GRÉCIA
TERRA DOS DEUSES, PÁTRIA DOS HERÓIS
Com
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Álvaro Figueiredo

A Grécia antiga é vista no imaginário europeu como um mundo passado de
01.05.2019
deuses e pátria de heróis, cantados por Homero nos seus dois grandes poemas
épicos sobre a Guerra de Troia. Desde o século XVIII que viajantes europeus aqui
10.05.2019
veem em busca desse mundo lendário, da terra onde nasceram os próprios
deuses e viveram tão celebrados heróis como Agamémnon e Ulisses. A grande
influência da antiga Grécia na civilização ocidental, e em conceitos de cidadania,
democracia e governação, resulta também do enorme fascínio que os romanos
tinham pela cultura grega, como testemunha o poeta Horácio na frase Graecia capta ferum
victorem cepit, assegurando assim a sobrevivência e a passagem dessa memória até aos
nossos dias. O seu passado é alvo de investigação arqueológica e histórica há mais de 200
anos, por famosos e controversos investigadores que deixaram também a marca da sua
personalidade no registo histórico desse mundo antigo, como Heinrich Schliemann cuja casa
em Aternas teremos oportunidade de vistar.
Neste périplo pela terra dos deuses, pátria dos heróis, teremos oportunidade de explorar
alguns dos seus mais importantes sítios arqueológicos, classificados pela UNESCO como
Património da Humanidade, e museus cujo acervo constitui hoje das mais importantes e
únicas coleções de arte em todo o mundo, cobrindo a história da Grécia desde as civilizações
Minoica e Micénica da Idade do Bronze, aos períodos Arcaico e Clássico, Helenístico e Romano.
Teremos ainda oportunidade de admirar a devoção espiritual bizantina na arquitetura e na
arte dos mosteiros em Hosios Loukas e em Meteora classificados Património da Humanidade
pela Unesco.
Esta viagem pela Grécia e pela sua história é também uma viagem ao encontro do nosso
passado, num país com uma rica herança histórico-cultural que também é nossa, por
paisagens dramáticas e de uma enorme beleza natural, onde o mar, azul e límpido, se encontra
quase sempre presente.
1º dia – 1 de maio (4ª feira) – Lisboa | Atenas
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque num voo com destino a Atenas.
Chegada, transfere para o Hotel Divani Palace Acropolis 5***** (ou similar) e alojamento.
2º dia – 2 de maio (5ª feira) – Atenas
Dia de visitas em Atenas, começando pela Acrópole, classificada pela UNESCO como Património
da Humanidade, com o Partenon, construído entre 447–438 a.C. e dedicado a Athena Parthenos,
protectora da cidade, a Propylaia e o Templo de Athena Nike e o Erechtheion; continuamos para
o Teatro de Dionísio, e o novo Museu da Acrópole onde se encontram expostos elementos
escultóricos provenientes da Acrópole, incluindo trabalho do célebre Fidias. Almoço num
restaurante local, seguido de visita à Ágora, o antigo centro cívico da cidade, e ao Templo de
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Hefaestos, contruído entre 449-415 a.C., em estilo Dórico e em excelente estado de conservação.
Tempo livre no bairro da Plaka, o centro histórico da cidade. Jantar livre e alojamento no hotel.
3º dia – 3 de maio (6ª feira) – Atenas | Micenas | Epidauro | Napflio
Partida de Atenas em direcção ao Peloponeso visitando durante o percurso as extensas ruínas
de Corinto, uma das mais importantes cidades-estado da Grécia antiga situado no Istmo de
Corinto, e o seu museu arqueológico. Continuação para Micenas, a cidade de Agamémnon, com
as suas associações à Guerra de Troia e ao período da Idade do Bronze grega. Investigada
inicialmente por Heinrich Schliemann no século XIX, o sítio encontra-se hoje classificado pela
UNESCO como Património da Humanidade, possuindo um dos mais bem preservados túmulos
de tipo tólos conhecido como o Tesouro de Atreu, e a famosa Porta dos Leões que dava acesso
à acrópole da cidade. Chegada a Epidauro, também classificado Património da Humanidade pela
UNESCO, e visita a este grande centro do culto de Asklepio, filho de Apollo e protetor dos
médicos e da sua arte. Jantar e alojamento no Hotel Amália em Napflio 4****ou similar.
4º dia – 4 de maio (Sábado) – Napflio | Tiryns | Arcadia | Bassae | Olympia
Partida para Tiryns outra das cidades gregas da Idade do Bronze associada ao mundo dos heróis
da Guerra de Troia e de Homero, e classificada pela UNESCO como Património da Humanidade.
Visita ao sítio, incluindo a cidadela com as suas monumentais muralhas ciclópicas. Continuamos
depois em direção a Olympia, atravessando o Peloponeso pelo paradisíaco planalto da Arcádia.
Visita durante o percurso ao impressionante e bem preservado templo em estilo Dórico de Apollo
Epikourios, no topo de uma montanha em Bassae e classificado pela UNESCO como Património da
Humanidade. Jantar e alojamento em Olympia no Hotel Amalia 4**** ou similar.
5º dia – 5 de maio (Domingo) – Olympia | Delfos
Visita ao sítio de Olympia, classificado Património da Humanidade pela UNESCO, local do santuário
principal do culto de Zeus e centro do grande festival Pan-Helénico quadrienal das Olimpíadas
dedicadas a Zeus. Depois de visitarmos o excelente museu arqueológico, continuamos para Delfos,
via Nafpaktos, para estadia de duas noites em Delfos no Hotel Amalia 4****ou similar. Jantar e
alojamento no hotel.
6º dia – 6 de maio (2ª feira) – Delfos
Dia em Delfos, situado nas encostas do Monte Parnassos e classificado pela UNESCO como
Património da Humanidade. Local do famoso e próspero santuário de Apollo Pythio, o seu oráculo
atraía peregrinos de todo o mundo grego. Visita ao sítio, incluindo o santuário de Apollo, teatro e
tesouro ateniense, o santuário de Athena e o museu arqueológico. Templo livre para disfrutar das
ruínas arqueológicas e da beleza natural do vale onde este sítio se encontra implantado. Almoço
num restaurante local e resto de tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.
7º dia – 7 de maio (3ª feira) – Delfos | Hosios Loukas | Atenas
Visita ao mosteiro bizantino de Hosios Loukas, classificado pela UNESCO como Património da
Humanidade. Localizado num belo e remoto vale, os edifícios do mosteiro remontam ao período
Medieval e a sua decoração, em mosaico de tradição bizantina, em excelente estado de
conservação. Continuamos para Atenas. Jantar livre e alojamento no Hotel Divani Palace Acropolis
5***** ou similar.
8º dia – 8 de maio (4ª feira) -- Atenas
Dia de visitas em Atenas, incluindo o Museu Numismático de Atenas, localizado num edifício
que foi residência do famoso arqueólogo alemão Heinrich Schliemann, o antigo cemitério do
Kerameikos e o Museu Arqueológico do Kerameikos, e a magnífica colecção do Museu
Nacional de Arqueologia. Passeio pela Plaka, no centro histórico da cidade. Jantar livre e
alojamento.
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9º dia – 9 de maio (5ª feira) – Atenas
Saída para visita ao Templo de Poseidon em Cabo Sounion, na extremidade sul da Península da
Ática onde, segunda a lenda, o rei Aegeu de Atenas se lançou ao mar, dando-lhe assim o seu nome.
Com o seu templo implantado nesta impressionante posição, num promontório sagrado rodeado
pelo mar, Poseidon protegia os navegantes, sendo visível a todos os navios que dobravam o cabo.
Almoço num restaurante à beira mar, seguido de tempo livre em Atenas. Jantar livre e alojamento
no hotel.
10º dia – 10 de maio (6ª feira) – Atenas | Lisboa
Transfere para o aeroporto para formalidades de embarque em voo com destino a Lisboa.
Fim da viagem

PREÇO POR PESSOA (mínimo de 12 participantes)
Quarto duplo
2.660€
Suplemento quarto individual

550€

O PREÇO INCLUI
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Acompanhamento
especializado
pelo
Arqueólogo Álvaro Figueiredo durante toda a
viagem;
Acompanhamento de um responsável Novas
Fronteiras Viagens durante toda a viagem;
Passagem aérea em classe económica para os
percursos Lisboa / Frankfurt / Atenas / Zurique
/ Lisboa - em voo regular Lufthansa / Swiss com
direito a 1 peça de bagagem de porão de 23kg;
Circuito em autocarro de turismo com guias
acompanhantes em inglês durante todo o
circuito;
9 noites de alojamento nos hotéis
mencionados ou similares;
Todas as visitas mencionadas no programa;
Refeições conforme programa (8 almoços e 4
jantares);
Entradas nos monumentos a visitar e
mencionados no itinerário;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
no montante de 179,63€ (à data de 27/7/2018
– a reconfirmar e atualizar na altura da
emissão da documentação);
Todos os impostos aplicáveis;
Seguro de viagem Multiviagens VIP;

Nota: Álvaro Figueiredo não aderiu ao novo acordo

ortográfico.

O PREÇO NÃO INCLUI





Bebidas às refeições;
Gratificações a guias;
Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
Despesas de carácter particular designados
como extras.

NOVAS FRONTEIRAS
Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

