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Extensões 
Se quiser prolongar a sua estadía na Grécia, proporcionamos a oportunidade de, através dos seguintes 

programas, visitar o mágico sítio  de Delfos e os imponentes mosteiros de Meteora.  

  30/04/2021—25/06/2021 & 27/08/2021—29/10/2021 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 415 295 280 

EXCLUSIVO 470 335 325 

VIP 560 385 370 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 415 295 280 

EXCLUSIVO 450 325 320 

VIP 545 370 360 

02/04/2021—23/04/2021 & 02/07/2021—20/08/2021 

Extensão de 2 dias para Delfos & Meteora 

Partidas a cada segunda-feira de Abril 05 - 25 de Outubro (incluído) 

Segunda-feira: Partida para Delfos. Visita ao recinto arqueologico e museu, a  

continuar para jantar e pernoitar no hotel de Kalambaka 

Terça-feira: Visite os mosteiros de Meteora, de volta para Atenas, com uma curta 

Paragem nas Termópilas. Pernoite no hotel de Atenas  

Pacote de extensão inclui 

 Ônibus, com guia de fala espanhola  

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia   

 uma noite no hotel de Kalambaka em meia pensão e uma noite no hotel de 

Atenas com café da manhã      

26/04/2021—28/06/2021 & 06/09/2021—25/10/2021 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 415 295 280 

EXCLUSIVO 470 335 325 

VIP 560 385 370 

SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT 415 295 280 

EXCLUSIVO 450 325 320 

VIP 545 370 360 

05/04/2021—19/04/2021 & 05/07/2021—30/08/2021 

Extensão de 2 dias para Delfos & Meteora 

Saídas a cada sexta-feira durante toda a temporada   

Sexta-feira: Partida para Delfos.  

Visita ao sítio  arqueológico e museu. Viagem em direção 

Kalambaka. Alojamento e jantar no hotel.  

Sábado: Visita dos mosteiros de Meteora, e viagem em direção Atenas, com 

curta parada nas Termópilas. Pernoite no  hotel de Atenas 

Pacote de extensão inclui: 

 Ônibus, com guia de fala espanhola 

 Ingressos aos locais arqueológicos nas excursões com guia 

 uma noite em Kalambaka no hotel meia pensão e uma noite em

Atenas no hotel com café da manhã
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Excursões Organizadas 

Visita A Cidade  

Verão: Diariamente  

Inverno: Terça-feira  e Sexta-feira 

Pela parte de manha saída para a visita da Acrópole, pasando pelo Parlamento, Túmulo ao 

Soldado Desconhecido, Teatro de Dionísio,  Arco do Adriano,  Templo de Zeus Olímpico, 

Estádio Panatenáico (onde foram realizados os Primeiros Jogos Olímpicos da Era 

Moderna), Palácio Real,   Academia,   Universidade e a Biblioteca Nacional. 

PREÇO: € 65 por pessoa 

Cabo Sunio 

 Verão: Segunda-feira e Sexta-feira 

Inverno:  Quarta-feira 

 Saída pela tarde, passando pelo litoral de Atenas e  pelas lindas praias de Glyfada, Vouliagmeni e   

Varkiza, para chegar ao extremo de Attica, o Cabo Sunio, onde se encontram as colunas brancas de 

mármore do famoso Templo de Poseidon. Ao longo do percurso, se poderá apreciar uma vista  

magnífica do Golfo Sarónico e as suas pequenas ilhas. Depois da visita ao Templo de Poseidon, 

tempo livre, para caminhar no promontório rochoso de Sunio . 

PREÇO: € 49 por pessoa 

Visita  Cidade De Atenas Com Museu Da Acrópole 

Verão:  Diariamente  

Inverno:  Terça-feira e Sexta-feira 

Saímos para realizar o passeio panorâmico do centro histórico de Atenas. Parada no Estádio 

Panatenâico, passagem pelo o Parlamento, a Igreja Católica, o Museu da Moeda, a 

Academia, a Universidade e a Biblioteca Nacional. A seguir, visita do Museu da Acropolis, um 

museu de arquitetura moderna, onde podemos observar as coleções dos artefatos 

encontrados e relacionados com o próprio monumento da Acrópole. Finalizando, visita de 

Acrópole. 

PREÇO: € 83 por pessoa 

Um Dia Em Delfos 

Verão: Segunda-feira,  Quarta-feira   e Sexta-feira 

Inverno:  Sexta-feira 

Excursão de um dia completo passando pelas cidades de Tebas, Livadia e Arahova, Famosas pela 

fabrição  de seus tapetes coloridos. Chegada a Delfos e visita  do sítio arqueológico, conhecido 

como o centro do mundo antigo e do museu local com a sua famosa estátua do “Auriga” de 

bronze. Almoço em Delfos. Regresso  na parte da tarde para Atenas. 

PREÇO: €106 por pessoa 

Atenas De Noite  

 Verão: Terça-feira, Quinta-feira  e Sábado  

 Inverno:   Sábado  

 O tour comeca de noite com uma visita panorâmica do  porto de Pireu. Continuação  para 

um restaurante  típico e um jantar tradicional com espetáculo de danças  

folclóricas e com musica Grega. Voltamos ao hotel por  volta da meia-noite.  

PREÇO: € 66 por pessoa 

Um Dia Em Argσlida 

Verão: Quinta-feira, e Sábado 

Inverno:  Quinta-feira  

Passando pelos pitorescos caminhos na beira do Golfo  Sarónico, chegaremos no Canal de  

Corinto. A seguir, partiremos em direção a Micenas onde visitaremos o “Porta dos Leões”, a 

Túmulo de Agamêmnon e o Palácio. Saida para Nafplio atravessando a região de Argolida. Após o 

almoço, visitaremos Epidauro e seu teatro, famoso pela sua excepcional acústica.  

Retorno a Atenas ao anoitecer. 

PREÇO: € 113 por pessoa 
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Excursões Organizadas 

Cruzeiro De Um Dia Pelas Ilhas 

De Hydra, Poros e Égina 

Diariamente durante o ano inteiro 

Pela manhã, um ônibus pega vocês do hotel e leva até o porto de Pireu para embarcar.   

A primeira ilha é Hydra, uma ilha encantadora que também é o refugio de muitos artistas. 

Tempo livre para passear e nadar. Partimos para a segunda ilha, Poros, pequeno paraíso 

da arquitetura neoclássica (com as maravilhosas vistas para o Peloponeso). 

Na terceira ilha, Égina, é possivel participar da excursão opcional ao Templo de Aféa ou 

ficar no porto e passear, experimentando os deliciosos pistaches que são a especialidade 

desta ilha. 

PREÇO: € 112 por pessoa 

Circuito Clássico De 3 Dias 

Cada Quarta-feira durante o ano inteiro e cada Sábado de Abril-Outubro .  

Dia 1: Atenas - Olímpia 

Início do circuito clássico de três dias pelo Peloponeso.  Parada no Canal de Corinto. 

Continuação e visita do  famoso Teatro de Epidauro (conhecido mundialmente  

pela sua excepcional acústica). Chegaremos a Micenas para visitar o sitio  arqueológico e o 

Tumulo de Agamêmnon. Pela tarde,  atravessaremos o Peloponeso Central passando por  

Trípolis e Megalópolis chegaremos a Olímpia - berço  dos Jogos Olímpicos. Jantar e 

hospedagem. 

Dia 2: Olímpia - Delfos  

Pela manha visitaremos o sitio arqueológico com o Santuário de Zeus, o Antigo Estádio 

Olímpico  e o Museu Arqueológico. Continuação pelas planícies de Élide e Acaia, passando 

pela nova ponte estaiada, a qual atravessa o golfo de Corinto entre Rion e Antírrion. 

Passando logo depois pelas  cidadezinhas pitorescas de Náfpactos (Lepanto) e Itéia, 

chegamos em Delfos. Jantar e hospedagem.  

Dia 3: Delfos - Atenas 

Pela manha cedo, visitaremos a cidade antiga de Delfos, conhecida como o centro do 

mundo antigo, visitaremos o museu local com a sua famosa estátua de bronze “Auriga” e o 

seu sitio arqueológico. Pela tarde saida em direção a Atenas. Chegada a seu  hotel. 

Categoria Primeira: € 419 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 82 

Categoria Turista : € 357 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 68 

Circuito Clássico De 4 Dias Com Meteora 

Cada Quarta-feira durante o ano inteiro e cada Sábado entre  Abril e Outubro 

Dia 1: Atenas - Olímpia 

Inicio do circuito clássico de quatro dias pelo Peloponeso & Meteora continuação e visita 

do  famoso Teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela sua excepcional acústica).   

Chegaremos a Micenas para visitar o sitio  arqueológico e o Tumulo de Agamêmnon. Pela 

tarde,  atravessaremos o Peloponeso Central passando por  Trípolis e Megalópolis 

chegaremos a Olímpia - berço  dos Jogos Olímpicos. Jantar e hospedagem. 

Dia 2: Olímpia - Delfos 

Pela manha visitaremos o sitio arqueológico com o Santuário de Zeus, o Antigo Estádio 

Olímpico  e o Museu Arqueológico. Continuação pelas planícies de Élide e Acaia, passando 

pela nova ponte estaiada, a qual atravessa o golfo de Corinto entre Rion e Antírrion. 

Passando logo depois pelas  cidadezinhas pitorescas de Náfpactos (Lepanto) e Itéia, 

chegamos em Delfos. Jantar e hospedagem.  

Dia 3: Delfos - Meteora 

Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo antigo, visitaremos o museu local 

com a sua famosa estátua de bronze: o “Auriga”, e o seu sítio arqueológico. Logo depois 

saida em direção a Kalambaka, uma pequena cidade localizada junto ao  incrível complexo 

de Meteora e seus gigantescos rochedos. Jantar e hospedagem. 

Dia 4: Meteora - Atenas 

Pela manhã, visita de Meteora com seus centenários mosteiros repletos de incalculáveis 

tesouros históricos. O cenário é único, como se os mosteiros estivessem suspensos entre o 

céu  e a terra, no topo dos enormes rochedos de arenito. Retorno a Atenas passando pelas 

Termópilas, onde situa-se a estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao seu hotel de 

Atenas ao entardecer.  

    Categoria Primeira: € 616 Duplo / Triplo por  pessoa 

    Suplemento Individual: € 123 

      Categoria Turista: € 540Duplo / Triplo por pessoa   

    Suplemento Individual: € 102  

Circuito De 2 Dias: Delfos E Meteora 

Cada Sexta-feira durante o ano inteiro e cada Segunda-feira entre Abril e Outubro. 

Dia 1: Atenas - Delfos - Kalambaka 

Inicio  da excursão de dois dias viajando em direção a Delfos, cidade conhecida como o 

centro do mundo. Visita do museu local onde poderemos apreciar a estátua mais 

conhecida em bronze: o “Auriga”. Visita do sítio arqueológico de Delfos, e pela tarde, saída  

em direção a Kalambaka. Jantar e hospedagem.  

Dia 2: Meteora - Atenas 

Pela manhã, visita de Meteora com seus centenários mosteiros repletos de incalculáveis 

tesouros históricos. O cenário é único, como se os mosteiros estivessem suspensos entre o 

céu  e a terra, no topo dos enormes rochedos de arenito. Retorno a Atenas passando pelas 

Termópilas, onde situa-se a estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao seu hotel de 

Atenas ao entardecer.  

Categoria Primeira: € 222 Duplo / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 41 

Categoria Turista: € 196 Duplo  / Triplo por pessoa 

Suplemento Individual: € 34 




