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DIA 1 - ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto 
do dia livre. 

DIA 2 - ATENAS
O dia começa com uma excursão em espanhol ao 
centro Neoclássico de Atenas. Este tour lhe dará 
a oportunidade de observar os contrastes que 
tornam Atenas uma cidade fascinante. Nossos guias 
especializados irão leva-lo ao Estádio Panathenaico, 
onde foram realizados os primeiros jogos Olímpicos 
da era moderna em 1896(breve parada). Continuação 
do passeio passando pela residência do primeiro-
ministro (ex Palácio Real) guardada pelos Euzones 
em seus uniformes coloridos; pelo Templo de Zeus, 
pelo Arco de Adriano, pelo Parlamento, onde está 
o memorial ao soldado desconhecido; a Academia, 
a universidade, a biblioteca Nacional e a praça da 
Constituição (Syntagma). Na Acrópole visitara as 
obras arquitetônicas da idade de Ouro de Atenas: A 
Propylea, o Templo de Atenas Nike, o Erechtheion, e 
finalmente “a harmonia entre o material e o espiritual”, 
o Parthenon. Tarde livre na cidade. 

DIA 3 - ATENAS | HYDRA -POROS-EGINA
Pela manhã traslado para o porto de Pireus para 
embarque no navio do cruzeiro pelas ilhas Sarônicas: 
Hidra, Poros e Egina com almoço a bordo. Ao anoitecer 
retorno ao hotel.   

DIA 4 - ATENAS | DELFOS 
Dia inteiro de excursão a Delfos, conhecido na 
antiguidade como o centro da terra. Almoço durante 
o passeio e retorno ao entardecer a Atenas. 

DIA 5 - ATENAS
No horário marcado, traslado para o aeroporto para 
embarque no seu voo de partida. 

CÓD: A G G R 0 2

ATENAS CITY BREAK
4 NOITES

• Visitar o impressionante Museu da Acrópole.

ATENAS

SAÍDAS: Terças, quartas e quintas de Dezembro de 2019 a 31 de 
Março de 2020 e diárias de 01 de Abril a 31 de Outubro de 2020

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em EUR com base em 2 passageiros em quarto compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados privados de chegada e partida;

• Refeições de acordo com o itinerário;

• Tours regulares com guias locais em espanhol (não inclui o museu da Acrópole).

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos internacionais;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais;

• Taxa de hospedagem a ser paga diretamente aos hotéis de € 1,5 a € 4 por noite 

e por quarto dependendo da categoria do estabelecimento.

IMPERDÍVEL

ATENAS

CIDADE

ATENAS Acropol is  Hi l l Hotel  Amalia
NJV Athens 

Plaza

A PARTIR DE EUR 628 EUR 754 EUR 847

Hotéis previstos (ou similares):
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