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suas águas límpidas e azuis.Em seguida, 
embarcaremos novamente e enquanto 
navegamos até Poros, almoçamos.Em 
Poros teremos 45 minutos para ver a 
cidade que olha para a região do Pelo-
poneso. Mais tarde, iremos para a maior 
das 3 ilhas: Aegina, onde teremos duas 
horas para visitá-la ou andar de bicicle-
ta ou coches com cavalos.Voltamos a 
nevagar para Pireu, e em ônibus para o 
hotel.

Dia 05 - Atenas - Cabo Sounion - 
Atenas
Hospedagem e café da manhã.Ma-
nhã livre. Pela tarde excursão ao Cabo 
Sounion.Passaremos pelas belas praias 
de Glyfada, Vougliameni e Varkisa para 
chegar ao Cabo Sounion, que é domi-
nado pelo Templo de de Deus Poseidon 
(deus do mar), com suas belas colunas 
de mármore branco. Faremos sua visita 
e desde o alto do Cabo veremos uma 
paisagem marítima magnífica. Regresso 
a Atenas.

Dia 06 - Atenas
Hospedagem e café da manhã. Dia 
livre para compras ou para fazer uma 
excursão opcional a Argólida.

Dia 07 - Atenas
Hospedagem e café da manhã. Dia 
livre.

Dia 08 – Atenas – Cidade de origem
Café da manhã e traslado ao aeropor-
to. Fim dos nossos serviços.

Dia 01 - Atenas
Recepção no aeroporto e traslado ao 
Hotel. Hospedagem. Dia livre para tomar 
contato com a cidade. 

Dia 02 - Atenas
Hospedagem e café da manhã.Come-
çaremos o dia com a visita panorâmi-
ca de Atenas.Passando pelo Propileus da 
Acrópole se desdobrará perante os nossos 
olhos a geometria fabulosa do Partenão 
e depois o Erechtheion. Seguiremos pela 
colina de Filipapos, Arco de Adriano, o 
Parlamento com o Túmulo do Soldado 
Desconhecido e a cidade moderna.

Dia 03 - Atenas - Delfos - Atenas
Hospedagem e café da manhã.Parti-
da para a província da Beócia através de 

Tebas, onde se tituou Édipo e sua trágica 
lenda , Lebadia e pitoresca aldeia de Ara-
joba para finalmente chegar Delfos.Nas 
encostas do Monte Parnaso, podemos ver 
o Santuário de Apolo, deus da música e 
beleza. Também visitaremos o Tesouro 
dos Atenienses e o oráculo da Pitonisa. 
Almoço. Posteriormente visita ao Mu-
seu de Delfos com a sua Aúriga de bron-
ze e um sem fim de outras riquezas, antes 
de regressar a Atenas.

Dia 04 - Atenas - Hydra - Poros - Ae-
gina - Atenas
Hospedagem e café da manhã. Du-
rante este dia, realizaremos um cruzeiro 
visitando as 3 ilhas gregas.Em Hydra, 
teremos uma hora e meia para conhecer 
a cidade pitoresca da ilha ou nadar em 

Delfos

Todos a Grécia

Hotéis previstos (ou similares)

CIDADE
Categoría

Turista Sup Primeira Primeira Sup Luxo Grande Luxo

Atenas Crystal City Titania Atenia Callirhoe Divani Palace NJV Athens Plaza

Epidauro

Preços por pessoa em Euros Em triplo Em duplo Supl. Sgl

 Cat. T. Sup 705 800 340

 Cat. P.  (03/Jul-21/Ago+06/Nov-12/Mar) 775 870 415
 Cat. P.  (Resto) 835 950 455
 Cat. P. Sup (03/Jul-21/Ago+06/Nov-12/Mar) 890 950 540
 Cat. P. Sup (Resto) 930 1.020 585
 Cat. L.  (03/Jul-21/Ago+06/Nov-12/Mar) 995 1.185 705
 Cat. L.  (Resto) 1.095 1.330 850
 Cat. GL. 1.160 1.385 905

Datas de início
Segundas 
De 03/Abr/2017 a 26/Mar/2018
(Pode começar em qualquer outro dia 
da semana o que pode variar a ordem 
de serviços, mas não o conteúdo final 
do programa).

O preço inclui

• Traslados de chegada e saída.
• Visita meio dia cidade.
• Visita Delfos dia completo con 

almoço.
• Meio dia visita Cabo Sounion à 

tarde.
• 1 dia de Cruzeiro pelas 3 ilhas Gre-

gas, com almoço e transporte até 
ao porto.

• 7 noites de hospedagem e café da 
manhã no hotel escolhido.

• Seguro de viagem.

IMPORTANTE

• De novembro até março se al-
tera a ordem das visitas, para 
coincidir com sua operação 
em espanhol. Favor consul-
tem.

Hydra

10 dias
DESDE

1.270$

R E F. C 3049

8 dias
DESDE

705€
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