
Documentos Obrigatórios 

• Cartão do Cidadão ou Bilhete de Iden�dade (válido para a viagem). 
 

Serviços Incluídos 

• Transporte priva�vo Bragança /Aeroporto de Vigo e vice-versa; 
• Passagem aérea em voos regulares, com direito ao transporte de 20kg de bagagem; 
• Taxas de aeroporto, segurança e combus'vel (65,37€); 
• Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa; 
• Circuito em autocarro priva�vo de turismo com ar condicionado; 
• Estadia em hoteis de 4 estrelas em quarto com banho ou duche; 
• Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú fixo); 
• Excursões e visitas de acordo com o presente programa, orientadas pelo guia acompanhante a 

falar portugues ou espanhol, mediante disponibilidade;  

• Entradas pagas: Mosteiro Ossio Loukas|  Delfos -Complexo Arqueologico | 2 Mosteiros em 
Meteora | Filipos  | Museu Arqueologico Tessalónica |  Atenas -  Acropole e Museu da 
Acropole;  

• Gra�ficações a guias e motoristas; 
• Seguro de viagem; 
• Mochila de viagem GeoStar.   
 

Serviços não Incluídos 

• Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, bagageiros, entrada em museus e 
monumentos quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que 
não esteja devidamente especificado no presente programa. 

 
Alteração de Preços 

• Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços vigentes à data da 
impressão e para o mínimo de par�cipantes indicado, pelo que estão sujeitos à alteração que 
resulte de variações no custo de transportes, de direitos, impostos, taxas de aeroporto, segurança 
e combus'veis, ou da diminuição do numero de par�cipantes.  

 
Seguro de Saúde 

• Tratando-se de uma viagem por um país da EU deve ser pedido no CRSS ou na Loja do Cidadão o 
Cartão Europeu de Seguro de Doença. 

 

Data de Impressão | 12/JAN/2018 
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Quarto duplo (mínimo de 42 par�cipantes)             ............................................          1.385,00 € 
Quarto duplo (mínimo de 31 par�cipantes)          ............................................         1.420,00 € 

Quarto duplo (mínimo de 21 par�cipantes)          ............................................         1.590,00 € 

Suplemento para Quarto Individual                           ...........................................              190,00 € 

 

 

Data Limite de Inscrições:   06 DE ABRIL 2018 
 

Informações e inscrições  

CÚRIA DIOCESANA  
Rua Dr. Herculano da Conceição, 10 
5300-032 Bragança, Portugal 
Tlf.: + 351 273 329 182 
Tlm.: + 351 968 559 767 
E-mail: diocesebragancamiranda@gmail.com  

LUGARES  
LIMITADOS 
RESERVE JÁ  
O SEU LUGAR  
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Condições de viagem 

hIp://turismoreligioso.geostar.pt 

Preço por Pessoa 
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ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

 
1º Dia  - BRAGANÇA /MADRID / ATENAS 
Comparência na Paróquia em hora a indicar oportunamente. Transporte em autocarro 
ao  Aeroporto  de Madrid, onde devemos comparecer pelas 08h30 (hora espanhola). 
Formalidades de embarque e par�da em voo Iberia com des�no a  Atenas (previsto para as 
10h30). Chegada a Atenas pelas 15h00, assistência e transporte ao centro para visita ao 

interessante Museu da Acrópole de grande valor histórico e importante espólio. Do seu conteúdo, 
dis�nguem-se os achados  arqueológicos da Acrópole  e segmentos dos frisos do Parténon. No 
final, transporte ao  hotel,  distribuição dos quartos, jantar e alojamento.  
 

 

2º Dia  - ATENAS / DELFOS / KALAMBAKA 

Pequeno-almoço e saída em direção a Delfos, santuário fundado no 2º milénio a.C. O seu oráculo 

veio a ser o mais importante da Grécia Clássica, tendo-se man�do em funcionamento até ao 

século IV d.C. Almoço num restaurante local. Visita do conjunto arqueológico de Delfos, com 

destaque para o Templo de Apolo,  o Teatro, Estádio, Capelas dos Tesouros de Atenas e Esparta e a 

Praça do Mercado. No Museu, destaque para o Condutor de Carro de Bronze, da autoria de 

Sótades (Séc. IV a.C). Contemplação do ambiente maravilhoso que rodeia Delfos e suas paisagens. 

Con�nuação para Kalambaka, cidade situada próxima de Meteoras , e conhecida pelos seus 

mosteiros, construídos no topo das montanhas de Meteora, num conjunto de rara beleza, 

considerado pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade e riqueza ar's�ca dos seus 

ícones. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.  

3º Dia  - KALAMBAKA / VERIA/ TESSALÓNICA 

Pequeno almoço no hotel bem cedo e par�da à descoberta de Meteora. Da base do vale 
elevam-se enormes torrões rochosos, alguns dos quais a�ngem 300 metros de altura. 
Durante o séc. XIV, monges bizan�nos construíram, no alto dessas torres naturais precários 
mas inexpugnáveis mosteiros, que a�ngiram o número 24. Visitaremos dois mosteiros  dos 
cinco que subsistem ainda hoje. Seguimos em direção a Veria (Bereia), local marcado pela 
presença de São Paulo. Cidade situada a 78 km de Tessalónica, foi uma importante capital 
romana na famosa via Ignaciana que unia o Império de Ocidente com Constan�nopla. Aqui se 
refugiou São Paulo depois de ter que abandonar Tessalónica e nela prosseguiu a sua 
evangelização (Act.17, 10). Breve visita panorâmica e con�nuação para Tessalónica. Almoço 
no percurso. Chegada, jantar e alojamento no hotel. 

4º Dia -  TESSALÓNICA/ FILIPOS / KAVALA / TESSALÓNICA 

Pequeno almoço no hotel. Par�da Filipos, importante cidade da mesma época, centro de uma 

região então próspera pelo ouro e prata. Filipos, foi o local onde S. Paulo vivia, pregava e foi 

prisioneiro (Act. 16, 11-25). Nos Atos dos Apóstolos referencia o ba�stério de Lídia, negociante de 

púrpura. Este ba�smo é considerado o primeiro em terras europeias. Visita do conjunto 

arqueológico, onde poderemos ver a Acrópole, a Ágora, a Basílica e o Teatro. Seguimos para 

Kavala, an�ga Neápolis, de onde se destaca o anfiteatro e o seu bonito porto de mar, lugar onde  

 

S. Paulo, Timóteo e Silas desembarcaram nas costas da Trácia e foi porta de entrada de São Paulo 

na Europa, acompanhado por Silas e Timóteo. Almoço em restaurante local e regresso a 

Tessalónica. Jantar e alojamento no hotel. 
 

5º Dia  - TESSALÓNICA / ATENAS 

Pequeno-almoço no hotel e visita desta importante cidade. Foi a comunidade de Salónica que 

inspirou Paulo a escrever a carta aos Tessalonicenses (Act. 17,1). Visita à igreja de S. Demétrio, 

Museu Arqueológico, recordação de Filipe II “Pai de Alexandre Magno”, Rotunda de S. Jorge 

com os seus magníficos mosaicos e que, segundo a tradição, foram construídos em locais onde S. 

Paulo pregou. Saída de regresso a Atenas. Almoço durante o percurso. Chegada a Atenas ao fim 

da tarde.  Jantar e alojamento no Hotel.  
 

6º Dia  - ATENAS /MADRID/ BRAGANÇA 

Pequeno almoço no hotel e saída para a visita da cidade an�ga e moderna de Atenas: o 
Estádio Olímpico, o Palácio Real, a Academia, a Universidade, a Biblioteca Nacional, o 
Parlamento, o Templo de Zeus e o Teatro Dionisios. No sopé da Acrópole podemos, ainda, 
ver o local onde se encontrava o Areópago, onde S. Paulo teve aquele eloquente discurso, 
ao anunciar ao povo ateniense, a “Boa Nova”, tendo sido conver�do o areopagista Dionísio, 
mais tarde padroeiro da cidade. De seguida, subida à grandiosa “Acrópole” -  ex-líbris” de 
Atenas. A maior parte do que resta desta magnífica arquitetura foi construída durante a 
Idade de Ouro do século V a.C., sobre o domínio polí�co de Péricles. Essas construções 
incluem;  o Partenon, os Propileus, o Templo de Atena Nike  e o Eréc�on. Do cimo da 
Acrópole podemos observar, o Teatro de Dionísio (Séculos V e VI  A.C.) e os Templos de 
Teseu e do Olimpo. No final, transporte de imediato para o Aeroporto. Formalidades de 
embarque e par�da em voo Iberia (previsto para as 15h45) com des�no a Madrid. Chegada 
ao aeroporto Madrid-Barajas pelas 18h40 (hora espanhola), formalidades de desembarque 
e con�nuação em autocarro de turismo em direção ao local de par�da. 

 

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

Os voos da IBERIA  (IB) NÃO incluem serviço de refeições para grupos (disponível para 

venda a bordo).  
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