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ILHAS GREGAS E ISTAMBUL COM CAPADÓCIA
Atenas

01º dia 20 set sex São Paulo
Apresentação no Aeroporto Internacional de
Guarulhos e embarque pela Turkish Airlines, via
Istambul, com destino a:

em direção a Ilha de Myconos. Desembarque e
breve tempo livre. Saída da ilha em direção a
Kusadasi. (Cabines externas e pensão
completa durante o cruzeiro marítimo).

02º dia 21 set sab Atenas
Chegada, recepção e traslado. Acomodação.
Dia livre. Jantar.

05º dia 24 set ter Kusadasi / Éfeso / Patmos
De manhã cedo, o navio chega ao porto de
Kusadasi, no litoral da Turquia. Visita a cidade
antiga de Éfeso, cidade greco-romana e antiga
capital da Ásia. Um dos sítios arqueológicos
mais preservados do mundo, onde se
encontram o Templo de Adriano, o Templo de
Trajano, o Teatro, a Biblioteca de Celsius. Visita
à Casa da Virgem Maria, local considerado
como sendo a última moradia da mãe de Jesus
e à Basílica de São João Evangelista. Saída
em direção a Ilha de Patmos, que foi usada
como um lugar de banimento durante os
tempos romanos, local em que o apóstolo João
foi exilado. Visita ao convento e à caverna,
onde São João teria recebido a revelação para

03º dia 22 set dom Atenas
Café da manhã. Saída para visitar a cidade:
Palácio Presidencial, Estádio Panathenaico,
Arco de Adriano, Templo de Zeus, os edifícios
neoclássicos da Academia de Letras, da
Universidade e da Biblioteca Nacional, Praça
de Omônia e Syntagma e visita da Acrópole.
Jantar.
04º dia 23 set seg Atenas / Mykonos
Café da manhã. Traslado ao porto de Piréu
para embarque em cruzeiro pelas ilhas gregas

Mykonos

Patmos

Istambul

escrever o livro bíblico do apocalipse.
06º dia 25 set qua Rhodes
O navio chega a Rodes, conhecida como a Ilha
das Rosas, onde permanecerá o dia inteiro. Ao
sul desta, a cidade de Lindos, com sua antiga
Acrópole no alto da montanha e abaixo, a bela
baía de São Paulo. Pode também aproveitar a
oportunidade para visitar a cidade medieval de
Rodes, famosa pelo Castelo de Cavaleiros, que
os Cavaleiros das Cruzadas abandonaram para
combater o Sultão Suleimã, o Magnífico.
Mesquitas, minaretes e os banhos turcos
marcam a presença dos Otomanos nesse local
durante a história.
07º dia 26 set qui Heraklion (Creta)/
Santorini
De manhã, o navio atracará no porto de
Heraklion, na ilha de Creta. Poderá aproveitar
uma excursão (opcional) para o Palácio
de Knossos, o Centro da Civilização Minóica.
Depois do almoço, o navio viajará para a ilha
mais bonita do Mar Egeu, Santorini. Devido aos
achados em diversas escavações, acredita-se
que Santorini teria sido o lugar perdido da
Atlântida. Tempo livre.
08º dia 27 set sex Atenas / Istambul
O navio de cruzeiro chega ao porto de Pireus.
Fim do cruzeiro. Desembarque, recepção e
traslado para o aeroporto para embarque com

destino a Istambul. Chegada, recepção e
traslado. Acomodação. Jantar.
09º dia 28 set sab Istambul
Café da manhã. Saída para visitar esta cidade
que recebeu três nomes: Bizâncio,
Constantinopla e atualmente Istambul, ponto de
encontro entre o Oriente e Ocidente, pois é a
única cidade situada sobre dois continentes.
Visitaremos a majestosa Mesquita Azul,
conhecida pela sua decoração interior, a
Basílica de Santa Sofia do século VI, o
Hipódromo da época bizantina e o Grand Bazar
de Istambul, um dos maiores e mais antigos
mercados cobertos do mundo, onde você
encontra de tudo. Jantar.
10º dia 29 set dom Istambul / Capadócia
Café da manhã. Em horário conveniente
traslado para o aeroporto e embarque com
destino a Kayseri. Chegada, recepção, traslado
até a Região da Capadócia. Acomodação.
Jantar.
11º dia 30 set seg Capadócia
Antes mesmo do café da manhã sugerimos um
passeio (opcional) de balão de ar quente,
mediante condições climáticas favoráveis.
Café da manhã no hotel. Visita às igrejas
rupestres do Vale do Goreme, com suas
pinturas do sec. X a XIII, igreja de Santa
Bárbara, igreja das Serpentes, igreja do Boucle

Capadócia

e da Maçã, vale dos Pombos, vale de
Pasabag, vale dos Camelos, centro de
artessanato Avanos, com oportunidade para
compras (jóias, tapetes, cerâmicas e
artesanatos). Jantar.
12º dia 01 out ter Capadócia / Istambul
Café da manhã. Em horário conveniente,
traslado para o Aeroporto de Kayseri e
embarque com destino a Istambul. Chegada.
Recepção. Em seguida, faremos um passeio
de barco pelo Estreito do Bósforo, de onde
PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO
E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 5.150,00 + 400,00 taxas
APTO INDIVIDUAL
US$ 5.950,00 + 400,00 taxas
(taxas: portuárias + aeroportuárias)

avistaremos as antigas muralhas da cidade e a
Torre de Gálata e visita ao Mercado das
Especiarias. Acomodação. Jantar.
13º dia 02 out qua Istambul
Café da manhã. Dia livre. Jantar.
14º dia 03 out qu Istambul / São Paulo
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto
e embarque com destino a São Paulo.
Chegada e fim dos nossos serviços.

INCLUSOS NO PROGRAMA
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para
grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística superior
(aptos disponíveis após às 16h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto
bebidas (não inclui dietas especiais ou específicas);
* Traslados e passeios especificados no roteiro em ônibus com ar
condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças graves,
crônicas ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de
até 05 quilos (não inclui carregadores).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 20 passageiros. Roteiro elaborado em agosto/2018. Sujeito a alterações.
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