
 

 

CIRCUITOS EUROPEUS REGULARES 

ATENAS E ROMA 
 

Dia 1 – ATHENAS 
 

Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá de tarde 
informação para o início do seu roteiro, ou através dos cartazes informativos 

localizados na recepção do hotel. 
 

 

Dia 2 - ATHENAS 
 

Faremos uma visita panorâmica à cidade de Atenas; conheceremos o Palácio 
Presidencial, o estádio Panatenaico onde se celebraram os primeiros jogos 

olímpicos modernos, a biblioteca nacional, as movimentadas praças do centro, 
os novos bairros surgidos com as olimpíadas de 2004 e a Acrópolis (entrada 
não incluída). À noite faremos um translado à região de PLAKA, local repleto 

de pequenas tabernas gregas onde você também poderá desfrutar do rico 
folclore deste país. 

 

 

 



 

 

 

Dia 3 – ATHENAS – CORINTO – MICENAS – TRIPOLI - OLYMPIA  
 

Sairemos de manhã para a região do Peloponeso. Faremos uma parada no 
CANAL DE CORINTO. Depois disso ingresso incluido na imensa fortaleza de 

ACROCORINTO. Na parte mais alta do assentamento descansam os alicerces 
do Templo de Afrodite. Continuaremos rumo a MICENAS, colossal cidadela do 

século XVIII A.C., berço da primeira civilização europeia (ingresso incluido). 
Pararemos em TRÍPOLI, capital provincial em uma região produtora de 

excelentes vinhos. No meio da tarde continuaremos rumo a OLÍMPIA. Jantar 
incluído. 

 
 

 

 

Dia 4 – OLIMPIA – BARCO PATRAS - ANCONA 
 

Com guia local visitaremos OLÍMPIA, você poderá conhecer o recinto 
arqueológico (ingresso incluído) que foi berço dos Jogos Olímpicos na 
antiguidade. Posteriormente, atravessaremos o montanhoso interior do 

Peloponeso. Continuaremos rumo a PATRAS, ingresso incluído para visitar seu 
potente castelo construído no século VI, logo depois, tempo para almoçar. Às 
17h30 (o horário pode variar) embarcaremos em um moderno ferry-boat, suas 

condições são as de um cruzeiro. A embarcação segue pela costa grega 
passando junto às ilhas de Ítaca e Cefalônia e faz parada em Igumenitsa. 

Alojamento em camarotes duplos com banheiro. Café da manhã não incluído 
no ferry-boat. Notas: Em ocasiões, por razões climáticas, revisão da 
embarcação ou modificação de horários, greves, ferry-boat completo 

poderíamos tomar um ferry-boat diferente a partir de Igumenitsa ou então fazer 
a viagem para Roma de avião. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

Dia 5 – BARCO PATRAS – ANCONA - ROMA 
 

Manhã descansando a bordo em nossa travessia pelo mar Adriático. Chegada 
a Ancona prevista para as 14h00, desembarque, continuaremos para LORETO, 

tempo para conhecer o Santuário da Santa Casa de Loreto, casa da Virgem 
Maria, e percorrer seu belo centro medieval. Posteriormente, atravessaremos 
os Apeninos entre belas paisagens na região dos Abruzzos. ROMA - Chegada 

prevista para o final do dia. 
 
 
 

 

Dia 6 – ROMA 

 
Faremos uma visita panorâmica durante a qual você receberá uma introdução 
sobre a cidade eterna. Finalizaremos em SÃO PEDRO DO VATICANO. Você 

poderá conhecer a basílica e os museus. À noite faremos um translado ao 
Trastévere, um animado bairro da cidade conhecido por seus típicos e 

pequenos restaurantes. 
 



 

 

 

Dia 7 - ROMA 
 

Dia livre. Hoje, lhe proporemos fazer uma excursão opcional às cidades de 
Nápoles, Capri e Pompeia. 

 

 

Dia 8 - ROMA 
 

Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 
 

 

 

 

 



 

 

O Preço Inclui 

Circuito em ônibus guia falando espanhol e português, 

Café da manhã tipo buffet e maleteiro, (1 bagagem por pessoa) nos 

hotéis com este serviço. 

Inclui traslado de chegada e saída. 

Visita Panorâmica em: ATENAS, Olímpia, ROMA 

Traslado noturno: bairro de Plaka em Atenas em ATENAS, Trastevere 

em Roma 

Entradas: Fortaleza de Acrocorinto em CORINTO, Micenas em 

MICENAS, Sitio arqueológico de Olímpia, Castelho de Patras em 

Olímpia 

Ferry: Patras (GR)/ Ancona (IT) em BARCO PATRAS - ANCONA 

1 Jantar incluido em: OLIMPIA. 

 

VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO, A PARTIR DE: 

 

EUR 1.280,00 

 

 

DATAS DE SAÍDA 

Abr.20: 15, 22, 29 

Mai.20: 06, 13, 20, 27 

Jun.20: 03, 10, 17, 24 

Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29 

Ago.20: 05, 12, 19, 26 

Set.20: 02, 09, 16, 23, 30 

Out.20: 07, 14, 21, 28 

Nov.20: 04, 11, 25 

Dez.20: 16, 30 

Jan.21: 06, 20 

Fev.21: 03, 10, 24 

Mar.21: 10, 24 

 



 

 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados. O Período da viagem é em baixa temporada! Consulte período 

de baixa temporada. 

 


