegada a Delfos e check-in no Hotel 
Amalia 4**** ou similar. Jantar e alojamento.

6º DIA – DELFOS METEORA
Pequeno-almoço no hotel. Início da visita de Delfos e descoberta 
da cidade conhecida como o centro do mundo e Património 
da Humanidade pela UNESCO. Fortemente ligada à história 
da Grécia, a antiga cidade de Delfos é certamente o resultado 
de inspirações divinas, atribuindo-se a seleção do lugar a Zeus 
e a supervisão a Apolo, deus da música e da beleza e Senhor 
do Oráculo. As sacerdotisas impostas diretamente por Apolo, 
encarregaram-se desde tempos remotos atá ao séc. IV d.C. a 
predizer a vontade dos deuses e o que sucederia no futuro à 
gente que acudia, vinda de todos os lugares do mundo. A Fonte 
de Castália, num dos lados do Museu, servia para milagres, 
severos juramentos e castigos divinos. O Museu está iluminado 
pelo olhar de Auriga, a estátua de Antinoo e o enigmático sorriso 
da Esfinge de Naxos. Visitam-se os achados arqueológicos do 
local, com o Tesouro dos Atenienses e o estádio sobre as faldas 
do Monte Parnaso. Visita ao Santuário de Apolo, com as suas 
magnificas coleções, o Oráculo mais famoso da antiguidade. Foi 
aqui que o Oráculo falou em nome do Deus Apolo. Delfos está 
rodeada de povoações de montanha como Arachova, famosa 
pelo fabrico de tapetes tradicionais e de queijos. De seguida, 
almoço numa taverna típica. Finalizado o almoço, partida com 
destino a Kalambaka (Meteora). Chegada ao Hotel Amalia 4**** 
ou similar. Jantar e alojamento no hotel.

7º DIA – METEORA / ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita aos mosteiros 
suspensos de Meteora, uma das curiosidades mais célebres 
da Grécia, centro religioso e monástico dos séc. XII a XVII, 
declarados Património da Humanidade pela UNESCO. Durante o 
seu apogeu chegaram a existir cerca de 24 mosteiros, aos quais 
só se podia aceder por enormes escadas. Hoje em dia ainda 
se conservam seis mosteiros, dos quais se visitam dois. Nos 
mosteiros guardam-se importantes jóias ortodoxas e nas igrejas 
dos Meteoros há frescos e ícones autênticos dos princípios 
do segundo milénio do cristianismo. Após a visita, almoço na 
povoação de Kalambaka, numa das tavernas locais. Partida de 
regresso a Atenas, com uma breve paragem no monumento 
de Leónidas, rei de Esparta e chefe militar dos 300 durante a 
famosa batalha de Termópilas. Chegada a Atenas e check-in 
no Hotel Titânia 4**** ou similar em Atenas. À noite, saída para 
jantar tradicional com espectáculo de musica e danças gregas 
no bairro antigo de Plaka. Após o jantar regresso ao hotel e 
alojamento.

8º DIA – ATENAS / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre.
Transporte para o aeroporto. Assistência nas formalidades de 
embarque. 14H20 – Partida em voo regular da Lufthansa com 
destino a Frankfurt. 16h20 – Chegada a Frankfurt e mudança de 
avião.
20h00 – Continuação da viagem em voo regular da Lufthansa, 
com destino a Lisboa.
22h00 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto da Portela.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

1.660€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

230 €

1º DIA – LISBOA / MUNIQUE / 
ATENAS

Comparência no aeroporto 
de Lisboa, duas horas antes da 

partida. Formalidades assistidas 
pelo representante da Tryvel que 

acompanha o grupo. 06h15 – Partida 
em voo regular da Lufthansa, com 

destino a Munique. Refeição a bordo.
10h10 – Chegada a Munique. Mudança de 

avião. 15h10 – Continuação da viagem em 
voo regular da Lufthansa com destino a 

Atenas. Refeição a bordo. 18h30 – Chegada 
a Atenas. Assistência e transporte para o 

Hotel Titânia 4**** ou similar. Check in, jantar 
e alojamento.

2º DIA – ATENAS
Pequeno-almoço no hotel. Dia completo de 

visitas à cidade de Atenas, com destaque para 
a Acrópole, a mais conhecida do mundo e o seu 

museu. Embora existam muitas outras acrópoles 
na Grécia, o significado da Acrópole de Atenas é tal 

que é comumente conhecida como A Acrópole abriga 
algumas das mais famosas edificações do mundo 

antigo, como o Partenon e o Erecteion. A Acrópole 
de Atenas foi construída por volta de 450 a.C., sob a 

administração do célebre estadista Péricles; foi dedicada 
a Atena, deusa padroeira da cidade. A maior parte das 

estruturas da Acrópole de Atenas estão em ruínas; entre as 
que ainda estão de pé, estão o Propileu, o portal para a parte 

sagrada da Acrópole; o Partenon, templo principal de Atenas; 
o Erecteu, templo dos deuses do campo, e o Templo de Atena 

Nice, simbólico da harmonia do estado de Atenas. Almoço numa 
taverna típica com comida autentica grega no bairro antigo da 
Plaka. De tarde, visita panorâmica da cidade com destaque 
para a Praça Syntagma, o Túmulo do “Soldado Desconhecido”, 
o Parlamento, os edifícios neoclássicos da Avenida Venizélos 
(Academia, Universidade e Biblioteca Nacional), o Palácio 
Presidencial,, o Templo de Zeus e o Estádio Olímpico. Regresso 
ao hotel, jantar e alojamento.

3º DIA – ATENAS / CORINTO / EPIDAURO / NAUPLIA
Após o pequeno-almoço, início do Circuito do Peloponeso, 
Delfos e Meteora, acompanhado de guia local falando português 
ou castelhano. Partida através da província de Argólida em 
direção ao famoso Canal de Corinto, que une o mar Egeu ao 
mar Jónico, e onde se fará uma breve paragem. Segue-se a 
visita de Epidauro, onde se pode apreciar a acústica do seu 
Teatro, obra única do séc. IV AC, com uma capacidade de 16.000 
espectadores, e onde ainda hoje se representam as grandes 
obras dos clássicos. Almoço em restaurante. Após o almoço, 
saída através do Peloponeso Central, até se chegar a Nauplia. 
Visita da cidade de Nauplia, situada na região de Argólis, 
considerada na Antiguidade o centro da Grécia. Está repleta de 
edifícios neoclássicos. Segundo a mitologia, Nauplia foi fundada 
por Nafplios, filho de Poseidon, Deus do Mar. Nauplia foi a 
primeira capital da Grécia após a libertação dos turcos de 1828 
a 1834. Hoje em dia é uma das cidades mais bonitas com um 
grande número de visitantes, uma cidade cheia de história, cor 
e beleza natural. Visita da cidade antiga, começando pela Rua 
Grande que é na realidade a primeira rua que se construiu com 
as características da Europa na era contemporânea, a Praça da 
Constituição que ajudará a conhecer a história da cidade. Visita 
ainda da Fortaleza Palamidi construída pelos venezianos durante 
a sua segunda ocupação da área (1686-1715). Em 1715 foi tomada 
pelos turcos e ficou sob o seu controle até 1822, altura em que 
foi tomada pelos gregos. É a construção mais impressionante 
de Nauplia. O complexo de muralhas e oito bastiões foi erguido 
no alto da escarpa que domina o Porto e a cidade, a 216 metros 
de altura. Era considerado inexpugnável, já que o único acesso 
viável para uma grupo de assalto era a encosta Sudeste (por 
onde, hoje, chegam os automóveis). Quando vista da cidade, o 
que mais chama a atenção em Palamidis é sua longa barbacã, 
descendo a escarpa Norte da montanha e protegendo os 999 
degraus que levam à fortaleza. A vista lá do alto é de cortar 
a respiração com o azul indescritível do mar e as montanhas. 
Após a visita, continuação para o Hotel Amália 4**** ou similar. 
Jantar e alojamento no hotel.

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 be-
leza natural, onde o mar, azul e límpido, se 
encontra quase sempre presente.
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