
 

 

BALCÃS E GRÉCIA 

A magia desconhecida de Albânia e Macedônia e a história viva na Grécia 

Maio de 2021 – 14 dias 

 

15/05 (SAB) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / ROMA 

Embarque em Porto Alegre em voo com destino a Roma. Conexão em São Paulo. 

 

16/05 (DOM) – ROMA / TIRANA 

Chegada em Roma no início da manhã. Conexão para Tirana. Chegada, recepção e traslado para o 

hotel. Hospedagem e jantar.  

  
17/05 (SEG) – TIRANA  / KRUJA / TIRANA 
Café da manhã. Tirana é a capital e maior cidade da Albânia. Em nosso city tour passaremos pela 
Praça Skanderbeg; o Teatro Nacional; o Museu Histórico; o Palácio Cultural, a Mesquita Et’hem 
Bey, construída entre 1798 e 1812; a torre do relógio, e a curiosa “Pirâmide”, construída em 1988 
como um museu durante o período do ditador Enver Hoxha. Almoço. Após, seguiremos para Krüje, 
a apenas 32km de Tirana. No século XV, o herói nacional Skanderbeg, fez da cidade um bastião de 
resistência contra os Otomanos. Visitaremos o Museu Gjergj Kastriot, situado dentro das muralhas 
do castelo e o tradicional mercado, que faz a alegria dos turistas que podem encontrar produtos 
artesanais, bordados, tapetes e antiguidades. Retorno ao hotel em Tirana, e jantar.  
 
18/05 (TER)  - TIRANA/ ST NAUM/OHRID  
Café da manhã.  Seguiremos em direção ao Monastério de São Naum, fundado por este que 
chegou a região em missão evangelizadora. Localizado no alto de um rochedo, tem uma vista sob o 
lago  espetacular. O monastério e a igreja, sofreram várias transformações, mas as colunas em 
mármore com mil anos e algumas inscrições ainda indecifráveis, fazem deste lugar uma visão 
singular. Almoço. À continuação e após trâmites de fronteira, prosseguiremos em direção a Ohrid, 
situada  às margens do Lago Ohrid, um dos mais profundos e antigos do mundo. Chegada e 
hospedagem no Hotel. Jantar. 
 
19/05 (QUA) – OHRID/ SKOPJE  
Café da manhã. Ohrid é patrimônio cultural, natural e histórico da humanidade desde 1980. 
Caminharemos apreciando seu centro histórico e veremos entre outras atrações a imponente 
Igreja de Santa Sofia, cujo interior abriga belíssimos afrescos bizantinos e o Teatro Antigo, 
encontrado após longas escavações. No alto de um rochedo, avistaremos a Fortaleza de Samuil 
dominando a linda paisagem. Caminhar e observar a arquitetura residencial tardia-otomana, é 
uma viagem no tempo. No final do dia, chegada em Skopjie. Hospedagem no hotel e jantar.  
 
20/05 (QUI)  -  SKOPJE/ MATKA/ SKOPJE  
Café da manhã.  Às margens do rio Vardar, Skopje é o centro político, cultural e econômico do país. 
Habitada desde o ano 4000 a.C., no período romano era chamada de Scupi. Aqui estiveram além 
do império romano, o bizantino, o otomano e fez parte da antiga Iugoslávia. Apesar das 



 

 

destruições, não apenas pelos homens, mas também pela força da natureza, como o terremoto de 
1963, a cidade se reergueu e hoje apresenta uma certa modernidade. Uma cidade onde cristãos e 
muçulmanos dividem os mesmos espaços. Durante nossa visita veremos: a Ponte de Pedra, do 
século XV; a pontes Eye e Art, adornadas por mais de 60 estátuas de bronze; o monumento 
Alexandre, o grande; a Fortaleza; a Casa Memorial de Madre Teresa, nascida em Skopje em 1910, e 
o antigo Baazar, local de muito movimento, com muitas lojas, artesãos, cafés e restaurantes. 
Almoço. À tarde seguiremos para Matka, nos arredores de Skopje. É um dos paraísos naturais da 
Macedônia. É um desfiladeiro que ocupa uma área de 5000 hectares. As formações rochosas, em 
contraste com a cor da água, fazem deste local um dos mais belos da Europa. Passeio de barco no 
Rio Treska. Retorno a Skopje e jantar no hotel.  
 
21/05 (SEX) –  SKOPJE/ TESSALÔNICA 
Café da manhã. Saída em direção à Grécia, após trâmites na fronteira, prosseguimento para 
Thessalônica, capital da Grécia do Norte. City tour por esta cidade multicultural, onde civilizações 
gregas, judias, turcas e eslavas conviveram harmoniosamente. No ano 305 d.C., foi sede de César e 
Augusto Galerio, o qual a embelezou com magníficas edificações. Veremos a cidade antiga, a igreja 
bizantina de Agios Dimitrios, o arco de Galério, a Rotunda e o museu arqueológico antes de 
terminar no dinâmico centro da cidade. Hospedagem no hotel e jantar.  
 
22/05 (SAB) – TESSALÔNICA / VERGINA/ KALAMBAKA  
Café da manhã. Partida rumo a Kalambaka. Parada na pequena vila de Vergina para visitar os 
impressionantes túmulos dos reis de Macedônia, com destaque para o túmulo do Rei Filipe II, pai 
do Alexandre o Grande, que foi assassinado no ano 336 a.C. Estes túmulos foram descobertos 
somente em 1977 e os objetos e pinturas encontrados são de altíssima qualidade e de grande 
importância histórica. Hoje, todos os objetos encontrados estão em exposição no museu, que se 
encontra ao lado dos túmulos. Almoço. Após a visita, seguiremos pela rodovia até a cidade de 
Kalambaka. Hospedagem no Hotel e jantar. 
 
23/05 (DOM) – KALAMBAKA 
Café da manhã. Muitas vezes a beleza nasce da necessidade. Em nossa visita de hoje, veremos 
como esta frase é um exemplo perfeito. A visão dos monastérios construídos sobre as rochas 
sinuosas de Meteora, que em grego significa “Suspensos no ar”, é impressionante. Tombados pela 
Unesco como Patrimônio da Humanidade, foram construídos no século XIII, quando os turcos 
invadiram a Grécia, e obrigaram os sacerdotes ortodoxos a se refugiarem nos altos dos rochedos, 
cujos caminhos de acesso, somente eles conheciam. Atualmente, quatro deles ainda são 
habitados. Após a visita, retorno ao hotel. Jantar.  
 
24/05 (SEG)  - KALAMBAKA/ DELFOS  
Café da manhã. Saída em direção a um dos sítios arqueológicos mais interessantes na Grécia. O 
oráculo de Delfos, fundado por volta de 750 a.C. e dedicado ao deus Apolo. Foi um dos mais 
famosos e influentes oráculos da Antiguidade, atraindo inclusive reis e soberanos de regiões 
vizinhas. Está localizado nas encostas do Monte Parnaso, em uma paisagem de beleza majestosa e 
inigualável. As sacerdotisas (Pitonisas) de Apolo transmitiam as profecias em transes, que eram 
consideradas verdades absolutas. Em seguida, hospedagem no hotel e jantar.  
  



 

 

25/05 (TER) – DELFOS/ ARACHOVA/ ATENAS  
Café da manhã. Saída em direção a Atenas, visitaremos durante nosso trajeto, a aldeia 
montanhosa de Arachova, o destino de inverno mais cosmopolita da Grécia. Aninhada no Monte 
Parnaso, a 973 metros de altitude, proporciona vistas deslumbrantes das montanhas ao seu redor. 
É um charmoso centro de esqui, um destino de inverno principal para os atenienses. Tempo livre 
para desfrutar de suas charmosas ruas estreitas, com belas casas de pedra e fontes, que a tornam 
um lugar aconchegante. Prosseguimento para Atenas. Chegada e hospedagem no Hotel na região 
de Plaka. Este bairro é cheio de opções maravilhosas de restaurantes, por isso, em Atenas você 
poderá desfrutar de uma destas inúmeras possibilidades de provar a culinária grega. 
 
26/05 (QUA)  - ATENAS 
Café da manhã. Iniciamos nosso city tour, mostrando o contraste entre a cidade capital da Antiga 
Grécia e a cidade moderna, visitando a majestosa Acrópole e seu notável conjunto de 
monumentos, com destaque para o Parthenon. Seguiremos pela parte baixa passando o Templo de 
Zeus, o Arco de Adriano, o Parlamento, o Túmulo do soldado desconhecido, o Palácio Real e o 
Estádio Olímpico onde foram realizadas as primeiras Olimpíadas dos tempos modernos. Almoço. À 
tarde visita ao Museu Arqueológico. Mais uma possibilidade de aproveitar a região do hotel e 
jantar em um restaurante local à sua escolha.  
 
27/05 (QUI)  - ATENAS (Cruzeiro de dia inteiro) 
Café da manhã. Traslado para o porto e realização do cruzeiro de dia inteiro, visitando as 
espetaculares ilhas de Hydra, Poros e Egina. Você terá oportunidade de conhecer as tradicionais 
paisagens gregas com casinhas brancas e ruelas de pedras, além do mar cristalino. O passeio inclui 
o almoço a bordo do navio. No final do dia, retorno a Atenas e jantar no hotel.  
 
28/05 (SEX) – ATENAS / BRASIL 
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado para o aeroporto e embarque em voo para o Brasil. 
Companhia aérea e conexões a definir. 
 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

   

Valor da passagem aérea + taxas embarque U$ 1.495,00 (Dólares) 

Valor parte terrestre em apto duplo  € 2.680,00 (Euros) 
Suplemento para apartamento individual:  € 800,00  

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto) 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

 Passagem aérea dede Porto Alegre em classe econômica com a Alitalia 
 Taxas de embarque nos aeroportos 
 Despacho de 01 mala de até 23kg por pessoa 
 Hotéis de categoria turística superior (3 e 4 estrelas) 
 Café da manhã diariamente 
 10 jantares indicados no roteiro 
 06 almoços indicados no roteiro 
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 
 Passeios conforme mencionados no programa 
 Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 
 Ingressos para as atrações visitadas 
 Guias em português/espanhol em todo o roteiro 
 Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-

documentos, etc 
 Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares 

 

- Passaporte 
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas 
- Passeios opcionais 

 

Condições de pagamento e inscrições: 
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de € 300,00 (Trezentos Euros) que constitui  

parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 
 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. Aérea estiver 

operando no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem. 
 Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que 
pode ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, 

convertidos em euros no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor 
do pacote. Os interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato 

com a Unitur o quanto antes. 
 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que 

independem da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas 
cotações cambiais do Dólar, Euro, etc 

 

 


