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Cidade: ATENAS Aeroporto: ATH Hotel: Diros Distância A/H: 41 Km
Além de ser uma cidade moderna, Atenas também é famosa por ter sido uma poderosa cidade-estado e um centro de cultura muito
importante na Antiguidade. Atenas figura entre as mais antigas cidades de mundo ainda volumosamente habitada pelo homem, tendo sido
fundada há mais de seis mil anos. A cidade de Atenas está localizada na região da Ática, e é na atualidade o principal centro urbano,
econômico, político e cultural da Grécia moderna.
Atração: O que é? Dist. At./H
Acrópole A Acrópole de Atenas é a mais conhecida e famosa acrópole do mundo. Embora existam muitas outras

acrópoles na Grécia,  o significado da Acrópole de Atenas é tal  que é comunente conhecida como A
Acrópole, sem qualificação. É uma colina rochosa de topo plano que se ergue 150 metros acima do nível
do mar, em Atenas, capital da Grécia, e abriga algumas das mais famosas edificações do mundo antigo.

2 Km

Templo de 
Zeus 
Olímpico

O templo de Zeus Olímpico, também conhecido como Olympeion, é a ruína monumental de um antigo
templo dedicado a Zeus em sua qualidade de rei dos deuses do Olimpo. Está localizado no centro de
Atenas, na Grécia. Sua construção começou no século VI a.C. e só foi concluída no reinado de Adriano
(séc. 2 d.c.). Em seu apogeu foi um dos maiores e mais famosos templos gregos.

2,5 Km

Estádio 
Panathinaico

É um estádio de atletismo situado em Atenas, construído inteiramente em mármore branco do Monte
Pentélico. Foi construído em 566 a.C. e reconstruído em 329 a.C., em mármore. Em 1870 suas ruínas
foram restauradas.  Em 1895 foi  reformado para  a realização dos  primeiros  Jogos  Olímpicos da era
moderna em Atenas 1896. Recentemente o estádio é usado para glorificar conquistas importantes dos
esportistas da Grécia, como o título do Campeonato Europeu de Futebol de 2004 pela seleção grega ou
de eventos importantes como a cerimônia de abertura do Campeonato Mundial de Atletismo de 1997. Em
2004  os  Jogos  Olímpicos  voltaram  a  ser  sediados  na  cidade  de  Atenas  e  o  Estádio  Panathinaiko
hospedou as competições de tiro com arco e a chegada da maratona masculina e feminina

2,5 Km

Zappeion O Zappeion foi usado durante o Jogos Olímpicos de Verão de 1896 como sala principal das provas de
esgrima. Uma década depois, nos Jogos Olímpicos de Verão de 1906, foi usado como a Vila Olímpica.
Durante as Olimpíadas de Atenas 2004 o Zappeion foi usado como Centro de Mídia.
A cabeça de Evangelis Zappas (patrocinou os Jogos Olímpicos de 1859, 1870 e 1875) está enterrada
debaixo de sua estátua que está localizada no exterior do Zappeion.

2,1 Km

Praça 
Sintagma

É uma das principais praças de Atenas, capital da Grécia. Recebeu o seu nome depois da Constituição
que o rei Oto I da Grécia foi forçado a aceitar depois da rebelião militar que começou em 3 de Setembro
de 1843.  O túmulo do soldado desconhecido da Grécia e o Parlamento Helénico localizam-se nesta
praça. É servida pelo metrô de Atenas, estação Syntagma.

1,5 Km

Praça 
Omonoia

É uma das principais praças em Atenas, capital da Grécia.  É servida pelo Metro de Atenas (estação
Omonia) e tem geralmente tráfego muito intenso a todas as horas, dada a sua centralidade 500 m

Plaka É um antigo bairro do centro histórico de Atenas (Grécia), e na actualidade é considerada a zona mais
atractiva e colorida da capital grega. O bairro de Plaka fica na base da encosta oriental da Acrópole. A
sua estrutura  deriva  em grande medida  do período de ocupação  otomana,  no  qual  foi  destruída  a
urbanização de planta regular - tipicamente greco-latina - que foi substituída por uma urbanização sem
planificação, ajustada aos acidentes do relevo, o que deu origem a um bairro de ruas labirínticas, em
muitos casos estreitas e em pendente, hoje cheias de tabernas e restaurantes.

2 Km

Museu 
Arqueológico

Ligado ao Ministério da Cultura da Grécia, é um dos mais importantes museus do mundo. Durante a II
Guerra Mundial todas as antigüidades foram encaixotadas e levadas para locais seguros, a fim de evitar
o risco de dano por bombardeio e saques, e gradualmente vieram novamente a público a partir de 1945.
O processo de reinstalação do museu se prolongou até 1964, época em que o prédio recebeu mais
ampliações para depósitos. Em 1999 o edifício foi gravemente danificado por um terremoto, e foi fechado
para reparos até 2004, quando reabriu a tempos para a realização dos Jogos Olímpicos em Atenas, mas
só um ano mais tarde a reorganização das coleções foi concluída.

1 Km

Acrópole Templo de Zeus Olímpico Estádio Panathinaico
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Plaka Museu Arqueológico Museu – Sala

Acrópole

1 – Partenon Templo da deusa grega Atena, construído no século V a.C. na acrópole de Atenas. É o mais conhecido dos edifícios
remanescentes  da  Grécia  Antiga  e  foi  ornado  com  o  melhor  da  arquitetura  grega.  Suas  esculturas  decorativas  são
consideradas um dos pontos altos  da arte grega,  é visto como um dos maiores monumentos culturais  da história da
humanidade. Em 1687, um depósito de munição instalado pelos turcos explodiu após ser atingido por uma bala de canhão
veneziana, causando sérios danos ao edifício e a suas esculturas.

2 – Antigo 
templo de 
Atena

Até sua destruição pelos persas em 480 aC,  foi  o  santuário de Athena Polias,  patrona da cidade de Atenas.  Ele foi
localizado no  centro  do  planalto  da  Acrópole,  provavelmente  sobre  as  ruínas  de um palácio  micênico.  Além de  sua
fundação, numerosos membros arquitetônicos na ordem dórica pertencente a suas diferentes fases de construção foram
encontrados.

3 – Erecteion Templo grego consagrado a Atena, Hefesto e Erecteu (mítico rei ateniense) que se conserva na Acrópole de Atenas. Foi
construído entre 421 a 406 a.C., por Mnesicles. É tido como o mais belo monumento em estilo jônico.

4 – Estátua de 
Athena 
Promachos

Foi uma colossal estátua de bronze de Atena esculpida por Fídias.  Foi finalmente destruído em 1203 por uma multidão
supersticiosa que pensou que ela estava chamando os cruzados que haviam sitiado a cidade.

5 -  Propylaea A porta de entrada monumental da Acrópole, o Propylaea foi construído sob a direção geral do líder ateniense Péricles, mas
foi dada a responsabilidade a Phidias de planejar a reconstrução da Acrópole como um todo, na conclusão das Guerras
Persas. A construção começou em 437 aC e foi terminada em 432, quando o edifício ainda estava inacabado.

Site: www.destinadosblog.com.br  
Fan Page: www.facebook.com/destinadosblog
Instagram: @destinadosblog



GUIA DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DE ATENAS - GRÉCIA

6 – Templo de 
Athena Nike

Nike significa vitória em grego, e Athena era adorado nesta forma, como deusa da vitória na guerra e da sabedoria. Os
cidadãos adoravam a deusa na esperança de um resultado próspero a longo Guerra do Peloponeso travada em terra e mar
contra os espartanos e seus aliados.

7 – Eleusinion Um templo ateniense a Deméter, a Eleusinion era o lugar onde todos os objetos sagrados associados aos mistérios de
Elêusis foram mantidos entre cerimônias. Ele foi localizado na base da Acrópole.

8 –  
Brauroneion

O Brauroneion era o santuário de Artemis Brauronia na Acrópole de Atenas , localizado no canto sudoeste do planalto da
Acrópole

9 -  
Chalkotheke

Era uma estrutura na Acrópole de Atenas, Grécia. Seu nome e função só são conhecidos a partir de inscrições século aC 4.
Um decreto ordena a listagem de todos os objetos armazenados no Chalkotheke e da construção de uma estela inscrita
com essa lista na frente do prédio

10 - 
Pandroseion

Era um santuário dedicado a Pandrosus, uma das filhas de Cécrope I, o primeiro rei da Ática na Grécia, localizado na
Acrópole de Atenas.

11 - 
Arrephorion

era um pequeno edifício situado ao lado da parede norte da Acrópole de Atenas e ao lado da parede de Péricles. Ele
forneceu os alojamentos para a Arrephoros, quatro meninas atenienses nobres que trabalharam para preparar os peplos
que seriam usados nos Jogos Panathenaic.

12 – Altar de 
Athena

Altar de Athena

13 – Santuário 
de Zeus 
Polieus

Nenhum de seus fundamentos foram descobertos e seu plano de trapézio e muitas entradas foram elaborados a partir de
cortes de rocha na acrópole. A área oriental do santuário é pensado para ter abrigado os animais para Bouphonia anual ou
boi-sacrifício. Sua entrada principal tinha um frontão.

14 - Santuário 
de Pandion

O Santuário de Pandion é o nome dado às vezes para os restos de um edifício localizado no canto sudeste da Acrópole de
Atenas. Com 40m por 17m retangular edifício ao ar livre, que data do século V depois, foi dividido em duas partes quase
iguais por uma parede.

15 - Odeon of 
Herodes 
Atticus

Foi construído em 161 dC pelo magnata ateniense Herodes Atticus em memória de sua esposa, Aspasia Annia Regilla. Ele
foi  originalmente um anfiteatro íngreme-inclinado com uma parede frontal  de pedra de três andares e um telhado de
madeira feitos  de caro,  cedro de madeira do Líbano.  Foi  usado como um local  para concertos de música,  com uma
capacidade de 5.000. Durou intacto até que foi destruída e se transformou em uma ruína pelo Heruli em 267 dc

16 - Stoa de 
Eumenes

É uma stoa na Acrópole de Atenas, situada entre o Odeion de Herodes Atticus eo Teatro de Dionísio. Foi construído na
encosta da colina (o que significa que precisava de um muro de contenção suportado por pilares e arcos redondos.

17 – Santuário 
de Asclepeion

 templo de cura, sagrado ao deus Esculápio. Os peregrinos se reuniram para asclepieia para ser curado. Eles dormiram
durante a noite (de "incubação") e relataram seus sonhos a um sacerdote no dia seguinte. Ele receitou um remédio, muitas
vezes, uma visita aos banhos ou um ginásio. Desde cobras eram sagrados para Asclépio, muitas vezes elas foram usadas
em rituais de cura.

18 – Teatro de 
Dionísio

O Teatro de Dionísio Eleuthereus é um grande teatro ao ar livre e um dos mais antigos preservados em Atenas. Foi utilizado
para  festivais  em  honra  ao  deus  Dionísio.  Sabemos  que  o  teatro  de  Dionísio  em  Atenas  pode  acomodar  17.000
espectadores. Às vezes é confundido com o mais tarde e melhor preservada Odeon de Herodes Ático, localizado nas
proximidades, na encosta sudoeste da Acrópole. Alguns acreditavam que o próprio Dionísio foi o responsável por sua
construção.

19 - Odeon de 
Atenas

Foi construído pela primeira vez em 435 aC por Péricles para os concursos musicais que faziam parte do Panathenaea,
para o público do teatro para abrigo em caso de mau tempo e para os ensaios do coro. Estava coberta de madeira feita a
partir de navios persas capturados, culminando em um telhado piramidal quadrado semelhante a uma tenda - Pausanias
escreveu que o século 1 aC reconstruir do que foi "disse ser uma cópia de tenda de Xerxes", e que pode muito bem
aplicaram ao edifício original.

20 - Temenos 
of Dionysus 

Parte em frente ao teatro que não está na wikipédia.

21 -  
Aglaureion

O Aglaureion era um santuário para Aglauros na Acrópole de Atenas.
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