Colégio de S. Gonçalo, Amarante

Programa preliminar sujeito a concretização em função do número de adesões

ATENAS E SANTORINI
11 a 16 de abril de 2019
Visitar a Grécia é descobrir um verdadeiro baú recheado
de tesouros que ajudam a contar a história da civilização
ocidental. Uma verdadeira viagem no tempo, que o levará
ao berço das Olimpíadas, aos monumentos seculares que
honravam os deuses. Da Antiguidade Clássica aos dias de
hoje, uma miríade de sensações fortes aguarda por si.

1º DIA – PORTO (AVIÃO) – MUNIQUE - ATENAS
Em horário a combinar, comparência no aeroporto escolhido para embarque
previsto para as 01h50, em voo regular com destino a Atenas, via Munique.
Chegada prevista às 12h20, assistência nas formalidades de desembarque
e transfer para o Hotel Golden City 3* ou similar. Resto da tarde livre para
descanso ou para conhecer o Bairro de Plaka.
2º e 3º DIAS – ATENAS
Dias inteiramente dedicados à capital grega. Visita à Acrópole e ao seu Museu.
Panorâmica de apresentação da capital grega, com destaque para a Praça da
Constituição (Syntagma), o túmulo do Soldado Desconhecido, o Parlamento, os
edifícios neoclássicos da Av.ª Venizélos tais como a Academia, a Universidade
e a Biblioteca Nacional, as Portas de Adriano, o Templo de Zeus, a Ágora e o
Estádio Olímpico, entre outros. Alojamento.
4º DIA - ATENAS - SANTORINI
Em horário a combinar localmente, transfer ao Cais de Piraeus e embarque no
Ferry, com destino a Santorini. Chegada e transfer para o hotel. Alojamento
no Hotel Drossos 3* ou similar. Resto do dia livre nesta bonita ilha grega.
5º DIA – SANTORINI
Visita de dia inteiro às praias de Kamari e Red Beach, bem como a Thira.
Visita à famosa aldeia de Oía, construída sobre a falésia de Caldera. Passeio
através das suas ruas estreitas, num belíssimo labirinto de lojas, galerias,
cafés e hotéis. Regresso ao hotel e alojamento.
6º DIA – SANTORINI - ATENAS (AVIÃO) - MUNIQUE - PORTO
Em horário a combinar localmente, transfer ao aeroporto para embarque
previsto para as 15h25, em voo regular com destino a Portugal, via Atenas e
Munique. Chegada prevista às 20h50.
Fim da viagem e dos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
VALOR
BASE

VALOR

TAXAS*

FINAL

Mínimo 35
participantes
1.860
€

850 €

85 €

935 €

Mínimo 30 participantes

890 €

85 €

975 €

SUPLEMENTOS - Quarto individual - 130 €
* O valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível acima indicado
refere-se à data de elaboração deste programa. Este valor está sujeito a alteração
até à data de emissão dos respetivos bilhetes.
INCLUI:
Assistência nas formalidades de embarque; Passagem aérea em classe económica
Porto/Munique/Atenas e Santorini/Atenas/Munique/Porto em voo regular, com
direito a uma peça na cabine até 8 kg, e respetivas taxas de aeroporto, segurança
e combustível (85 €); Transferes Aeroporto/Hotel/Aeroporto e Hotel/Cais/Hotel;
Ferry boat entre Piraues e Santorini, em classe económica; Alojamento e pequenoalmoço em hotéis de 3* ou similar; Autocarro privativo no 2º e 3º dias; Entradas
na Acrópole, Museu e Ágora em Atenas; Taxas hoteleiras, serviços e IVA; Seguro
Multiviagens (assistência, cancelamento e interrupção).
EXCLUI:
Acompanhamento pelo nosso guia oficial; Guias locais; Outras entradas em museus
ou monumentos; Bebidas às refeições; Opcionais, extras de caráter particular
e tudo o que não estiver mencionado como incluído.
NOTA:
A reserva das visitas está sujeita à disponibilidade dos monumentos/atrações.
Qualquer alteração, será efetuada sem descaracterizar o programa da viagem.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
-Cartão de Cidadão ou Passaporte válidos; autorização de Saída de Menores;
eventuais vistos para participantes não portugueses.

Proposta de 24 de outubro de 2018

Programa a cargo de Pinto Lopes Viagens com o RNAVT n.º 2070
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