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1º DIA – LISBOA / 
MUNIQUE / ATENAS

04h20 - Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa.
06h20 – Partida em voo 

Lufthansa rumo a Atenas, 
via Munique.

14h40 - Chegada a Atenas e 
transfer para a cidade.

Visita panorâmica de Atenas 
passando pela Praça Syntagma 

onde fica o Parlamento, os 
edifícios Clássicos da Universidade, 

a Academia de Letras e a Biblioteca 
Nacional, a praça Omonia, o Palácio 

Presidencial e antigo Palácio Real. Jantar 
livre. Alojamento no Hotel Acropolian 

Spirit Boutique 4**** ou similar

2º DIA  – ATENAS / CRETA
De manhã, visita da Acrópole mais famosa 
do mundo, começando por franquear o 
Propileu, porta monumental que permite 
o acesso ao conjunto arquitetónico. Visitas 
ao templo da Deusa Atena Nike (Vitória), 
ao Erecteion, santuário dedicado a Atena 
e a Posídon e ao Partenon, o principal 
templo da deusa padroeira da cidade. 
Seguidamente, visita ao Museu da Acrópole, 
inaugurado em 2007. Paragem no café 
do Museu com uma vista incrível sobre a 
Acrópole. Almoço. Transporte privativo para 
o Aeroporto. Partida em voo regular para 
Heraklion (Creta). Chegada e transfer para 
o Hotel Olive Green 4**** ou similar. Jantar 
livre. Alojamento.

3º DIA – CRETA
Saída em direção às ruínas do Palácio de 
Cnossos, provável centro administrativo 
de Creta durante a civilização Minoica. No 
Museu do sítio arqueológico poderemos 
vislumbrar inúmeros legados da época do 
Minotauro. Regresso ao centro da cidade 
de Heraklion, Praça Eleftherias, Fonte dos 

Leões e Catedral de Agios Minas. Almoço. 
Visita ao Porto. Visita à Fortaleza de Koules 
e Museu Arqueológico de Heraklion. Jantar 
livre. Alojamento.

4º DIA – CRETA
Saída em direção ao sítio arqueológico 
de Chania, em Kydonia, uma das mais 
importantes cidades-estado minoicas. Visita 
ao Museu Arqueológico. Almoço. Visita ao 
Porto, fortaleza Firka. Visita panorâmica da 
cidade e regresso a Heraklion. Jantar livre. 
Alojamento.

5º DIA  – CRETA / RODES
Saída em direção ao Aeroporto. Partida em 
voo regular para Rodes, via Atenas. Chegada 
e transfer para o Hotel Rhodes Palace 4**** ou 
similar. Jantar livre. Alojamento.

6º DIA – RODES
Visita à cidade de Rodes, uma das maiores 
cidades medievais conservadas da Europa. 
Visita ao Castelo - Palácio do Grão-Mestre 
dos Cavaleiros - um dos poucos exemplos da 
arquitetura gótica em solo grego e ao Museu 
Arqueológico, famoso pelos seus pavimentos 
em mosaicos. Visita ao Porto, local mítico do 
“Colosso de Rodes”, uma das sete maravilhas 
do Mundo. Almoço. Saída em direção a 
Lindos, com a sua Acrópole, no alto da 
montanha e, abaixo, a bonita baía de S. Paulo, 
onde o apóstolo aportou em 43 d.C. Jantar em 
restaurante local. Alojamento.

7º DIA - RODES / ATENAS / FRANKFURT / 
LISBOA
Em hora a indicar transporte ao Aeroporto. 
Partida em voo regular com destino a 
Atenas. Chegada a Atenas e formalidades de 
transbordo.
18h30 – Partida em voo Lufthansa para Lisboa, 
via Frankfurt.
23h40 – chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de Helena Trindade 
Lopes durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para 
percurso Lisboa / Munique / Atenas / Frankfurt / 
Lisboa, em voos regulares Lufthansa com direito a 1 
peça de bagagem até 23 kg;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Atenas / Heraklion / Rhodes / Atenas;
• 6 noites de alojamento nos hoteis 4**** mencionados 
ou similares, com pequeno almoço incluido;
• Refeições de acordo com o programa (meia-
pensão, incluindo água, café ou chá);
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Radioguias;
• Guias locais em português ou espanhol;
• Todas as visitas e entradas mencionadas no 
itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no montante de 243,13€ (à data de 06.02.2019) 
– a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• Acompanhamento permanente por responsável da 
TRYART;
• Seguro Multiviagens.

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

02 A 08 MAIO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

2 700€

350€

A Grécia foi uma mãe fecunda e profícua que se perdeu 
nos braços de dois gigantes, o Egeu e o Mediterrâneo. 
Com eles desenhou algumas das civilizações mais an-
tigas do mundo, os minoicos de Creta e os micénicos 
que os derrubaram, ambos antepassados culturais da 
Grécia Clássica, que é considerada o berço de toda a 
civilização ocidental.

Caminhar ao encontro de Atena, do Minotauro 
ou de Teseu através das palavras de Lawrence 
Durrell e de Leonard Cohen é o desafio que lhe 
propomos.

Helena Trindade Lopes

ATENAS, CRETA E RODES
COM HELENA TRINDADE LOPES 
E JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

Ao encontro 
de deuses, 
figuras míticas 
e heróis


