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13 JULHO – LISBOA/ATENAS

Saída de Carcavelos em autocarro, para o aeroporto de Lisboa. Comparência 120 minutos antes da
partida para formalidades de embarque.

14 JULHO – ATENAS

Partida em voo direto da Aegean, A3 723, à 00H35, com destino a Atenas . Chegada às 06H30

Transporte privativo ao hotel. Check in e pequeno almoço. Manhã livre para descansar.

12H00 – Almoço no Hotel

13H30 – Saída para visita à Ilha de Aegina (ao largo de Atenas)

Embarque no Ferry para Aegina. Visita do templo de Alphaia e algum tempo livre para ir a banhos nas

águas azul turquesa.

Jantar em restaurante local.

Pelas 21h00 aproximadamente, regresso a Atenas.

Chegada prevista ao hotel pelas 22h30.

15 JULHO – ATENAS/KALAMBAKA

Após o pequeno-almoço no hotel. Inicio da viagem para o norte.
08H00 – Transfer para Delfos .
11H30 – Visita ao interior de Delfos com museu.
13H00 – Almoço em restaurante local.
14H30 – Continuação da viagem para Kalambaka.
18H30 - chegada a kalambaka.
Jantar e dormida no hotel.

16 JULHO – KALAMBAKA/THESSALONIKI 

Pequeno almoço no hotel. 09H00 - Inicio da visita ao Mosteiro de Meteora, que é o maior complexo
de mosteiros ortodoxos da Grecia, depois de Mount Athos. O mosteiro situa-se no cimo de um
penhasco, acessível por escadas no meio de formações rochosas. 12h30 – almoço em restaurante
local em Kalambaka. 14h00 continuação para Thessaloniki. Jantar e alojamento .

17 JULHO – THESSALONIKI / PHILIPPI/KAVALA/THESSALONIKI

Pequeno almoço no hotel.
09h00 - Saída para visita de dia inteiro às ruinas arqueológicas de Philippi e Kavala, uma bonita cidade
junto ao mar, onde São Paulo pregou durante a sua passagem pela Grecia.
13H00 – Almoço em restaurante local em Kavala
15H00 - Regresso a Thessaloniki. Chegada às 17H30.
Jantar e alojamento no Hotel.

ITINERÁRIO DE VIAGEM
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18 JULHO – THESSALONIKI / ATENAS

Pequeno almoço no hotel .
09H00 - Visita de cidade de Thessaloniki, com visita ao museu arqueológico e vista de Rotonda, Igreja
Agios Dimitros, a torre branca, a galeria de Arte, entre outras.
12h00 – Almoço em restaurante local
13h30 - Regresso a Atenas
19H30 – chegada
Jantar e alojamento.

19 JULHO  – ATENAS

Pequeno almoço no hotel.
08H00 – Saída para visita de Corinto, incluindo o núcleo antigo
13h30 – Almoço em restaurante local
15H00 – Regresso a Atenas 
17H00 – Chegada
20H00 – Saída para jantar Tipico com Foclore, na Plaka (bairro antigo de Atenas)
22h30 – Regresso ao Hotel 

20 JULHO – ATENAS/LISBOA

Após pequeno-almoço Buffet no hotel em Atenas, saída para visita de dia inteiro à cidade de Atenas.
Este Tour permite observar o grande contraste entre a Capital da Grécia Clássica e a cidade
Cosmopolita. Assim que entrar no ACRÓPOLIS poderá admirar o Templo de Atena Nike, o Propylaea, o
PARTENON, o Erechtheion com seu famoso pórtico das cariátides, o Pandroseion. Visitará a Colina de
Filopapo, o Distrito de Plaka, o Arco de Adriano, o Parlamento com o Túmulo do Soldado
Desconhecido. De seguida, visita ao novo Museu da Acrópole, uma maravilha da arquitetura moderna,
onde podemos ver as coleções dos achados encontrados nas escavações adjacentes a ele. Almoço num
restaurante local . Algum tempo para compras.
18h30 - Partida para o aeroporto
19H50 – Chegada, check in e partida no voo A3 722, com destino a Lisboa
Chegada às 23h45
Transfer do aeroporto de Lisboa para Carcavelos

FIM DA VIAGEM

ITINERÁRIO DE VIAGEM
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Serviços incluídos

 Passagem aérea Lisboa / Atenas /Lisboa em classe económica com a Aegean;
 Transfere de chegada do aeroporto Atenas/Hotel com assistência em espanhol/português;
 7 noites de alojamento durante todo o itinerario em hoteis de 4 estrelas
 Pensão completa durante todo o itinerário, com bebidas incluidas (1 cerveja, ou 1 copo

vinho, ou 1 copo de sumo, agua mineral , 1 chávena de café ou chá
 Visitas em todos os lugares conforme itinerario .
 Jantar na Plaka com folclore
 Bagageiros em todos os hotéis
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração até à data da emissão)
 Seguro de assistência em viagem
 Acompanhamento e assistência de um representante Top Atlântico durante toda a viagem

Serviços não incluídos

 Os horários previstos neste programa, estão sujeitos a alterações por motivos operacionais
 OS horários dos voos, podem ser alterados sem aviso prévio da companhia aérea

VALORES, por pessoa :

Em quarto duplo …………………………………………………....
Em quarto Triplo……………………………………………………..
Em quarto individual ………………………………………………

1.596,00 €
1.596,00 €
1.793,00 €

Preços válidos para um mínimo de 35 pessoas

Nota Importante:

 Eventuais alterações do preço dos combustíveis;
 Quaisquer outros serviços não mencionados bem como extras e despesas de carácter pessoal.
 Serviços não mencionados no programa;



TOP ATLANTICO ESTORIL
Avenida de Nice, 3 C | 2765-259 Estoril 
Tel: +351 214658900/01
Estoril@topatlantico.com

de 2ª a 6ª das 09h30-19H00

PRAZOS DE PAGAMENTO:
ATÉ 07 DEZ - No ato da inscrição – 150.00 euros (não reembolsáveis ).

Seguro de viagem incluído
ATÉ 15 JAN – 400.00 euros (não reembolsáveis )

ATÉ 02 ABRIL – 400.00 euros (não reembolsáveis )

ATÉ 15 MAIO– 645.00 euros ou restante valor, conforme tipologia
de quarto escolhida(não reembolsáveis)

CONDIÇÕES DE RESERVA  E CANCELAMENTOS:

Redução do grupo até 15 Jan – Pagamento de 150 euros penalidade por 
pessoa (não reembolsável ). Se o numero de pessoas for inferior a 35, os 
valores não se aplicam
Entre 15 de Jan e 02 Abril – 50% de gastos sobre o valor da tipologia de 
quarto   escolhida
De 02 Abril a  15 Maio – 70% de gastos sobre o valor da tipologia de quarto 
escolhida
De 15 Maio a 13 Julho – 100% gastos sobre a tipologia de quarto escolhida 
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INSCRIÇÕES NA VIAGEM
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