Excursão a Atenas, Plaka e Acrópole

Itinerário
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À chegada do seu navio de cruzeiro, o guia estará à sua espera no porto, identificado com o cartaz
Shore2Shore.
A partir do porto faremos o passeio panorâmico passando pela aldeia de Lavrio, uma aldeia costeira a
60 km a sudeste de Atenas, que é o porto dos ferries até às ilhas Kea e Kythnos e dos catamarãs de
alta estação até às Cíclades Ocidentais. Tem um grande passado industrial, desde a extração de prata
na antiguidade até aos trabalhos mineiros de extração a vapor do final do século XIX.
Seguiremos para Atenas através da grande autoestrada Attiki Odos, uma artéria principal que
atravessa toda a cidade e entra no centro de Atenas.
Chegando a Atenas, continuaremos a nossa viagem panorâmica passando pela avenida Vasileos
Sofias, que está alinhada com edifícios neoclássicos e abriga embaixadas, museus e ministérios
públicos. Veremos a Praça da Constituição em frente ao Palácio onde se encontra o Monumento ao
Soldado Desconhecido e onde dois soldados estão permanentemente de guarda.
Depois passaremos a famosa trilogia neoclássica; a Universidade, a Academia e a Biblioteca.
Continuaremos de autocarro até ao Olimpeu (o templo de Zeus Olímpico) datado do século VI a.C.,
um dos maiores templos do estilo coríntio, e ao Zapião, que se encontra no interior do Jardim
Nacional. Veremos o Arco de Adriano (século II d.C.) que dividiu a cidade antiga da cidade romana de
Adriano, a estátua de Lord Byron, onde veremos o Palácio Presidencial construído por Otto I da
Baviera e que hoje é a sede do Parlamento.
Em Atenas, berço da civilização europeia durante vinte e cinco séculos, a vista panorâmica da cidade
é dominada pela rocha da Acrópole. Subiremos para visitar (taxa de entrada a ser paga no local) e
admiraremos os principais edifícios de que é composto: o Propylaea, o Templo de Athena Nike, o
Erechtheion e o magnífico Parthenon.
Antes de regressar ao porto de Lavrio, podemos visitar a zona antiga de Atenas chamada Plaka,
onde teremos tempo livre (dependendo da estadia do navio no porto) para ir às compras, provar a
gastronomia grega, ou visitar o Templo de Zeus e o primeiro teatro da civilização europeia, o Teatro
de
Dionísio,
com
o
mesmo
bilhete
da
entrada
na
Acrópole.
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O Novo Museu da Acrópole está localizado a 300 metros da Acrópole e pode ser visitado ao seu
gosto (taxas de entrada a serem pagas no local).
De regresso ao porto de Lavrio atravessaremos a avenida Vasileos Konstantinou onde o Estádio
Panathinaikos, também conhecido como Kalimarmaros, foi promovido por Lycurgus no século IV
a.C. e reconstruído em 1896 de acordo com o seu plano original. É aqui que a Chama Olímpica é
transportada de quatro em quatro anos.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS
PREÇO POR PESSOA: DESDE 26,00 €
(INCLUINDO ASSISTÊNCIA NO PORTO E NO AUTOCARRO, TRANSPORTE E GUIA).
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA DISPONÍVEIS ATÉ 8 HORAS, DEPENDENDO DO TEMPO QUE
O NAVIO PERMANEÇA NO PORTO.
O TEMPO DE PERMANÊNCIA, INCLUI TEMPO LIVRE APROXIMADAMENTE 30-45 MIN. QUE
PODE DESFRUTAR NO FINAL DA EXCURSÃO.
NOTA IMPORTANTE: A ordem dos locais a visitar podem variar sem aviso prévio e em função de
algumas circunstâncias: hora de chegada do navio, cronograma dos locais de interesse a visitar, etc.
SUPLEMENTOS A PAGAR NO LOCAL
Entrada na ACRÓPOLE:
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Auriculares obrigatórios 2,50 € por pessoa para todos os visitantes maiores de 24 meses - MEDIDA
ANTICOVID
Entrada SEM FILA (Skip the Line):
Adulto desde 20,00 € por pessoa
Taxa reduzida de 10,00 €, apenas para:
maiores >65 anos cidadãos comunitários
Será necessário apresentar um documento de identificação válido para fazer prova da idade
Grátis para:
menores de 25 anos apenas para cidadãos comunitários
menores <5 anos cidadãos não comunitários
Pessoas com incapacidade comprovada mais de 67% com um acompanhante.
É da responsabilidade do cliente levar em mãos a documentação que comprove a sua condição, a
fim de beneficiar de possíveis descontos na taxa de entrada. A aceitação ou não desta
documentação dependerá do monumento e não da nossa empresa, uma vez que não se trata de
uma verificação feita antes da reserva.
1/11 a 31/03, a taxa reduzida aplica-se a todos.
DEVE PREPARAR A QUANTIA EXATA A PAGAR UMA VEZ QUE O GUIA NÃO DISPÕE DE
TROCO
Em caso de dúvida consulte: http://odysseus.culture.gr/h/3/eh355.jsp?obj_id=2384
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OBSERVAÇÕES
Idiomas

* Espanhol (garantido), Português/Brasileiro (sob disponibilidade):
Nível Fácil/Panorâmico/Cultural.
É favor notar que não é possível entrar na Acrópole com carrinhos de bebé. Para os passageiros que
transportam bebés, recomendamos a utilização de mochilas.
Informamos todos os passageiros com mobilidade reduzida ou dificuldades de locomoção que o terreno
da Acrópole é irregular, o ritmo do passeio é bastante leve, mas não é adequado para cadeiras de rodas
ou carrinhos de bebé.
É aconselhável o uso de calçado confortável.

Informação do desembarque
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O guia estará à sua espera com o cartaz da Shore2Shore, na área de partida do terminal.
NECESSÁRIO TER A PONTUALIDADE MÁXIMA: Em Atenas o tempo que os autocarros podem
permanecer nas instalações é muito curto. Uma vez que tal é determinado pela autoridade portuária,
não podemos exceder o tempo que nos será concedido para ficar estacionados.

GlobalSea, Lda com RNAVT 3445 - shore2shore.pt / shore2shore.com.br

Pág. 3

