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Julho 2018
Dia 20 (Sex) – Sintra / Lisboa / Frankfurt / Atenas (MP) - Assistente em Português
Transporte em autocarro de turismo privado de Sintra para o aeroporto em Lisboa.
Comparência junto da loja Abreu no aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque por um
representante Abreu, que vos acompanhará durante toda a viagem. Partida em voo de carreira regular da
Lufthansa, voo LH 1173 às 07h30, com destino a Frankfurt. Chegada às 11h30. Formalidades de trânsito e
continuação da viagem no voo LH 1282 às 13h45, em direcção a Atenas. Chegada às 17h25. Procedimentos
de desembarque e assistência pelo guia local. Transporte privado para o Hotel Zafolia – 4 **** , ou similar.
Distribuição dos quartos. Jantar e alojamento.
Dia 21 (Sáb) - Atenas / Delfos / Kalambaka (413 Km) PC – Guia local em português
Pequeno almoço no hotel.
Partida para Delfos. Visita do santuário fundado no 2º milénio A.C, o seu oráculo chegou a ser o mais
importante da Grécia Clássica, tendo-se mantido em funcionamento até ao sec.IV d.C. As Capelas dos
Tesouros de Atenas e de Esparta, O Templo de Apolo, a Praça do Mercado. Também iremos visitar o Museu.
Local onde se conservam muitos achados arqueológicos encontrados nas ruinas incluindo a famosa escultura
do “Condutor de Carro de Bronze”. (Sec IV a.C). Almoço em restaurante local.
Continuação para Kalambaka, conhecida pelos mosteiros construídos no cimo das montanhas de Meteora,
um conjunto de rara beleza considerado pela Unesco como Património da Humanidade. Visita a um dos
Mosteiros. Chegada ao Grand Hotel Meteora 4 ***, ou similar em Kalambaka. Instalação, Jantar e
alojamento.
Dia 22 (Dom) - Kalambaka / Atenas PC - Guia local em português
Pequeno almoço no hotel.
Partida de kalambaka para Meteora, para inicio da visita de Meteora, e para visita de mais um dos Mosteiros
centenários, construídos nos altissimos rochedos que se elevam do vale, alguns com mais de 300 m de
altura. Almoço em restaurante local. Prosseguimos para Atenas com passagem por Tikala, Lamia e
Thermopylae. Chegada a Atenas ao final do dia, ao Hotel Zafolia. 4 ***, ou similar. Instalação. Jantar e
alojamento.
Dia 23 (Seg) - Atenas / Corinto / Micenas / Epidauro / Atenas (307 Km) PC Guia local em português
Pequeno almoço no hotel. Em hora a indicar, partida em autocarro pela costa, para o canal de Corinto, que
liga o Mar Egeu ao Mar Jónico. Chegada á cidade de Corinto, relacionada com a permanência durante 18
meses do Apostolo Paulo (Act 18; Cartas aos Coríntios; Teologia de Paulo). Visita das ruinas romanas, onde
destacaremos o Fórum, o Teatro, a Acrópole Templo consagrado a Apolo e a Fonte Sagrada de Piree. Esta
visita lembra-nos a importância que a presença de Paulo teve na comunidade de Coríntio. Continuação para
Micenas, cidade fortaleza com palácios, túmulos e muralhas, descobertas pelo arqueólogo Schilemam. É um
dos melhores exemplos de arquitectura de cidadelas no segundo milénio a:C.e que foi a capital da civilização
micénica.
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Visita das ruinas do antigo Palácio Real, as muralhas ciclópicas e os túmulos reais com destaque para o
Tesouro de Atreus, Porta dos Leões, etc. No final da visita, almoço em restaurante local.
De tarde, continuação da viagem para Epidauro; visita do Teatro mais bem conservado da Grécia, e famoso
pela sua extraordinária acústica. No final das visitas regresso a Atenas, jantar e alojamento no hotel.
Dia 24 (Ter) - Atenas / Cruzeiro Ilhas Aegina , Poros e Hydra / Atenas PC Assistente em Português
nas visitas.
Pequeno almoço no hotel.
Transporte até ao porto de Pireus para inicio de um cruzeiro de dia inteiro com almoço incluído.
Faremos paragem na Ilha Egina, a maior do golfo Sarónico, continuação para Poros, a ilha mais verde e
acabamos este cruzeiro na ilha de Hydra, a mais cosmopolita de todas as ilhas. No final do Cruzeiro
regresso ao porto de partida e transporte ao Hotel Zafolia. 4 ***, ou similar, para jantar e alojamento.
Dia 25 (Qua) - Atenas (PC) Guia local em Português
Pequeno-almoço no hotel.
Visita panorâmica desta importante cidade com destaque para a famosa Acrópole, antiga cidadela
fortificada e santuário religioso, a Agora e as Colinas de Marte onde S. Paulo ensinou. Poderá admirar entre
outros grandiosos monumentos o Parténon, o Erecteum e o Templo de Atenea. Prosseguimento da visita
passando pelas ruínas do Teatro Dionisios e passagem por alguns dos locais mais emblemáticos da cidade,
como o Estádio Olímpico, o Templo de Zeus, o Palácio e as Praças Sintagma e Omónia e o Parlamento.
Almoço em Restaurante local.
Continuação da visita com destaque para a Plaka, bairro típico grego, considerada a zona mais atractiva e
colorida da capital grega. O bairro fica no sopé da encosta oriental da Acrópole. Poderão ainda apreciar a
arquitectura neoclássica da Biblioteca de Atenas, da Universidade e da Academia.
Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento no hotel.

Dia 26 (Qui) - Atenas / Frankfurt / Lisboa / Sintra (APA) - Assistente em Português
Pequeno almoço no hotel.
Manhã livre para actividades de carácter pessoal.
Em hora a determinar localmente, transporte privado do Hotel em direcção ao Aeroporto de Atenas,
acompanhado de guia local.
Partida às 14h20, em voo de carreira regular da Lufthansa, voo LH 1279 com destino a Frankfurt.
Chegada às 16h20. Formalidades de trânsito e mudança de avião. Partida às 20h25 no voo LH 1496 em
direcção a Lisboa. Chegada ao aeroporto a Lisboa às 22h25, e transporte privado para o local de origem.
Fim dos Serviços

Acompanhamos a sua fé

Grécia
Serviços Incluídos:
• Transporte em autocarro de turismo de Sintra para o aeroporto de Lisboa e regresso.
• Passagem aérea em voo de carreira regular de Lisboa / Frankfurt / Atenas / Frankfurt / Lisboa,
com 1 bagagem de porão de 23 Kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 233,10 € (sujeito a reconfirmação
aquando da emissão dos bilhetes);
• Assistência nos aeroportos nas formalidades de embarque;
• Circuito de 7 dias em autocarro de turismo;
• Guia local em Português nas visitas de dia inteiro nos dias 21, 22, 23 e 25 Julho;
• Assistente local em Português nos transportes Aeroporto / Hotel / Aeroporto e Hotel / Cais / Hotel
– Cruzeiro 24 Julho com assistente.
• Estadia de 6 noites em Hotéis de 1º categoria indicados ou similares: 5 noites em Atenas; 1 noite
em Kalambaka;
• Regime de refeições conforme indicado no programa, (menu fixo) desde o jantar no 1º dia ao
jantar no penúltimo dia;
• Taxa de estadia nos hotéis na Grécia
• Por pessoa em hotéis de 4 estrelas 1,5€ x 6 noites = 9,00 €);
• Entrada em Delfos incluída (14€ por pessoa)
• Seguro de viagem;
• Gratificações a Guia e motorista 10€ por pessoa
• Acompanhamento Agência Abreu;
Serviços não Incluídos:
• Tour Leader
• Bebidas às refeições;
• Extras de carácter pessoal (telefonemas, lavandaria, bar, etc.);
• Refeições especiais e tudo o que não estiver especificado no presente programa de viagem.
Preços p/pessoa

Mínimo de 31 participantes

Mínimo de 26 participantes

Em Quarto Duplo

€ 1.365

€ 1.415

Suplemento para quarto Single

€ 220

€ 220

Inscrições Limitadas a 30 Participantes
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