EXTENSÃO
EXTENSÃO 1: METEORA
26 A 30 DE MAIO DE 2013
Dia 1: 26/05: Atenas –- Olimpia
Café da Manhã. Saída pela rodovia litorânea com
destino a Olímpia atravessando as planícies da Arcádia,
Trípolis e Megalópolis. Chegada ao berço dos jogos
olímpicos: Olímpia. Jantar e acomodação em Olímpia.
Dia 2: 27/05:

Olimpia - Kalambaka

Café da manhã. Visita a Olímpia. Durante quase 10
século, este local monopolizou a vida religiosa e política
da Grécia antiga, e neste marco harmonioso foram
celebrados pela primeira vez os Jogos Olímpicos,
verdadeira trégua sagrada durante a qual as guerras
eram interrompidas. Visitaremos o Templo de Zeus, o
Templo de Hera, o Estacia, o museu, etc.
Continuação da viagem até Kalambaka.
Dia 3: 28/05:

Meteora – Atenas

Café da manhã. Saída para Meteora onde, em um
cenário surpreendente, veremos os Mosteiros
pendurados em enormes rochas graníticas, parecendo
suspensos sobre aquelas rochas. Vai ser algo de que
nunca esqueceremos. Visitaremos dois desses
magníficos mosteiros - construídos entre os séculos XI
e XVI -, que guardam valiosíssimos tesouros históricos
e religiosos. Ao longo do caminho, apreciaremos uma
paisagem que conserva toda a magnificência do
misticismo helênico: Trikala, Lamía e Termópilas fazendo uma breve parada para visitar o Monumento a
Leônidas - e Kamena Vourla. Chegada a Atenas.
Jantar e acomodação no hotel.
Dia 4: 29/05:

Atenas

Café da manhã. Em horário combinado, saída para o Cabo
Súnion. No extremo sul do Ático, a aproximadamente 70km de
Atenas, se eleva o CABO SÚNION, um pequeno promontório em
que se encontra o TEMPLO DE POSEIDON, aos pés do qual se
estende o Mar Egeu, centro das grandes culturas da
humanidade. Dali se pode contemplar um dos mais famosos
pores-do-sol de toda a Grécia. Retorno a Atenas.
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5: 30/05:

Atenas - Aeropuerto

Café da manhã. Em horário combinado, traslado ao aeroporto para a partida do grupo.
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO EM HOTEL '4 ESTRELAS' COM MEIA PENSÃO:
Para grupos de15-20 pessoas:

515,00 euros por pessoa

Cama extra (de solteiro):

109,00 euros por quarto

O PREÇO INCLUI:
• Circuito de 3 dias com meia pensão em ônibus privado, com guia e entradas pagas
• 1 pernoite em hotel em Olímpia com meia pensão
• 1 pernoite em hotel em Kalambaka com meia pensão
• 2 pernoites em hotel em Atenas com meia pensão
• Excursão de meio dia ao Cabo Súnion em ônibus privado, com guia e entradas pagas
• Traslado ao aeroporto para partida em ônibus privado e com assistência
O PREÇO NÃO INCLUI:
• Carregadores de bagagem
• Gorjetas
• Bebidas nos jantares

