P R O G R A M A

G R É C I A

2 0 1 3

18 a 26 DE MAIO
MAIO

Sábado 18/05/2013 - ATENAS

Chegada, recepção e traslado para o hotel. Jantar e acomodação.

Domingo 19/05/2013 - ATENAS- ARGOLIDA
Café da manhã. Faremos uma viagem no tempo, observando que se
mesclam pelo caminho vilarejos do passado e do presente. A
primeira parada vai ser feita no CANAL DE CORINTO, que une o
Golfo Sardônico ao de Corinto.
Visitaremos MICENAS, que Homero denominou “Rica en Ouro”, com
sua PORTA DOS LEÕES, a TUMBA DOS ATRIDAS, e a TUMBA DE
AGAMENON. Almoço em restaurante local.
Em EPIDAURO visitaremos o teatro, conhecido por sua acústica
excepcional: de qualquer ponto do anfiteatro se pode ouvir
perfeitamente qualquer som produzido no centro do espaço chamado
¨orquestra¨. À tarde regresso ao hotel. Jantar e acomodação.

Segunda-feira 20/05/2013 - ATENAS – CRUZEIRO DE 4 DIAS

Café da manhã. Saída com destino ao
Porto de Pireu para embarque no cruzeiro
de 4 dias. Chegada à ilha Mykonos
aproximadamente
às
18:00h,
desembarque, tempo libre na ilha. Pensão
completa a bordo.

Terça-feira 21/05/2013 - KUSADASI – PATMOS
Chegada a Kusadasi aproximadamente às 07:00h. Desembarque e
excursão a Éfeso e à Casa da Virgem. Embarque em hora a ser
informada, com destino à ilha de Patmos. Chegada a Patmos
aproximadamente às 16:00h. Desembarque e excursão ao Mosteiro de
São João e visita à Gruta. Saída às 21:00h com destino a Rodes. Pensão
completa a bordo.

Quarta-feira 22/05/2013 - RODES
Chegada à ilha de Rodes onde se inicia o percurso a pé – com
guía – por Rodes Medieval. Visitaremos o Palácio dos
Cavalheiros. Retorno ao navio para partida, às 18:00h com
destino a Creta. Pensão completa a bordo.

Quinta-feira 23/05/2013 - CRETA – SANTORINI
Chegada à ilha de Creta aproximadamente às 07:00h. Excursão ao Palácio de Cnossos, que foi capital da
civilização pré-histórica Minoica, e que se acredita ter sido a base
para o labirinto original no qual se encontrava o mítico Minotauro.
Visitaremos uma parte da escavação do Palácio do Rei Minos. Nesse
palácio poderemos encontrar o Salão da Guarda Real – decorado com
afrescos e escudos -, a Sala dos Machados Duplos, A Câmara do Rei
– onde se encontra o Trono de Alabastro – e o aposento da Rainha decorado com murais que representam golfinhos e espirais que nos
lembram a lenda do labirinto. Embarque. Saída às 11:30h.
Aproximadamente às 16:30h, chegada à ilha de Santorini.
Desembarque e tempo livre para passear por conta própia pela
Cidade de Fira. Embarque às 20:00h e partida do navio às 21:00h.
Pensão completa a bordo.

Sexta-feira 24-05/2013 – ATENAS- DELFOS
Chegada ao Porto de Pireo, em Atenas. Desembarque e saída para
a visita de dia inteiro a Delfos, local onde a natureza se mistura
com as lendas. Muitos anos atrás, foi erigido neste local majestoso
e imponente, o SANTUÁRIO DE APOLO – deus da beleza e da
música - onde os homens podiam se comunicar com os deuses
através de um oráculo.
Visitaremos o TESOURO DOS ATENIENSES, o ORÁCULO DA
PITONISA, o Museu com o famoso Auriga de Delfos - em bronze - e
o Agias de Lisipo, entre outras obras primas da época. Almoço no
percurso. Regresso a Atenas à tarde. Jantar e acomodação.

Sábado 25/05/2013 - ATENAS
Café da manhã. Saída para fazer o city-tour da Cidade de Atenas.
Este circuito permite observar o grande contraste que existe entre a
Capital da Grécia Clássica e a cidade cosmopolita atual. Entrando
na ACRÓPOLE, poderemos admirar o Templo de Atenea Niké, e o
Propileu. A maravilhosa geometría do PARTENÓN se desdobrará
diante de nossos olhos, assim como o Erecteion, com seu famoso
portal das Cariátides, e o PANDROSEION. Visitaremos o Arco de
Adriano, o Parlamento (Sintagma) - com a tumba ao Soldado
Desconhecido – e a Atenas moderna, a cidade protegida pelos
Deuses. Regresso ao hotel, almoço e restante da tarde livre. Jantar
e acomodação.
Domingo 26/06/2013 - ATENAS
Café da manhã e, em hora a ser informada traslado de saída para o aeroporto.

