Rodas

Joias da Turquia, Grécia
e o Egeu

A partir de 1.735€
4-7

6-11

9 e 12 Dias
Visitando: Istambul / Capadócia / Atenas e Cruzeiro pelo Egeu

Saídas 2020
A ISTAMBUL: SEGUNDAS-FEIRAS
De 09 de março até 16 de novembro 2020
** Todas as saídas do cruzeiro são realizadas no barco Celestial OLYMPIA

Dia 1º (Seg): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Ter): Istambul / Capadócia
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado
ao aeroporto. Saída em voo regular até a Capadócia. Chegada e traslado ao hotel. Restante do
dia livre. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 3º (Qua): Capadócia
Excursão opcional: passeio de balão. Ao amanhecer, possibilidade de participar de um passeio
de balão de ar quente, uma experiência única,
sobre formações rochosas, chaminés Fadas,
formações naturais, paisagens lunares. Café da
manhã no hotel. Dia dedicado à visita desta
região fantástica com suas chaminés de fadas
espetaculares, únicas no mundo: Goreme Valley,
com suas igrejas de pedra, com pinturas dos séculos 10 e 11; Parada no povoado de trogloyta
de Uçhisar, visita Avcilar, que tem uma paisagem
espetacular, vale de Derbent com suas curiosas
formações rochosas naturais. Visita a cidade
subterrânea, construída por comunidades cristãs para se protegerem dos ataques árabes. A
cidade subterrânea preserva os estábulos, uma
igreja, grandes salas comuns, sala de reuniões
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e salas pequenas para as famílias. Tempo para
oficinas de artesanato como tapetes e pedras
semi-preciosas ónix montado em joias de prata.
Jantar e acomodação no hotel.
Opção de excursão: show folclórico e dança do
ventre Após o jantar no hotel, possibilidade de
sair para um show folclórico de dança do ventre
com bebidas alcoólica local livre. Danças em
trajes característicos e música folclórica de todas
as regiões da Turquia e o melhor desempenho
de dança do ventre em uma sala de caverna surpreendente espaçosa.
Dia 4º (Qui): Capadócia / Istambul
Café da manha. Traslado ao aeroporto para
tomar um voo doméstico para Istambul. Chegar
em Istambul. Saída do aeroporto para realizar a
visita do Palácio Topkapi residência dos Sultões
do Império Otomano (sala de harém com suplemento). Tempo livre no Grande Bazar (fechado
aos domingos, feriados religiosos e 29 Outubro),
edifício que abriga mais de 4000 lojas dentro.
Almoço. À tarde visitaremos panorâmica da cidade, passando por os bairros importantes da
parte histórica e da a parte moderna da cidade,
incluindo uma caminhou ao longo da rua pedonal de Istiklal. Transfer ao hotel. Alojamento

Dia 5º (Sexta): Istambul
Café da manhã no hotel. Partida do hotel para
visitar bazar egípcio (mercado de especiarias)
e viagem de barco de continuação no Bósforo,
o estreito que separa a Europa da Ásia, onde
podemos apreciar a grande beleza das florestas
de Istambul, seus palácios e o yalı, mansões de
madeira construídas nas duas margens. À tarde,
visita ao bairro de Sultanahmet com a Praça do
Hipódromo Romano, a mesquita Azul, único
entre todas as mesquitas otomanas ter 6 minaretes e a esplêndida basílica de Santa Sofia do
século VI. Retorno para o hotel. Alojamento

a Tumba do Soldado Desconhecido, onde se
realiza a tradicional troca de guarda; o Museu da
Moeda; a Catedral Católica; o conjunto de edifícios neoclássicos da Academia; a Universidade e
a Biblioteca Nacional; 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
cidade e o Partenon. Tarde livre e acomodação
no hotel.

Dia 6º (Sáb): Istambul / Atenas (Em
Avião)
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto para tomar o voo à Atenas. Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Seg): Atenas Cruzeiro pela Baía
Café da manhã e traslado ao porto para sair em
cruzeiro pelo Golfo Saronico para visitar a ilha
de Aegina, Hydra e Poros. Tempo livre em Aegina para caminhar pelas ruas. Almoço a bordo.
Visita à Hydra: pequena ilha, com casas brancas
em frente ao mar azul. Continuação a Poros, que
tem belas casas que se erguem ao lado das montanhas. Regresso à Atenas pela tarde e traslado
ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Dom): Atenas
Café da manhã. Saída para realizar nossa primeira visita do Estádio Panatenaico de Atenas,
onde deu lugar as primeiras Olimpíadas da era
moderna (1896). Entraremos para contemplar o
templo dedicado a Zeus, pai de todos os deuses.
Continuação da visita panorâmica pelas avenidas
mais importantes da cidade, o Parlamento com

,Dia 9º (Ter): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
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regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

tigos de couro e outras recordações. Embarque
novamente às 21h30. Pensão completa a bordo.

Extensão à Atenas e o Egeu 12 dias

Dia 10º (Qua): Em Cruzeiro: Rodes
Chegada à Ilha de Rodes às 7h. Desembarque
e passeio por Rodes medieval e a acrópoles de
Lindos, com o antigo templo de Atenas construído em 300 a.c, veremos as casas dos capitães
e a Igreja de Nossa Senhora de Lindos, a acrópoles onde veremos o templo dórico de Atenas,
construída sobre um monumento. Atravessaremos a Porta d’Amboise para passear pela rua
dos cavaleiros, onde veremos as residências dos
cavaleiros separadas segundo a ordem e cujos
escudos seguem intactos até hoje. Pela tarde,
embarque às 18hs e saída até Creta. Pensão
completa a bordo.

Dia 6º (Sáb): Istambul / Atenas (Em
Avião)
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao aeroporto para tomar o voo à Atenas. Chegada e
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Dom): Atenas
Café da manhã. Saída para realizar nossa primeira visita do Estádio Panatenaico de Atenas,
onde deu lugar as primeiras Olímpiadas da era
moderna (1896). Entraremos para contemplar o
templo dedicado a 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 edifícios neoclássicos da Academia; a Universidade e
a Biblioteca Nacional; 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 cidade. Tarde livre e acomodação no hotel.
Dia 8º (Seg): Atenas / Cruzeiro pelo Mar
Egeu: Mykonos
Café da manhã. Traslado ao porto de Pireus para
embarcar no cruzeiro que sai às 11h30. Chegada
a Mykonos às 18h00. Tempo livre para desfrutar desta ilha e saída novamente às 23h00 com
destino a Samos ou Kusadasi (Turquia). Pensão
completa a bordo.

Dia 11º (Qui): Em Cruzeiro: Creta / Santorini
Chegada à Ilha de Creta às 7h. Desembarque e
tempo livre para realizar uma excursão opcional
da visita do Palácio de Knossos, a qual foi capital pré-histórica da civilização Minoica. Saída
às 12hrs até à Ilha de Santorini. Desembarque
às 16h30 e tempo livre ou possibilidade de fazer
uma visita opcional a esta encantadora ilha.
Saída novamente às 21h30. Pensão completa a
bordo.
Dia 12º (Sex): Atenas
Pela manhã, às 7h, chegada ao porto de Pireus.
Café da manhã e desembarque. Traslado do
porto para o aeroporto para embarque em voo
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
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SI

O Tour Inclui

• Todos os traslados necessários desde o aeroporto de Ataturk. Em caso de chegada ao aeroporto
de Saw (Sabiha Gokcen) aplicamos um suplemento segundo página 12.
• Acomodação com café da manhã diário e almoços/jantares indicados no itinerário (sem bebidas).
• Transporte segundo rota indicada na Turquia e visitas indicadas no itinerário com guia local falando espanhol e entradas.
• Bilhete de avião Istambul / Capadócia / Istambul.
• Bilhete de avião Istambul / Atenas
• 02 Excursões no cruzeiro indicadas no programa.
• Bebidas incluídas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência Mapaplus.
NO

O Tour não inclui

• Taxas de embarque nem gorjetas a bordo. Preço por pessoa 210 € NETO
• Excursões opcionais de cruzeiro não incluídas no programa.
• Bebidas durante os almoços e jantares (exceto nos cruzeiros que estão incluídas)
Hotéis previstos ou similares
Categoria A

Categoria B

Istambul
Capadocia
Cruzeiro Egeo
Atenas

Black Bird/ Grand Gulsoy o Klas 4*
Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*
Cabina Doble Interior Estándar IA-IB
Dorian Inn / Crystal City 3*

Istambul

Ottomans Life Hotel o Radisson Blu Pera o Dosso Dossi Downtown 5*

Capadocia

Dinler Urgup o Perissia o Suhan 5*

O voo de saída tem que ser a partir das 12h:00h.

Holiday Inn Old City o Kent Hotel o Lamartine o Momento Karakoy 4* Dlx
Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*
Cabina Doble Exterior Standar XA
Polis Grand / Stanley 4

Istambul

The Marmara Taksim o Barcelo Taksim 5* Dlx

Categoria C

Categoria D
Capadocia Dinler Urgup o Perissia o Suhan 5*
Cruzeiro Egeo Cabina Doble Exterior Deluxe XC
Atenas
Wyndham Grand Athens / Royal Olimpic 5*

Cruzeiro Egeo Cabina Doble Exterior Premiun XB
Atenas
Zafolia / Titania 4* Sup

Dia 9º (Ter): Em Cruzeiro: Kusadasi –
Patmos
Chegada ao porto de Kusadasi às 07h30 e saída
novamente às 13h00.

Istambul
Capadocia
Cruzeiro Egeo
Atenas

Inclui excursão à Éfeso, onde veremos amostras
imortais dos períodos helenístico, romano e paleo-cristão. Você será guiado através de Ágora,
o Odeón, a Biblioteca de Celso, a rua central
com pavimento em mármore dos Curetes, as
Tremas da Escolástica, a Fonte de Trajano, as
Latrinas Públicas, as aprovações dos Patrícios, o
Pritaneo, o Templo de Adriano. O Grande teatro
construído no século IV a.C, que pode abrir 24
mil espectadores. Os resultados das escavações
trouxeram luz à 13% da antiga Éfeso, encontrada
no Museu Arqueológico de Éfeso, em Selçuk. Ao
longo da excursão teremos a oportunidade de
fazer diversas compras, como tapetes, joias e arPreço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Tour 9 dias
Turquia e Atenas
Iti MD525

Toda temporada

Cat.

Apto. Duplo

Supl. Ind.

A

1.735
1.830

615
690

2.040
2.160

880
975

B
C
D

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Temporada baixa
09 Março a 20 Abril + 26 Outubro a 16 Novembro

Tour

Tour 12 dias
Turquia e Grecia
Iti MD526

Temporada média
27 Abril a 24 Agosto + 28 Setembro a 19 Outubros

Temporada Alta
31 Agosto / 21 Setembro

Cat.

Apto. Duplo

Supl. Ind.

Cat.

Apto. Duplo

Supl. Ind.

Cat.

Apto. Duplo

Supl. Ind.

A

2.455
2.630

865
970

A

2.520
2.740

890
980

A

2.705
2.920

945
1.045

3.055
3.220

1.185
1.705

3.110
3.320

1.215
1.705

3.320
3.510

1.260
1.780

B
C
D

B
C
D

B
C
D

• Taxas de estadia e impostos dos estabelecimentos hoteleiros que se cobram pelas autoridades locais em determinadas cidades. Preço aproximado e pago direto pelo cliente 5 €.
Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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