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Turquia Ilhas Gregas 

MESQUITA AZUL - ISTAMBUL

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de hotel em Istambul + 4 noites no Tour da 

Turquia, 2 noites a bordo do cruzeiro da Cia. Celes-
tyal Cruises (cabine standard externa) e 1 noite de 
hotel em Atenas em quartos Standard com banheira 
ou ducha. 

- 10 cafés da manhã, 2 almoços e 6 jantares. 
- Voo Istambul / Capadócia e taxas aéreas 
- Traslado aeroporto-hotel em Istambul, Hotel-porto 

em Kusadasi e porto-hotel-aeroporto em Atenas. 
- Visitas indicadas no programa 
- Seguro de viagem. 
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Dia 1º Istambul 
• Sábado. 

Chegada ao aeroporto de Istambul. 
Assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Alojamento. 

Dia 2º Istambul 
• Domingo • Café da manhã. 

Saída pela manhã para uma excur-
são de meio dia pelo “Bósforo”: 
seguiremos para o porto para embar-
car e iniciar a viagem de barco no 
Bósforo, um estreito que separa dois 
continentes e liga o Mar Negro ao 
Mar de Mármara. Do barco, pode-
mos admirar o Palácio Dolmabahce, 
a Mesquita, o bairro boêmio de Orta-
koy, as Fortalezas de Rumelia e Ana-
tólia, o Palácio Beylerbeyi, as típicas 
casas de madeira "yali", etc. Desem-
barcaremos e caminharemos para 
visitar o Bazar das Especiarias, tam-
bém chamado de Bazar Egípcio, é 
um dos mercados mais antigos de 
Istambul e um dos melhores lugares 
para comprar produtos típicos, como 
especiarias, doces ou frutas secas. 
(Regresso ao hotel por conta dos Srs. 

Clientes). Tarde livre para visitar a 
cidade ou, opcionalmente, visitar a 
Basílica de Santa Sofia, Hipódromo e 
Mesquita Azul. Alojamento em hotel 

Dia 3º Istambul 
• Segunda-feira • Café da manhã. 

De manhã, realizaremos a excursão 
de meio dia "Chifre Dourado": 
começaremos visitando o famoso 
café Pierre Loti, que fica no topo da 
colina do bairro Eyup e oferece uma 
excelente vista do Chifre Dourado. 
Continuaremos em direção à Cate-
dral de São Jorge, e finalizaremos 
com a Mesquita Soliman, considera-
da a mais bela das mesquitas impe-
riais de Istambul. (Retorno ao hotel 
por conta dos Srs. Clientes). Tarde 
livre para visitar a cidade ou, opcio-
nalmente, visitar o Palácio Topkapi. 
Alojamento em hotel 

Dia 4º Istambul / Capadócia 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar 

Manhã livre até a hora indicada para 
o traslado ao aeroporto para pegar o 
voo regular (PC 2738 16:50-18:15 ou 
TK 2020 17:15-18:40 ou TK 2008 

17:20-18:40) com destino a Kaisery. 
Chegada e traslado ao hotel previsto 
na Capadócia. Alojamento 

Dia 5º Capadócia 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 

Opcionalmente, poderão fazer um 
passeio espetacular de balão aerostá-
tico ao amanhecer (veja detalhes 
com seu guia). Hoje começaremos 
nossa excursão pela Capadócia, visi-
taremos a cidade subterrânea de 
Ozkonak ou outra similar, construída 
por comunidades cristãs para se pro-
teger dos ataques árabes. Faremos 
uma parada em uma oficina de 
tapetes e kilims. À tarde, visitare-
mos o museu ao ar livre de Göreme, 
que preserva um impressionante con-
junto de igrejas, capelas e mosteiros 
esculpidos em um espetáculo de 
danças folclóricas turcas. Alojamento 
no hotel. 

Dia 6º Capadócia/ Pamukkale 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 

Saída de manhã cedo para visitar o 
Caravanserai Seleucida “Sultanha-
ni”, localizado na lendária Rota da 
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HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 10 CAFÉS DA MANHÃ,  
2 ALMOÇOS, 6 JANTARES e  

10 VISITAS

Efeso
l

11 dias 
(8n hotel + 2n barco) 

desde 2.240 USD

DATAS DE SAÍDA 2020 (de 14 Março a 24 Outubro 2020) 
- Saídas SÁBADOS 

PROGRAMA PREVISTO CRUZEIRO: 
Dia Porto Chegada Saída 
Sábado Kusadasi 07,30 13,00 

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

Santorini 16,30 21,30 
Segunda-feira Atenas (Pireo) 07,00

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: Yigitalp 4* 
Capadócia: Perissia 5* 
Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Charisma 5* 
Barco: M/S Louis Olympia Celestyal Cruises (cabine exterior “XA”) 
Atenas: Stanley 4*
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Tipo de quarto 14 Mar/18 Abr ´20
19 Abr/22 Ago e

23 Ago/19 Set ´20
 

20 Set/24 Out ´20

Base quarto duplo 2.240 2.380 2.475 

Supl. quarto individual    795    835    875

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 
Saídas SÁBADOS

Suplementos 
Por traslados noturnos em Atenas (21,00 h.-06,00 h.) neto por traslado ............ 30 

Taxas de embarque cruzeiro + gorjetas (netas e aproximadas).......................... 170 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ........ 33

CAPADÓCIA

BIBLIOTECA DE CELSO - EFESO

Seda, que serviu de ponto de parada 
para caravanas comerciais, de pere-
grinação ou militares. Continuare-
mos nossa viagem a Pamukkale, ou 
"castelo de algodão", uma pequena 
cidade famosa por suas piscinas de 
travertino branco petrificado forma-
do por cal contido nas águas das fon-
tes termais que emanam na área. 
Jantar e alojamento no hotel. 

Dia 7º Pamukkale/Efeso/  
Area de Kusadasi 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 

Pela manhã, visitaremos Hierápolis, 
uma antiga cidade litorânea fundada 
por volta de 190 AC. pelo rei de Pér-
gamo prosperando muito durante o 
tempo dos romanos, que foi constru-
ído no topo das piscinas com um 
belo teatro e uma grande necrópole. 
Depois, saída para Éfeso, a cidade 
clássica mais bem preservada da Tur-
quia, construída por volta de 1.000 
AC. (Os restos que vemos hoje são 
do século IV AC), onde destacare-
mos: a Biblioteca Celso, o Templo de 
Adriano e seu grande teatro. Visita-
remos também a casa da Virgem 
Maria, um local de peregrinação de 
destaque. No final do dia, faremos 
uma parada em um dos locais onde 
os desfiles são feitos e onde se ven-
dem roupas de pele. Jantar e aloja-
mento no hotel. 

Dia 8º Area de Kusadasi/Patmos 
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar. 

No horário indicado, traslado para o 
porto de Kusadasi para iniciar o cru-

zeiro pelas ilhas gregas. Saída para 
Patmos. Tempo livre para visitar a 
cidade. No horário indicado, regresso 
ao barco. Alojamento a bordo. Nave-
gação. 

Dia 9º Patmos/Creta/Santorini 
• Domingo • Pensão completa com bebidas 

incluídas (a bordo do barco). 

Chegada de manhã a Creta. Visita 
incluída no Palácio Minóico de 
Knossos. O palácio de Knossos se 
desenvolve em torno do grande pátio 
central, em torno do qual se destaca 
a Sala do Trono com o trono de ala-
bastro, a Escadaria e o Megaron da 
rainha. Atravessando as salas do 
Palácio de Knossos, se sentirá parte, 
mesmo que por um momento, desse 
patrimônio cultural. Continuação 
para Santorini. Tempo livre. Regresso 
ao barco. Alojamento a bordo. Nave-
gação. 

Dia 10º Pireo/Atenas 
• Segunda-feira • Café da manhã (a bordo do 

barco). 

Chegada ao porto de Pireu. Desem-
barque e visita panorâmica da cida-
de de Atenas, incluindo a Casa do 
Parlamento, a tumba do soldado des-
conhecido, o Palácio Real e a Acró-
pole. Chegada ao hotel e alojamen-
to. 

Dia 11º Atenas 
• Terça-feira • Café da manhã. 

Dia livre a disposição dos clientes, na 
hora programada traslado ao aero-
porto. Fim de nossos serviços.
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