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ISTAMBUL, CAPADÓCIA
E GRÉCIA

ISTAMBUL, CAPADÓCIA E GRÉCIA

Basílica de
Santa Sofia

Apresentação no Aeroporto Internacional de
Guarulhos dia 07/09/2019 às 23h30
01º dia 05 set qui São Paulo / Istambul
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos e
embarque pela Turkish Airlines, com destino a Istambul.
Chegada, recepção e traslado. Acomodação.
02º dia 06 set sex Istambul
Café da manhã. Visita à 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, o Hipódromo da época bizantina, a Basílica de
Santa Sofia do século VI e o Grande Bazar. Jantar.
03º dia 07 set sab Istambul / Kayseri / Capadócia
Café da manhã. Faremos um passeio de barco pelo
Bósforo de onde avistaremos as antigas muralhas da
cidade e a Torre de Gálata. Visitaremos o Mercado das
Especiarias. Em horário conveniente, traslado para o
aeroporto e embarque com destino a Kayseri. Chegada,
recepção e traslado até a Região da Capadócia.
Acomodação.

Tessalônica

04º dia 08 set dom Capadócia
Antes mesmo do café da manhã sugerimos um passeio
de balão de ar quente (Opcional), 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 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.
05º dia 09 set seg Capadócia / Kayseri / Istambul
Café da manhã. Em horário conveniente traslado para o
aeroporto de Kayseri e embarque para Istambul.
Chegada, recepção e traslado. Acomodação.
06º dia 10 set ter Istambul / Alexandrópolis
Café da manhã. Saída em ônibus para fronteira da
Turquia com a Grécia. Entrada em território grego e
continuação da viagem até Alexandrópolis. Chegada.
Acomodação. Jantar.
07º dia 11 set qua Alexandrópolis / Tessalônica
Café da manhã. Saída com destino a Tessalônica, a
segunda maior cidade da Grécia, onde visitaremos à
Torre Branca, à Fortaleza e às Igrejas Bizantinas como a

Capadócia

Atenas

maravilhosa Igreja de São Demétrio. No caminho visita a
Fillipo, onde São Paulo estabeleceu a primeira
comunidade cristã na Europa. Chegada a Tessalônica no
final da tarde. Acomodação. Jantar.
08º dia 12 set qui Tessalônica / Kalambaca
Café da manhã. Saída com destino a Kalambaca,
passando por Veria, onde o Apóstolo Paulo pregou a fé
cristã e Vergina, cidade dos Filipenses. Chegada no final
da tarde. Acomodação. Jantar.
09º dia 13 set sex Kalambaca / Meteora / Delfos
Café da manhã. Saída para visita aos Mosteiros de
Meteora. Seguiremos em direção a Delfos.
Chegada. Acomodação. Jantar.

Universidade e da Biblioteca Nacional, Praça de Omônia e
Syntagma e visita da Acrópole. Tarde livre. Jantar.
12º dia 16 set seg Atenas / Corintho / Atenas
Café da manhã. Saída com destino a Corintho: hoje uma
cidade moderna, mas nossa visita será a Corintho Antiga
com suas ruínas que guardam as memórias da cidade, de
seu poderio e de sua riqueza. Algumas colunas do Templo
de Apólo, ainda permanecem de pé, a Fonte Kato Pirini
ainda está no lugar, assim como a Tribuna de onde o
Apóstolo Paulo pregou o cristianismo aos Corinthos.
Retorno a Atenas. Jantar.

10º dia 14 set sab Delfos / Atenas
Café da manhã. Visita a Delfos, cidade considerada na
antiguidade o Centro da Terra. Seguiremos em direção a
Atenas. Chegada e acomodação. Jantar.

13º dia 17 set ter Atenas
Café da manhã. Em horário conveniente traslado para o
Porto de Pireus para embarque no cruzeiro de um dia por
três ilhas do Golfo Sarônico: Egina conhecida pelos seus
vasos de terracota; Poros, uma cidade tipicamente insular
e Hidra com suas mansões e ruas estreitas, que mais
parecem um labirinto. Almoço a bordo. Retorno a Atenas.

11º dia 15 set dom Atenas
Café da manhã. Visita à cidade: Palácio Presidencial,
Estádio Panathenaico, Arco de Adriano, Templo de Zeus,
os edifícios neoclássicos da Academia de Letras, da

14º dia 18 set qua Atenas / São Paulo
Em horário conveniente, traslado para o aeroporto e
embarque via Istambul com destino a São Paulo.
Chegada e fim dos nossos serviços.

PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO
E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 4.310,00 + 200,00 taxas
APTO INDIVIDUAL
US$ 4.910,00 + 200,00 taxas

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 21 passageiros. Roteiro elaborado em outubro/18.
Sujeito a alterações.
Rua Sete de Abril, 252 - 10º Andar - Cj. 103 - República - São Paulo - SP - CEP 01044-000
Tel.: (11) 3257-9511
E-mail: genesis@genesisturismo.com.br

