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“Grande Gira do Oriente Médio”

Dia 1º (Sáb): Istambul 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre para nosso primeiro contato com a cidade e 
quem sabe chegar a passear pelo Grande Bazar. 
Acomodação no hotel. 

Dia 2º (Dom): Istambul 
Café da manhã e saída para visitar o bazar das 
especiarias e o famosíssimo templo de Santa 
Sofia. Continuaremos nosso passeio com um 
cruzeiro pelo Bósforo e almoço em restaurante 
local. Regresso ao hotel e acomodação no hotel. 

Dia 3º (Seg): Istambul 
Café da manhã e saída para visita da parte an-
tiga onde estão concentrados os monumentos 
mais destacados Otomanos e Bizantinos. Co-
meçaremos com a visita do Palácio de Topkapi, 
o famoso recinto gigantesco dirigido pelo 
Império Otomano durante quase 400 anos. 
Continuaremos com a visita do Hipódromo 
e seguiremos até a famosa Mesquita Azul, a 
única do mundo com 6 mirantes. Nossa excur-
são terminará no Grande Bazar para podermos 
percorrer livremente suas mais de 4.500 lojas, 
retorno por sua conta ao hotel. Acomodação 
no hotel. 

Dia 4º (Ter): Istambul / Capadócia 
Café da manhã e saída até o aeroporto para 
tomar o voo doméstico até Capadócia. Na che-
gada visitaremos a vila de Avanos, o mercado da 
cerâmica e a fortaleza de Uçhisar. Almoço em 
restaurante local. No final da tarde traslado ao 
hotel. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qua): Capadócia 
Café da manhã. Começaremos nossa vista 
pelo museu ao ar livre de Göreme com as 
igrejas rupestres decoradas com frescor. Logo 

visitaremos a cidade subterrânea de Özkonak 
escavadas pelas primeiras comunidades cris-
tãs. Almoço em restaurante local. No final da 
tarde traslado ao hotel. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 6º (Qui): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale 
Café da manhã e saída até Konya. Visitaremos o 
Mosteiro dos Derviches Dançantes, fundado por 
Mevlana. Almoço. Continuação até Pamukkale, 
maravilha natural de gigantescas cataratas bran-
cas, estalactites e piscinas naturais procedentes 
de fontes termais. Chegada ao hotel. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 7º (Sex): Pamukkale / Éfeso / Kusa-
dasi 
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas calcárias petrificadas que 
são formadas por causa da cal da água que 
emana na região. Visita de Hierápolis, a qual 
possui uma necrópole com mais de 150 mil 
tumbas. Almoço e saída até Éfeso, a capital da 
Ásia Menor na época romana. Visita dos vestí-
gios arqueológicos, onde destaca-se o Templo 
de Adriano, o Grande Teatro e a Biblioteca de 
Celso. Visita da Casa da Virgem Maria. Con-
tinuação até Kusadasi. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 8º (Sáb): Kusadasi / Embarque no 
Cruzeiro Patmos 
Café da manhã no hotel. Traslado ao porto, e 
embarque em cruzeiro às 13h00 com saída à Pat-
mos. Chegada às 17h45. Desembarque e tempo 
livre para poder realizar uma excursão opcional 
ao Mosteiro de São João e a Gruta do Apoca-
lipse. Embarque novamente para sair às 21h30. 
Jantar a bordo. 

Dia 9º (Dom): Em Cruzeiro: *Creta / San-
torini 
Chegada a primeira hora à Ilha de Creta. Desem-
barque e tempo livre para realizar uma excursão 
opcional do Palácio de Knossos, o qual foi capital 
pré-histórica da civilização Minóica. Saída às 12h00 
até à Ilha de Santorini. Desembarque às 16h30 e 
excursão incluída onde passearemos pelo pito-
resco povoado de Megalojori, onde poderemos 
apreciar a típica arquitetura da ilha, depois segui-
remos à Oía e continuaremos até o norte da ilha. 
Ao fundo as localidades de Kmári e Monólitos e 
cruzaremos Firá e os pequenos povoados tradicio-
nais de Firostefani e Imerovigli, com sua peculiar 
arquitetura e beleza, para continuarmos até Oía. 
Durante o trajeto desfrutaremos da armoniosa cal-
deira, as ilhas de Thirassia e Palea e Néa Kameni, 
uma visita panorâmica sem igual. Em Oía podere-
mos desfrutar de lojas, tirar fotos e descobrir os 
telhados característicos dos edifícios em rocha e 
as homogêneas casas dos capitães e finalmente o 
bairro de Ammúdi aos pés da caldeira. Saída nova-
mente às 21h30. Pensão completa a bordo. 

Dia 10º (Seg): Atenas
Pela manhã às 7h, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Dia livre em Ate-
nas. Acomodação no hotel. 

Dia 11º (Ter): Atenas 
Café da manhã. Saída para realizar nossa pri-
meira visita do Estádio Panatenaico de Atenas, 
onde deu lugar as primeiras Olimpíadas da era 
moderna (1896). Entraremos para contemplar o 
templo dedicado à Zeus, pai de todos os deuses. 
Continuação da visita panorâmica pelas avenidas 
mais importantes da cidade, o Parlamento com 
a Tumba do Soldado Desconhecido, onde se 
realiza a tradicional troca de guarda, o Museu da 
Moeda, a Catedral Católica, o conjunto de edifí-
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cios neoclássicos da Academia, a Universidade e 
a Biblioteca Nacional e o Arco de Adriano. Visita 
ao recinto arqueológico de Acrópoles, Propileos 
e o Templo Jônico de Atenas Nike, em memória 
da vitória sobre os Persas, original Templo Jônico 
consagrado pelas antigas divindades atenienses 
como Poseidon e Atenas, os deuses que de 
acordo com a lenda disputam a proteção da ci-
dade. Tarde livre e acomodação no hotel. 

Dia 12º (Qua): Atenas 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta 
cidade ou fazer uma visita opcional de dia com-
pleto à Delfos. Acomodação no hotel. 

Dia 13º (Qui): Atenas / Cairo 
Café da manhã no hotel. Na hora prevista tras-
lado ao aeroporto para tomar o voo até Cairo. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel. 

Dia 14º (Sex): Cairo / Aswan / Cruzeiro 
Nilo 
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
tomar o voo à Aswan. Chegada e traslado ao 
barco. Acomodação em camarotes. Jantar e 
noite a bordo.

Dia 15º (Sáb): Em Cruzeiro 
Acomodação e pensão completa a bordo. Pos-
sibilidade de tomar uma excursão opcional em 
ônibus à Abu Simbel para visitar seus impres-
sionantes templos de Ramsés II e Nefertari, 
resgatados das profundezas do Nilo. (Visita 
incluída no Pacote Plus P+) Visita da presa alta 
de Aswan. 

Dia 16º (Dom): Em Cruzeiro 
Kom Ombo. Visitaremos seu templo situado em 
uma plataforma rochosa na curva do Nilo. Che-

Visitando:   Istambul / Capadócia / Konya / Pamukkale / Éfeso / Kusadasi / Cruzeiro Pelo Mar Egeu : Atenas / Cairo / 
Cruzeiro Pelo Nilo de 3 Noites e Terra Santa

Saídas 2019
A Istambul: Sábados 09 de março até 09 de novembro de 2019

 19

** A saída de 20 de abril não visita a ilha de Creta

** Todas as saídas do cruzeiro são realizadas no barco Celestial OLYMPIA
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gada à Edfú. Visita do templo mais bem conser-
vado do Egito, dedicado ao deus Horus. Pensão 
completa a bordo. 

Dia 17º (Seg): Cruzeiro pelo Nilo / Cairo 
Café da manhã, visita do Templo de Luxor, de-
dicado ao deus Amón-Ra onde destaca-se a 
avenida das Esfinges, o Obelisco, as estátuas 
de Ramsés II e Naos. Visita do Templo de Kar-
nak, onde foram descobertas mais de 18.000 
estátuas. Opcionalmente cruzaremos as mar-
gens oeste do Nilo para visitar o Vale dos Reis 
e conhecer as fabulosas estátuas dos Colossos 
de Memnon e o Templo de Hatshepsut. (Visita 
ao Vale dos Reis incluída no Pacote Plus P+). 
Almoço a bordo e traslado ao aeroporto para 
tomar o voo até Cairo. Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 18º (Ter): Cairo 
Café da manhã. Durante esses dias incluímos 
uma visita as mundialmente famosas Pirâmides 
de Gizeh e a Esfinge com entrada ao recinto. 
Opcionalmente sugerimos fazer uma visita ao 
Museu Egípcio, Mesquitas e Cidadela com al-
moço. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel. 

Dia 19º (Qua): Cairo 
Café da manhã. Dia livre para disfrutar desta 
cidade ou fazer alguma visita opcional. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 20º (Qui): Cairo
Café da manhã e tempo livre em Cairo. Na hora 
oportuna traslado ao aeroporto para tomar voo 
de regreso.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. 09 Mar / 30 Mar 06 Abr / 20 Abr 27 Abr / 24 Ago 31 Ago / 21 Set 28 Set / 09 Nov

Tour 20 Dias:
Turquia / Grécia / Egito

Iti ED737
A

Preço 2 pessoas 6.450 6.750 6.650 6.880 6.650

Preço por pessoa 3.225 3.375 3.325 3.440 3.325
Tour 20 Dias:

Turquia / Grécia / Egito
Iti ED737

B
Preço 2 pessoas 7.200 7.550 7.420 7.640 7.420

Preço por pessoa 3.600 3.775 3.710 3.820 3.710
Tour 20 Dias:

Turquia / Grécia / Egito
Iti ED737

C
Preço 2 pessoas 7.640 8.250 7.880 8.130 7.880

Preço por pessoa 3.820 4.125 3.940 4.065 3.940

€

Estambúl

• Todos os traslados necessários desde o aeroporto de Ataturk. Em caso de chegada no aeroporto 
de Saw (Sabiha Gokcen) aplicamos um suplemento segundo página 12.

• Todas as visitas indicadas no itinerário.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de Istambul, Atenas e Cairo. 
• Circuito de Capadócia, Cruzeiro pelo Egeu e Cruzeiro pelo Nilo em pensão completa. 
• Circuito Terra Santa em Meia Pensão (6 jantares). 
• Aéreos em classe turista: Istambul/Capadócia, Atenas/Cairo, Cairo/Aswan, Luxor/Cairo e Cairo/Tel Aviv. 
• 1 Excursão no cruzeiro incluída no programa. 
• Bebidas no cruzeiro “Blue Drinks”. 
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour IncluiSI

• CRUZEIRO pelo Egeu: Taxas de embarque nem gorjetas à bordo. Preço por pessoa 145 € NETO
• CRUZEIRO pelo Egeu: Excursões opcionais do cruzeiro não incluídas no programa. 
• Gorjetas no cruzeiro do Nilo (pagamento à bordo). 
• Bebidas durante os almoços e jantares (exceto em cruzeiro pelo mar Egeu que está incluído).

Não incluiNO

Pacote Plus

• Visita de dia completo no Museu Egípcio, 
Mesquita e Cidadela com almoço 

• Visita do Vale dos Reis em Luxor 
• Excursão à Abu Simbel desde Aswan em ônibus

EGITO: 300 €

Categoria A
Istambul Black Bird / Antik 4*
Capadócia By Kapadokya / Avrasya 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Efeso/Kusadasi Marina / Royal Palace 4*
Cruzeiro Egeu Cat IA/IB (Interior Estándar)
Atenas Dorian Inn / Crystal City
Cairo Barcelo / Grand Pyramids
Cruzeiro Nilo Radamis II / Nile Dolphin

Hotéis previstos ou similares

Categoria C
Istambul Wyndham Old City/Barcelo Eresin 5*
Ankara Bera / Altinel 5*
Pamukkale Pam Thermal / Richmond Thermal / Doga Thermal 5*
Efeso/Kusadasi Le Bleu / Charisma 5*
Cruzeiro Egeu Cat XB (Exterior Premium)
Atenas Zafolia / Titania 4*
Cairo Ramses Hilton 5*
Cruzeiro Nilo Nile Premium / Amarco

Categoria B
Istambul Piya Sport / Zurique 4*Sup
Capadócia By Kapadokya / Avrasya 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Efeso/Kusadasi Marina / Royal Palace 4*
Cruzeiro Egeu Cat XA (Exterior Standard)
Atenas Polis Grand / Stanley 4*
Cairo Meridien Pyramides 5*
Cruzeiro Nilo Nile Premium / Amarco
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