
Visita de Estudo à Grécia

1º Dia – LISBOA / MUNIQUE / ATENAS
Comparência no aeroporto de Lisboa, duas horas antes da 
partida. Formalidades assistidas pelo representante da 
Tryvel que acompanha o grupo.
14h00 - Partida em voo regular da Lufthansa, com destino a 
Munique. Refeição a bordo. 
18h10 - Chegada a Munique. Mudança de avião.
19h15 - Continuação da viagem em voo regular da 
Lufthansa com destino a Atenas. Refeição a bordo. 
22h40 - Chegada a Atenas. Assistência e transporte para o 
Hotel Titania4**** ou similar. Check-in e alojamento. 
2º Dia – ATENAS / AEGINA / POROS / HIDRA / ATENAS 
Pequeno-almoço no Hotel. Cruzeiro de um dia às ilhas do 
golfo Argo Sarónico: Hidra, Poros e Aegina, com almoço 
a bordo e transporte do hotel ao porto e vice-versa. A ilha de 
Aegina pertence administrativamente a Atenas e é habitada 
desde o 2º milénio antes de Cristo. Em tempos históricos era 
ponto estratégico dos atenienses, entre a costa ateniense e 
as costas do Peloponeso. Durante a breve visita é 
igualmente recomendável um passeio pelo pequeno porto. 
A ilha de Poros, separada do Peloponeso por um minúsculo 
canal, é desde há anos a preferida dos Atenienses, pelas 
suas paisagens atrativas, pelo seu pequeno e alegre porto e 
os desportos aquáticos. O porto conserva intacta grande 
parte da sua arquitetura e está repleto de cafetarias ao ar 
livre. A ilha de Hidra, convertida numa ilha pedonal, para 
melhor conservação, combina o seu ar de típica ilha 
mediterrânica com o ambiente boémio, trazido para aqui 
pelos artistas e intelectuais gregos. Durante a breve 
paragem na ilha, as melhores opções serão percorrer as 
ruelas estreitas do porto, típicas do mediterrâneo e com 
cores surpreendentes nas casas e becos únicos. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.  
3º Dia – ATENAS / CORINTO / EPIDAURO / NAUPLIA (177 
kms)
Após o pequeno-almoço, início do Circuito do Peloponeso, 
Delfos e Meteora, acompanhado de guia local falando 
português ou castelhano. Partida através da província da 
Argólida em direção ao famoso Canal de Corinto, que une o 
mar Egeu ao mar Jónico e onde se fará uma breve paragem. 
Segue-se a visita de Epidauro, onde se poderá apreciar a 
acústica do seu Teatro, obra única do séc. IV AC, com uma 
capacidade para 16.000 espectadores e no qual ainda hoje 
se continuam a representar as grandes obras dos clássicos. 
Almoço em restaurante. 
Após o almoço, saída através do Peloponeso Central, até se 
chegar a Nauplia.  
Visita da cidade de Nauplia, situada na região de Argólis e 
considerada na Antiguidade como o centro da Grécia.
Segundo a mitologia, Nauplia foi fundada por Nafplios, filho 
de Poseídon, Deus do Mar. Nauplia foi a primeira capital da 
Grécia, após a libertação dos turcos, de 1828 a 1834. Hoje 
em dia é uma das cidades mais bonitas com um grande 
número de visitantes, uma cidade cheia de história, cor e 
beleza natural. Visita da cidade antiga, começando pela 
Rua Grande (que é na realidade a primeira rua que se 
construiu com as características europeias do séc.XIX) e a 
Praça da Constituição, o que ajudará a conhecer a história 
da cidade.
Visita ainda da Fortaleza Palamidi, construída pelos 
venezianos durante a sua segunda ocupação da área 
(1686-1715). Em 1715 foi tomada pelos turcos e ficou sob o

seu controle até 1822, altura em que foi tomada pelos 
gregos. É a construção mais impressionante de Nauplia. O 
complexo de muralhas e oito bastiões foi erguido no alto da 
escarpa que domina o Porto e a cidade, a 216 metros de 
altura. Era considerado inexpugnável, já que o único acesso 
viável para um grupo de assalto era a encosta Sudeste (por 
onde chegam hoje em dia os veículos automóveis). Quando 
vista da cidade, o que mais chama a atenção em Palamidis é 
sua longa barbacã, descendo a escarpa Norte da montanha 
e protegendo os 999 degraus que levam à fortaleza. A sua 
vista do alto é de cortar a respiração, com o azul indescritível 
do mar e as montanhas. 
Após a visita, continuação para o Hotel Amália 4**** ou 
similar. Jantar e alojamento no hotel.
Nota: Distância entre Atenas e Corinto = 82 kms; Distância 
entre Corinto e Epidauro = 60 kms;
Distância entre Epidauro e Nauplia = 35 kms
4º Dia – NAUPLIA / MICENAS / OLíMPIA (212 kms)
Pequeno-almoço no Hotel. De manhã cedo e antes de partir 
de Nauplia, visita do Museu Arqueológico que concentra 
no piso térreo os períodos pré-históricos e no segundo piso 
os artefactos da Idade do Ferro e posteriores. Os destaques 
do museu incluem descobertas da aldeia de Dendra bem 
como demonstrações de cerâmica da aldeia de Assini, da 
época arcaica. Outras exposições notáveis incluem 
artesanato de cerâmica neolítica, figurinhas das Cíclades 
feitas de mármore, selos de pedra e joias de osso, assim 
como os artefactos encontrados na caverna de Fragthi, 
situada na região de Erminoda. 
Continuação da viagem por Micenas, para visita da 
Acrópole micénica, a Porta das Leoas e o túmulo do rei 
Agamémnon. Almoço em restaurante. Após o almoço, 
partida para Olímpia.
Chegada a Olímpia e check-in no Hotel Amália 4**** ou 
similar. Jantar e alojamento.
Nota: Distância entre Nauplia e Micenas = 22 kms; Distância 
entre Micenas e Olímpia = 190 kms
5º Dia – OLíMPIA / PATRAS / DELFOS (240 kms)
Após o pequeno-almoço no Hotel, saída para realizar a 
visita de Olímpia Antiga. Visitaremos o sítio arqueológico 
do que foi o berço dos Jogos Olímpicos por inspiração 
divina. Visita do Museu de Olímpia, com os seus grandes 
tesouros artísticos de grande valor para a humanidade. 
Continuação da visita da área arqueológica de Olímpia, que 
inclui os restos dos Templos de Zeus e de Hera, o Ginásio 
e o famoso Estádio Olímpico, onde em cada 4 anos 
competiam os melhores atletas nos sagrados Jogos 
Olímpicos.  
Almoço em restaurante durante o percurso.
Saída em direção a Patras, o 2º maior porto do país. Visita 
panorâmica de Patras, com destaque para o Castelo de 
meados do séc. VI, a Igreja de Santo André e o centro da 
cidade com os seus edifícios neoclássicos. Continuação da 
viagem para Delfos com travessia da nova ponte. 
Chegada a Delfos e check-in no Hotel Amália 4**** ou 
similar. Jantar e alojamento.
Nota: Distância entre Olympia e Patras = 116 kms; Distância 
entre Patras e Delfos = 124 kms
6º Dia – DELFOS / OSIOS LOUKAS / METEORA (278 kms)
Pequeno-almoço no Hotel. Início da visita de Delfos e 
descoberta da cidade conhecida como o centro do mundo e 
Património da Humanidade pela UNESCO. Fortemente 
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ligada à história da Grécia, a antiga cidade de Delfos é 
certamente o resultado de inspirações divinas, atribuindo-se 
a seleção do lugar a Zeus e a supervisão a Apolo, deus da 
música e da beleza e Senhor do Oráculo. As sacerdotisas 
impostas diretamente por Apolo, encarregaram-se, desde 
tempos remotos até ao séc. IV d.C., a prever a vontade dos 
deuses e o que sucederia no futuro a todos os que aí 
acudiam. A Fonte de Castália, num dos lados do Museu, 
servia para milagres, julgamentos severos e castigos divinos. 
O Museu está iluminado pelo olhar do Aúriga e o enigmático 
sorriso da Esfinge de Naxos. 
Visitam-se todos os achados arqueológicos do local, como o 
Tesouro dos Atenienses e o estádio nas encostas do 
Monte Parnaso. Visita ao Santuário de Apolo, o Oráculo 
mais famoso da antiguidade. Foi aqui que o Oráculo falou em 
nome do Deus Apolo. Delfos está rodeada de povoações de 
montanha como Arachova, famosa pelo fabrico de tapetes 
tradicionais e de queijos. De seguida, almoço numa taverna 
típica. 
No trajeto para Kalambaka, visita do Mosteiro de Osios 
Loukas, considerado um dos mais belos locais de arte 
bizantina da Grécia. Está classificado como Património da 
Humanidade pela UNESCO e é conhecido pelos seus 
mosaicos sobre fundo dourado do séc. XI e as suas pinturas 
e refinamento da sua decoração nos seus pisos em 
mármore, jaspe e pórfiro. Dedicado ao seu fundador, S. 
Lucas, um eremita do séc. X (cujos restos se podem ver na 
cripta), o Mosteiro de Osios Loukas é um dos edifícios 
medievais mais importantes da Grécia e também um dos 
mais visitados. 
Almoço durante o percurso. Finalizado o almoço, partida com 
destino a Kalambaka (Meteora). 
Chegada ao Hotel Divani Meteora 4**** ou similar. Jantar e 
alojamento no hotel.
Nota: Distância entre Delfos e Osios Loukas = 36 kms; 
Distância entre Osios Loukas e Meteora = 242 kms
7º Dia – METEORA / ATENAS (353 kms)
Pequeno-almoço no Hotel. 
De manhã, visita aos mosteiros suspensos de Meteora, uma 
das curiosidades mais célebres da Grécia, centro religioso e 
monástico dos séc. XII a XVII, declarados Património da 
Humanidade pela UNESCO. Durante o seu apogeu 
chegaram a existir cerca de 24 mosteiros, aos quais só se 
podia aceder por enormes escadas. Hoje em dia ainda se 
conservam seis mosteiros, dos quais se visitam dois. Nos 
mosteiros guardam-se importantes joias ortodoxas e nas 
igrejas podem contemplar-se frescos e ícones autênticos dos 
sécs. XI e XII.
Após a visita, almoço na povoação de Kalambaka, numa das 
tavernas locais. Partida de regresso a Atenas, com uma 
breve paragem no monumento de Leónidas, rei de Esparta 
e chefe militar dos 300 durante a famosa batalha das 
Termópilas. 
Chegada a Atenas e check-in no Hotel escolhido em Atenas. 
Jantar e alojamento no hotel.
8º Dia – ATENAS 
Pequeno-almoço no Hotel. 
Dia completo de visitas à cidade de Atenas, com destaque 
para a Acrópole e o seu Museu. Embora existam muitas 
outras acrópoles na Grécia, o significado da Acrópole de 
Atenas é tal que é comumente conhecida como A Acrópole. 
Após a sua destruição pelos Persas, a Acrópole de Atenas foi 
reconstruída, por volta de 450 a.C., sob a administração do 
célebre estadista Péricles e foi dedicada a Atena, deusa 
padroeira da cidade. Abriga algumas das mais famosas 
edificações do mundo antigo, como o Pártenon, o Erectéion 
(com as Cariátides), o Templo de Atena Nikê e o Propileus, 
o portal para a parte sagrada da Acrópole. 
Após a visita, almoço numa taverna típica com gastronomia 
grega no bairro antigo da Plaka. 
De tarde, visita panorâmica da cidade com destaque para a 
Praça Syntagma, o Túmulo do “Soldado Desconhecido”, 
o Parlamento, os edifícios neoclássicos da Avenida 
Venizélos (Academia, Universidade e Biblioteca Nacional), o 

Palácio Presidencial, o Templo de Zeus e o Estádio 
Olímpico. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.
9º Dia – ATENAS
Pequeno-almoço no Hotel. De manhã, saída do Hotel para 
visita do Museu Arqueológico Nacional e o Museu de Arte 
Cicládica.
A necessidade da criação de um Museu Arqueológico na 
Grécia foi sentida desde a fundação do moderno estado 
grego. Um primeiro museu foi estabelecido em Egina por 
Ioannis Kapodistrias, em 1829. Quando a capital do país 
passou a ser Atenas, as coleções já acumuladas foram 
transferidas para diversos prédios da capital. Em 1865, Eleni 
Tositsa doou uma larga área vizinha à Universidade Técnica, e 
já existindo fundos para uma eventual construção, provindos 
do Estado grego, da Sociedade Arqueológica e de Nikolaos 
Vernardakis, as obras começaram em 1866, a partir de um 
projeto de Ludwig Lange, realizado por Panagiotis Kalkos. A 
ala oeste foi completada em 1874 e a ala leste foi anexada 
entre 1903 e 1906. Durante a II Guerra Mundial todas as 
antiguidades foram encaixotadas e levadas para locais 
seguros, a fim de evitar o risco de dano por bombardeio e 
saques e gradualmente vieram novamente a público a partir 
de 1945. O processo de reinstalação do museu prolongou-se 
até 1964. Em 1999, o edifício foi gravemente danificado por 
um sismo e foi fechado para restauros até 2004, quando 
reabriu a tempo para a realização dos Jogos Olímpicos em 
Atenas, mas só um ano mais tarde a reorganização das 
coleções foi concluída.
O Museu de Arte Cicládica é um dos maiores museus de 
Atenas. Abriga uma notável coleção de artefactos e arte 
cicládica. Foi fundado em 1986 para abrigar a coleção de Arte 
Grega Antiga e Cicládica pertencente a Nicholas e Dolly 
Goulandris. O casal colecionava antiguidades gregas desde o 
início de 1960, com especial interesse na arte pré-histórica 
das ilhas Cíclades, no Mar Egeu. O prédio do museu, 
construído no centro de Atenas em 1985, foi projetado pelo 
arquiteto grego Ioannis Vikelas. Em 1991, o museu recebeu 
uma nova ala, a neoclássica Mansão Stathatos.
Após as visitas, partida com destino ao Cabo Sounion e 
almoço em restaurante no percurso.
O Cabo Sounion encontra-se no extremo mais a sul da Ática, 
a cerca de 65 kms de Atenas. Nessa península localiza-se um 
dos templos gregos mais bem conservados, erguido em 
homenagem a Poseídon, para proteger as águas gregas. Na 
Antiguidade, o promontório foi usado para avistar os barcos 
que se aproximavam de Atenas antes que arribassem. Daqui 
podemos desfrutar de uma incomparável vista do mar Egeu. 
Regresso ao Hotel em Atenas.
À noite, saída para jantar tradicional com espetáculo de 
música e danças gregas no bairro antigo de Plaka. 
Após o jantar, regresso ao Hotel e alojamento.
10º Dia  – ATENAS / MUNIQUE / LISBOA
Pequeno-almoço no Hotel e parte da manhã livre. 
Transporte para o aeroporto. Assistência nas formalidades de 
embarque.
15h25 - Partida em voo regular da Lufthansa com destino a 
Munique. Refeição a bordo. 
17h00 - Chegada a Munique, mudança de avião e 
continuação da viagem pelas 19h00 em voo regular da 
Lufthansa, com destino a Lisboa. 
21h10 - Chegada a Lisboa ao aeroporto da Portela.



Preço por pessoa, em quarto duplo:
Associados: 1535,00€
Não Associados: 1635,00€
1º Acompanhante/Filhos/Prof. Estagiários*/Estudantes*/
Assoc. de Associações do SIAP: 1535,00€
(*enviar comprovativo)
   
Suplemento de quarto individual: 275,00€
Envie a sua inscrição até 29 de outubro de 2015, para a 
sede da APH
Pagamento – 6 mensalidades
No ato de inscrição – 260,00€
5 x 255,00€, aos dias 29 de cada mês, de  novembro de 2015 
a março de 2016

NOTA Importante: 
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais 
alterações em caso de significativas oscilações cambiais 
e/ou de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, 
tendo em conta a atual conjuntura internacional.
O IVA incluído no programa é o que está em vigor à data.  No 
entanto, devido à instabilidade financeira que se vive na 
Grécia, caso o IVA aumente neste país, os valores 
apresentados poderão sofrer eventuais aumentos de acordo 
com o aumento do mesmo.

O preço inclui: Acompanhamento por um elemento da Tryvel 
durante toda a viagem; Bolsa de documentação e saco Tryvel; 
Passagem aérea em classe económica em voo da Lufthansa 
para percurso Lisboa / Frankfurt / Atenas / Munique / Lisboa, com 
direito ao transporte de 20 kgs de bagagem; 09 noites / 10 dias de 
estadia em hotéis de 4* / 4*Sup. com pequeno almoço incluído 
(sendo que 5 noites são em Atenas e 4 noites em circuito pelo 
Peloponeso, Delfos e Meteora); 08 almoços e 08 jantares num 
total de 16 refeições; Todos os transportes, visitas e entradas 
como indicado no programa acompanhado de guias locais de 
idioma espanhol; Cruzeiro de 1 dia às ilhas de Aegina, Poros e 
Hidra com almoço a bordo; Taxas de aeroporto, segurança e 
combustível no valor de € 187,43 à data de 29.06.2015 (a 
reconfirmar e atualizar na altura de emissão da documentação).

O preço não inclui: Bebidas às refeições; Bagageiros; Tudo o 
que não esteja como incluído de forma expressa; Despesas de 
carácter particular designados com extras; bebidas durante as 
refeições; telefonemas; Gratificações (motorista, guia, 
restaurantes).

Penalizações por cancelamento:
- até 21/12//2015 – Sem penalizações;
- de 22/12/2015 a 19/01/2016 – 15% do valor total da viagem;
- de 20/01 a 19/02/2016 – 30% do valor total da viagem;
- de 20/02 a 5/03/2016 – 50% do valor total da viagem;
- de 6/03 a 2/04/2016 (dia da partida) – 100% do valor total da 
viagem.


