
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite Atenas, o berço da 

Democracia! 

O primeiro local a visitar em Atenas tem de ser sem 

dúvida, a mundialmente famosa Acrópole, onde estão 

os templos do Partenon e de Erecteion. Abaixo da 

Acrópole está Plaka, a zona residencial mais antiga de 

Atenas, que merece sem dúvida uma visita. Se gosta de 

museus então vai estar no paraíso: existem mais de 50 

museus em Atenas, nós recomendamos uma visita ao 

Museu da Acrópole e ao Museu Arqueológico Nacional. 

O estádio de Panathinaiko, local onde tiveram lugar os 

primeiros Jogos Olímpicos (modernos) também merece 

uma visita, bem como a Agora (onde está o Templo de 

Hefesto, de Zeus e Arco de Adriano. 

 Visite a costa de Atenas! 

No Verão, a vida nocturna de Atenas muda-se para a 

zona costeira: restaurantes, bares e discotecas em plena 

praia. As zonas mais populares são Glyfada, Voúla, 

Vouliagméni. 

Restaurantes a não perder! 

Um dos mais famosos restaurantes de Atenas é o 

fantástico Varoulko do chef Lefteris Lazarou (1* 

Michelin). Aconselhamos também o fantástico Spondi e 

o Hytra. Recomendamos para comida grega, os também 

muito famosos Psarras (Plaka), Cafe Avissinia 

(Monastireki), Melilotis (Syntagma), Sardelles 

(Kerameikos) e Tzitzikas i Mermigas (Syntagma). 
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Hotel Hotel. 

Mergulhe para o ouro! 

Já imaginou mergulhar numa piscina com vista para o 

Estádio Olímpico de Atenas? Ou ver a Acrópole enquanto 

toma uma bebida? Ou mesmo o Partenon? Poderá fazê-lo 

no luxuosissímo hotel 5* Grande Bretagne, localizado no 

centro de Atenas. Recomendamos também em Atenas, o 

fantástico 5* NJV Athens Plaza. Localizado perto de 

Syntagma Square, mesmo no centro da cidade, este é sem 

dúvida um hotel que combina localização, serviço e preço. 

Aconselhamos ainda: o 5* Divani Acropolis, o 4* Amalia 

Hotel Athens, o 4* Hera Boutique Hotel e o 3* Plaka  

 

Para reservas ou informações contactar: 
A sua Agência de Viagens 

  
Em Portugal: 

Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt  

Phone : 965663672 
 

 

Informações Úteis: 

 Temperaturas médias:  

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

10.3  10.6 12.3 15.9 20.7  25.2 28 27.8 24 19.5 15.4 12 

 

                 Compras: Visite uma das mais caras ruas de compras da Europa:            

Ermou. Para os fãs das compras aconselhamos também Glyfada, 

considerada como a Beverly Hills da Grécia. Para comprar souvenirs 

recomendamos Plaka e o famoso bazar Monastiraki. 

 

Viva a noite de Atenas! 

Depois de um dia ocupado a ver a belíssima cidade de 

Atenas, nada melhor do que tomar um copo nos 

encantadores cafés e “ouzeries” da cidade, especialmente 

nas áreas de Plaka, Psiri, Kolonaki, Glyfada e Gazi. Em 

Psiri, aconselhamos o Café Evi, e para um pouco mais de 

animação o Embros e o Thirio. Se quiser jantar e ouvir 

música grega recomendamos os restaurantes e bares na 

Rua Misikleous, especialmente o Misikleous Music Club, 

onde poderá ouvir autênticas estrelas da música Laika e 

Rembetika. Aconselhamos também o restaurante 

Karabani e o Perivoli T Ouranou Club. 
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