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Atenas Clássica e Meteora 
7 dias e 6 noites  

 
Parece redundante nomear o roteiro de “clássico” em se tratando de Grécia. O exagero aqui se explica porque, quando formatado, 

buscou incluir além da reconhecida beleza de Atenas, destinos do Peloponeso que somam mitologia, história e ruínas numa 
composição perfeita de compreensão da antiga civilização grega. Acrescido da visita à Meteora, os mosteiros revelam-se mais do 

que perfeitos: trata-se de uma visão clássica. 

 
 

Roteiro 

DIAS 

1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Atenas (Passagem aérea não incluída, consulte nossas 

excelentes tarifas). 

2 Atenas Chegada a Atenas. Desembarque e assistência no aeroporto de Atenas e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão 

disponíveis a partir das 16:00hrs. Resto do dia livre. Hospedagem. 

3 Atenas Café da manhã. Saída para realizar a visita da cidade de Atenas e Novo Museu de Acrópolis. Kalimármaro, O Arco de 

Adriano, Parlamento - monumento do Soldado Desconhecido e a tradição troca de Guarda, na praça da constituição, Praça 

Syntagma, Praça da Concordia, Praça Omonia e Acrópoles, os Propileos, o templo Jónico de Atenea Nike, o Erection, Pártenon e 

o novo museo de Acrópolis. Tarde livre e Hospedagem. 

4 Atenas, Náuplia, Olímpia Café da manhã e saída para começar a excursão a Nauplia. Breve parada no Canal de Corinto 

para admirar a majestosa obra. Continuamos até Micenas, no Teatro de Epidavros e Olímpia. Jantar e hospedagem em Olímpia. 

5 Olímpia, Delfos Café da manhã e saída para visitar o antigo Estádio Olímpico e o Museu de Olímpia. Saída até Delfos e 

chegada ao hotel. Jantar e hospedagem 

6 Delfos, Kalambaka Café da manhã e visita de Delfos, Cidade conhecida como o "Centro do Mundo", visitaremos o Museu e 

o recinto Arqueológico de Delfos. Saída até Kalambaka. Chegada, Jantar e hospedagem. 

7 Kalambaka, Meteora, Atenas Café da manhã, saída até Meteora com os monastérios localizados sobre as rochas, 

momento para nunca mais esquecer. Saindo passaremos por Termopilas. Retorno ao hotel de Atenas aproximadamente as 18:00 

Hrs. Hospedagem 

8 Atenas Café da manhã. Os apartamentos estarão disponíveis até as 12:00hrs. Em horário apropriado traslado ao aeroporto de 

Atenas sem assistência. 
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Inclui 

· Programa de 6 noites: 

· 3 noites em Atenas com café da manhã 

· 3 noites em Peloponeso e Meteora ( Olimpia, Delfos e Meteora)  

· Traslados de chegada em Atenas com assistência em espanhol. 

· Traslado de saída em Atenas sem assistência em espanhol. 

· Visita panorâmica de Atenas e Novo Museu de Acrópolis (meio dia) com acompanhamento de guia local em espanhol (com 

entrada); 

· Passeios pelo Peloponeso com guia local em espanhol (com entradas) 

- Nauplia 

- Canal de Corinto 

- Micenas 

- Teatro de Epidavros, Antigo Estádio Olimpico e Museu de Olímpia. 

· Passeio a Delfos e Meteora com guia local em espanhol (com entradas) 

· Seguro de cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00. 

Não Inclui 

· Passagem aérea Brasil / Atenas / Brasil; 

· Passagens aéreas e suas taxas; 

· Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente; 

· Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis; 

· Gorjetas a guias, motoristas, garçons, tripulação de navios; 

· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas; 

· Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc); 

· Despesas de maleteiros; 

· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem, etc; 

· Seguro assistência saúde/bagagem; 

· Qualquer item não mencionado como incluído; 

· Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.  

Opcional 

· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar. 

· Seguro de assistência de viagem  Bronze Individual e Familiar. 

· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector. 

Observações 

· Traslados que ocorram entre 21h e 7h estarão sujeitos à cobrança de suplemento.  

· Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00; 

· É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco lado a lado. 

· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a alterações sem prévio 

aviso. 

 

Importante 

· Sugerimos contratar o seguro de viagem. 

· Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes, 

menores de 18 anos, 

os quaisdevem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do Juizado de 

Menores, no caso de viagem 

com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90). 
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