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Informação geral
LocaLização:	no	Sul	da	Europa,	entre	
montanhas	elevadas	e	as	águas	azuis	do	
Mediterrâneo.

PrinciPais cidades e iLhas: Atenas,	
Tessalónica,	Piréus	e	Pátra	(Grécia	continental);	
Mykonos	e	Santorini	(ilhas	Cíclades);	Kos	e	rhodes	
(ilhas	do	dodecaneso);	Corfu	(ilhas	Jónicas)	e	
Heraklion	(ilha	de	Creta).

Fronteiras: a	norte	com	a	bulgária,	Albânia	
e	FYrOM	(antiga	república	Jugoslava	da	
Macedónia)	e	a	leste	com	a	Turquia.	

suPerFície:	Cerca	de	131.986km2,	sendo	
que	as	cerca	de	2000	ilhas	representam	uma	
superfície	de	25.000km2,	as	montanhas	cobrem	
mais	de	70%	do	território	e	a	linha	costeira	tem	
uma	extensão	de	15.021km2.

reLigião:	98%	ortodoxos,	1,02%	muçulmanos	e	
0,8%	católicos.

documentação necessária:	cartão	de	
cidadão	ou	passaporte	em	vigor	para	os	cidadãos	
da	união	Europeia	(outras	nacionalidade,	por	favor,	
consulte	a	sua	embaixada).

aLFândega: deverá	ser	declarado	material	
profissional	e	técnico	de	elevado	valor.

moeda e sistema bancário:	a	moeda	
é	o	euro.	A	maioria	dos	cartões	de	crédito	
internacionais	são	aceites	e	poderá	efectuar	
levantamentos	nas	caixas	automáticas.

idioma:	o	idioma	oficial	é	o	grego,	o	inglês	é	
utilizado	no	turismo.

eLectricidade:	a	corrente	eléctrica	é	a	220	
Volts	a	50	Hz.

diFerença horária: mais	duas	horas	que	
em	Portugal	Continental,	durante	todo	o	ano.

cLima:	essencialmente	mediterrânico,	verões	
quentes	e	secos	com	muito	sol	e	invernos	frios	e	
húmidos,	mas	suaves.	A	costa	grega	é	uma	das	
costas	com	mais	horas	de	sol	da	Europa	(a	par	
de	Portugal,	Espanha,	Croácia	e	Itália).	Contudo,	
e	devido	ao	agudo	relevo	do	país,	o	tipo	de	clima	
varia	consoante	as	zonas.

o que vestir: recomenda-se	o	uso	de	roupas	e	
calçado	muito	cómodos,	tendo	em	conta	a	época	
do	ano	e	o	local	do	país	para	onde	viaja.

teLemóveis:	existe	rede	em	todo	o	país.

Passeios e visitas:	a	Grécia	oferece	
inúmeros	lugares	de	interesse	turístico,	tanto	pelo	
seu	passado	histórico,	bem	como	pelas	suas	
maravilhosas	paisagens:	Atenas,	Creta,	rhodes,	
Mykonos,	Santorini,	etc.

comPras:	pode	encontrar	por	toda	a	Grécia	
bordados,	sandálias	de	couro,	kombolo	(espécie	
de	rosário),	bolsas	de	tecido,	tapetes	de	lã	
multicolor	(flokati),	artigos	de	madeira	e	pele	
metsovon,	objectos	de	cobre	e	jóias,	contudo	a	
prata	e	o	ouro	são	de	categoria	inferior	à	utilizada	
em	Portugal.	Pode	também	adquirir	reproduções	
de	ícones	e	obras	de	arte	da	Grécia	Clássica.

gastronomia: a	cozinha	grega	é	simples	e	
mediterrânica	com	alguma	influência	oriental.
moussaka	(entrada	de	beringela	com	carne	picada	
e	queijo);	shish	kebab	ou	souvlaki	(costeletas	de	
cordeiro,	vitela,	galinha	ou	porco,	acompanhadas	
com	tomate	e	cebola);	kefthedhes	(almôndegas	
preparadas	com	ervas	aromáticas);	variados	
peixes	consoante	a	época	e	alguns	doces	típicos	
como	yaurti	meli	(iogurte	com	mel)	e	diples	
(espécie	de	folhado	com	mel).

As	lendas	e	a	mitologia	dizem	que	os	deuses	escolheram	este	lugar	como	sua	morada.	A	Grécia	reúne	belas	paisagens	e	a	herança	arqueológica	das	
civilizações	que	marcaram	a	cultura	ocidental.	A	arte,	a	filosofia,	a	literatura	e	o	pensamento	político	foram	desenvolvidos	sob	o	olhar	atento	dos	deuses	do	
Olimpo.	As	cerca	de	2000	maravilhosas	ilhas	são	pequenos	paraísos	de	uma	beleza	inacreditável,	selvagem	e	natural.
Ainda	se	sente	a	magia	divina	e	o	legado	das	magníficas	civilizações	que	foram	ocupando	este	país.	As	terras	onde	Homero	deu	vida	a	ulisses,	Ícaro	queimou	
as	asas	ao	querer	voar	ao	sol,	Minotauro	atemorizava	as	donzelas	cretenses	e	onde	Safo	compôs	as	suas	poesias	e	se	suicidou	por	amor.
O	povo	grego	é	alegre	e	muito	comunicativo.	deixe-se	cativar	pelos	seus	contos,	lendas	e	desejos.	Afinal,	eles	são	os	descendentes	directos	dos	deuses.	
A	animada	música	grega,	a	deliciosa	gastronomia,	as	danças	coloridas	e	o	ouzo	(bebida	tradicional)	transportam	o	visitante	para	ambientes	nunca	antes	
conhecidos	e	explorados.
Se	Platão,	Aristóteles,	Péricles,	demóstenes	ou	Sócrates	ressuscitassem	e	passeassem	pela	Grécia	actual,	ficariam	orgulhosos	dos	gregos	contemporâneos,	
pois	demonstraram	suficiente	capacidade	para	unir	o	mais	antigo	ao	mais	moderno	e	conjugar	as	tradições	aos	conceitos	mais	avançados,	conciliando	a	
cultura	e	a	técnica.
Com	certeza	que	os	deuses	do	Olimpo	ainda	hoje	protegem	a	Grécia,	perpetuando	este	paraíso	terrestre	e	partilhando-o	com	todo	o	mundo.		

Grécia

Santorini
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Visita	da	cidade	de	Atenas	
O	programa	começa	com	uma	
visita	panorâmica	pelo	centro	da	
cidade	"o	coração	neoclássico”.	
Ao	longo	das	avenidas	
Panepistimio,	Stadiou,	reina	Sofia	
e	Amalias	poderá	ver	alguns	dos	
edifícios	neoclássicos	do	princípio	
do	século	passado,	os	quais	
representam	o	mais	elevado	grau	
de	pureza	do	estilo.
de	seguinda,	continuação	pela	
praça	Syntagma	(praça	da	
Constituição)	com	o	parlamento	
e	o	monumento	erguido	ao	
soldado	desconhecido,	o	
palácio	presidencial,	o	estádio	
Panathenaic	(antigo	estádio),	
o	templo	de	Zeus	e	a	porta	de	
Adriano.	Tudo	isto	antes	de	pisar	
a	rocha	sagrada	da	acrópole	e	
visitar	o	seu	conjunto	de	templos:	
o	partenon,	o	erecteio	e	o	pórtico	
das	cariátides.	
A	maior	parte	da	reconstrução	
dos	templos	aconteceu	sob	a	
liderança	de	Péricles,	durante	a	
Idade	de	Ouro	de	Atenas	(460-
430	a.C.),	executados	pelo	grande	
escultor	ateniense	Fídias	e	pelos	
arquitectos	Ictino	e	Calicrate.
durante	o	séc.	V	a.C.,	a	acrópole	
ganhou	a	sua	forma	final.	Em	
468	a.C.,	Cimon	e	Temístocles	
ordenaram	a	reconstrução	das	
paredes	sul	e	norte,	e	Péricles	
encomendou	a	construção	do	
Parthénon	a	Ictinus	e	Fídias.	
Este	passeio	tem	uma	duração	de	
cerca	de	4	horas	e	recomenda-
se	o	uso	de	roupa	e	sapatos	
cómodos.

Cabo	Sunion	
localizado	a	65km	a	sudeste	
de	Atenas,	na	Ática.	na	
Antiguidade,	o	promontório	
era	usado	para	detectar	a	
aproximação	dos	navios	antes	
da	sua	chegada	a	Atenas.	Este	
cabo	é	especialmente	famoso	
pelas	ruínas	de	dois	templos	que	
dominam	o	mar,	uma	dedicada	a	
Atena,	a	outra	a	Poseidon.	
O	trajecto	para	o	cabo	começa	
em	Atenas,	seguindo	a	estrada	
costeira	conhecida	como	a	
costa	de	Apolo,	passando	pelos	
distritos	de	pesca	de	Glyfada,	
Voula	e	Vouliagmeni.	
na	zona	superior	encontra-se	o	
templo	de	Poseidon	–	deus	dos	
mares.	O	templo	foi	construído	
num	estilo	dórico	austero	em	
memória	do	rei	Egeu,	que	morreu	
ao	cair	de	um	cume.	no	séc.	
XIX,	lord	byron	escolheu	uma	
das	colunas	para	escrever	o	seu	
nome,	o	qual	pode	ainda	pode	
ser	observado.
Tempo	livre	e	regresso	a	Atenas.
Este	passeio	tem	uma	duração	de	
cerca	de	4	horas	e	recomenda-
se	o	uso	de	roupa	e	sapatos	
cómodos.

Argolida
Argos,	na	região	do	Peloponeso	
e	palco	do	helenismo,	serviu	de	
sede	dos	guerreiros	dóricos	e	foi	
aqui	que	o	rei	Pélops	se	inspirou	
na	"ideia"	dos	Jogos	Olímpicos.	
Aqui	Agamemnon	reuniu	os	
gregos	e	iniciaram	a	marcha	para	
a	conquista	de	Tróia.

Pequena	paragem	no	canal	de	
Corinto,	uma	obra	de	arquitectura	
moderna	que	liga	o	Mar	Egeu	ao	
Jónico	até	chegar	a	Epidauro.	
Esculápio	realizou	aqui	as	suas	
primeiras	cirurgias	e	aqui	tinham	
lugar	variadíssimos	concursos	
literários.
O	teatro	de	Epidauro	data	do	
séc.	IV	a.C	e	para	além	de	se	
tratar	de	uma	magnífica	obra	
arquitectónica,	é	dotado	de	uma	
acústica	perfeita,	insuperável	até	
aos	dias	de	hoje.	
desde	1945	que	se	realizam	no	
verão	festivais	de	teatro.	O	último	
ponto	de	visita	é	a	cidades	dos	
Atridas,	Micenas.	A	cidade	foi	
fundada	por	Teseu	e	os	seus	
primeiros	reis,	pertencentes	a	
esta	dinastia	–	os	Perseidas	–	
construíram	a	acrópole	da	cidade.	
descrita	por	Homero	como	a	
cidade	de	ouro,	teve	seu	auge	
no	período	conhecido	como	
"micénico"	(1600	a	1100	a.C.).	
Visita	do	túmulo	de	Agamemnon	
e	da	Acrópole,	entrando	pela	
imponente	Porta	dos	leões.
Almoço	num	restaurante	local.	
Após	o	almoço,	regresso	a	
Atenas.
Este	passeio	tem	uma	duração	de	
cerca	de	10	horas	e	recomenda-
se	o	uso	de	roupa	e	sapatos	
cómodos.

Atenas
A	capital	e	maior	cidade	da	Grécia,	situada	na	planície	da	Ática,	ampla	e	movimentada,	com	edifícios	
modernos	e	envolta	no	esplendor	do	seu	glorioso	passado.	A	Acrópole,	situada	no	centro	de	Atenas,	é	o	
símbolo	da	civilização	grega	clássica,	sendo	durante	cerca	de	mil	anos	o	centro	da	civilização	ocidental,	
deixando	um	extraordinário	legado	para	a	Humanidade.
Atenas,	cidade	dedicada	à	deusa	Atena	Parthenos	que,	segundo	a	mitologia	grega,	nasceu	porque	
Zeus	para	evitar	o	cumprimento	de	uma	profecia,	engoliu	a	sua	amante	grávida	(Oceânide	Métis)	e	
pediu	a	Hefesto	(deus	do	fogo	e	seu	filho)	que	lhe	abrisse	a	cabeça	com	um	golpe	de	machado	e	dela	
surgiu	Atena.	A	deusa	simbolizava	a	guerra	justa	e	possuía	uma	disposição	pacífica,	representando	a	
preponderância	da	razão	e	do	espírito	sobre	o	impulso	irracional.	Em	Atenas,	ainda	hoje	reside	a	alma	da	
cidade	e	a	garantia	da	sua	protecção.
uma	cidade	de	encontro	entre	a	história	antiga	e	a	vida	contemporânea,	na	qual	não	deverá	dispensar	
a	visita	ao	museu	arqueológico	nacional,	à	Acrópole,	à	Plaka	com	as	suas	lojas,	nem	de	experimentar	a	
cozinha	grega	num	dos	muitos	restaurantes	da	cidade.

Acrópole

ITINERÁRIO	4 dias de viagem

1º dia 	Saída	de	Lisboa	ou	Porto	ou	Faro	
Comparência	no	aeroporto	duas	horas	antes	
da	saída	do	voo.	Formalidades	de	embarque	
e	partida	em	voo	TAP	Portugal	com	destino	a	
Atenas.	noite	a	bordo.

2º dia	Atenas
Chegada	a	Atenas	e	transporte	para	o	hotel	
escolhido.	Alojamento	(quarto	disponível	aquando	
da	chegada	ao	hotel).	

3º dia	Atenas
Estadia	no	hotel	escolhido	em	regime	de	
alojamento	e	pequeno-almoço.	
Possibilidade	de	participar	em	diversas	excursões	
opcionais	organizadas	localmente.

4º dia	Atenas	>	Lisboa	ou	Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	localmente,	transporte	para	
o	aeroporto.	Embarque	em	voo	da	TAP	Portugal	
com	destino	a	lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada.

Estadias em Atenas

Cariátides – Atenas

PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	1	Abril	a	28	Outubro

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa;	franquia	de	23kg	de	bagagem	(1	
peça);	taxas	de	aeroporto,	segurança	e	combustível;	3	noites	de	
estadia	no	hotel	escolhido	em	regime	de	alojamento	e	pequeno-
almoço;	transfers	privados	aeroporto/hotel/aeroporto;	taxas	
hoteleiras,	de	serviço	e	IVA;	Seguro	Multiviagens.		

notas comuns a todas as excursões 
Visitas	realizadas	com	guias	em	idioma	espanhol	ou	inglês.
As	excursões	acima	mencionadas	são	vendidas	localmente	e	estão	
sujeitas	a	um	mínimo	de	participantes.
Para	mais	informações,	por	favor	contacte	o	nosso	representante	
local.

Excursões opcionais à partida de Atenas 
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Hotel	Titania			 	
Localização: na	Avenida	Panepistimiou,	no	coração	do	centro	histórico	e	comercial,	
entre	Syntagma	e	Omonia,	as	duas	principais	praças	da	cidade	e	a	30km	do	aeroporto	
Eleftherios	Venizelos.
Quartos:	385	quartos	com	isolamento	de	som,	com	acesso	de	alta	velocidade	à	
Internet	e	uma	selecção	de	filmes	e	música	digital,	TV	satélite,	minibar	totalmente	
abastecido.
Características gerais: restaurante,	bar,	quartos	para	pessoas	com	mobilidade	
reduzida,	elevador,		lavandaria	e	posto	de	turismo.
www.titania.gr/2008/default_en.asp

Hotel	The	Athenian	Callirhoe			 	
Localização:	numa	das	mais	populares	ruas	de	Atenas,	a	35	minutos	do	aeroporto,	
a	9km	do	porto	de	Piréus	e	a	uma	curta	distância	do	novo	museu	acrópole	e	dos	
principais	pontos	de	interesse	da	cidade	
Quartos:	84	quartos	equipados	com	ar	condicionado,	secador	de	cabelo,	TV,	minibar,	
telefone	e	cofre.
Características gerais:	restaurante,	bar,	estacionamento	grátis,	Internet,	ginásio,	
sauna	e	lavandaria.
www.tac.gr

Hotel	Stanley			 	 	
Localização:	a	700m	do	centro	da	cidade,	a	1,5km	da	praça	Syntagma	e	a	45	minutos	
do	aeroporto	de	Atenas,	a	poucos	minutos	da	estação	de	metro.
Quartos:	395	quartos	com	ar	condicionado,	TV	satélite,	telefone,	secador	de	cabelo,	
minibar	e	Internet.
Características gerais:	restaurante,	piscina	exterior,	serviço	de	lavandaria,	parque	de	
estacionamento	e	cofre.
www.hotelstanley.gr

Quarto executivo

Junior Suite
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Hotel	Metropolitan			
Localização: a	15	minutos	(táxi)	da	Praça	Syntagma,	e	a	15	minutos	do	porto	de	Piréus.
Quartos:	374	quartos	equipados	com	ar	condicionado,	rádio,	minibar,	secador	de	
cabelo,	Internet,	TV	satélite	e	cofre.
Características gerais:	3	restaurantes,	ginásio,	piscina,	lojas,	rent-a-car,	
estacionamento	grátis,	serviço	de	shuttle	para	o	centro	da	cidade.
www.chandris.gr

Hotel	Grande	bretagne			

Localização:	no	coração	da	cidade	de	Atenas,	na	praça	Syntagma	ou	praça	da	
Constituição.
Quartos: 320	quartos	e	suites	equipados	com	TV	com	ecrã	plasma,	Internet,	telefone	
e	jornal	diário,	secador	de	cabelo	e	robe.
Características gerais: restaurante,	bar,	cabeleireiro,	ginásio,	SPA	e	loja	de	souvenirs.
www.grandebretagne.gr

Hotel	nJV	Athens	Plaza			

Localização: no	coração	do	bairro	financeiro	e	comercial,	a	poucos	passos	da	
Acrópole,	a	cidade	antiga	(Plaka),	o	Jardim	nacional,	o	Parlamento	grego,	o	novo	
Museu	da	Acrópole,	a	biblioteca	nacional,	o	Museu	benaki,	o	Museu	bizantino	e	
Kolonaki	(área	comercial	chique).	
O	hotel	dispõe	de	quartos	luxuosos	e	suites	com	vistas	deslumbrantes	sobre	a	
Acrópole	e	a	Praça	Syntagma.
Quartos: 182	quartos	com	ar	condicionado,	TV	satélite,	telefone,	secador	de	cabelo,	
cofre,	minibar	e	Internet.
Características gerais: restaurantes,	bar,	salas	de	conferências	e	estacionamento.
www.njvathensplaza.gr

Hotel	Intercontinental	Athenaeum	Athens
	
Localização:	a	2,5km	da	praça	Syntagma	e	a	pouco	mais	de	1,5km	da	Acrópole	de	
Atenas.
Quartos:	559	quartos	equipados	com	TV	por	cabo,	minibar,	máquina	de	café	e	chá,	
telefone,	secador	de	cabelo	e	Internet.
Características gerais:	3	restaurantes,	café,	bar,	cabeleireiro,	piscina	exterior	
(funciona	de	Maio	a	Setembro),	SPA,	ginásio,	rent-a-car,	serviço	de	lavandaria	e	lojas.
www.ichotelsgroup.com/intercontinental/en/gb/locations/athens

Júnior Suite

Júnior Suite
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Combinado Mykonos e Atenas   
Embora	uma	das	menores	ilhas	Cíclades,	Mykonos	é	definitivamente	a	mais	famosa,	graças	à	sua	
riqueza	de	belezas	naturais,	carácter	cosmopolita	combinada	com	uma	vida	nocturna,	além	de	muita	cor	
local.	uma	ilha	seca,	árida,	que	cobre	uma	área	de	apenas	90km2	e	está	situada	no	meio	do	Mar	Egeu,	a	
cerca	de	94	milhas	náuticas	do	porto	de	Piréus.
Segundo	a	mitologia,	Hércules,	numa	das	suas	doze	tarefas,	matou	os	gigantes	atirou-os	ao	mar,	onde	
petrificaram	e	transformaram-se	em	rochas,	formando	a	ilha	de	Mykonos.
Mykonos	é	famosa	mundialmente	pelas	suas	belas	praias	de	areia	dourada	e	águas	transparentes.	Há	
uma	praia	para	cada	gosto	e	humor.	As	praias	da	costa	sul	da	ilha	têm	a	melhor	areia,	vista	e	estão	
protegidas	do	“Meltemi”,	o	vento	local	das	Cíclades.	As	praias	do	litoral	norte	são	menos	desenvolvidas,	
mas	igualmente	bonitas	e	mais	adequadas	para	aqueles	em	busca	de	um	pouco	de	sossego.
Algumas	das	praias	de	Mykonos:	
Praia Psarou:	situada	a	uma	curta	distância	e	à	direita	do	terminal	de	autocarros	Platis	Gialos.	uma	
praia	totalmente	organizada,	oferece	glamour	e	prestígio.	é	o	lugar	ideal	para	ver	e	ser	visto.
Praia Platis Gialos:	a	cerca	de	4km	da	cidade	de	Chora,	esta	é	uma	praia	muito	popular	no	lado	sul.	
é	também	uma	das	mais	longas	em	Mykonos.	A	partir	daqui	pode-se	alugar	um	barquinho	para	visitar	
outras	praias	como	Paraíso,	Super	Paraíso,	etc.	Autocarros	fazem	a	ligação	ao	centro	da	cidade.	
Praia Agios Ioannis:	situada	na	costa	sudoeste	da	ilha,	a	5km	da	cidade	de	Mykonos,	Agios	Ioannis	é	
totalmente	organizada,	protegida	do	vento,	ideal	para	famílias.	desfrute	de	uma	vista	maravilhosa	sobre	a	
ilha	de	delos.
Praia de Agrari:	localizada	junto	à	praia	de	Elia,	que	juntas	formam	uma	enorme	praia	de	areia.	Agrari	é	
menos	popular	do	que	a	sua	vizinha	e	muito	mais	calma.	Acessível	de	autocarro	ou	táxi	aquático.
Praia de Ornos:	apenas	a	2km	da	cidade,	localizada	na	região	sudoeste.	é	a	praia	perfeita	para	a	família	
pois	dispõe	de	todas	as	comodidades.	um	serviço	frequente	de	autocarros	permite	o	acesso	fácil	desde	
a	cidade	de	Mykonos.	Serviços	de	barco	diários	para	outras	praias,	bem	como	excursões	para	a	ilha	de	
delos	estão	disponíveis	a	partir	desta	baía,	que	também	fornece	um	bom	ancoradouro	para	iates.	
Praia Kapari:	protegida	por	uma	encosta	rochosa,	esta	isolada	praia	de	areia	tem	vista	para	ilha	de	
delos.	Para	aqueles	que	procuram	sossego.
Em	Mykonos,	especialmente	em	Chora,	poderá	saborear	uma	refeição	especial	em	locais	pitorescos	
escondidos	no	labirinto	de	ruas	estreitas.	de	simples	pratos	gregos	gourmet	a	pratos	da	cozinha	
internacional,	e	da	decoração	naif	de	tasquinhas	para	o	ambiente	avant	garde	de	alguns	restaurantes,	as	
opções	são	inúmeras	e	variadas,	para	todos	os	gostos	e	bolsas.
Esta	pequena	ilha	proporciona	ao	seu	visitante	uma	experiência	única,	pelas	suas	praias	e	pelo	sol	que	
por	aqui	permanece	por	mais	de	3000	horas	durante	todo	o	ano.
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PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	1	Abril	a	22	Outubro

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa	e	Aegean	Airlines	para	percurso	
Atenas/Mykonos;	franquia	de	20kg	de	bagagem	(1	peça);	taxas	de	
aeroporto,	segurança	e	combustível;	5	noites	de	estadia	no	hotel	
escolhido	em	Mykonos	em	regime	de	alojamento	e	pequeno-almoço;	
2	noites	de	estadia	no	Hotel	Metropolitan	(5	estrelas)	em	Atenas	em	
regime	de	alojamento	e	pequeno-almoço;	transfers	aeroporto/hotel/
porto	em	Mykonos	e	porto/hotel/aeroporto	em	Atenas;	Highspeed	
boat	em	classe	turística	Mykonos/Atenas;	Visita	panorâmica	de	
Atenas;	taxas	hoteleiras,	de	serviço	e	IVA;	Seguro	Multiviagens.	

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutro	hotel	em	Atenas.	Por	favor	
queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	Atenas.

ITINERÁRIO	9 dias de viagem

1º dia 	Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro	

Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	
com	destino	a	Atenas.	noite	a	
bordo.

2º dia	Atenas	>	Mykonos
Chegada	a	Atenas.	Mudança	
de	aeronave	e	embarque	em	
voo	da	Aegean	Airlines	com	
destino	a	Mykonos.	Chegada	
e	transporte	para	o	hotel	
escolhido.	Alojamento.
nota:	o	quarto	estará	disponível	
a	partir	das	15	horas.	

3º ao 6º dia	Mykonos
Estadia	no	hotel	escolhido	
em	regime	de	alojamento	e	
pequeno-almoço.	
Possibilidade	de	participar	
em	excursões	opcionais	
organizadas	localmente.

7º dia	Mykonos	>	Atenas
Pequeno-almoço.	Em	hora	
a	determinar	localmente	
transporte	para	o	porto	de	
Mykonos	e	embarque	em	
highspeed	boat	com	destino	ao	
porto	de	Piréus.	Transporte	para	
o	hotel	em	Atenas.	restante	dia	
livre.	Alojamento.

8º dia	Atenas
Após	o	pequeno-almoço	visita	
panorâmica	da	cidade,	com	guia	
em	espanhol.	destacamos	o	
Parlamento,	o	Templo	de	Zeus	e	
o	Arco	de	Adriano.	de	seguida,	
visita	da	Acrópole,	construção	
erguida	no	topo	de	uma	colina	
e	o	mais	importante	ponto	de	
referência	da	antiga	cultura	
grega,	bem	como	o	símbolo	
da	cidade	de	Atenas,	uma	vez	
que	representa	o	apogeu	do	
desenvolvimento	artístico	no	
século	V	a.C.

Sugerimos	a	visita	ao	novo	
museu	da	Acrópole	(não	
incluído).	O	moderno	edifício	
conta	com	catorze	mil	metros	
quadrados	de	exposição.	nele	
podem	ser	apreciadas	mais	de	
quatro	mil	peças	da	Acrópole	e	
de	cidades	descobertas	durante	
escavações	arqueológicas	
(fechado	às	segundas-feiras).	
restante	dia	livre.	Alojamento.

9º dia	Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	
localmente,	transporte	para	o	
aeroporto.	Embarque	em	voo	
da	TAP	Portugal	com	destino	a	
lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada.

Fim de viagem

Mykonos

Mykonos

Praia de Platis Gialos
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Hotel	Myconian	K			
Localização: a	10	minutos	a	pé	da	cidade	de	Mykonos.	
Quartos: 156	quartos	com	varanda	ou	terraço,	equipados	com	TV	satélite,	telefone,	
secador	de	cabelo,	minibar,	ar	condicionado	e	cofre.
Características gerais: restaurante,	bar,	ginásio,	campo	de	ténis,	centro	de	
talassoterapia,	SPA	e	desportos	náuticos.
www.myconiancollection.gr

Hotel	dorion					

Localização: junto	à	praia	de	Ornos,	4km	a	sul	da	cidade	de	Mykonos	e	a	5km	do	
aeroporto.
Quartos: 24	quartos	equipados	com	ar	condicionado,	casa	de	banho,	secador	de	
cabelo,	TV,	rádio	satélite	e	minibar.	
Características gerais: piscina,	serviço	de	lavandaria,	acesso	à	Internet	e	parque	de	
estacionamento.
www.hoteldorion.com/

Hotel	San	Marco					

Localização: junto	à	praia	Houlakia,	a	4km	do	centro	da	cidade	de	Mykonos.
Quartos: equipados	com	ar	condicionado,	secador	de	cabelo,	telefone,	TV,	rádio,	
minibar	e	cofre.	
Características gerais: 2	restaurantes,	bar,	piscina	de	água	salgada,	ginásio,	SPA	e	
campo	de	ténis.
www.sanmarco.gr

Hotel	despotiko				

Localização: no	centro	da	cidade	de	Mykonos,	a	1km	do	porto	e	a	2km	do	aeroporto.
Quartos: 40	quartos,	equipados	com	casa	de	banho,	TV,	secador	de	cabelo	e	cofre.
Características gerais:	bar,	piscina,	acesso	à	Internet	e	serviço	de	lavandaria.
www.despotikomykonos.com 
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Hotel	royal	Myconian	
Localização:	numa	área	pitoresca	e	calma	do	lado	da	colina,	com	um	cenário	idílico	
da	praia	de	Elia,	a	cerca	de	12km	do	centro	de	Mykonos,	do	porto	e	do	aeroporto.
Quartos: 97	quartos	de	luxo,	5	quartos	para	pessoas	com	dificuldades	motoras,	9	
júnior	suites	e	1	suite	presidencial.	Equipados	com	ar	condicionado	com	controlo	de	
temperatura	individual,	telefone,	rádio	e	TV	por	satélite,	cofre,	secador	de	cabelo,	ferro	
e	tábua	de	engomar,	minibar	e	Internet.
Características gerais:	3	restaurantes,	2	bares,	1	bar/discoteca,	3	piscinas,	1	piscina	
para	crianças,	serviço	de	babysitting,	kids	club,	cabeleireiro,	ginásio,	SPA,	centro	de	
mergulho,	rent-a-car,	aluguer	de	bicicletas,	loja	de	souvenirs,	enfermeira	e	médico	(a	
contactar)	24	horas.
www.myconiancollection.gr

Hotel	Myconian	Ambassador		
Localização:	300	metros	acima	da	praia	de	Platis	Gialos,	na	costa	sul	da	Ilha.	A	4km	
da	cidade	de	Mykonos,	a	outros	4km	do	aeroporto	e	a	5km	do	porto.	
Quartos: 70	quartos	equipados	com	ar	condicionado	com	controlo	individual,	secador	
de	cabelo,	minibar,	cofre,	acesso	à	Internet	de	alta	velocidade,	ferro	e	tábua	de	
engomar	e	TV	satélite.
Características gerais: 3	restaurantes,	2	bares,	piscina,	jacuzzi,	ginásio,	
talassoterapia	SPA,	serviço	de	lavandaria,	centro	de	mergulho	e	desportos	náuticos,	
campo	de	ténis	e	squash,	minigolfe	e	serviço	de	babysitting.
www.myconiancollection.gr

Hotel	Petinos	beach		
Localização: na	praia	de	Platis	Gialos,	uma	das	praias	mais	famosas	de	Mykonos.	A	
partir	daqui	terá	fácil	acesso	a	toda	a	ilha.
Quartos: 24	quartos	entre	eles	duplos,	executive,	junior	suite	e	suite	lua-de-mel,	todos	
eles	com	cama	grande	de	casal	e	varanda,	ar	condicionado,	TV	satélite,	minibar,	acesso	
à	Internet,	secador	de	cabelo,	roupão	e	chinelos.		
Características gerais:	2	restaurantes,	piscina	exterior,	bar	na	piscina,	lavandaria,	
acesso	à	Internet	de	alta	velocidade	e	aparelhos	de	ginástica.	
www.petinosbeach.gr

Family Suite

Quarto Superior

Quarto Deluxe
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Combinado Santorini e Atenas

ITINERÁRIO	9 dias de viagem

1º dia Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	com	
destino	a	Atenas.	noite	a	bordo.

2º dia	Atenas	>	Santorini
Chegada	a	Atenas.	Mudança	
de	aeronave	e	embarque	em	
voo	da	Aegean	Airlines	com	
destino	a	Santorini.	Chegada	e	
transporte	para	o	hotel	escolhido.	
Alojamento.
nota:	o	quarto	estará	disponível	a	
partir	das	15	horas.	

3º ao 6º dia Santorini
Estadia	no	hotel	escolhido	em	
regime	de	alojamento	e	pequeno-
almoço.	
Possibilidade	de	participar	em	
diversas	excursões	opcionais	
organizadas	localmente.

7º dia Santorini	>	Atenas
Pequeno-almoço.	Em	hora	a	
determinar	localmente	transporte	
para	o	porto	de	Santorini	e	
embarque	em	highspeed	
boat	com	destino	ao	porto	de	
Piréus.	Transporte	para	o	hotel	
em	Atenas.	restante	dia	livre.	
Alojamento.

8º dia Atenas
Após	o	pequeno-almoço	visita	
panorâmica	da	cidade,	com	guia	
em	espanhol.	destacamos	o	
Parlamento,	o	Templo	de	Zeus	e	
o	Arco	de	Adriano.	de	seguida,	
visita	à	Acrópole,	construção	
erguida	no	topo	de	uma	colina	
e	o	mais	importante	ponto	de	
referência	da	antiga	cultura	
grega,	bem	como	o	símbolo	
da	cidade	de	Atenas,	uma	vez	
que	representa	o	apogeu	do	
desenvolvimento	artístico	no	
século	V	a.C.

Aproveite	para	visitar	a	Plaka.	
Este	antigo	bairro	do	centro	
histórico	de	Atenas	é	hoje	uma	
zona	bem	colorida	da	capital	
grega	onde	poderá	fazer	
algumas	compras	dos	produtos	
típicos	nacionais	e	desfrutar	
de	uma	refeição	numa	das	
muitas	tavernas	e	restaurantes.	
Alojamento.	

9º dia Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	localmente,	
transporte	para	o	aeroporto.	
Embarque	em	voo	da	TAP	
Portugal	com	destino	a	lisboa,	
Porto	ou	Faro.	Chegada.

Fim de viagem

Famosa	pela	sua	deslumbrante	caldeira,	o	vulcão	e	pôr-do-sol	romântico,	Santorini	é	considerado	um	
dos	melhores	lugares	para	se	visitar	no	mundo.	Situado	à	beira	de	penhascos	íngremes,	as	pitorescas	
aldeias	de	Santorini	oferecem	uma	excelente	vista	para	o	Mar	Egeu	e	o	vulcão	submerso.
Chamada	de	Thira	pelos	dórios	e	rebaptizada	de	Santorini	pelos	venezianos,	em	homenagem	a	Santa	
Irene,	esta	fabulosa	ilha	conta	com	uma	paisagem	impressionante.
As vilas de Santorini:
oia:	11km	a	noroeste	de	Fira.	Oia,	pronuncia-se	"Ia",	é	a	mais	famosa	de	todas	as	aldeias	de	Santorini.	é	
mundialmente	conhecida	pelo	seu	pôr-do-sol	fantástico.	é	obviamente,	a	aldeia	mais	bonita	e	pitoresca	
da	ilha.	
Fira:	10km	do	porto	principal,	Athinaios.	é	a	capital	de	Santorini	e	principal	centro	de	transportes	da	ilha.	
Embora	bastante	movimentada	no	Verão,	oferece	algumas	das	melhores	vista	para	o	vulcão	e	famosa	
caldeira	de	Santorini.
Firostefani:	2km	a	norte	de	Fira.	é	uma	pequena	vila	a	uma	curta	distância	de	Fira.	é	como	um	
subúrbio	da	capital	de	Santorini.	distingue-se	pela	sua	arquitectura	tradicional,	a	vista	maravilhosa	e	pelo	
desenvolvimento	turismo.
imerovigli:	3km	a	noroeste	de	Fira.	é	como	uma	extensão	de	Fira,	mas	situa-se	num	penhasco	mais	
elevado.	Proporciona	uma	das	vistas	mais	românticas	da	ilha,	esta	é	uma	vila	mais	tranquila	do	que	Fira.
akrotiri:	10km	a	sudoeste	de	Fira.	Esta	é	uma	vila	tradicional,	localizada	junto	à	Praia	Vermelha	e	do	
mais	importante	sítio	arqueológico.	Ainda	pouco	explorada	pelo	turismo	de	massa,	Akrotiri	oferece	um	
dos	locais	mais	calmos	da	ilha.
As	praias	de	Santorini	são	muito	diferentes	das	outras	praias	na	Grécia,	devido	às	suas	especiais	
características	geográficas.	Pedras	vulcânicas	em	vermelho	e	preto	esculpem	as	praias,	e	penhascos	
íngremes	proporcionam	um	ambiente	pitoresco.	A	mais	famosa	é	a	Praia	Vermelha,	enquanto	
particularmente	populares	são	Perissa,	Kamari	e	Perivolos.
Algumas praias de Santorini:
Praia vermelha:	12km	a	sudoeste	de	Fira.	Esta	é	uma	das	praias	mais	bonitas	e	famosas	de	Santorini.	
é	composta	por	pedras	vulcânicas	e	pretas	e	a	sua	água	é	quente.
Praia de Perissa:	10km	a	sudeste	de	Fira.	Perissa	é	uma	estância	turística	que	é	muito	frequentada	
no	Verão.	uma	praia	organizada,	cuja	costa	está	coberta	por	areia	preta.	Os	restos	da	antiga	Thera	
localizam-se	perto	daqui.
Praia de Kamari:	10km	a	sudeste	de	Fira.	A	praia	de	Kamari	está	situada	na	parte	sul	de	Santorini,	
mesmo	junto	a	Perissa,	tendo	como	separação	entre	elas	uma	enorme	rocha	denominada	Mesa	Vouno.
Praia de Perivolos:	10km	a	sul	de	Fira.	é	a	mais	longa	praia	de	areia	preta	de	Santorini.	Este	é	um	
resort	turístico	organizado	com	muitos	hotéis,	bares	e	praia.
A não perder: A	Caldera	de	Santorini	é	sem	dúvida	uma	das	maravilhas	naturais	da	Terra.	A	explosão	
vulcânica	que	ocorreu	aqui	mais	de	3500	anos	mudou	para	sempre	a	topografia	da	costa	do	
Mediterrâneo.	O	pôr-do-sol	de	Santorini	é	provavelmente	o	mais	famoso	do	mundo.	é	lindo	em	toda	a	
ilha,	mas	o	de	Oia	é	o	melhor.	Milhares	de	casais	apaixonados	chegam	a	Santorini	para	ver	o	pôr-do-sol	
ou	casar-se	neste	cenário	encantador.	O	famoso	vulcão	de	Santorini	fica	no	meio	da	caldeira	submersa,	
em	frente	à	costa	de	Santorini.	Está	localizado	na	ilha	de	nea	Kameni	e	são	muitos	os	barcos	turísticos	
que	partem	de	Fira	para	visitar	o	vulcão.	na	vizinha	ilha	de	Palea	Kameni,	existem	fontes	de	água	quente,	
que	se	diz	terem	propriedades	curativas.
um	passeio	de	burro	é	uma	das	actividades	mais	populares	de	Santorini.	Particularmente,	em	Fira	e	Oia,	os	
passeios	de	burro	são	muito	comuns.	A	rota	mais	famosa	é	a	partir	do	antigo	porto	de	Fira	até	à	cidade.
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de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	1	Abril	a	22	Outubro

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa	e	Aegean	Airlines	para	percurso	
Atenas/Santorini;	franquia	de	20kg	de	bagagem	(1	peça);	taxas	de	
aeroporto,	segurança	e	combustível;	5	noites	de	estadia	no	hotel	
escolhido	em	Santorini	em	regime	de	alojamento	e	pequeno-almoço;	
2	noites	de	estadia	no	Hotel	Metropolitan	(5	estrelas)	em	Atenas	em	
regime	de	alojamento	e	pequeno-almoço;	transfers	aeroporto/hotel/
porto	em	Santorini	e	porto/hotel/aeroporto	em	Atenas;	Highspeed	
boat	em	classe	turística	Santorini/Atenas;	Visita	panorâmica	de	
Atenas;	taxas	hoteleiras,	de	serviço	e	IVA;	Seguro	Multiviagens.

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutro	hotel	em	Atenas.	Por	favor	
queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	Atenas.
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Hotel	Albatros				

Localização:	em	Karterados,	a	1km	do	centro	de	Fira,	3km	do	aeroporto	e	a	10	minutos	
da	praia	de	Kamari.
Quartos:	38	quartos	equipados	com	ar	condicionado,	casa	de	banho,	minibar,	TV	e	
telefone.
Características gerais:	bar,	piscina,	sala	de	TV,	acesso	à	Internet,	cofre,	serviço	de	
lavandaria	e	parque	de	estacionamento.

Hotel	El	Greco		
Localização: a	poucos	minutos	do	magnífico	centro	da	cidade	de	Fira,	capital	de	
Santorini.	A	arquitectura	colorida	evidencia	o	espaço	e	convida	ao	lazer.
Quartos: 92	quartos,	entre	eles,	estúdios	e	suites.	Equipados	com	ar	condicionado,	
minibar,	secador	de	cabelo,	telefone,	TV	satélite,	rádio,	cofre.	Kitchenette	para	os	
estúdios	e	para	as	suites.	
Características gerais: 2	restaurantes,	bar,	2	piscinas,	1	piscina	para	crianças,	jacuzzi,	
serviço	de	lavandaria,	serviço	de	babysitting	e	centro	de	fitness.
www.elgreco.com.gr

Hotel	Santo	Miramare		
Localização: a	sudeste	de	Santorini,	na	praia	de	Perivolos,	em	frente	ao	passeio	de	
3km,	na	linha	da	costa	e	reconhecido	pela	areia	preta.	
Quartos: 85	quartos,	15	suites,	5	apartamentos	equipados	com	ar	condicionado,	
varanda,	rádio,	cofre,	secador	de	cabelo,	minibar,	TV,	acesso	à	Internet	e	telefone.
Características gerais: restaurante,	2	piscinas,	1	piscina	para	crianças,	ginásio,	jacuzzi,	
praia	privada,	serviço	de	lavandaria,	serviço	de	babysitting,	serviço	de	lavandaria	e	
parque	de	estacionamento	exterior.	
www.miramare-resort.gr

Hotel	Aegean	Plaza		
Localização:	a	80m	a	norte	da	praia	de	Kamari.
Quartos:	57	quartos,	10	estúdios	com	kitchenette	e	28	suites	com	sala,	equipados	com	ar	
condicionado,	minibar,	telefone,	secador	de	cabelo,	cofre,	varanda	ou	terraço	e	TV	satélite.
Características: restaurante,	bar,	piscina,	piscina	para	crianças,	serviço	de	babysitting,	
cofre,	acesso	à	Internet,	ginásio	e	parque	de	estacionamento.
www.aegeanplaza.gr
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Hotel	Cliff	Side	Suites		
Localização:	em	Firostefani,	a	3km	do	centro	da	cidade	de	Fira,	a	8km	do	aeroporto	e	a	
15km	do	porto.
Quartos:	24	quartos	equipados	com	ar	condicionado,	acesso	à	Internet,	telefone,	cofre,	
minibar	e	TV	satélite.
Características gerais:	bar,	piscina,	serviço	de	lavandaria	e	serviço	de	babysitting.
www.cliffside.gr

Suites	of	the	Gods			
Localização:	na	antiga	adega	da	ilha,	350m	acima	do	porto	Athinios	e	com	uma	
deslumbrante	vista	para	a	cratera	do	lendário	vulcão.	
Quartos: 35	quartos	dos	quais	18	maisonette,	6	júnior	suites,	6	suites	superiores	e	
5	master	suites.	Cada	suite	tem	decoração	individual	e	design	de	bom	gosto	para	o	
conforto	e	prazer.
Características gerais:	possui	um	magnífico	Cave	Spa.	As	salas	foram	totalmente	
renovadas	para	criar	um	espaço	íntimo	e	relaxante	para	que	os	hóspedes	possam	
desfrutar	de	tratamentos	de	beleza	e	bem-estar,	incluindo	sauna	e	banho	turco.	dispõe	
ainda	de	capela	para	casamentos,	piscina	exterior,	terraço,	acesso	gratuito	à	Internet	e	
estacionamento	gratuito.	
www.suitesofthegods.com

Hotel	nine	Muses		
Localização:	junto	à	vila	de	Perissa,	a	10km	do	aeroporto	e	a	8km	do	porto	de	Athinio.
Quartos:	75	quartos,	14	suites	e	2	quartos	para	pessoas	com	dificuldades	motoras.	
Equipados	com	ar	condicionado,	minibar,	varanda,	rádio,	cofre	e	telefone.
Características gerais:	restaurante,	bar,	piscina,	piscina	para	crianças,	parque	infantil,	
serviço	de	babysiting,	serviço	de	lavandaria,	mini	mercado	e	parque	de	estacionamento.
www.santorini9muses.gr
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SABIA	QUE:

•  A Ilha de Creta tem 350km de comprimento e 70 km de 
largura no ponto máximo e apenas 7 km de largura no 
seu mínimo?

• A bebida mais “in” é o frappé (café gelado)? 
• A lenda do Minotauro foi criada em Creta?
• O pintor El Greco nasceu em Creta?

Malia
Hersonissos

Heraklion
Rethymno

Elounda

Ágios Nikolaos

Chania

Knossos	e	visita	a	Heraklion
é	o	passeio	que	revela	os	segredos	e	a	vida	dos	
minóicos.
uma	visita	à	história	da	Creta	antiga	e	à	civilização	
minóica,	bem	como	à	força	espiritual	que	fez	de	Creta	
famosa	em	todo	o	mundo.	Visite	o	primeiro	palácio	da	
Europa	e	entre	no	espírito	dos	mitos.
Caminhe	pelos	corredores	estreitos	desta	construção	
labiríntica	e	tenha	a	oportunidade	de	ver	todas

as	amostras	e	os	símbolos	do	progresso	da	cultura	
desenvolvida	em	Creta	há	4000	anos,	bem	como	sentir	a	
evidência	mística	da	grandeza	minoan.	
Visita	da	cidade	de	Herakion,	capital	de	Creta.	Poderá	ver	
muitos	locais	de	interesse	que	incluem	o	recentemente	
restaurado	castelo	veneziano,	a	loggia,	juntamente	com	
muitas	lojas	e	cafés.
recomenda-se	o	uso	de	roupa	e	sapatos	cómodos.

Excursão opcional à partida de Creta 

Estadias em Creta
Creta,	a	maior	e	mais	meridional	das	ilhas	gregas,	oferece	muito	mais	do	que	sol	e	praia.	Combina,	na	
perfeição,	a	sua	história	e	tradição	com	o	turismo.	Conta	com	uma	rica	herança	histórica,	artística	e	
cultural,	sendo	conhecida	como	o	berço	de	Zeus	(pai	dos	deuses	e	dos	homens,	segundo	a	mitologia	
grega).	nos	últimos	anos	a	ilha	assistiu	a	um	forte	desenvolvimento	e	hoje,	é	um	dos	principais	destinos	
de	eleição	de	turistas	provenientes	de	diversos	países	europeus.
As principais cidades de Creta:
heraklion –	A	capital	e	maior	das	cidades	da	ilha	de	Creta,	alberga	cultura	e	lazer.	durante	o	dia	
descubra	os	fantásticos	artefactos	minóicos	expostos	no	museu	arqueológico	e	na	catedral	de	Ágios	
Miná.	Aprecie	o	palácio	de	Knossos,	o	Museu	nacional	de	Creta	e	as	muralhas	do	período	veneziano.	À	
noite	perca-se	nos	inúmeros	bares	e	clubes	da	cidade.	Em	Heraklion	a	diversão	é	garantida.
rethymnon – A	terceira	maior	cidade	de	Creta,	mantém	até	hoje	a	sua	aparência	medieval.	A	fortaleza	
do	séc.	XVI	e	os	inúmeros	vestígios	da	ocupação	turca	e	veneziana	são	exemplos	disso.
O	centro	antigo,	com	as	suas	casas	em	pedra,	é	o	local	indicado	para	agradáveis	passeios	e	compras.	
Junto	ao	porto	encontrará	uma	vasta	oferta	de	cafés	e	tavernas,	onde	milhares	de	visitantes	bebem	o	
seu	frappé	ao	pôr-do-sol.
ágios nikolaos / elounda –	localizada	na	parte	oriental	da	ilha	e	a	cerca	de	65km	de	Heraklion,	é	
comparada	com	St.Tropez	por	ser	uma	das	cidades	portuárias	europeias	com	mais	glamour.	A	maior	
atracção	turística	é	o	golfo	de	Mirabello,	onde	as	leves	curvas	das	montanhas	oferecem	protecção	às	
águas	calmas	e	límpidas.	A	poucos	quilómetros	de	distância	situa-se	a	área	exclusiva	de	Elounda,	onde	
os	melhores	hotéis	de	Creta	encontram	abrigo.
hersonissos / malia –	Estância	balnear,	a	cerca	de	30	minutos	da	cidade	de	Heraklion	(25km),	uma	
verdadeira	zona	de	animação,	onde	se	localiza	grande	parte	dos	hotéis	da	ilha.	Para	quem	procura	umas	
férias	divertidas	e	animadas,	encontrará	aqui	um	local	privilegiado.	Conta	com	inúmeros	bares,	tavernas	
e	restaurantes,	que	fazem	as	delícias	dos	locais	e	turistas	de	todo	o	mundo.	Junto	à	praia	existe	um	
empreendimento	com	parque	aquático	e	pista	de	kart.	Hersonissos	é	um	dos	locais	mais	procurados	na	
ilha	de	Creta.

PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	1	Abril	a	22	Outubro

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa	e	Olympic	Air	para	percurso	Atenas/
Heraklion/Atenas;	franquia	de	20kg	de	bagagem	(1	peça);	taxas	de	
aeroporto,	segurança	e	combustível;	7	noites	de	estadia	no	hotel	e	
regime	escolhidos	em	Creta;	1	noite	de	estadia	no	Hotel	Metropolitan	
(5	estrelas)	em	Atenas	em	regime	de	alojamento	e	pequeno-almoço;	
transfers	aeroporto/hotel/aeroporto	em	Creta	e	aeroporto/hotel/
aeroporto	em	Atenas;	taxas	hoteleiras,	de	serviço	e	IVA;	Seguro	
Multiviagens.		

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutro	hotel	em	Atenas.	Por	favor	
queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	Atenas.

ITINERÁRIO	10 dias de viagem

1º dia 	Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro	

Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	
com	destino	a	Atenas.	noite	a	
bordo.

2º dia	Atenas	>	Creta
Chegada	a	Atenas.	Mudança	
de	aeronave	e	embarque	em	
voo	da	Olympic	Air	com	destino	
a	Creta.	Chegada	e	transporte	
para	o	hotel	escolhido.	
Alojamento.
nota:	o	quarto	estará	disponível	
a	partir	das	15	horas.		

3º ao 8º dia	Creta
Estadia	no	hotel	e	regime	
escolhidos.	
Possibilidade	de	participar	
em	excursões	opcionais	
organizadas	localmente

9º dia	Creta	>	Atenas
Pequeno-almoço.	Em	hora	
a	determinar	localmente	
transporte	para	o	aeroporto	de	
Heraklion	e	embarque	em	voo	
da	Olympic	Air	com	destino	a	
Atenas.	Transporte	para	o	hotel	
em	Atenas.	restante	dia	livre.	
Alojamento.

10º dia	Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	
localmente,	transporte	para	o	
aeroporto.	Embarque	em	voo	
da	TAP	Portugal	com	destino	a	
lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada

Fim de viagem
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Hotel	Chrissi	Amoudia	
Localização:	a	1,5km	da	cidade	de	Hersonissos,	a	400m	da	praia	e	a	20km	do	
aeroporto	de	Heraklion.
Quartos: 200	quartos	equipados	com	ar	condicionado,	secador	de	cabelo,	frigorifico,	
TV	satélite,	rádio,	telefone	e	cofre.
Características gerais:	restaurante,	piscinas	para	adultos	e	crianças,	kids	
club,	minimercado,	ginásio,	campo	de	ténis,	serviço	de	lavandaria	e	parque	de	
estacionamento.
www.chrissiamoudia.com

Ikaros	beach	luxury	resort	and	SPA	 	


Localização:	junto	à	vila	de	Mália,	a	30km	da	bonita	cidade	de	Ágios	nikolaos	e	a	
aproximadamente	35km	de	Heraklion.
Quartos:	todos	equipados	com	ar	condicionado,	TV	plasma,	secador	de	cabelo,	acesso	
à	Internet,	minibar,	rádio,	telefone	e	cofre.
Características gerais:	restaurantes,	bar,	praia	privada,	piscina,	serviço	de	babysitting,	
serviço	de	lavandaria,	centro	de	desportos	aquáticos	e	lojas.
www.ikarosvillage.gr

Hotel	Sirens	beach	
Localização: junto	à	vila	de	Mália,	entre	Heraklion	e	Agios	nikolaos.
Quartos:	229	quartos	com	casa	de	banho	e	secador	de	cabelo.
Características gerais: restaurante,	3	piscinas,	minimercado,	acesso	à	Internet,	ginásio,	
campo	de	ténis,	centro	de	desportos	aquáticos,	minigolfe	e	kids	club.
www.sirenshotels.gr

Quarto Familiar

Bungalow vista mar

Quarto ClássicoSuite vista mar com piscina privada
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Iberostar	Mirabelo	beach	&	Village	
Localização:	a	menos	de	2km	do	centro	de	Ágios	nikolaos,	sobre	o	mar	e	junto	a	uma	
pequena	baía.	Paragem	de	autocarros	em	frente	ao	hotel.
Instalações:	com	311	quartos	repartidos	em	2	edifícios	principais	e	bungalows.	O	
hotel	dispõe	de	lobby	com	recepção,	sala	de	estar,	sala	de	TV,	elevadores,	bar,	ponto	
de	Internet	WI-FI	(disponível	nas	áreas	comuns	do	hotel	e	nos	quartos),	minimercado,	
restaurante	à	la	carte,	restaurante	climatizado,	dois	bares	junto	à	piscina,	bar	de	praia,	bar	
tropical,	bar	oriental,	teatro,	campo	de	ténis,	centro	de	conferências,	centro	de	negócios,	
centro	médico	completamente	equipado,	centro	de	mergulho	e	de	desportos	aquáticos.
Alojamento:	modernos	quartos	no	edifício	principal,	duplos	ou	quartos	duplos	para	uso	
individual,	quartos	familiares	com	sala	e	dormitório	combinados	ou	dormitório	separado,	
todos	com	possibilidade	de	vista	mar.	no	complexo	Village	ficam	os	bungalows,	quartos	
village	semelhantes	aos	do	edifício	principal	e	os	duplex	village	(com	vista	mar)	todos	
equipados	com	telefone,	TV	satélite,	rádio,	minibar,	ar	condicionado,	casa	de	banho	e	
varanda.	room	service.
Animação:	animação	internacional,	bar	discoteca	chill	out	na	praia	(pago).
Desportos:	voleibol	de	praia,	ténis	de	mesa,	tiro	com	arco	(grátis).	bilhar,	ténis,	
desportos	aquáticos	e	centro	de	mergulho	(pago).
Centro de bem-estar:	elegante	centro	de	saúde	e	bem-estar	com	8	cabines	de	
tratamento,	cabeleireiro,	loja,	ginásio,	piscina	coberta,	sauna,	hammam	e	jacuzzi	(pago).
Crianças:	2	piscinas	infantis	separadas,	clube	infantil	(4	aos	12	anos)	e	parque	infantil.
Regime:	meia	pensão	ou	tudo	incluído	com	buffet	internacional.
Tudo incluído (opcional):	buffet	internacional	ao	pequeno-almoço,	almoço	e	jantar.	
Selecção	de	bebidas	locais	alcoólicas	e	não	alcoólicas	das	10h00	às	00h00.	Snacks	e	
gelados	das	10h00	às	18h00.	Pela	tarde,	café	(16h00	às	17h00).	Inclui	ainda	ténis	de	mesa,	
voleibol,	voleibol	de	praia,	pólo	aquático,	aeróbica,	ginástica	aquática,	petanca	e	dardos.
www.iberostar.com

Iberostar	Creta	Mare	
Localização:	a	3km	da	vila	piscatória	de	Panormos	e	a	18km	de	rethymnon.	O	
aeroporto	de	Heraklion	fica	a	cerca	de	64km.	Estas	cidades	são	de	fácil	acesso	por	
transporte	público	e	há	uma	paragem	de	autocarros	junto	ao	hotel.	
Quartos: 172	quartos	equipados	com	ar	condicionado,	secador	de	cabelo,	telefone,	TV	
satélite	e	cofre.	
Características gerais: restaurantes,	6	piscinas	(2	para	crianças),	uma	vasta	gama	de	
desportos	e	actividades	ao	ar	livre	e	de	lazer	ao	seu	dispor	(campo	de	ténis,	ginásio,	mini	
golfe,	tiro	ao	arco,	ginástica	aquática,	etc.)	e	animação	para	adultos	e	crianças.
www.iberostar.com

Creta Mare

Mirabello Beach & Village

PREMIUM
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Itinerário	e	horários	do	cruzeiro

dia Porto Chegada Partida

Sexta-feira Mykonos -- 23h00

Sábado
Kusadasi	(Turquia) 7h00 12h00

Patmos	(*) 16h00 21h00

domingo Santorini	(*) 8h00 21h00

Segunda-feira Piréus 6h00 --

(*)	Caso	as	condições	climatéricas	o	permitam,	o	desembarque	será	realizado	em	lancha.

ITINERÁRIO	9 dias de viagem

1º dia Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro	
Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	
com	destino	a	Atenas.	noite	a	
bordo.

2º dia	Atenas	>	Mykonos
Chegada	a	Atenas.	Mudança	
de	aeronave	e	embarque	em	
voo	da	Aegean	Airlines	com	
destino	a	Mykonos.	Chegada	
e	transporte	para	o	hotel	
escolhido.	Alojamento.
nota:	o	quarto	estará	disponível	
a	partir	das	15	horas.	

3º ao 4º dia Mykonos
Estadia	no	hotel	escolhido	
em	regime	de	alojamento	e	
pequeno-almoço.	
Possibilidade	de	participar	
em	excursões	opcionais	
organizadas	localmente.

5º dia Mykonos
Pequeno-almoço.	Tempo	
livre	até	à	hora	do	transporte	
para	o	porto	de	Mykonos.	
Formalidades	de	embarque	
e	início	do	cruzeiro	da	louis	

Cruises	em	regime	de	pensão	
completa.	navegação	durante	a	
noite	com	destino	a	Kusadasi.

6º dia	Kusadasi	>	Patmos
desembarque	no	porto	de	
Kusadasi.	Tempo	livre	para	
desfrutar	desta	bonita	cidade	
turca,	também	conhecida	como	
ilha	dos	pássaros.	distingue-se	
pelas	suas	belas	praias,	porto,	
marina	e	gastronomia.	Ao	fim	
da	manhã,	regresso	a	bordo	
e	continuação	da	viagem	com	
destino	a	Patmos.	A	meio	da	
tarde,	desembarque	para	visita	
da	ilha	de	Patmos,	considerada	
como	a	Jerusalém	do	Egeu.	
destacamos	o	Mosteiro	de	São	
João,	de	onde	poderá	apreciar	
magníficas	vistas	panorâmicas	
da	ilha.	regresso	a	bordo	ao	
início	da	noite	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
Santorini.

7º dia	Santorini
Chegada	a	Santorini	pela	
manhã.	desembarque	e	dia	livre	
para	visita	da	ilha.	não	perca	o	
pôr-do-sol,	pois	é,	sem	dúvida,	
memorável.	regresso	a	bordo	e	
navegação	durante	a	noite	com	
destino	a	Piréus.	

8º dia	Piréus	>	Atenas
Chegada	a	Atenas	pela	manhã	
e	desembarque	no	porto	de	
Piréus.	Visita	panorâmica	da	
cidade,	onde	destacamos	o	
Parlamento,	o	Templo	de	Zeus	e	
o	Arco	de	Adriano.	de	seguida,	
visita	da	Acrópole,	construção	
erguida	no	topo	de	uma	colina	
e	o	mais	importante	ponto	de	
referência	da	antiga	cultura	
grega,	bem	como	o	símbolo	
da	cidade	de	Atenas,	uma	
vez	que	representa	o	apogeu	
do	desenvolvimento	artístico	
no	século	V	a.C.	Terminada	a	
visita,	transporte	para	o	hotel	
em	Atenas.	restante	dia	livre.	
Alojamento.

9º dia	Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	
localmente,	transporte	para	o	
aeroporto.	Embarque	em	voo	
da	TAP	Portugal	com	destino	a	
lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada.

Fim de viagem

Encantos do Egeu

PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	2	Abril	a	22	Outubro
Saída	às	segundas-feiras

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa	e	Aegean	Airlines	para	percurso	
Atenas/Mykonos;	franquia	de	20kg	de	bagagem	(1	peça);	taxas	
de	aeroporto,	segurança	e	combustível;	taxas	portuárias;	3	noites	
de	estadia	no	hotel	dorion	(4	estrelas)	em	Mykonos	em	regime	de	
alojamento	e	pequeno-almoço;	3	noites	de	cruzeiro	da	louis	Cruises	
no	tipo	de	cabine	escolhida	em	regime	de	pensão	completa;	1	noite	
de	estadia	no	Hotel	Metropolitan	(5	estrelas)	em	Atenas	em	regime	
de	alojamento	e	pequeno-almoço;	transfers	aeroporto/hotel/porto	em	
Mykonos	e	porto/hotel/aeroporto	em	Atenas;	Visita	panorâmica	de	
Atenas;	taxas	hoteleiras,	de	serviço	e	IVA;	Seguro	Multiviagens.

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutros	hotéis	em	Mykonos	e/ou	
Atenas.	Por	favor	queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	
Mykonos	e/ou	Atenas.
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Itinerário	e	horários	do	cruzeiro

dia Porto Chegada Partida

Segunda-feira
Piréus -- 11h00

Mykonos	(*) 18h00 23h00

Terça-feira
Kusadasi 7h00 12h00

Patmos	(*) 16h00 21h00

quarta-feira rhodes 7h00 18h00

quinta-feira
Creta 7h00 11h30

Santorini	(*) 16h30 --

(*)	Caso	as	condições	climatéricas	o	permitam,	o	desembarque	será	realizado	em	lancha.

ITINERÁRIO	9 dias de viagem

1º dia Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro	
Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	
com	destino	a	Atenas.	noite	a	
bordo.

2º dia	Atenas	>	Piréus	>	
Mykonos
Chegada	a	Atenas	e	transporte	
para	um	hotel	local	para	o	
pequeno-almoço	(quarto	não	
disponível).	Após	o	pequeno-
almoço,	transporte	para	o	porto	
de	Piréus.	Formalidades	de	
embarque.	Início	do	cruzeiro	
em	regime	de	pensão	completa	
e	navegação	para	a	ilha	de	
Mykonos.	Em	Mykonos,	deixe-
se	perder	no	labirinto	de	ruas	
muito	estreitas,	com	casas	
caiadas	de	branco,	coloridas	
por	flores	pendentes	dos	muros	
e	das	varandas.	
regresso	a	bordo	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
Kusadasi.	

3º dia Kusadasi	>	Patmos
desembarque	no	porto	de	
Kusadasi.	Tempo	livre	para	
desfrutar	desta	bonita	cidade	
turca,	também	conhecida	como	
ilha	dos	pássaros.	distingue-se	
pelas	suas	belas	praias,	porto,	

marina	e	gastronomia.	Ao	fim	
da	manhã,	regresso	a	bordo	
e	continuação	da	viagem	com	
destino	a	Patmos.	A	meio	da	
tarde,	desembarque	para	visita	
da	ilha	de	Patmos,	considerada	
como	a	Jerusalém	do	Egeu.	
destacamos	o	Mosteiro	de	São	
João,	de	onde	poderá	apreciar	
magníficas	vistas	panorâmicas	
da	ilha.	regresso	a	bordo	ao	
início	da	noite	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
rhodes.

4º dia Rhodes
desembarque	na	mais	oriental	
das	ilhas	gregas,	famosa	devido	
ao	colosso	de	rhodes,	estátua	
de	Hélios,	o	deus	do	sol	na	
mitologia	grega	e	protector	
da	ilha.	Cada	embarcação	
que	chegasse	a	rhodes	teria	
que	passar	sob	as	pernas	do	
guardião.	Este	monumento	era	
uma	das	7	maravilhas	do	mundo	
antigo.	
Ao	fim	da	tarde,	regresso	a	
bordo	e	navegação	durante	
a	noite	com	destino	à	ilha	de	
Creta.

5º dia	Creta	>	Santorini
Chegada	a	Creta	e	
desembarque	no	porto	de	
Heraklion.	Tempo	livre	para	
explorar	a	maior	ilha	da	Grécia	

e	uma	das	mais	cosmopolitas,	
tendo	como	principal	atracção	o	
Palácio	de	Knossos.	regresso	
a	bordo	antes	do	almoço	e	
navegação	para	Santorini.	
Chegada	a	meio	da	tarde.	
Transporte	para	o	hotel	em	
Santorini.	Alojamento.	

6º ao 7º dia	Santorini
Estadia	no	hotel	escolhido	
em	regime	de	alojamento	e	
pequeno-almoço.	
Possibilidade	de	participar	em	
diversas	excursões	opcionais	
organizadas	localmente.	

8º dia	Santorini	>	Atenas
Pequeno-almoço.	Em	hora	
a	determinar	localmente	
transporte	para	o	porto	de	
Santorini	e	embarque	em	
highspeed	boat	com	destino	ao	
porto	de	Piréus.	Transporte	para	
o	hotel	em	Atenas.	restante	dia	
livre.	Alojamento.

9º dia	Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	
localmente,	transporte	para	o	
aeroporto.	Embarque	em	voo	
da	TAP	Portugal	com	destino	a	
lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada.

Fim de viagem

Ilhas Mágicas

PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	1	Abril	a	21	Outubro
Saída	aos	domingos

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa;	franquia	de	23kg	de	bagagem	
(1	peça);	taxas	de	aeroporto,	segurança	e	combustível;	taxas	
portuárias;	pequeno-almoço	no	hotel	Metropolitan	no	2º	dia	de	
viagem;	3	noites	de	cruzeiro	da	louis	Cruises	no	tipo	de	cabine	
escolhida	em	regime	de	pensão	completa;	3	noites	de	estadia	no	
hotel	Albatros	(3	estrelas)	em	Santorini	em	regime	de	alojamento	
e	pequeno-almoço;	1	noite	de	estadia	no	Hotel	Metropolitan	(5	
estrelas)	em	Atenas	em	regime	de	alojamento	e	pequeno-almoço;	
Highspeed	boat	em	classe	turística	Santorini/Atenas;	transfers	
aeroporto/hotel/porto	e	porto/hotel/aeroporto	em	Atenas	e	porto/
hotel/porto	em	Santorini;	taxas	hoteleiras,	de	serviço	e	IVA;	Seguro	
Multiviagens.

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutros	hotéis	em	Santorini	e/ou	
Atenas.	Por	favor	queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	
Santorini	e/ou	Atenas.
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Itinerário	e	horários	do	cruzeiro

dia Porto Chegada Partida

Sexta-feira
Piréus -- 11h00

Mykonos	(*) 18h00 23h00

Sábado
Kusadasi	(Turquia) 7h00 12h00

Patmos	(*) 16h00 21h00

domingo Santorini	(*) 8h00 21h00

Segunda-feira Piréus 6h00 --

(*)	Caso	as	condições	climatéricas	o	permitam,	o	desembarque	será	realizado	em	lancha.

ITINERÁRIO	6 dias de viagem

1º dia  Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro	
Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	
com	destino	a	Atenas.	noite	a	
bordo.

2º dia	Atenas	>	Piréus	>	
Mykonos
Chegada	a	Atenas	e	transporte	
para	um	hotel	local	para	o	
pequeno-almoço	(quarto	não	
disponível).	Após	o	pequeno-
almoço,	transporte	para	o	porto	
de	Piréus.	Formalidades	de	
embarque,	início	do	cruzeiro	
em	regime	de	pensão	completa	
e	navegação	para	a	ilha	de	
Mykonos.	Em	Mykonos,	deixe-
se	perder	no	labirinto	de	ruas	
muito	estreitas,	com	casas	
caiadas	de	branco,	coloridas	
por	flores	pendentes	dos	muros	
e	das	varandas.	
regresso	a	bordo	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
Kusadasi.

3º dia Kusadasi	>	Patmos
desembarque	no	porto	de	
Kusadasi.	Tempo	livre	para	
desfrutar	desta	bonita	cidade	
turca,	também	conhecida	como	
ilha	dos	pássaros.	distingue-se	
pelas	suas	belas	praias,	porto,	
marina	e	gastronomia.	Ao	fim	
da	manhã,	regresso	a	bordo	
e	continuação	da	viagem	com	
destino	a	Patmos.	A	meio	da	
tarde,	desembarque	para	visita	
da	ilha	de	Patmos,	considerada	
como	a	Jerusalém	do	Egeu.	
destacamos	o	Mosteiro	de	São	
João,	de	onde	poderá	apreciar	
magníficas	vistas	panorâmicas	
da	ilha.	regresso	a	bordo	ao	
início	da	noite	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
Santorini.	

4º dia		Santorini
Chegada	a	Santorini	pela	
manhã.	desembarque	e	dia	livre	
para	visita	da	ilha.	não	perca	o	
pôr-do-sol,	pois	é,	sem	dúvida,	
memorável.	regresso	a	bordo	e	
navegação	durante	a	noite	com	
destino	a	Piréus.	

5º dia		Piréus	>	Atenas
Chegada	a	Atenas	pela	manhã	
e	desembarque	no	porto	de	
Piréus.	Visita	panorâmica	da	
cidade,	onde	destacamos	o	
Parlamento,	o	Templo	de	Zeus	e	
o	Arco	de	Adriano.	de	seguida,	
visita	da	Acrópole,	construção	
erguida	no	topo	de	uma	colina	
e	o	mais	importante	ponto	de	
referência	da	antiga	cultura	
grega,	bem	como	o	símbolo	
da	cidade	de	Atenas,	uma	
vez	que	representa	o	apogeu	
do	desenvolvimento	artístico	
no	século	V	a.C.	Terminada	a	
visita,	transporte	para	o	hotel	
em	Atenas.	restante	dia	livre.	
Alojamento.

6º dia		Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	
localmente,	transporte	para	o	
aeroporto.	Embarque	em	voo	
da	TAP	Portugal	com	destino	a	
lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada.

Fim de viagem

Atenas e Cruzeiro às Ilhas Gregas e Turquia

PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	5	Abril	a	25	Outubro
Saída	às	quintas-feiras

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa;	franquia	de	23kg	de	bagagem	
(1	peça);	taxas	de	aeroporto,	segurança	e	combustível;	taxas	
portuárias;	Pequeno-almoço	no	hotel	Metropolitan	no	2º	dia	de	
viagem;	3	noites	de	cruzeiro	da	louis	Cruises	no	tipo	de	cabine	
escolhida	em	regime	de	pensão	completa;	1	noite	de	estadia	no	
Hotel	Metropolitan	(5	estrelas)	em	Atenas	em	regime	de	alojamento	e	
pequeno-almoço;	transfers	aeroporto/hotel/porto/hotel/aeroporto	em	
Atenas;	Visita	panorâmica	de	Atenas;	taxas	hoteleiras,	de	serviço	e	
IVA;	Seguro	Multiviagens.	

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutro	hotel	em	Atenas.	Por	favor	
queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	Atenas.
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Itinerário	e	horários	do	cruzeiro

dia Porto Chegada Partida

Segunda-feira
Piréus -- 11h00

Mykonos	(*) 18h00 23h00

Terça-feira
Kusadasi 7h00 12h00

Patmos	(*) 16h00 21h00

quarta-feira rhodes 7h00 18h00

quinta-feira
Creta 7h00 11h30

Santorini	(*) 16h30 21h00

Sexta-feira Piréus 6h00 --

(*)	Caso	as	condições	climatéricas	o	permitam,	o	desembarque	será	realizado	em	lancha.

ITINERÁRIO	7 dias de viagem

1º dia Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro	
Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	
com	destino	a	Atenas.	noite	a	
bordo.

2º dia	Atenas	>	Piréus	>	
Mykonos
Chegada	a	Atenas	e	transporte	
para	um	hotel	local	para	o	
pequeno-almoço	(quarto	não	
disponível).	Após	o	pequeno-
almoço,	transporte	para	o	porto	
de	Piréus.	Formalidades	de	
embarque,	início	do	cruzeiro	
em	regime	de	pensão	completa	
e	navegação	para	a	ilha	de	
Mykonos.	Em	Mykonos,	deixe-
se	perder	no	labirinto	de	ruas	
muito	estreitas,	com	casas	
caiadas	de	branco,	coloridas	
por	flores	pendentes	dos	muros	
e	das	varandas.	
regresso	a	bordo	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
Kusadasi.

3º dia Kusadasi	>	Patmos
desembarque	no	porto	de	
Kusadasi.	Tempo	livre	para	
desfrutar	desta	bonita	cidade	
turca,	também	conhecida	como	
ilha	dos	pássaros.	distingue-se	
pelas	suas	belas	praias,	porto,	
marina	e	gastronomia.	Ao	fim	da	
manhã,	regresso	a	bordo

	e	continuação	da	viagem	com	
destino	a	Patmos.	A	meio	da	
tarde,	desembarque	para	visita	
da	ilha	de	Patmos,	considerada	
como	a	Jerusalém	do	Egeu.	
destacamos	o	Mosteiro	de	São	
João,	de	onde	poderá	apreciar	
magníficas	vistas	panorâmicas	
da	ilha.	regresso	a	bordo	ao	
início	da	noite	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
rhodes.	

4º dia Rhodes
desembarque	na	mais	oriental	
das	ilhas	gregas,	famosa	devido	
ao	colosso	de	rhodes,	estátua	de	
Hélios,	o	deus	do	sol	na	mitologia	
grega	e	protector	da	ilha.	Cada	
embarcação	que	chegasse	a	
rhodes	teria	que	passar	sob	
as	pernas	do	guardião.	Este	
monumento	era	uma	das	7	
maravilhas	do	mundo	antigo.	
Ao	fim	da	tarde,	regresso	a	
bordo	e	navegação	durante	
a	noite	com	destino	à	ilha	de	
Creta.

5º dia	Creta	>	Santorini
Chegada	a	Creta	e	
desembarque	no	porto	de	
Heraklion.	Tempo	livre	para	
explorar	a	maior	ilha	da	Grécia	
e	uma	das	mais	cosmopolitas,	
tendo	como	principal	atracção	o	
Palácio	de	Knossos.	regresso	
a	bordo	antes	do	almoço	e	
navegação	para	Santorini.	

Chegada	a	meio	da	tarde.	
desembarque	e	tempo	livre	
para	visita	da	ilha.	não	perca	o	
pôr-do-sol,	pois	é,	sem	dúvida,	
memorável.	regresso	a	bordo	e	
navegação	durante	a	noite	com	
destino	a	Piréus.

6º dia	Piréus	>	Atenas
Chegada	a	Atenas	pela	manhã	
e	desembarque	no	porto	de	
Piréus.	Visita	panorâmica	da	
cidade,	onde	destacamos	o	
Parlamento,	o	Templo	de	Zeus	e	
o	Arco	de	Adriano.	de	seguida,	
visita	da	Acrópole,	construção	
erguida	no	topo	de	uma	colina	
e	o	mais	importante	ponto	de	
referência	da	antiga	cultura	
grega,	bem	como	o	símbolo	
da	cidade	de	Atenas,	uma	
vez	que	representa	o	apogeu	
do	desenvolvimento	artístico	
no	século	V	a.C.	Terminada	a	
visita,	transporte	para	o	hotel	
em	Atenas.	restante	dia	livre.	
Alojamento.

7º dia	Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	
localmente,	transporte	para	o	
aeroporto.	Embarque	em	voo	
da	TAP	Portugal	com	destino	a	
lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada.

Fim de viagem

Por Mares Turcos e Gregos

PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	1	Abril	a	21	Outubro
Saída	aos	domingos

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa;	franquia	de	23kg	de	bagagem	
(1	peça);	taxas	de	aeroporto,	segurança	e	combustível;	taxas	
portuárias;	Pequeno-almoço	no	hotel	Metropolitan	no	2º	dia	de	
viagem;	4	noites	de	cruzeiro	da	louis	Cruises	no	tipo	de	cabine	
escolhida	em	regime	de	pensão	completa;	1	noite	de	estadia	no	
Hotel	Metropolitan	(5	estrelas)	em	Atenas	em	regime	de	alojamento	e	
pequeno-almoço;	transfers	aeroporto/hotel/porto/hotel/aeroporto	em	
Atenas;	Visita	panorâmica	de	Atenas;	taxas	hoteleiras,	de	serviço	e	
IVA;	Seguro	Multiviagens.	

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutro	hotel	em	Atenas.	Por	favor	
queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	Atenas.	
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Itinerário	e	horários	do	cruzeiro

dia Porto Chegada Partida

Sexta-feira Piréus -- 16h00

Sábado Istambul 15h30 --

domingo Istambul -- 17h00

Segunda-feira Izmir	(Turquia) 13h30 20h30

Terça-feira
Patmos	(*) 6h30 10h00

Mykonos	(*) 15h30 23h00

quarta-feira rhodes 9h30 19h00

quinta-feira
Creta 6h30 11h30

Santorini	(*) 16h00 20h30

Sexta-feira Piréus 6h00 --

(*)	Caso	as	condições	climatéricas	o	permitam,	o	desembarque	será	realizado	em	lancha.

ITINERÁRIO	10 dias de viagem

1º dia Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro	
Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	
com	destino	a	Atenas.	noite	a	
bordo.

2º dia	Atenas	>	Piréus
Chegada	a	Atenas	e	
transporte	para	o	hotel.	Em	
hora	a	determinar	localmente,	
transporte	para	o	porto	de	
Piréus.	Formalidades	de	
embarque	e	início	do	cruzeiro	
em	regime	de	pensão	completa.	
navegação	durante	a	noite	com	
destino	a	Istambul.

3º e 4º dia Istambul
Antiga	capital	de	três	grandes	
impérios,	encruzilhada	das	
caravanas	que	transportavam	
especiarias	e	sedas	do	Oriente	
para	os	mercados	ocidentais,	
Istambul	foi	desde	tempos	
antigos,	uma	terra	elegida	por	
grandes	civilizações.	Encontra-
se	dividida	pelo	bósforo,	e	é	
a	única	cidade	do	mundo	que	
pertence	a	dois	continentes:	o	
europeu	e	o	asiático.	Capital	
económica	da	Turquia	e	
importante	centro	de	comércio,	
a	cidade	de	Istambul	tem	uma	
história	conturbada	e	rica	em	
diversidade	arquitectónica	e	
cultural.	

5º dia	Izmir

Chegada	a	Izmir	ao	início	
da	tarde.	Tempo	livre	e	
possibilidade	de	visitar	éfeso,	
cidade	da	antiguidade	dedicada	
à	deusa	Artemisa.	destaque	
para	a	biblioteca	de	Celso,	
Templo	de	Adriano	e	teatro.	
navegação	durante	a	noite	com	
destino	a	Patmos.	

6º dia	Patmos	>	Mykonos
Pela	manhã	desembarque	
em	Patmos,	considerada	
como	a	Jerusalém	do	Egeu.	
destacamos	o	Mosteiro	de	São	
João,	de	onde	poderá	apreciar	
magníficas	vistas	panorâmicas	
da	ilha.
regresso	a	bordo	e	navegação	
com	destino	a	Mykonos.	
Chegada	a	Mykonos	a	meio	
da	tarde.	deixe-se	perder	no	
labirinto	de	ruas	muito	estreitas,	
com	casas	caiadas	de	branco,	
coloridas	por	flores	pendentes	
dos	muros	e	das	varandas.	
regresso	a	bordo	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
rhodes.	

7º dia	Rhodes
desembarque	na	mais	oriental	
das	ilhas	gregas,	famosa	devido	
ao	colosso	de	rhodes,	estátua	
de	Hélios,	o	deus	do	sol	na	
mitologia	grega	e	protector	
da	ilha.	Cada	embarcação	
que	chegasse	a	rhodes	teria	
que	passar	sob	as	pernas	do	
guardião.	Este	monumento	era	
uma	das	7	maravilhas	do	mundo	
antigo.	
Ao	fim	da	tarde,	regresso	a	
bordo	e	navegação	durante	
a	noite	com	destino	à	ilha	de	
Creta.
8º dia	Creta	>	Santorini

desembarque	pela	manhã	no	
porto	de	Heraklion	em	Creta.	
Manhã	livre.	regresso	a	bordo	
e	navegação	com	destino	
a	Santorini.	Ilha	vulcânica,	
considerada	por	alguns	como	
sendo	parte	do	continente	
perdido	da	Atlântida,	Santorini	é	
a	mais	famosa	das	ilhas	gregas.	
regresso	a	bordo	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
Piréus.	

9º dia	Piréus	>	Atenas
Chegada	a	Atenas	pela	manhã	
e	desembarque	no	porto	de	
Piréus	e	transporte	para	o	hotel	
(o	quarto	só	estará	disponível	
a	partir	das	15	horas).	Ainda	
de	manhã	visita	panorâmica	
da	cidade,	onde	destacamos	o	
Parlamento,	o	Templo	de	Zeus	e	
o	Arco	de	Adriano.	de	seguida,	
visita	da	Acrópole,	construção	
erguida	no	topo	de	uma	colina	
e	o	mais	importante	ponto	de	
referência	da	antiga	cultura	
grega,	bem	como	o	símbolo	
da	cidade	de	Atenas,	uma	
vez	que	representa	o	apogeu	
do	desenvolvimento	artístico	
no	século	V	a.C.	Terminada	a	
visita,	transporte	para	o	hotel	
em	Atenas.	restante	dia	livre.	
Alojamento.

10º dia	Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	
localmente,	transporte	para	o	
aeroporto.	Embarque	em	voo	
da	TAP	Portugal	com	destino	a	
lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada.

Fim de viagem

Maravilhas da Grécia e Turquia 

PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	5	Abril	a	25	Outubro
Saída	às	quintas-feiras

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa;	franquia	de	23kg	de	bagagem	
(1	peça);	taxas	de	aeroporto,	segurança	e	combustível;	taxas	
portuárias;	7	noites	de	cruzeiro	da	louis	Cruises	no	tipo	de	cabine	
escolhida	em	regime	de	pensão	completa;	2	noites	de	estadia	no	
Hotel	Metropolitan	(5	estrelas)	em	Atenas	em	regime	de	alojamento	e	
pequeno-almoço;	transfers	aeroporto/hotel/porto/hotel/aeroporto	em	
Atenas;	Visita	panorâmica	de	Atenas;	taxas	hoteleiras,	de	serviço	e	
IVA;	Seguro	Multiviagens.		

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutro	hotel	em	Atenas.	Por	favor	
queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	Atenas.	
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Itinerário	e	horários	do	cruzeiro

dia Porto Chegada Partida

Segunda-feira
Piréus -- 11h00

Mykonos	(*) 18h00 23h00

Terça-feira
Kusadasi 7h00 12h00

Patmos	(*) 16h00 21h00

quarta-feira rhodes 7h00 18h00

quinta-feira
Creta 7h00 11h30

Santorini	(*) 16h30 21h00

Sexta-feira Piréus 6h00 --

(*)	Caso	as	condições	climatéricas	o	permitam,	o	desembarque	será	realizado	em	lancha.

ITINERÁRIO	9 dias de viagem

1º dia Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro	
Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	
com	destino	a	Atenas.	noite	a	
bordo.

2º dia	Atenas	>	Piréus	>	
Mykonos
Chegada	a	Atenas	e	transporte	
para	um	hotel	local	para	o	
pequeno-almoço	(quarto	não	
disponível).	Após	o	pequeno-
almoço,	transporte	para	o	porto	
de	Piréus.	Formalidades	de	
embarque.	Início	do	cruzeiro	
em	regime	de	pensão	completa	
e	navegação	para	a	ilha	de	
Mykonos.	Em	Mykonos,	deixe-
se	perder	no	labirinto	de	ruas	
muito	estreitas,	com	casas	
caiadas	de	branco,	coloridas	
por	flores	pendentes	dos	muros	
e	das	varandas.	
regresso	a	bordo	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
Kusadasi.

3º dia Kusadasi	>	Patmos
desembarque	no	porto	de	
Kusadasi.	Tempo	livre	para	
desfrutar	desta	bonita	cidade	
turca,	também	conhecida	como	
ilha	dos	pássaros.	distingue-se	
pelas	suas	belas	praias,	porto,	
marina	e	gastronomia.	Ao	fim	
da	manhã,	regresso	a	bordo	
e	continuação	da	viagem	com	
destino	a	Patmos.	A	meio	da	
tarde,	desembarque	para	visita	
da	ilha	de	Patmos,	considerada	
como	a	Jerusalém	do	Egeu.	
destacamos	o	Mosteiro	de	São	
João,	de	onde	poderá	apreciar	
magníficas	vistas	panorâmicas	
da	ilha.	regresso	a	bordo	ao	
início	da	noite	e	navegação	
durante	a	noite	com	destino	a	
rhodes.	

4º dia	Rhodes
desembarque	na	mais	oriental	
das	ilhas	gregas,	famosa	devido	
ao	colosso	de	rhodes,	estátua	
de	Hélios,	o	deus	do	sol	na	
mitologia	grega	e	protector	
da	ilha.	Cada	embarcação	
que	chegasse	a	rhodes	teria	
que	passar	sob	as	pernas	do	
guardião.	Este	monumento	era	
uma	das	7	maravilhas	do	mundo	
antigo.	Ao	fim	da	tarde,	regresso	
a	bordo	e	navegação	durante	
a	noite	com	destino	à	ilha	de	
Creta.

5º dia	Creta	>	Santorini
Chegada	a	Creta	e	
desembarque	no	porto	de	
Heraklion.	Tempo	livre	para	
explorar	a	maior	ilha	da	Grécia	
e	uma	das	mais	cosmopolitas,	
tendo	como	principal	atracção	o	
Palácio	de	Knossos.	regresso	
a	bordo	antes	do	almoço	e	
navegação	para	Santorini.	
Chegada	a	meio	da	tarde.	
desembarque	e	tempo	livre	
para	visita	da	ilha.	não	perca	o	
pôr-do-sol,	pois	é,	sem	dúvida,	
memorável.	regresso	a	bordo	e	
navegação	durante	a	noite	com	
destino	a	Piréus.

6º dia	Piréus	>	Atenas	>	
delfos	>	Kalambaka
Chegada	a	Atenas	pela	manhã	
e	desembarque	no	porto	de	
Piréus	e	transporte	para	o	
hotel	em	Atenas,	ponto	de	
encontro	para	o	passeio	pela	
Grécia	Continental	(quarto	
não	disponível).	Partida	em	
descoberta	de	uma	das	cidades	
mais	importantes	da	Grécia:	
delfos.	Visita	do	Templo	de	
Apolo,	do	teatro,	do	estádio	
e	da	nascente	de	Kastalia.	
Continuação	para	Kalambaka.	
Jantar	e	alojamento	em	
Kalambaka.

7º dia	Kalambaka	>	Meteora	
>	Atenas
depois	do	pequeno-almoço,	
visita	dos	mosteiros	de	Meteora,	
espectaculares	mosteiros	
bizantinos,	suspensos	em	
rochedos	e	que	fascinam	todo	e	
qualquer	visitante.	Continuação	
da	viagem	para	Atenas,	com	
paragem	em	Thermopolis.	
Almoço	livre.	Chegada	pela	
tarde	a	Atenas	e	resto	do	dia	
livre.	Alojamento.	

8º dia	Atenas
Após	o	pequeno-almoço	visita	
panorâmica	da	cidade,	com	guia	
em	espanhol.	destacamos	o	
Parlamento,	o	Templo	de	Zeus	e	
o	Arco	de	Adriano.	de	seguida,	
visita	à	Acrópole,	construção	
erguida	no	topo	de	uma	colina	
e	o	mais	importante	ponto	de	
referência	da	antiga	cultura	
grega,	bem	como	o	símbolo	
da	cidade	de	Atenas,	uma	vez	
que	representa	o	apogeu	do	
desenvolvimento	artístico	no	
século	V	a.C.
Aproveite	para	visitar	a	Plaka.	
Este	antigo	bairro	do	centro	
histórico	de	Atenas	é	hoje	uma	
zona	bem	colorida	da	capital	
grega	onde	poderá	fazer	
algumas	compras	dos	produtos	
típicos	nacionais	e	desfrutar	
de	uma	refeição	numa	das	
muitas	tavernas	e	restaurantes.	
Alojamento.	

9º dia	Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	
localmente,	transporte	para	o	
aeroporto.	Embarque	em	voo	
da	TAP	Portugal	com	destino	a	
lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada.

Fim de viagem

Grécia por Terra e Mar

PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	1	Abril	a	21	Outubro
Saída	aos	domingos
	

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa;	franquia	de	23kg	de	bagagem	
(1	peça);	taxas	de	aeroporto,	segurança	e	combustível;	taxas	
portuárias;	Pequeno-almoço	no	hotel	Metropolitan	no	2º	dia	de	
viagem;	4	noites	de	cruzeiro	da	louis	Cruises	no	tipo	de	cabine	
escolhida	em	regime	de	pensão	completa;	
2	dias/1	noite	de	circuito	(delfos	e	Meteora)	com	estadia	no	hotel	
Amalia	Kalambaka	ou	similar	(4	estrelas),	em	regime	de	alojamento	e	
pequeno-almoço,	jantar	no	6º	dia,	guia	acompanhante	em	espanhol	
e	as	visitas	mencionadas	no	itinerário;
2	noites	de	estadia	no	Hotel	Metropolitan	(5	estrelas)	em	Atenas	em	
regime	de	alojamento	e	pequeno-almoço;	transfers	aeroporto/hotel/
porto/hotel/aeroporto	em	Atenas;	Visita	panorâmica	de	Atenas;	taxas	
hoteleiras,	de	serviço	e	IVA;	Seguro	Multiviagens.	

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutro	hotel	em	Atenas.	Por	favor	
queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	Atenas.	
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ITINERÁRIO	9 dias de viagem

1º dia Saída	de	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro	
Comparência	no	aeroporto	duas	
horas	antes	da	saída	do	voo.	
Formalidades	de	embarque	e	
partida	em	voo	TAP	Portugal	
com	destino	a	Atenas.	noite	a	
bordo.

2º dia	Atenas
Chegada	a	Atenas	e	transporte	
para	o	hotel	escolhido.	
Alojamento.
nota:	quarto	disponível	aquando	
da	chegada	ao	hotel.	

3º dia Atenas
Após	o	pequeno-almoço	visita	
panorâmica	da	cidade,	com	guia	
em	espanhol.	destacamos	o	
Parlamento,	o	Templo	de	Zeus	e	
o	Arco	de	Adriano.	de	seguida,	
visita	da	Acrópole,	construção	
erguida	no	topo	de	uma	colina	
e	o	mais	importante	ponto	de	
referência	da	antiga	cultura	
grega,	bem	como	o	símbolo	
da	cidade	de	Atenas,	uma	vez	
que	representa	o	apogeu	do	
desenvolvimento	artístico	no	
século	V	a.C.
restante	dia	livre.	Alojamento.

4º dia	Atenas	>	Canal	
de	Corinto	>	Micenas	>	
Epidauro	>	Olímpia
Após	o	pequeno-almoço	saída	
de	Atenas	passando	pelo	Canal	
de	Corinto.	Este	canal	separa	
a	península	do	Peloponeso	da	
parte	principal	da	Grécia,	e	torna	
o	Peloponeso	efectivamente	
uma	ilha.	Chegada	a	Micenas	e	
visita	da	zona	arqueológica.	
Micenas	é	uma	das	mais	antigas	
cidades	gregas	que	por	volta	
de	1400	a.C.	se	tornou	o	mais	
importante	centro	político	e	
cultural	da	região.	As	mais	
importantes	ruínas	da	cidade	
são	as	paredes	ciclópicas,	
o	Tesouro	de	Atreu	e	o	de	
Clitemnestra.	Almoço	livre.	
Continuação	para	Epidauro,	
cidade	da	Grécia	antiga,	situada	
em	Argolida,	às	margens	do	Mar	
Egeu	e	célebre	pelo	santuário	
de	Esculápio,	deus	da	Medicina,	
que	atraía	doentes	de	todo	o	
mundo.	Visita	do	teatro	ao	ar	
livre,	construído	no	ano	IV	a.C.	
com	uma	acústica	excepcional	e	
que	se	crê	que	teria	capacidade	
até	14	mil	espectadores.
Curta	paragem	em	nauplia	e	
continuação	da	viagem	para	
Olímpia,	via	Tripolis.	Jantar	e	
alojamento	em	Olímpia.	

5º dia	Olímpia	>	delfos
é	em	Olímpia,	no	Peloponeso	
Oeste,	que	repousa	o	mais	
celebrado	santuário	da	Grécia	
Antiga,	e	o	lugar	do	nascimento	
do	mais	importante	evento	
atlético	de	todos	os	tempos:	os	
jogos	Olímpicos.	Os	jogos	eram	
dedicados	a	Zeus,	a	divindade	
suprema.	O	santuário	contava	
com	o	ginásio,	a	palestra,	o	
estádio,	o	hipódromo,	além	de	
um	hotel	e	dois	templos,	um	de	
Hera	e	um	de	Zeus.
Visita	do	museu	e	zona	
arqueológica	de	Olímpia,	
do	templo	de	Zeus	e	Hera	e	
do	antigo	estádio	olímpico.	
Continuação	da	viagem	para	
delfos,	o	centro	do	mundo	
antigo.	Jantar	e	alojamento	na	
região	de	delfos.	

6º dia	delfos	>	Kalambaka
A	cidade	de	delfos	constituía,	
para	os	antigos	gregos,	o	
umbigo	do	mundo.	As	suas	
ruínas	atestam	ainda	a	grandeza	
de	um	dos	maiores	centros	
culturais	e	religiosos	do	mundo	
grego.	
A	importância	de	delfos	na	
história	da	Grécia	data	do	
século	VI	a.C.,	quando	a	cidade	
se	uniu	à	liga	Anfictiónica,	que	
agrupava	as	tribos	helénicas,	
e	se	tornou	um	de	seus	
principais	centros.	Em	582	
a.C.,	quando	se	iniciaram	os	
Jogos	Píticos,	o	oráculo	de	
delfos	desempenhava	um	papel	
estabilizador	e	pacificador	dos	
povos	helénicos,	que	a	ele	
acorriam	em	consulta	antes	
dos	grandes	empreendimentos	
políticos	ou	guerreiros.
A	cidade,	edificada	em	torno	do	
santuário	de	Apolo,	enriqueceu	
com	as	oferendas	e	presentes	
dos	que	consultavam	a	pitonisa.	
As	ruínas	de	delfos	começaram	
a	ser	escavadas	a	partir	de	
1892	por	arqueólogos	da	
Escola	Francesa	de	Atenas,	
que	reconstituíram	o	plano	
original	com	base	nos	escritos	
de	Pausânias,	do	século	V	a.C.	
Além	do	templo	de	Apolo,	as	
termas,	uma	ágora,	o	ginásio,	
o	teatro	e	o	santuário	de	Atena	
podem	ser	vistos	na	cidade	
sagrada,	em	cujo	museu	
se	encontram	actualmente	
tesouros	como	a	esfinge	de	
naxos.	Visita	do	Templo	de	
Apolo,	do	teatro,	do	estádio	e	da	
nascente	de	Kastalia.	Jantar	e	
alojamento	em	Kalambaka.		

7º dia	Kalambaka	>	Meteora	
>	Atenas
depois	do	pequeno-
almoço,	visita	de	Meteora,	
espectaculares	mosteiros	
bizantinos,	suspensos	em	
rochedos	e	que	fascinam	todo	e	
qualquer	visitante.	
Meteora	significa	“suspenso	no	
ar”	ou	“entre	o	céu	e	a	terra”	e	é	
o	segundo	maior	complexo	de	
mosteiros	ortodoxos	na	Grécia.	
Os	primeiros	assentamentos	
remontam	ao	séc.	XI,	quando	
os	primeiros	eremitas	ocuparam	
algumas	cavernas	junto	aos	
penhascos.	no	começo	do	séc.	
XII,	formou-se	uma	comunidade	
de	ascetas	que	deu	início	
a	um	estado	de	mosteiros	
organizados.	Os	monges	
eremitas,	procurando	um	refúgio	
seguro	à	ocupação	otomana,	
encontraram	nos	rochedos	
inacessíveis	de	Meteora	um	
refúgio	ideal.	Foram	construídos	
mais	de	20	mosteiros,	mas	
hoje	em	dia	apenas	existem	
seis,	cinco	são	masculinos	
e	um	é	feminino.	O	acesso	
aos	mosteiros	era	feito	por	
guindastes,	mas	em	1920	foram	
construídas	escadas	de	acesso,	
por	onde	se	sobe	actualmente.	
A	inteira	povoação	monástica	
foi	declarada	pela	unESCO	
como	Património	Mundial	da	
Humanidade.	
Continuação	da	viagem	para	
Atenas,	com	paragem	em	
Thermopolis.	Almoço	livre.	
Chegada	pela	tarde	a	Atenas	e	
resto	do	dia	livre.	Alojamento.	

8º dia	Atenas
Estadia	no	hotel	escolhido	
em	regime	de	alojamento	e	
pequeno-almoço.	dia	livre.	
Aconselhamos	um	cruzeiro	de	
dia	inteiro	às	ilhas	de	Poros,	
Hydra	e	Aegina.	
Alojamento

9º dia	Atenas	>	Lisboa	ou	
Porto	ou	Faro
Em	hora	a	determinar	
localmente,	transporte	para	o	
aeroporto.	Embarque	em	voo	
da	TAP	Portugal	com	destino	a	
lisboa,	Porto	ou	Faro.	Chegada.

Fim de viagem

Circuito Grécia Clássica 

PARTIdAS	

de	lisboa,	Porto	ou	Faro	|	de	1	Abril	a	21	Outubro
Saída	aos	domingos

nota:	para	partidas	de	Porto	ou	Faro	os	voos	são	via	lisboa.	

incLui: Passagem	aérea	em	classe	turística	da	TAP	Portugal	para	
percurso	lisboa/Atenas/lisboa;	franquia	de	23kg	de	bagagem	(1	
peça);	taxas	de	aeroporto,	segurança	e	combustível;	5	noites	de	
estadia	no	Hotel	Metropolitan	(5	estrelas)	em	Atenas	em	regime	
de	alojamento	e	pequeno-almoço;	4	dias/3	noites	de	circuito	com	
estadia	em	hotéis	de	4	estrelas	em	regime	de	alojamento	e	pequeno-
almoço,	3	jantares,	guia	acompanhante	em	espanhol	(4º	ao	7º	dia)	
e	as	visitas	mencionadas	no	itinerário;	transfers	aeroporto/hotel/
aeroporto	em	Atenas;	Visita	panorâmica	de	Atenas;	taxas	hoteleiras,	
de	serviço	e	IVA;	Seguro	Multiviagens.	

HOTéIS PREVISTOS Ou SIMILARES:	
Atenas	*	Metropolitan	|	Olímpia	*	Arty	Grand	|	Delfos	*	Amalia	delfos	
|	Kalambaka	*	Amalia	Kalambaka

Nota:	poderá	optar	por	estadia	noutro	hotel	em	Atenas.	Por	favor	
queira	consultar	a	tabela	de	preços	dos	hotéis	em	Atenas.

Canal de Corinto

Delfos

TurquIA
Delfos

Olímpia Nauplia

Meteora

Kos

Kusadasi

Istambul

Bodrum

Creta

Rhodes

Atenas

GréCIA

MykonosEpidauro

Canal de 
Corinto
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Santorini

Kalambaka
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ANTES DE VIAJAR

Documentos de viagem
• Verifique se é portador dos documentos necessários à sua viagem:
• Bilhetes ou Reserva de Avião,
• Voucher do Hotel,
• Transfers,
• Excursões, etc.
É importante verificar o Programa/Itinerário de viagem e reconfirmar os 
voos com 72h de antecedência. O não cumprimento desta norma pode 
dar origem ao cancelamento do lugar confirmado.

Documentos de Identificação
Todos os passageiros, incluindo crianças e bebés, devem possuir um 
documento de identificação com fotografia:
•  Dentro da União Europeia: Bilhete de Identidade válido
•  Fora da União Europeia: Passaporte
•  Para os Estados Unidos da América – é obrigatório ser portador de 

passaportes de leitura óp tica. Caso não possua este passaporte, poderá 
ver o seu embarque negado.

As cédulas pessoais, identificações militares ou judiciais, não são válidas 
para transpor as fronteiras portuguesas. 
Todos os documentos deverão estar dentro dos limites de validade 
indicados.
Certos países exigem que o Passaporte tenha ainda, pelo menos, 06 
meses de validade.

Outros documentos
• Visto (quando obrigatório)
• Certificado Internacional de Vacinação (quando exigido)

Menores
• Viajando por avião em Portugal
Todos os menores, que viajem em Portugal, por avião, deverão ser 
portadores de Bilhete de Identidade válido. O Bilhete de Avião deverá 
ter nome igual ao do B.I. para completa identificação do menor pelas 
autoridades aero-portuárias.
• Viajando para o estrangeiro
Todos os menores que viajem para o estrangeiro, independentemente de 
quem os acompanhe, deverão estar munidos de Bilhete de Identidade, 
quando se desloquem no espaço da União Europeia. Fora desta, para 
qualquer outro país, deverão estar munidos de Bilhete de Identidade e do 
Passaporte.
• Viajando sem os pais
Com a entrada em vigor do Dec. Lei 83/2000, de 11 de Maio, em 01 de 
Janeiro de 2001, passou a haver um novo regime de entrada e saída de 
menores do Território Nacional. Assim, os menores, filhos de pais casados, 
deverão ser possuidores de autorização de saída, emitida e assinada 
pelos pais – com assinaturas reconhecidas, no caso de saírem sós ou 
acompanhados de terceiros.
No caso em que o menor sai apenas acompanhado por um dos 
progenitores é sempre necessária a apresentação de autorização do 
outro, reconhecida por notário ou junto de um advogado.
• Cidadãos estrangeiros
Os cidadãos estrangeiros devem possuir a docu mentação necessária 
(passaporte, visto, autorização de residência, etc.) para viajarem ou 
transitarem dentro da União Europeia.
Para viagens totalmente ou parcialmente fora da União Europeia, poderão 
ser necessários vistos ou outra documentação especial. Por favor 
consultar a Embaixada ou Consulado do país de destino da sua viagem.

Gravidez
Não é aconselhável a mulheres grávidas viajarem para destinos onde 
seja necessário tomar vacinas contra doenças perigosas como a febre 
amarela. Algumas doenças são muito mais perigosas para uma mulher 
grávida (e aumentam o risco de morte à nascença) como é o caso da 
malária.
Regra geral, as companhias aéreas permitem o transporte de grávidas 
até às 36 semanas. Para além deste período é necessário autorização 
médica.

Saúde
Certifique-se que antes de iniciar uma viagem está de boa saúde. Se usar 
óculos ou lentes de contacto leve um par de reserva ou uma receita dos 
mesmos por uma questão de precaução.
Se tomar um medicamento específico assegure-se que o leva em 
quantidade suficiente, pois poderá não estar disponível no local que for 
visitar. Leve a receita e a parte da embalagem que identifica o tipo de 

A sua próxima viagem
Conselhos úteis | Recomendações

medicamento e não a sua marca (que poderá não existir), o que pode 
facilitar a sua substituição. É recomendável possuir uma receita do 
seu médico com letra legível de modo a provar legalmente que usa o 
medicamento. Não exceda as quantidades necessárias à sua utilização 
pessoal durante a viagem, porque transportar grandes quantidades  
de medicamentos pode levantar suspeitas.
Os passageiros com necessidades especiais devem informar-se 
previamente das condições para transporte de produtos em líquido ou gel.
Para utilização de medicamentos injectáveis, deve solicitar por escrito 
ao INAC, uma autorização especial para transporte da seringa e do 
medicamento a injectar como bagagem de cabina, apresentando para 
o efeito um atestado médico que comprove que o passageiro necessita 
do medicamento, assim como, mencionar o n.º do voo, data, companhia 
aérea, destino e identificação do passageiro.

Kit Médico
Não se esqueça de incluir na sua bagagem:
• Analgésico e antipirético para as dores e febres.
• Anti-histamínico para alergias, comichões de picadas de insectos e 
enjoos em viagens.
• Medicamentos para náuseas e vómitos.
• Mistura hidratante, para o tratamento de diarreia, particularmente 
importante se viaja com crianças.
• Um desinfectante.
• Pensos, algodão, tesoura (só permitida na bagagem de porão do avião) 
e termómetro (notar que os termómetros de mercúrio são proíbidos pelas 
companhias aéreas.)
• Repelente de insectos, protector solar e batom contra o cieiro.
• Pastilhas contra a dor de garganta.
• Seringas e agulhas se estiver sob tratamento com algum medicamento 
injectável (só permitidas na bagagem de porão do avião, salvo autorização 
especial).

Vacinas
São necessárias para alguns países, sendo o risco de infecção muito maior 
em crianças e grávidas. As vacinações devem ser feitas com algum tempo 
de antecedência, pois algumas requerem uma dose inicial seguida de um 
reforço. Algumas vacinas não podem ser administradas ao mesmo tempo 
que outras. Os comprovativos de todas as vacinas devem ser feitos num 
certificado internacional de vacinas. 
Consulte-nos sobre as vacinas obrigatórias para o destino escolhido.

Seguros
Na Programação da Agência Abreu todas as viagens organizadas incluem 
o seguro Mutliviagens.
Na Programação de outros operadores turísticos vendida através da 
Agência Abreu, poderão ou não estar incluídos seguros, e com garantias e 
capitais distintos deste. 
Para estes casos, bem como para todas as viagens efectuadas à medida, 
a Agência Abreu tem igualmente disponível a venda do seguro Multiviagens 
Abreu. Por favor consulte-nos.
Em todas as viagens a efectuar para fora da Europa recomendamos a 
aquisição do complemento ao seguro base de despesas médicas. 
Em todas as viagens que possam incluir no destino a prática de desportos 
considerados como “perigosos” (mergulho, mota de água, buggy entre 
outros), recomendamos a aquisição do complemento para Desportos 
radicais. Recomendamos também seguros específicos para a prática de 
desportos de Inverno.
É aconselhável que leia atentamente a apólice do seguro que adquiriu. 
Sempre que ocorrer um sinistro e pretenda activar o seu seguro, deverá de 
imediato e no momento da ocorrência, entrar em contacto com a empresa 
de assistência em viagem, através do número destacado na apólice do 
seguro. Seguidamente deverá actuar de acordo com as indicações dadas 
pela empresa de assistência em viagem, bem como, guardar todos os 
comprovativos de eventuais despesas para fazer devida prova destas 
despesas. Poderá usar igualmente este número se necessitar de qualquer 
tipo de assistência em viagem.
O seguro nunca deverá ser activado após o regresso de viagem.

Bagagem
Utilize malas fáceis de serem transportadas. Limite a sua bagagem a uma 
mala e um saco de mão por pessoa.

Os limites de peso e dimensões das malas variam de companhia para 
companhia e de acordo com o destino da viagem.
Algumas companhias cobram taxas adicionais pela bagagem de porão, e 
até pela bagagem de mão.
Se desejar obter informações mais precisas sobre o transporte da 
bagagem na sua viagem, por favor consulte-nos.
Retire os elementos de viagens anteriores e coloque uma identificação no 
exterior e no interior da mala.
Leve na bagagem de mão os medicamentos, os valores e alguns artigos 
de primeira necessidade para o caso da bagagem de porão se extraviar.
Se transportar líquidos na sua bagagem de mão, deve respeitar o limite 
de 100 ml por recipiente, apresentando-os separadamente do resto 
da bagagem, dentro de um saco transparente, que possa ser aberto e 
fechado de novo. 
Consulte a lista de artigos proibidos e as novas restrições ao transporte de 
líquidos. Se tiver dúvidas, por favor consulte-nos.
Conheça, e respeite, as restrições do país para onde vai viajar 
relativamente à importação de produtos de origem vegetal ou animal.

Evite transportar presentes embrulhados na bagagem de mão.
Poderá ter de desembrulhá-los no controlo de raio X.
Qualquer extravio, destruição ou avaria da bagagem, depois de ter sido 
despachada, é da responsabilidade da transportadora.
Deve apresentar uma reclamação à companhia aérea logo após o 
incidente. O comprovativo da reclamação é essencial para accionar o 
seguro de bagagem que possuir.

DURANTE A VIAGEM
Stress de viagem
O jet lag é uma consequência de viagens aéreas para destinos com uma 
diferença horária superior a três horas.  Ocorre porque muitas das funções 
do corpo humano (temperatura, ritmo cardíaco e necessidades fisiológicas) 
são reguladas por ciclos internos de 24 horas.
Quando se viaja longas distâncias rapidamente, o corpo humano demora 
algum tempo (normalmente três dias) a ajustar-se ao novo fuso horário. 
No leque dos sintomas estão a  fadiga, a desorientação, a insónia, a 
ansiedade, falta de concentração e perda de apetite.
A direcção em que se viaja é determinante. Viajar em direcção a Este 
provoca mais alterações do que viajar para Oeste. Tal acontece pois 
quando se viaja para Oeste está-se a aumentar a duração do “dia”; 
contrariamente, se viajar para Este encolhe-se o seu “dia”.
As formas de minimizar estes efeitos passam por:
• Dormir e comer num horário próximo do fuso horário de destino antes 
de partir.
• Descansar bastante antes da viagem e evitar preocupações de última 
hora.
• Para voos muito longos (especialmente para Este) tente fazer uma escala 
durante a viagem.
• Beba muita água, tente fazer exercício e evite beber álcool. 
• No avião, utilize roupas leves, máscara e tampões para os ouvidos para 
dormir melhor.

Viajar com Crianças
Uma vez no destino, é aconselhável que cada criança tenha uma lista dos 
hotéis em que vão ficar, com os contactos e o endereços, para o caso de 
se perderem.

Comportamento
Respeite sempre as leis, hábitos e costumes locais.
Alguns países mais tradicionalistas, deve evitar-se usar roupas justas ou 
transparentes, saias curtas, ombros ou braços descobertos, ou qualquer 
outro tipo de vestuário que possa ser considerado ofensivo.

REGRESSO
Por vezes, existem alterações aos horários de saída dos voos. Para sua 
maior segurança, confirme com 72 horas de antecedência o voo de 
regresso com a companhia aérea. Ao efectuar compras no estrangeiro 
guarde os recibos pois no regresso as entidades alfandegárias podem 
inspeccionar as bagagens. 

RECOMENDAÇÕES 
Chegue com antecedência ao aeroporto (3 horas para voos 
intercontinentais e 2 horas para voos europeus).
A falta dos documentos especificados poderá dar origem a situações 
desagradáveis e graves, tais como o impedimento do embarque, a não 
entrada no país de destino ou outros.
Se não possui Passaporte e necessita de Visto para realizar a sua viagem, 
a emissão destes pode não ser rápida, pelo que a deve fazer com alguma 
antecedência.
• Para mais informações, consulte o site oficial da Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas em www.secomunidades.pt.
• Confirme as novas medidas de segurança. Procure mais informações 
em www.inac.pt.
• Para obter mais informação de como adquirir o Cartão Europeu de 
Seguro de Doença, consulte o site oficial www.europa.eu.int.

• Para informação ao Passageiro consulte o site oficial da ANA Aeroportos 
de Portugal www.ana.pt 

Desejamos-lhe uma boa viagem!



Sempre Perto de Si
Porto

Aeroporto Francisco Sá Carneiro 
Aerogare Partidas – Piso 3

 226 050 880     maiawd@abreu.pt
Aliados 

Av. dos Aliados, 207
 222 043 520     aliados@abreu.pt

Antas
Rua Oliveira Martins, 173

 225 074 010     antas@abreu.pt
Bom Sucesso

Praça do Bom Sucesso, 130
 225 430 160     bomsucesso@abreu.pt

Campus S. João
Piso 0 - Loja 104 A

 225 072 840     campussjoao@abreu.pt
Dolce Vita Porto 

Piso 1 - Loja 114
 225 081 300     dvporto@abreu.pt  

Foco 
Rua Eugénio de Castro, 256

 226 050 800     foco@abreu.pt
Foz

Rua do Crasto, 23
 225 323 860     fozporto@abreu.pt

Pinheiro Manso
Rua Arquitecto Cassiano Barbosa, nº36

 225 320 510     pmanso@abreu.pt 
Via Catarina 

Piso 4 - Loja 4.13 A
 222 074 670     vcatarina@abreu.pt 

LISBOA
Aeroporto de Lisboa 

Terminal de Partidas, loja 19
 218 411 090     aerolis@abreu.pt 

Amoreiras
Amoreiras Shopping Center 

Piso 1 - Loja 1047
 213 835 110     amoreiras@abreu.pt

Álvares Cabral
Av. Álvares Cabral, 62 D

 213 838 690     aacabral@abreu.pt
António Augusto de Aguiar

Av. António Augusto de Aguiar, 90-B
 213 552 170     aaaguiar@abreu.pt

Av. Liberdade  
Av. da Liberdade, 158

 213 230 200     liberdade@abreu.pt
Av. Igreja

Av. da Igreja, 19 A
 210 079 590     avigreja@abreu.pt

Av. Roma
Av. de Roma, 66-B

 218 426 400     roma@abreu.pt
Benfica - S. Domingos de Benfica 

Estrada de Benfica, 451-C
 217 710 980     benfica@abreu.pt

Benfica - Portas de Benfica 
Estrada de Benfica, 668

 217 621 080     benfica2@abreu.pt
Cais Sodré

Praça Duque da Terceira, 20
 213 242 450     csodre@abreu.pt

Campo Ourique
Rua Infantaria 16, 62-C

 213 839 620     ourique@abreu.pt  
Chiado  
Armazéns do Chiado

Piso 4 - Loja 4.10 A
 213 261 330     chiado@abreu.pt

C. C. Colombo 
Piso 0 - Loja 0.092

 217 106 230     colombo@abreu.pt
Ginásio Club Português (só para sócios)

Praça do Ginásio Club Português, 1
 213 596 180     gcp@abreu.pt

Laranjeiras
Estrada da Luz, 66 – C

 217 220 740     laranjeiras@abreu.pt
Lumiar 

Rua da República do Paraguai, 29-B
 217 567 100     lumiar@abreu.pt

Marquês de Tomar
Av. Elias Garcia, 133-A

 217 995 320     mtomar@abreu.pt
Parque das Nações 

Av. D. João II, Lote 1.16.04 D
 213 596 100     pnacoes@abreu.pt

C. C. Vasco da Gama 
Piso 0 - Loja 0.024A

 211 156 500     vgama@abreu.pt
Praça Londres 

Praça de Londres, 10-A
 218 452 230     londres@abreu.pt

Saldanha  
Dolce Vita Monumental 

Piso 0 - Loja 14
 213 587 610     saldanha@abreu.pt

Telheiras 
Rua Professor Francisco Gentil, 34-A Loja 1-D

 217 520 990     telheiras@abreu.pt
Universidade 

Edf. da Reitoria - (Hall da Aula Magna) – Alameda da Univer-
sidade

 217 818 330     universidade@abreu.pt
AÇORES
Ilha de São Miguel

Ponta Delgada - Matriz
Lado Sul da Matriz, 68/9

 296 304 450     matriz@abreu.pt
Ponta Delgada - D. João III

Av. D. João III, 30 R/C poente norte
 296 650 880     djoaoiii@abreu.pt

Ribeira Grande
Rua São Francisco, 62

 296 470 630     ribeiragrande@abreu.pt
Ilha Terceira

Angra de Heroísmo
Rua Direita, 71 

 295 204 660     angra@abreu.pt
Praia da Vitória

Rua da Alfândega, 15
 295 545 490     pvitoria@abreu.pt

Ilha do Faial
Horta 

Largo do Infante, 20 R/C
 292 208 490     horta@abreu.pt

Ilha do Pico
Madalena 

Av. Machado Serpa, 26-A
 292 628 900     pico@abreu.pt

Madeira
Funchal

Aeroporto da Madeira
Piso 1 - Partidas, Loja 1053 

 291 205 980     aeromadeira@abreu.pt
Dolce Vita Funchal 

Rua Dr. João Brito Câmara, 9 - Loja 108
 291 205 900     funchal@abreu.pt

Madalenas
Av. das Madalenas, 116 A

 291 205 990     madalenas@abreu.pt
Abrantes 

Rua Monteiro Lima, nº 5 - R/C Dto.
 241 001 080     abrantes@abreu.pt

Águeda 
Praça do Município, 75 – Loja 5 (C. C. Agatha)

 234 690 320     agueda@abreu.pt
Albufeira

Algarve Shopping 
Piso 0 - Loja 0.109

 289 560 290     algarveshop@abreu.pt 
Alfragide

C. C. Alegro 
Piso 0 - Loja 041

 211 156 880     alegro@abreu.pt
Algés

Rua Damião de Gois, 46-C
 214 118 270     alges@abreu.pt

Almada 
Centro 

Praça Movimento das Forças Armadas, 2
 212 729 820     almada@abreu.pt

Almada Fórum Piso 1 - Loja 1.02
 212 508 250     foralmada@abreu.pt

Amadora
Centro 

Av. Santos Matos, 11-E
 214 985 930     amadora@abreu.pt

Dolce Vita Tejo 
Piso 0 - Loja 59

 214 787 330     dvtejo@abreu.pt
Amarante 

Rua Cândido dos Reis, 222
 255 410 100     amarante@abreu.pt

Aveiro
Lourenço Peixinho  

Av. Dr. Lourenço Peixinho, 67
 234 377 750     aveiro@abreu.pt

C. C. Glícinias 
Piso 0 - loja 34A

 234 004 730     glicinias@abreu.pt 
Barcelos

Av. da Liberdade, 47
 253 808 030     barcelos@abreu.pt

Barreiro
Fórum Barreiro Piso 1 - Loja 1.12

 212 064 650     barreiro@abreu.pt
Beja

Rua da Liberdade, 1 B, R/C
 284 313 230     beja@abreu.pt

Braga
Av. Central 

Av. Central, 171
 253 200 540     braga@abreu.pt

Sta. Barbara 
Pr. Dr. José Salgado, C. C. Stª Barbara, Loja 20

 253 209 480     braga2@abreu.pt
Braga Parque 

Piso 1 - Loja 114 
 253 250 160     bragaparque@abreu.pt

Bragança 
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 169 R/C

 273 302 400     braganca@abreu.pt
Cacém

Av. dos Bons Amigos, 81 - Agualva
 211 155 650     cacem@abreu.pt

Caldas da Rainha 
Av. 1º Maio, Nº 18 - Loja C

 262 839 600     caldasrainha@abreu.pt
Carregado

Campera Outlet Shopping 
Piso 0 - Loja 0.43 

 263 856 070     campera@abreu.pt
Cascais

Mercado 
Av. 25 de Abril, 79

 214 848 420     cascais@abreu.pt
Baía 

Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 114
 214 848 300     cascais3@abreu.pt

Cascais Shopping 
Piso 0 - Loja 80

 214 604 260     cascaisshop@abreu.pt
Castelo Branco 

Av. Nuno Álvares, 27 - Loja 6
 272 348 530     cbranco@abreu.pt

Coimbra
Solum

Av. João de Deus Ramos, 165 - Lj. 6
 239 790 830     coimbra2@abreu.pt

Celas
Alameda Armando Gonçalves, 16

 239 488 390     coimbra3@abreu.pt
Fórum Coimbra 

Piso 0 - Loja 0.42
 239 801 460     fcoimbra@abreu.pt

Corroios 
Av. 25 de Abril nº 83 R/C Dto.

 212 556 840     corroios@abreu.pt
Covilhã

Centro
Av. da Anil, 11 - Loja A

 275 310 610     covilha@abreu.pt
Serra Shopping 

Piso 0 - Loja 0.42
 275 002 240     serrashop@abreu.pt

Espinho
Rua 19, 459

 227 330 850     espinho@abreu.pt
Estoril

Av. Clotilde, Centro de Congressos, Loja F
 214 646 060     estoril@abreu.pt

Évora
Rua da Misericordia, 7

 266 769 180     evora@abreu.pt
Faro

Av. da República, 124
 289 870 900     faro@abreu.pt

Fátima
Av. Beato Nuno nº 17 – loja 5

 249 530 510     fatima@abreu.pt
Felgueiras

Pr. da Comunidade Lusíada, Lote 10 B - R/C
 255 310 640     felgueiras@abreu.pt

Figueira da Foz 
Av. 25 de Abril, nº 40

 233 408 220     figueira@abreu.pt
Gondomar

Largo de Santo António, 101 (Souto)
 224 663 780     gondomar@abreu.pt

Guarda 
Av. Cidade Safed, 1º B R/C

 271 232 750     guarda@abreu.pt
Guimarães

Centro 
Av. D. João IV, 432

 253 421 880     guimaraes@abreu.pt
Espaço Guimarães 

Loja 1.78
 253 539 940     espacoguim@abreu.pt  

Leiria
Mercado

Rua Mouzinho de Albuquerque, 90-C
 244 830 730     leiria@abreu.pt

Marquês de Pombal 
Av. Marquês de Pombal, lote 2, R/C Dto.

 244 859 160     leiria2@abreu.pt 
Linda-a-Velha

Av. 25 de Abril, 2
 214 156 360     linda-a-velha@abreu.pt

Loures 
Loures Shopping 

Piso 1 - Loja 1027
 211 155 610     louresshop@abreu.pt

Mafra
Rua José Elias Garcia, 10 A

 261 810 090     mafra@abreu.pt
Maia 

Centro 
Rua Padre António, 7

 229 437 820     maia@abreu.pt
Maia Shopping 

Piso 1 - Loja 129
 220 045 350     maiashop@abreu.pt  

Marco Canaveses
Rua Eusébio da Silva Ferreira, 36

 255 539 340     mcanaveses@abreu.pt
Matosinhos

Av. da República 
Av. da Republica, 389

 229 397 990     matosinhos@abreu.pt
Mar Shopping 

Piso 0 - Loja 0.105
 229 998 200     marshop@abreu.pt

Norte Shopping 
Piso 0 - Loja 520

 229 574 250     norteshop@abreu.pt
Monte da Caparica 

Faculdade de Ciências e Tecnologia - Centro de Excelência - Sala 
19

 213 596 170     fciencias@abreu.pt
Montijo

Fórum Montijo 
Piso 0 - Loja 011A

 211 155 600     fmontijo@abreu.pt
Odivelas

Odivelas Parque 
Piso 2 - Loja 2027

 219 344 700     odivelas@abreu.pt
Oeiras

Lagoas Park - Porto Salvo 
Galeria Comercial - Lagoas Park - Loja 5

 214 225 910     lagoas@abreu.pt
Oeiras Parque 

Piso 2 - Loja 2007
 211 155 620     oeirasshop@abreu.pt

Oliveira de Azeméis 
Rua Doutor Aníbal Beleza, 97

 256 690 080     oazemeis@abreu.pt
Paço de Arcos

Rua Costa Pinto nº 140
 214 694 160     parcos@abreu.pt

Parede
Rua José Relvas, 89 - B

 214 569 580     parede@abreu.pt

Paredes
Rua Serpa Pinto, 129 - Lj.27

 255 780 270     paredes@abreu.pt

Penafiel 
Av. José Júlio, 141

 255 728 310     penafiel@abreu.pt

Pombal 
Largo 25 de Abril, 2

 236 002 160     pombal@abreu.pt

Portalegre 
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº 9

 245 300 690     portalegre@abreu.pt

Portimão
Rua Pé da Cruz, 4A - R/C

 282 460 560     portimao@abreu.pt

Póvoa de Lanhoso
Largo Eng. Armando Rodrigues, nº 276

 253 730 100     planhoso@abreu.pt

Póvoa de Varzim
Av. Mouzinho de Albuquerque, 10

 252 298 330     pvarzim@abreu.pt

Quinta do Conde
Av. Principal, lote 1, loja B

 212 138 530     qconde@abreu.pt

Santa Iria da Azóia 
Av. Santa Iria, 1

 219 540 090     santairia@abreu.pt

Santa Maria da Feira
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 4 - C

 256 377 020     smfeira@abreu.pt

Santarém
Urbanização Quinta de São Roque - Lote 13 - Piso 0 - Loja 

13.0.2

 243 356 590     santarem@abreu.pt

Santo Tirso
Rua Dr. António Augusto Pires de Lima, 5

 252 800 590     stirso@abreu.pt

São João da Madeira
Av. Dr. Renato Araújo, 371 - Edifício Laranjeiras

 256 200 570     sjmadeira@abreu.pt

Seixal
Rio Sul Shopping 

Piso 0 - Loja 0.012

 212 276 200     riosul@abreu.pt

Setúbal 
Centro

Rua Cláudio Lagrange, 6

 265 547 670     setubal@abreu.pt

Aranguez

Av. Bento Gonçalves, 23-C

 265 009 790     setubal2@abreu.pt

Sintra 
Centro

Av. Heliodoro Salgado, 70-74

 219 100 370     sintra@abreu.pt

Fórum Sintra 

Piso 0 - Loja 0.76

 211 155 890     fsintra@abreu.pt

Torres Novas 
Av. 8 de Julho – Edifício Beira-Rio – Loja 6

 249 839 320     tnovas@abreu.pt

Torres Vedras 
Av. General Humberto Delgado, nº 23 - A

 261 337 060     tvedras@abreu.pt

Viana do Castelo
Pr. da República, 21

 258 801 500     viana@abreu.pt

Vila do Conde 
Av. Dr. João Canavarro, 67

 252 240 710     vconde@abreu.pt

Vila Franca de Xira
Av. Combatentes da Grande Guerra, 55

 263 280 710     vfxira@abreu.pt

Vila Nova de Famalicão
Av. General Humberto Delgado, 10

 252 308 840     famalicao@abreu.pt

Vila Nova de Gaia
Soares dos Reis

Rua Marquês Sá da Bandeira, 556

 223 747 180     vngaia2@abreu.pt

Arrábida Shopping 

Piso 0 - Loja 72

 223 746 740     arrabida@abreu.pt  

Gaia Shopping 

Piso 1 - Loja  nº 56

 223 749 280     gaiashop@abreu.pt

Vila Nova de Santo André 
Av. Manuel da Fonseca, Bairro dos Serrotes, Bloco 2 R/C Dtº

 269 759 160     sandre@abreu.pt

Vila Real 
Av. Carvalho Araújo, 35

 259 302 940     vreal@abreu.pt

Viseu 
Gulbenkian

Av. Calouste Gulbenkian

 232 480 130     viseu@abreu.pt

S. Mateus

Av. Dr. António José de Almeida, 408

 232 483 510     viseu2@abreu.pt



Condições Gerais
O presente programa / catálogo é o documento informativo no qual se 
inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que 
constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de viagem. 
A presente informação é vinculativa para a agência salvo alguma das 
presentes condições: Se as alterações nas seguintes condições tenham 
sido comunicadas claramente por escrito ao cliente antes da celebração 
do contrato e as mesmas estejam devidamente previstas no programa; 
Sendo alterações posteriores à celebração do contrato dependem de 
acordo prévio das partes, salvo o previsto na cláusula “impossibilidade de 
cumprimento”.As presentes condições gerais obedecem ao disposto no 
Decreto-lei 209/97 de 13 de Agosto com a redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-lei 263/2007 de 20 de Julho. 
As Condições Gerais cujo objecto seja uma viagem organizada constante 
do presente programa e as condições particulares que constam da 
documentação de viagem facultada ao cliente no momento de reserva da 
viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes.
O direito de adquirir ou tomar parte em qualquer das viagens organizadas 
e estadias publicadas neste folheto, origina a aceitação expressa, por parte 
do cliente, de todas e cada uma das cláusulas das presentes condições 
gerais, que se consideram automaticamente parte integrante do programa 
que faz parte do contrato de viagem. 

Agência Organizadora
Viagens Abreu, S.A.
Avenida dos Aliados, 207 – 4000-067 Porto
Contribuinte nº 500297177
RNAVT 1702
Sociedade Anónima
Cons. Reg. Com. Porto nº 15809
Capital Social: € 7.500.000,00

Inscrições 
No acto da inscrição, o cliente deverá depositar 40% do preço, liquidando 
os restantes 60% até 21 dias antes da partida. Se a inscrição tiver lugar a 
21 dias antes ou menos da data da partida, o preço total deverá ser pago 
no acto da inscrição, ficando esta condicionada à obtenção por parte 
dos fornecedores da confirmação das reservas para todos os serviços. A 
agência organizadora reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não tenha sido efectuado nas condições mencionadas. 

Reclamações
Somente poderão ser consideradas as reclamações, desde que 
apresentadas por escrito à agência onde efectuou a reserva da viagem, 
num prazo não superior a 20 dias após o seu termo. As mesmas só 
poderão ser aceites desde que tenham sido participadas aos fornecedores 
dos serviços (hotéis, guias, agentes locais, etc.) durante o decurso 
da viagem, exigindo dos mesmos os documentos comprovativos da 
reclamação. 
Em caso de reclamação por incumprimento dos serviços contratados 
poderá o cliente accionar a caução prevista nos termos da legislação em 
vigor, devendo para isso apresentar a respectiva reclamação junto do 
Turismo de Portugal I.P no prazo de 20 dias úteis após o termo da viagem.

Despesas de reserva
Por cada reserva, será cobrada a taxa de serviço de € 29,00 (não 
reembolsável). 

Despesas de Alterações
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, 
etc) será cobrada a taxa de serviço de 15,00 € (não reembolsável). 
Salientamos que a aceitação de tais alterações ficam dependentes de 
aceitação por parte dos respectivos fornecedores.

Cessão da Inscrição 
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra 
pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem, desde 
que informe a agência vendedora, por escrito, até 7 dias antes da data 
prevista para a partida (nos cruzeiros e viagens aéreas o prazo será de 15 
dias de antecedência) e que tal cessão seja admitida pelos regulamentos 
que regem a actividade dos meios de transporte aplicáveis à situação. 
Existem determinadas restrições a tal cessão, por exemplo em caso de 
viagens de avião para determinados países e em determinadas tarifas. 
Sempre que deseje proceder à cedência da sua inscrição deve consultar 
previamente o estabelecimento em que a efectuou. A cessão da inscrição 
responsabiliza solidariamente cedente e cessionário pelo pagamento do 
preço da viagem e pelos encargos adicionais originados. 

Bagagem 
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais.
O cliente tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos 
serviços no momento de subtracção, deterioração ou destruição de 
bagagem.
No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação 
deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a 
verificação do dano, e no máximo 7 dias a contar da sua entrega.
Estando em caso o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação 
deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma.
A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o 
accionamento da responsabilidade da Agência Abreu sobre a entidade 
prestadora do serviço.

Limites
A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível 
às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de 
Montreal, de 28 de Maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, e 
da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das 
agências de viagens, relativamente aos seus clientes, pela prestação 
de serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por 
empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo 
ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua 
danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem 
nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida 
em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo 
automóvel.
Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pela 
deterioração, destruição e subtracção de bagagens ou outros artigos, em 
estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o cliente aí se encontrar 
alojado, tem como limites: 
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a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo cliente, quanto aos artigos depositados à guarda 
do estabelecimento de alojamento turístico.
A responsabilidade da agência por danos não corporais poderá ser 
contratualmente limitada ao valor correspondente a cinco vezes o preço do 
serviço vendido.

Alterações 
Sempre que existam razões fundadas que o justifiquem, a agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de 
partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria e 
localização similar. Se circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender a 
viagem os clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas. 

Alteração ao Preço 
Os preços constantes deste programa, estão baseados nos custos 
dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data da sua impressão, pelo 
que estão sujeitos à alteração que resulte das variações no custo dos 
transportes ou do combustível, de direitos, impostos, taxas e flutuações 
cambiais, até 20 dias antes da data da viagem. Sempre que se verifique 
uma alteração ao preço da viagem, o cliente será imediatamente informado 
e convidado a, dentro do prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento 
verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos termos e condições que 
os previstos na rubrica “Impossibilidade de Cumprimento”. 

Reembolsos 
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços 
não utilizados pelo cliente. A não prestação de serviços previstos no 
programa de viagem por causas não imputáveis à agência organizadora 
e caso não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere 
ao cliente o direito de ser reembolsado pela diferença entre o preço dos 
serviços previstos e dos efectivamente prestados. 

Impossibilidade de Cumprimento 
Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante do programa 
de viagem, tem o cliente direito a desistir da viagem, sendo imediatamente 
reembolsado de todas as quantias pagas podendo, em alternativa, aceitar 
uma alteração ou variação de preço. Se os referidos factos não imputáveis 
à agência organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, pode o 
cliente ainda optar por participar numa outra viagem organizada de preço 
equivalente. Se a viagem organizada proposta em substituição for de preço 
inferior, será o cliente reembolsado da respectiva diferença. 

Desistências 
A todo o momento o cliente poderá desistir da viagem mediante 
comunicação escrita, tendo direito à devolução das quantias pagas 
deduzidas dos seguintes gastos: 
1 - Gastos de gestão que são os gastos que a agência organizadora e a 
agência vendedora tenham tido para a obtenção das reservas de viagem e 
ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem; 
2 - Gastos de anulação que são os gastos não reembolsáveis por parte 
dos hotéis, meios de transporte previstos, visitas acompanhadas e demais 
serviços; 
3 - Sublinham-se pela frequência com que ocorrem, os gastos com 
passagens aéreas, sujeitas a condições específicas que por esse motivo, 
não possam ser reembolsadas após emitidas. 

Responsabilidade 
A responsabilidade da agência organizadora das viagens constantes deste 
programa e emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida 
por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Allianz, 
com a apólice n.º 26928, no montante de Eur: € 249.398,95 e por uma 
caução no Banco Comercial Português de Eur: € 249.398,95, nos termos 
estabelecidos na legislação aplicável. 

Documentação 
1 - O cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua documentação 
pessoal ou familiar (bilhete de identidade, autorização para menores, 
passaportes, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente exigidos. 
A cédula pessoal não é documento válido para transpor as fronteiras 
portuguesas). A agência organizadora declina qualquer responsabilidade 
pela recusa da concessão de vistos ou a não permissão de entrada 
ao cliente em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as condições 
estabelecidas para a anulação da viagem, sendo ainda da conta do cliente 
todo e qualquer custo que tal situação acarretar. 
2 - Os clientes que sejam cidadãos estrangeiros devem possuir a 
documentação necessária (passaporte, visto, autorização de residência, 
etc…) para viajar ou transitar dentro da União Europeia em função da sua 
nacionalidade. Para as viagens totalmente ou parcialmente fora da União 
Europeia, poderão ser necessários vistos ou outra documentação especial. 
Consulte sempre a Embaixada ou Consulado.
Viagens na União Europeia:
Os clientes (independente da idade) que se desloquem dentro da 
União Europeia deverão ser possuidores do respectivo documento de 
identificação civil (passaporte; B.I, Cartão do Cidadão).
Para obtenção de assistência médica devem ser portadores do respectivo 
Cartão Europeu do Seguro de Doença.
Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação 
específica quanto à documentação necessária para realização de viagem 
junto das embaixadas / consulados dos países de Origem.
Viagens fora da União Europeia:
Os clientes (independente da idade) que se desloquem deverão ser 
possuidores do respectivo documento de identificação civil (passaporte) 
bem como do visto se necessário (obtenha tal informação junto da agência 
no momento da reserva).
Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação 
específica quanto à documentação necessária para realização de viagem 
junto das embaixadas / consulados dos países de Origem.

Mudanças
Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um 
cliente, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua 
inscrição para uma outra viagem ou para a mesma com partida em data 
diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa de alteração. 
Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de 
antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o cliente 
se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem 
a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica 
“desistências”.
Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados 
por motivos não imputáveis à agência (ex. ampliação das noites de 
estadia, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não 
corresponder aos publicados no folheto que motivou a contratação. 

Anulações do Programa pela Agência 
A agência reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada caso o 
número de participantes seja inferior ao mínimo exigido. Nestes casos, o 
cliente será informado por escrito do cancelamento no prazo de 10 dias. 

IVA 
Os preços mencionados neste programa reflectem já o Imposto de Valor 
Acrescentado. 

Notas 
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer 
outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes. 
As restantes condições especiais estarão incluídas no folheto de cada 
destino e viagem em concreto.
• As presentes condições gerais poderão ser complementadas por 
quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas 
partes.
• Os preços dos programas estão baseados na cotização média do dólar 
pelo que qualquer derivação relevante desta moeda poderá implicar uma 
revisão dos preços da viagem nos termos constantes da cláusula “alteração 
de preço”.
• Devido ás constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os 
preços praticados poderá haver alteração do suplemento de combustível 
inserido no preço nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”.
• As categorias dos hotéis e cruzeiros apresentados nesta brochura 
seguem as normas de qualidade do pais de acolhimento, podendo os 
mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos alheios 
à agência não seja possível manter ou confirmar a reserva existente, 
obrigando-se a agência a informar o cliente logo que de tal tenha 
conhecimento.

Validade 
Este programa é válido desde 1 de Abril 2012 a 31 de Março de 2013. Os 
preços que o acompanham são válidos de 1 de Abril a 31 de Outubro de 
2012, salvo indicações em contrário expressamente mencionadas em cada 
tabela de preços. 

Informações Gerais
Seguro Multiviagens 
Todas as nossas viagens incluem seguro de multiviagens. Peça informação 
detalhada sobre as condições deste seguro. 

Horas de Chegada e Partida 
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do 
respectivo país e de acordo com horários das companhias transportadoras 
à data de impressão deste programa pelo que estão sujeitas a alteração. 
Nas viagens realizadas total ou parcialmente em autocarro, as horas 
indicadas são aproximadas. Em todos os meios de transporte ressalvam-se 
os atrasos resultantes de razões técnicas ou outras relacionadas quer com 
os próprios meios de transporte, quer com as empresas transportadoras, 
quer motivados por causas naturais. 

Hotéis / Apartamentos
No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da 
responsabilidade do cliente a informação do número de pessoas (adultos 
+ crianças) que irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem 
mais pessoas que as reservadas, os apartamentos poderão recusar 
a entrada. Hotéis - Os preços apresentados são por pessoa e estão 
baseados na ocupação de quarto duplo. Nem todos os hotéis dispõem de 
quarto triplo, sendo por isso colocada num quarto duplo uma cama extra, 
podendo esta, não ser de idêntica qualidade e conforto. Quando se trata de 
quartos equipados com duas camas largas ou de casal considera-se que 
na maioria dos casos o triplo é constituído apenas por aquelas duas camas. 
A relação dos hotéis e apartamentos constantes do programa é indicativa 
assim como a sua categoria que respeita a critérios e classificações locais 
que por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.

Horário 
As horas de entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em 
função do primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo, 
os quartos podem ser utilizados a partir das 14h00 do dia de chegada 
e deverão ser deixados livres sobre as 12h00 do dia de saída. Nos 
apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17h00 do dia de 
chegada sendo que deverão ficar livres sobre as 10h00 do dia de saída. 
A entrega das chaves é feita dentro do horário normal de escritório na 
recepção em local a indicar. 

Refeições  
1 - Definições: 
a) PC (Pensão Completa) - inclui pequeno-almoço, almoço e jantar. As 
bebidas não estão incluídas; 
b) MP (Meia Pensão) - inclui pequeno-almoço e jantar. As bebidas não 
estão incluídas; 
c) APA - apenas Pequeno-Almoço 
2 - Nas viagens organizadas em regime de “pensão completa” ou “ de meia 
pensão” nunca estão incluídas nos preços as refeições que coincidam com 
as horas de voo, transporte de e para aeroportos ou de espera de ligações 
aéreas. 
3 - Os restaurantes “A la Carte” não estão incluídos no preço da viagem. 

Condições especiais para crianças
Dada a diversidade de condições aplicadas a crianças, dependendo da 
idade, do fornecedor de serviços e das datas de viagem, recomenda-se 
questionar sempre as condições especiais que porventura existam que, 
face a cada situação concreta, serão objecto de informação adquada.

Provedor do Cliente 
As Viagens Abreu S.A. aderiram ao Provedor do Cliente. 
As reclamações deverão ser apresentadas no prazo 
máximo de 20 dias úteis, após o fim da viagem, por 
escrito para a seguinte morada: Rua Duque de Palmela, 
2 - 1ºDtº., 1250-098 Lisboa, ou pelo 

email: provedor@provedorapavt.com. As agências estão vinculadas ao 
pontual cumprimento da decisão que venha a ser emitida por tal entidade. 
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7 dias por semana das 10h às 22h - 362 dias por ano

Informações sobre o seu agente

Porto
aeroporto francisco Sá carneiro  
Aerogare Partidas – Piso 3 [5 às 20 horas]

 226 050 880  maiawd@abreu.pt 

campus S. João 
Piso 0 - Loja 104 A

 225 072 840  campussjoao@abreu.pt  

dolce vita Porto 
Piso 1 - Loja 114

 225 081 300  dvporto@abreu.pt  

via catarina 
Piso 4 - Loja 4.13 A

 222 074 670  vcatarina@abreu.pt 

Lisboa
aeroporto de lisboa  
Terminal de Partidas, loja 19 [5 às 23 horas]

 218 411 090  aerolis@abreu.pt 

amoreiras Shopping center
Piso 1 - Loja 1047

 213 835 110  amoreiras@abreu.pt

armazéns do chiado  
Piso 4 - Loja 4.10 A

 213 261 330  chiado@abreu.pt

c. c. colombo 
Piso 0 - Loja 0.092

 217 106 230  colombo@abreu.pt

odivelas Parque  
Piso 2 - Loja 2027

 219 344 700  odivelas@abreu.pt

Saldanha 
Dolce Vita Monumental  Piso 0 - Loja 14

 213 587 610  saldanha@abreu.pt

vasco da Gama  
Piso 0 - Loja 0.024A

 211 156 500  vgama@abreu.pt

loures Shopping 
Piso 1 - Loja 1027

 211 155 610  louresshop@abreu.pt

Albufeira
algarve Shopping  
Piso 0 - Loja 0.109

 289 560 290  algarveshop@abreu.pt 

Almada
almada fórum 
Piso 1 - Loja 1.02

 212 508 250  foralmada@abreu.pt

Alfragide
c. c. alegro 
Piso 0 - Loja 041

 211 156 880  alegro@abreu.pt 

Amadora
dolce vita Tejo 
Piso 0 - Loja 59

 214 787 330  dvtejo@abreu.pt

Aveiro 
c. c. Glícinias 
Piso 0 - Loja 34A

 234 004 730  glicinias@abreu.pt 

Barreiro
fórum Barreiro  
Piso 1 - Loja 1.12

 212 064 650  barreiro@abreu.pt

Braga
Braga Parque  
Piso 1 -  Loja 114

 253 250 160  bragaparque@abreu.pt

Carregado
campera outlet Shopping
Piso 0 - Loja 0.43

 263 856 070  campera@abreu.pt 

Cascais
cascais Shopping 
Piso 0 - Loja 80

 214 604 260  cascaisshop@abreu.pt

Coimbra
fórum coimbra 
Piso 0 - Loja 0.42

 239 801 460  fcoimbra@abreu.pt

Covilhã
Serra Shopping  
Piso 0 - Loja 0.42

 275 002 240  serrashop@abreu.pt

Funchal
aeroporto da Madeira  
Piso 1 - Partidas, loja 1053 [07 às 21 horas]

 291 205 980  aeromadeira@abreu.pt

Guimarães
espaço Guimarães 
Piso 1 - Loja 1.78

 253 539 940  espacoguim@abreu.pt  

Maia
Maia Shopping  
Piso 1 - Loja 129

 220 045 350  maiashop@abreu.pt  

Matosinhos
Mar Shopping  
Piso 0 - Loja 0.105

 229 998 200  marshop@abreu.pt

Norte Shopping  
Piso 0 - loja 520

 229 574 250  norteshop@abreu.pt 

Montijo
fórum Montijo  
Piso 0 - Loja 011A

 211 155 600  fmontijo@abreu.pt

Oeiras
oeiras Parque  
Piso 2 - Loja 2007

 211 155 620  oeirasshop@abreu.pt

Seixal
rio Sul Shopping 
Piso 0 -  Loja 0.012

 212 276 200  riosul@abreu.pt

Sintra
fórum Sintra   
Piso 0 - Loja 0.76

 211 155 890  fsintra@abreu.pt

Vila Nova de Gaia
arrábida Shopping  
Piso 0 -  Loja 72

 223 746 740  arrabida@abreu.pt  
Gaia Shopping  
Piso 1 -  Loja  nº 56

 223 749 280  gaiashop@abreu.pt

Lojas de Horário aLargado
Todos os dias da semana


