
GRÉCIA, ROTA DE SÃO PAULO | 29 DE ABRIL A 6 DE MAIO 
 

ORGANIZADA PELO IEAC - GO 
Acompanhados pelo biblista Frei Herculano Alves 

ITINERÁRIO 
 

Dia 29/4 (Sáb.) - LISBOA / ATENAS / TESSALÓNICA  
Concentração no aeroporto de Lisboa, junto à Farmácia (Terminal 1), pelas 9h30 e assistência nas formalidades de 
embarque por um representante da EMVIAGEM. Partida às 11h50 em voo direto de carreira regular Aegean, com 
destino a Atenas. Chegada pelas 17h45, formalidades de transbordo e continuação em direção a Tessalónica pelas 
19h35. Chegada às 20h30 desembarque, recolha de bagagem e assistência por um representante da agência no 
destino.  Transporte para o hotel. Jantar e alojamento no hotel. 
 
Dia 30/4 (Dom.) - TESSALÓNICA / KAVALA / FILIPOS / TESSALÓNICA 
Após o pequeno almoço no hotel, partimos para visita desta cidade, com principal destaque para Igreja Bizantina de 
São Demétrio, Santa Sofia a imitação da Basílica com o mesmo nome em Istambul. A cidadela antiga, rodeada de 
muralhas construídas pelos turcos e que antigamente era um dos principais portos da Macedónia. A cidade foi 
evangelizada por São Paulo que dirigiu  aos seus habitantes o livro mais antigo de todo o Novo Testamento, a sua 
primeira carta. Almoço em restaurante.  De tarde viagem até Kavala, onde poderemos  visitar  as ruínas arqueológicas 
da antiga Amfipolis com o seu aqueduto, a Calçada Romana e o Museu, um dos mais importantes da Grécia. 
Continuação até Filipos, primeira cidade Europeia evangelizada por São Paulo. Visita da “Via Ignatia”, ruínas do local 
onde se supõe ter estado  encarcerado São Paulo. E do Teatro Romano. Regresso ao hotel ao final do dia. Jantar e  
alojamento no hotel. (Celebração da Eucaristia em hora e local a indicar) 
 
Dia 1/5 (Seg.) - TESSALÓNICA / VERIA / LARISSA / KALAMBAKA 
Após o pequeno almoço no hotel, saída em direção a Veria. Antiga Berea, uma cidade  situada numa planície ao pé da 
cadeia de Olimpo. Pelas suas terras passava a Via Ignatia, ponto de união entre Oriente e Ocidente. Aqui chegou São 
Paulo ida de Tessalónica. Existem interessantes restos de muitas igrejas antigas decoradas com frescos. Almoço e 
continuação em direção a Kalambaka, passando por Larissa, capital de Tesalia.  Jantar e alojamento no hotel. 
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DIA 2/5 (Ter.) - KALAMBACA / METEORA / DELFOS 
Continuação da nossa viagem em direção à zona de Meteora, situada no vale da Tessália, a leste das montanhas do 
Pindo, conhecida pelos seus Mosteiros e pela riqueza artística dos seus ícones. Almoço em restaurante local.  De 
tarde, partimos à descoberta desta cidade onde da base do vale se elevam enormes torrões rochosos de cor 
acinzentada, alguns dos quais atingem 300 metros de altura. Durante o séc. XIV, monges bizantinos construíram, no 
alto dessas torres naturais 24 mosteiros dos quais subsistem apenas 6 mosteiros, sendo o mais importante o Grande 
Meteoro. Visita de um destes mosteiros, considerados  pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade. 
Almoço e partida em direção a Delfos. Jantar e alojamento no hotel. 
 
DIA 3/5 (Qua.) - DELFOS / TEBAS / ATENAS 
Após o pequeno almoço, saída para visitar Delfos cuja história está ligada aos seus templos e ao celebre Oráculo de 
Apólo. Delfos, o mais antigo lugar sagrado e cidade que outrora foi considerada o centro do mundo. visitaremos o 
conjunto arqueológico de Delfos, com destaque para o Templo de Apolo, destinado ao culto a Apolo e o local onde 
eram proferidos os oráculos por Pitonisa, antiga sacerdotisa do Templo; o Teatro, local de concursos e apresentações 
de música e poesia associados aos jogos Píticos; o Estádio, um local rodeado por montanhas, onde terá o privilégio de 
disfrutar de um lugar de rara beleza; o Tesouro de Atenas, caminho que nos leva até ao templo; e o Museu de Delfos.  
Almoço  durante as visitas. Continuação para Atenas, passando em Tebas para fazer uma breve visita. Jantar e 
alojamento no hotel. 
 
DIA 4/5 (Qui.) - ATENAS 
Após o pequeno almoço, início da visita panorâmica da cidade, com destaque para o Estádio Olímpico, Palácio Real, 
Academia, Universidade, Templo de Zeus, Teatro Dionísio e o Bairro Histórico, a Plaka. Almoço durante as visitas. De 
tarde visita ao Museu Arqueológico. Jantar e alojamento no hotel. 
 
DIA 5/5 (Sex.) - ATENAS / CORINTO / MICENAS / EPIDAURO / ATENAS 
Pequeno almoço no hotel e saída para visita de dia inteiro. No percurso, destaque para o Canal de Corinto. 
Continuação ao longo da costa até chegar à antiga cidade de Corinto, onde faremos a visita à Acrópole e às Ruínas da 
cidade e onde recordaremos o Apóstolo São Paulo e as suas Cartas Continuação para Micenas, local onde 
recordaremos a cultura micénica e a sua importância no contexto da cultura grega. Deste lugar mítico, salientamos o 
Túmulo de Agamenon, o Palácio e a Porta dos Leões. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação da viagem 
para Epidauro com especial visita ao Teatro, famoso pela sua notável acústica e classificado como Património Mundial 
pela UNESCO. Também aqui visitaremos o Santuário de Esculápio, deus da medicina, importante na cultura grega. No 
final das visitas, regresso a Atenas. Jantar e alojamento no hotel.  (Celebração da Eucaristia em hora e local a indicar) 
 
DIA 6/5 (Sáb.) - ATENAS / LISBOA  
Pequeno almoço no hotel. De manhã, subida à Colina sagrada da Acrópole, onde se encontram ainda algumas 
edificações do mundo antigo, tais como: o Partenón, o Erecteu, o Propileu e o Templo da Atena Nike. Visitaremos 
também o seu museu arqueológico, o museu da Acrópole. Relembraremos ainda a passagem do Apóstolo Paulo por 
Atenas, durante a sua segunda viagem, onde pregou na Colina de Ares (Areópago). Almoço em restaurante local. Em 
hora a indicar localmente, saída em transporte privativo para o aeroporto e formalidades de embarque assistidas por 
um representante local. Partida em voo direto de carreira regular Aegean para Lisboa às 21h20. Chegada a Lisboa às 
23h45. Formalidades de desembarque e recolha de bagagens. 
 
Final da viagem e dos nossos serviços.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fim do Itinerário 

Inscrições até dia 29 de janeiro de 2023 | Lugares Limitados 
IEAC - GO | Contacto: 214060740 ou 926709690 | Email: geral@ieacgo.pt 



PREÇO E CONDIÇÕES PARTICULARES 
 
Mínimo de 35 participantes     .................................     1 950,00 €                                    
Suplemento para Quarto Individual     …………...…….         290,00 € 
 
SINALIZAÇÃO E PAGAMENTOS 
Para efetuar a sua inscrição deverá preencher o boletim de inscrição e efetuar o pagamento da sinalização, no valor de 500€ 
(quinhentos euros) por transferência bancária, para o IBAN PT50 0036 0071 9910 0105 6013 0 e (Montepio, Beneficiário IEACGO) 
enviar o comprovativo da transferência para o email: geral@ieacgo.pt indicando o(s) nome(s) do(s) participante(s) e a viagem em 
que se inscreve. 
 
Até 120 dias da viagem - sinalização    de  500€ (Quinhentos euros) 
Até   90 dias da viagem - pagamento de 600€ (Seiscentos euros) 
Até   60 dias da viagem - pagamento de 400€ (Quatrocentos euros) 
Até   30 dias da viagem - pagamento final (restante valor, de acordo com o número mínimo de participantes inscritos) 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
• Passagem aérea em voo de carreira regular, com direito ao transporte de uma bagagem de porão até 23kg e uma peça de 

bagagem de mão até 8 kg; 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (74,29€); 
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado; 
• Estadia em hotéis de primeira categoria, em quarto selecionado com banho ou duche privado; 
• Refeições (menu fixo) de acordo com o presente programa de viagem, incluindo água às refeições; 
• Guia acompanhante durante o circuito no destino; 
• Visitas acompanhadas por guia local, conforme o presente programa de viagem; 
• Seguro de assistência em viagem, com cobertura de cancelamento e interrupção da viagem, cancelamento por circunstâncias 

inevitáveis e excecionais + seguro proteção COVID; 
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
• Mochila EMVIAGEM. 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 
• Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gratificações a guias e motoristas, extras de carácter pessoal, 

bagageiros, despesas relacionadas com testes à COVID 19 e o que não esteja indicado no presente programa 
 
INSCRIÇÃO 
Todos os participantes deverão preencher o Boletim Inscrição disponibilizado pelo organizador da viagem ou enviar para o email 
t.religiosoecultural@emviagem.pt uma digitalização do documento de identificação a utilizar na viagem, autorizando o uso dos 
dados pessoais, que visam em exclusivo a sua utilização para a compra de serviços turísticos. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Para esta viagem é obrigatório apresentar o Cartão de Cidadão com uma validade durante todo o período da viagem.  
 
ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a variações, podendo sofrer aumentos à data da emissão dos bilhetes.  
 
CONSIDERAÇÕES 
• Por força da situação atual, as visitas previstas no presente programa poderão estar condicionadas à disponibilidade do espaço, 

sofrer alterações ou até mesmo canceladas sem aviso prévio. 
• Será disponibilizado através do organizador da viagem o programa, boletim de inscrição, condições gerais, apólice do seguro e a 

FIN pelo que, com a inscrição na viagem está implícito o conhecimento e aceitação das condições. 
• Ao viajar para um Estado-Membro da União Europeia, Islândia, Listenstaina, Noruega, Suíça e Reino Unido, saiba para que serve 

e como obter atempadamente o Cartão Europeu de Saúde - https://www.seg-social.pt/pedido-cartao-europeu-seguro-doenca 
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
Caso algum dos participantes queira desistir da viagem, pode fazê-lo até 90 dias antes da partida, sendo restituída a totalidade do 
montante entregue até ao momento. A menos de 90 dias, fica sujeito aos gastos que a anulação do contrato venha a dar lugar e 
ainda a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem contratada. Se não se confirmar o mínimo de participantes até 
à data de 90 dias antes da partida, reserva-se à agência o direito de cancelamento. 
 
 
 

Rua Capitão Ramires 5A 1000-084 LISBOA                                       visite-nos em 
        Contacto (suporte): 211 167 450                               religiosoecultural.emviagem.pt 
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