
GRÉCIA Continental & Ilhas Gregas 
(Santorini, Paros e Mykonos)

19 Abril a 1 Maio 2019

Itinerário:

1º Dia - 19 Abril (Sex. - feriado) - LISBOA / MUNIQUE / ATENAS

Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida. Cumprimento das

formalidades de embarque e partida às 06h15 em voo regular Lufthansa, com destino a Atenas

(escala em Munique das 10h10 às 15h10). Chegada a Atenas às 18h30. Assistência na chegada, e

transporte privativo para o Hotel Titania 4* e alojamento.

2º Dia – 20 Abril (Sáb.) – ATENAS

Após o pequeno-almoço início da visita de cidade que permitirá observar os grandes contrastes

existentes entre a capital da Grécia clássica e a cidade cosmopolita. Na Acrópole poderemos

admirar o Templo de Atenea, a harmoniosa arquitectura geométrica do Partenon, Erecteion com o

seu fabuloso pórtico de Cariátides e Pandroseion. Visitaremos o Templo de Zeus Olímpico, o Arco

de Adriano, o Parlamento com o túmulo do soldado desconhecido e a cidade moderna de Atenas

com o seu Palácio Real e o Estádio Olímpico onde se celebraram os primeiros jogos Olímpicos da

era moderna. Almoço livre. Tarde livre para actividades de caracter pessoal. Jantar livre.

Alojamento.

3º Dia – 21 Abril (Dom.) – ATENAS / EPIDAURO / NAFPLION / MICENAS / OLÍMPIA

Após o pequeno-almoço, saímos pela costa até ao Canal de Corinto, pequena paragem e

continuação para Epidauro onde visitaremos o seu famoso Teatro, cuja qualidade acústica é

conhecida em todo o mundo. Continuamos a viagem em direcção a Nafplion onde faremos uma

breve paragem, e continuação para Micenas. Após breve paragem visitaremos o recinto

arqueológico de Micenas, com o Tesouro dos Átridas, a Porta dos Leões (entrada impressionante

da Acrópole) e o túmulo de Agamenon. Seguiremos depois pelas planícies de Arcádia, Tripolis e

Megalopole até chegarmos ao berço dos Jogos Olímpicos – a cidade de Olympia. Almoço livre

durante o percurso. Jantar e alojamento no Hotel Amalia Olympia 4*.

4º Dia – 22 Abril (Seg.) – OLÍMPIA / DELFOS

Pequeno-almoço e início da visita de Olympia. Este lugar monopolizou durante quase 10 séculos a

vida religiosa e política da grande Grécia antiga. Neste lugar mítico celebraram-se pela 1ª vez os

Jogos Olímpicos, verdadeira trégua sagrada, momento em que paravam todas as guerras. Aqui

visitaremos os Templos de Zeus e de Hera, o Estádio e o Museu. Almoço livre. Atravessando a

nova ponte, passamos pelas pitorescas cidades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea até que ao fim da

tarde chegaremos a Delfos. Jantar e alojamento no Hotel Amalia Delphi 4*.
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5º Dia – 23 Abril (Ter.) – DELFOS / KALAMBAKA

Pequeno-almoço e saída do hotel para visita de Delfos, lugar onde se combinam de uma forma

perfeita a natureza e as lendas. Foi na antiguidade que aqui se ergueu um majestoso e imponente

santuário em honra de Apolo, o deus da beleza e da música com a finalidade de estabelecer a

melhor comunicação entre o Homem e os Deuses. Visitaremos o Santuário de Apolo, o Tesouro

dos Atenienses, o Oráculo de Pitonisa e o Museu. Em seguida, continuaremos a viagem até

Kalambaka passando por algumas cidades típicas de Grécia Central. Almoço livre. Ao fim da tarde

chegaremos a Kalambaka e visita a um dos mosteiros. Jantar e alojamento no Hotel Amalia

Kalambaka 4* ou similar.

6º Dia – 24 Abril (Qua.) – KALAMBAKA / ATENAS & Cabo SOUNION

Após o pequeno-almoço, visita de Meteora que emerge de um cenário único de altas e

sobranceiras rochas graníticas, semelhantes a menires, parecendo ao mesmo tempo suspensas do

ar. Aí vamos encontrar mosteiros dos tempos mais remotos, que guardam valiosíssimos tesouros

históricos e religiosos. Almoço livre. Regressaremos a Atenas passando por Trikala, Lamia,

Termopilas (paragem para visitar o Monumento a Leonidas) e por fim Kamena Vourla. Chegaremos

a Atenas ao final da tarde e , ida até ao Cabo Sounion no ponto mais meridional da Ática. Mais ou

menos a 70 km de Atenas encontramos neste pequeno promontório o Templo de Poseidon com o

Mar Egeu a seus pés. Daqui se pode admirar um dos mais belos entardeceres de toda a Grécia.

Jantar livre. Alojamento no Hotel Titania 4* ou similar.

7º Dia – 25 Abril (Qui.) – ATENAS / SANTORINI

Após o pequeno-almoço, transporte privativo para o Aeroporto Internacional de Atenas.

Formalidades de embarque e partida com destino a Santorini-Thira. Chegada e transfer privado

para o Hotel El Greco 4* ou similar. Almoço livre. Em hora a informar saída para uma visita de meio

dia a Santorini com guia local. Por volta de 1600 a.C. a ilha foi o local da erupção do vulcão de

Santorini, que deixou uma gigantesca cratera designada Caldera. Jantar e alojamento no hotel.

8º Dia – 26 Abril (Sex.) - SANTORINI

Pequeno-almoço no Hotel. Dia inteiramente livre para desfrutar da magnífica paisagem passeando

pelas encostas até ao mar, pelas suas ruas estreias e observar um pôr-de-sol que surpreende.

Almoço livre e Jantar livre. Alojamento no hotel.
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9º Dia – 27 Abril (Sáb.) - SANTORINI / PAROS

Após o pequeno-almoço no hotel e em hora a informar saída em ferry rápido para a ilha de

Paros. Chegada e visita com guia local. À volta da cidade é possível reconhecer o mármore típico

desta ilha, luminoso e translúcido, que também foi usado para esculpir a famosa Vénus de Milo

no Museu do Louvre em Paris. Transfer privado para o Eri Hotel ou similar. Restante do dia livre.

Almoço e Jantar livre. Alojamento no hotel.

10º Dia – 28 Abril (Dom .) - PAROS / MYKONOS

Após o pequeno-almoço no hotel e manha livre. Em hora a informar, saída em ferry rápido para

a ilha de Mykonos, umas das ilhas mais famosas da Grécia. Destacam-se as suas casas brancas e

as passagens estreitas, bem como as suas encantadoras praias. O centro pitoresco da ilha,

chamado de “Chora”, é o local onde estão os restaurantes, bares, mercados e lojas. Chegada

visita de meio dia a Mykonos com guia local. As inúmeras casas debruçadas sobre o mar

parecem resistir à gravidade por intervenção divina de algum deus grego. Almoço e Jantar livre.

Alojamento no Hotel Mykonos Beach 4* ou similar.

11º Dia – 29 Abril (Seg.) – MYKONOS

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente livre para passear pela ilha com as suas

encantadoras vielas estreitas cheias de buganvílias e com os seus dos moinhos de vento. Almoço

e Jantar livre. Alojamento no hotel.

12º Dia – 30 Abril (Ter.) - MYKONOS / ATENAS

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para descanso ou para passeios. Em hora a informar

localmente, saída em ferry rápido para Atenas. Chegada e transfer privado para o Titania 4* ou

similar. Almoço livre. Em hora a combinar. Regresso a Atenas e Jantar especial de despedida,

com animação local. No final do jantar, regresso ao hotel e alojamento.

13º Dia – 1 Maio (Qua.) - ATENAS / MUNIQUE / LISBOA

Pequeno-almoço no Hotel. Manhã livre para as ultimas visitas na capital grega, compras ou

outras actividades de carácter particular. Será uma excelente oportunidade para passear um

pouco pelo típico bairro de Plaka, com as suas estreitas e animadas ruas.

Em hora a combinar, transporte privativo para o Aeroporto Internacional de Atenas.

Formalidades de embarque e partida às 14h20 em voo regular Lufthansa, com destino a Lisboa

(escala em Frankfurt das 16h20 às 20h00). Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 22h00.

FIM DA VIAGEM
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Serviços incluídos:

 Passagem aérea em classe turística em voo regular Lufthansa Lisboa / Munique / Atenas / Munique / Lisboa;

 Taxas de aeroporto, segurança, combustível no valor de 182€ (em vigor à data de 10/08/2018, valor a reconfirmar à data

da emissão);

 Passagem aérea em classe turística em voo regular Atenas/Santorini (Thira);

 Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e volta;

 Bilhetes de ferry rápido entre as ilhas Santorini / Paros / Mykonos / Atenas;

 Assistência e transporte dos portos aos hotéis e volta;

 Estadia de 12 noites em Hotéis de 4*, conforme mencionados no itinerário ou similares, incluindo o pequeno-almoço

diário;

 Taxas de cidade (no valor em vigor à data de 10.08.2018);

 1 Jantar no hotel em Olimpia;

 1 Jantar no hotel em Delphi;

 1 Jantar no hotel em Calambaka;

 1 Jantar no hotel em Santorini;

 1 Jantar de despedida com animação em Athenas;

 Todas as visitas mencionadas no programa em autocarro de turismo com ar-condicionado e com guia local em Português

ou Espanhol;

 Todas as entradas nos locais visitados no seu interior:

o Espaço arqueológico da Acrópole em Atenas,

o Museu Acrópole,

o Templo de Poseidon,

o Micena,

o Epidauros,

o Olimpia,

o Delfos,

o 2 Mosteiros em Meteora;

o Templo de Zeus Olímpico

 Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem;

 Seguro de viagem Especial OASIStravel (incluindo seguro de cancelamento e capital MIP 60.000€);

 Bolsa de viagem OASIStravel contendo informações detalhadas sobre a viagem e o destino;

 Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 07/09/2018.

 Gratificações a guias motoristas;

Serviços não incluídos:

 Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos” e extras efectuados durante a estadia tais como

telefonemas, minibar, lavandaria, excursões opcionais, bebidas durante as refeições, serviço de bagageiros, etc..

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
 Cartão de Cidadão ou Passaporte válido pelo período de 6 meses após a data da viagem

OASIStravel –07/09/2018

Nota: Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de
combustível e/ou eventuais taxas adicionais. O seguro de viagem acima incluído (e respetivo seguro de cancelamento) só poderá ser ativado
após receção do formulário de seguro de cada passageiro devidamente preenchido e assinado. Programa elaborado para mín. 25/30/35/40
participantes. Os horários acima mencionados estão sujeitos a alteração pelas companhias aéreas e de ferries envolvidas.

NOTA: Possibilidade de pagamento em 10 mensalidades Outubro 2018 a Julho 2019 mediante a entrega, aquando da inscrição, de 10 cheques 
pré-datados para o último dia útil de cada mês, acompanhados da respectiva Ficha de Inscrição e cópia de documento de identificação.
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Preços por pessoa: 

Min 40 

participantes*

Min 35

participantes

Min 30 

participantes

Min 25 

participantes

Em quarto DUPLO 2350 € 2410 € 2485 € 2600 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 735 €



MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

Atenas :

Mês Temp. Mín.Média (ºc.) Temp. Máx.Média (ºc.) Precipitação média (mm)
Nr. média de dias 

chuvosos p/ mês

Jan 5.2 12.5 57 13

Fev 5.4 13.5 47 10

Mar 6.7 15.7 41 10

Abr 9.6 20.2 31 8

Maio 13.9 26.0 23 6

Jun 18.2 31.1 11 4

Jul 20.8 33.5 6 2

Ago 20.7 33.2 6 2

Set 17.3 29,2 14 3

Out 13.4 23.3 53 7

Nov 9.8 18.1 58 10

Dez 6.8 14.1 69 12
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