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Turquia Ilhas Gregas 

CAPADÓCIA

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Os embarques encerram uma hora antes da saída do barco.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Istambul: Best Western The President 4* 
Capadócia: Perissia 5* 
Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Charisma 5* 
Barco: M/S Louis Olympia “Celestial Cruises (cabine exterior “XB”) 
Atenas: Stanley 4*

Este Programa Inclui: 
- 2 noites de hotel em Istambul + 4 noites no Tour da Turquia,  
2 noites a bordo do cruzeiro da empresa "Celestyal cruzeiros" 
(cabine standard exterior) e 1 noite de hotel em Atenas em 
quartos standard com banheira ou chuveiro. 

- 9 cafés da manhã, 2 almoços e 6 jantares. 
- Voo Istambul/Capadócia e taxas aéreas. 
- Traslado aeroporto-Hotel em Istambul, Hotel/Porto em Kusada-
si e Porto/Hotel/Aeroporto em Atenas. 

- Visitas indicadas no programa. 
-Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA (de 17 Março a 27 Outubro 2019) 
- Saídas DOMINGOS 

PROGRAMA PREVISTO CRUZEIRO: 

Dia Porto Chegada Saída 
Sábado Kusadasi 07,30 13,00 

Patmos 17,45 21,30 
Domingo Creta 07,00 12,00 

Santorini 16,30 21,30 
Segunda-feira Atenas (Pireo) 07,00
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Dia 1º Istambul 
• Domingo 
Chegada a Istambul. Traslado ao 
hotel e alojamento. 

Dia 2º Istambul 
• Segunda-feira • Café da manhã  
Dia livre. Possibilidade de realizar 
excursões opcionais. Alojamento no 
hotel. 

Dia 3º Istambul/Capadócia 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Manhã livre. Na hora indicada trasla-
do ao aeroporto para pegar o voo 
doméstico (PC 2738 17:45-19:10 ou 
TK 2020 17:15-18:40 ou TK 2008 
17:20-18:40) com destino a Capadó-
cia (voo incluído).  Chegada e aloja-
mento. 

Dia 4º Capadócia  
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Opcionalmente, poderão executar 
um espetacular passeio de balão ao 
amanhecer. Saída para visitar esta 
região fantástica, local de nascimen-
to de São Jorge, com sua paisagem 
fascinante e original, formada há 3 
milhões de anos por lava lançada dos 
vulcões Erciyes e Hasan. Visita da 
cidade subterrânea de Özkonak, ou 
outras similares construídas pelas 

comunidades Cristãs para se prote-
gerem dos ataques árabes. Faremos 
uma parada em uma fábrica de 
tapetes e kilims. À tarde, visita dos 
numerosos mosteiros e capelas de 
Göreme, escavados nas rochas e 
decorados com afrescos. Também 
passaremos pelo vale de Guvercinlik 
(das pombas) e admiraremos uma 
maravilhosa vista panorâmica do 
Castelo de Uchisar, localizado no alto 
de um promontório de pedra vulcâni-
ca perfurado por túneis e janelas. Ao 
final, faremos uma parada para ver 
os artesanatos de decoração, pedras 
típicas e joias da Capadócia. Jantar e 
alojamento. À noite poderão, opcio-
nalmente, assistir a um espetáculo 
folclórico de danças turcas. 

Dia 5º Capadócia/Pamukkale 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída cedo para visitar o Caravanse-
rai Seleúcida “Sultanhani” localiza-
da na legendária Rota da Seda, e que 
servia como lugar de parada para as 
caravanas de comercio, peregrinação 
ou militares. Em seguida, partida 
para Pamukkale, ou "castelo de 
algodão", pequena cidade famosa 
por suas piscinas de travertino bran-

co petrificado e formado pelo Cal 
contida na água de fontes termais 
que emanam da área. Jantar e aloja-
mento. 

Dia 6º Pamukkale/Efeso/Kusadasi. 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Pela manhã, visita de Hierápolis, 
antiga cidade fundada por volta do 
ano 190 AC. pelo rei de Pérgamo, 
prosperando em grande parte duran-
te o período romano, que foi levan-
tada na parte superior das piscinas 
um belo teatro e a grande necrópole. 
Em seguida, saída para Éfeso, a cida-
de clássica melhor conservada da Tur-
quia, construída por volta do ano 
1000 AC. (as ruínas que vemos hoje 
são do século IV a. C.) onde destaca-
remos: a biblioteca de Celso, o tem-
plo de Adriano e o seu grande tea-
tro. Mais tarde, visitaremos a casa 
da Virgem Maria, local de peregrina-
ção. Ao final faremos uma parada 
em um desses lugares onde se fazem 
desfiles e se vendem roupas de pele. 
Jantar e alojamento no hotel. 

Dia 7º Kusadasi/Patmos* 
• Sábado • Café da manhã + almoço +jantar. 
Na hora indicada, traslado ao porto 
de Kusadasi para iniciar o cruzeiro 
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Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ,  
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Tipo de quarto
17 Mar a 21 Abr e 22 Abr a 25 Ago e 26 Ago a 
21 a 27 Out 2019 23 Set a 20 Out 2019 22 Set 2019

Base quarto duplo 1.895 1.985 2.110 

Supl. quarto individual    609    650    685

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas) 
Saídas DOMINGOS

Suplementos 

Suplemento Noturno traslados em Atenas (21:00 hrs-06:00 hrs- por traslado)... 30 

Taxas de embarque cruzeiro + gorjetas (netas e aproximadas).......................... 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

SANTA SOFIA - ISTAMBULOIA - SANTORINI

PALÁCIO DE CNOSSOS - CRETA

pelas ilhas Gregas. Saída para Pat-
mos. Tempo livre para visitar a cida-
de. Na hora indicada regresso ao 
barco. Alojamento a bordo. Navega-
ção.    

Dia 8º Patmos/Creta/Santorini  
• Domingo • Pensão completa com bebidas 
incluídas (a bordo do barco). 

Chegada de manhã cedo a Creta. 
Visita incluída ao Palacio minoico 
de Cnosos. O Palacio de Cnosos se 
desenvolve ao redor do Grande Patio 
Central, em torno do qual destacam 
sobre as outras edificações a Sala do 
Trono com o trono de alabastro a 
Escalinata e o Megaron da Rainha. 
Atravessando as estancias do Palacio 
de Cnosos nos sentiremos parte, 
ainda que só por um momento, 

deste patrimônio cultural. Continua-

ção em direção Santorini. Tempo 

livre. Regresso ao barco. Alojamento 

a bordo. Navegação. 

Dia 9º Pireus/Atenas 
• Segunda-feira • Café da manhã (a bordo do 

barco) 

Chegada ao porto de Pireus. Visita 

panorâmica da cidade de Atenas, 

incluindo a casa do Parlamento, a 

tumba do soldado desconhecido, o 

Palácio real, a Acrópole. Chegada ao 

hotel e alojamento. 

Dia 10º Atenas 
• Terça-feira • Café da manhã. 

Dia livre a disposição dos clientes, na 

hora indicada traslado ao aeroporto. 

Fim de nossos serviços.


