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Nota: Os hotéis incluídos na Grécia para este
programa são de 4* estrelas para ambas opções.

Turquia

• 3 noites alojamento em Istambul
• 1 noite alojamento em Ankara
• 2 noites alojamento em Capadócia
• 1 noite alojamento em Pamukkale
• 1 noite alojamento em Kusadasi
• Regime de café da manhã nos hotéis de Istambul
• Regime de meia pensão nos hotéis de Ankara / Capadócia
/ Pamukkale / Kusadasi
• Traslados de chegada e saída com assistência em Espanhol
• Visita de um dia inteiro em Istambul com almoço
• Excursão em Istambul (Passeio de barco pelo Bósforo –
Bazar das Especiarias)
• Guia profissional em Espanhol durante o circuito na
Turquia

ITINERÁRIO
SEXTA: ISTAMBUL
Após a chegada, você será recebido e transferido para o hotel
escolhido. Alojamento.
SÁBADO: ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para a visita de um dia inteiro à
magnífica cidade de Istambul, conhecendo a parte histórica
e a Basílica de Hagia Sophia, culminação da arte bizantina e
a pérola de Istambul. Visitaremos também o famoso Palácio
de Topkapi, residência dos sultões otomanos por quatro
séculos, incluindo o tesouro e as relíquias sagradas. Ao meiodia, desfrutaremos de um almoço típico em um restaurante
local na área de Sultanahmet e continuaremos com a visita
à Mesquita Azul, uma maravilha de harmonia, proporção
e elegância; e ao Hipódromo que conserva o Obelisco de
Teodósio, a Coluna Serpentina, a Fonte do Imperador
Guilherme e o Obelisco Egípcio. No final da tarde,
visitaremos o famoso Grande Bazar, onde aproveitaremos
o tempo livre para nos perdermos entre suas 4.000 lojas.
Retorno ao hotel e alojamento.
DOMINGO: ISTAMBUL / PASSEIO PELO BÓSFORO /
BAZAR DAS ESPECIARIAS
Café da manhã. Partida para uma das atividades mais
famosas de Istambul, um passeio de barco pelo Bósforo, um
canal que separa a Eurospa e a Ásia. Durante esta jornada,
você poderá ver os palácios dos sultões, casas antigas e típicas
de madeira e apreciar a história de uma maneira diferente.
Em seguida, faremos uma das visitas mais influentes ao
Bazar das Especiarias, constituído pelos otomanos há cinco
séculos e usado desde então. Nossa visita termina no bazar,
onde você pode desfrutar de sua atmosfera e variedade de
lojas. À tarde, possibilidade de um passeio opcional com
almoço à parte asiática da cidade, conhecendo o Palácio de
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• Entradas e visitas segundo o itinerário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Espanhol durante a
viagem (Whats’ App – Telefone)

cluídos:
Serviços NÃO In

Grécia

• Gorjetas na Turquia

• 2 noites alojamento em Atenas
• Cruzeiro de 3 dias em pensão completa pelas Ilhas Gregas
& Turquia (baseado na categoria IA más económica de
cabines internas)
• 2 excursões durante o cruzeiro segundo o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitado durante o cruzeiro
• Guia profissional em Espanhol durante as visitas guiadas
• Todos os traslados segundo o itinerário
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Português durante a
estadia (Contato –Whats’ app)
• Impostos hoteleiros * (ver página 120)

“Beylerbey”, Bairro de Eyup, Café Pierre Loti e Corno de
Ouro. Retorno ao hotel e alojamento.
SEGUNDA: ISTAMBUL / ANKARA
Café da manhã. Partida para Ankara pelas montanhas de
Bolu. Após a chegada, faremos uma visita panorâmica com
o nosso guia para conhecer a capital da República Turca e
a segunda cidade mais populosa da Turquia, uma cidade
moderna e cosmopolita impregnada de história e cultura
antigas. Mais tarde, encontraremos o símbolo do Anitkabir
Mausoléu de Ancara, porque é o local onde está o fundador
da República Turca. No final da tarde, chegada ao hotel.
Jantar e alojamento.
TERÇA: ANKARA / CAPADÓCIA
Café da manhã. Partida para a Capadócia. No caminho,
veremos o segundo maior lago da Turquia, o Lago Salgado e
um caravançará do século XIII (pousada medieval). Chegada
à Capadócia. Jantar e alojamento.
QUARTA: CAPADÓCIA
Café da manhã no hotel. Visita desta região fascinante e de
paisagem original, formada pela lava lançada pelos vulcões
Erciyes e Hasan há 3 milhões de anos. Visitaremos o Vale
de Göreme, um incrível complexo monástico bizantino
composto por igrejas cortadas em rocha com belos afrescos.
Em seguida, visitaremos o Vale Avcilar e os Vales Pasabagi
e Gόvercinlik, onde você pode admirar a melhor vista
das formas vulcânicas chamadas “chaminés de fadas”.
Visitaremos as oficinas típicas de tapetes e ônix e pedras
turquesas. Jantar no hotel e alojamento.
QUINTA: CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE
Café da manhã no hotel. Partida antecipada para Konya,
capital dos sultões selêucidas, onde visitaremos o Mausoléu
de Mevlana, poeta e filósofo que fundou a seita mística e
religiosa dos dervixes dançantes. Continuação da viagem

para Pamukkale. Chegada e visita a Hierapolis, antiga
cidade helenística que hoje está em ruínas. Visite o famoso
Castelo de Algodão, uma maravilha natural de gigantescas
cachoeiras brancas, estalactites e piscinas naturais
formadas ao longo dos séculos pela passagem das águas
carregadas de sais calcários de fontes térmicas. Chegada ao
hotel. Jantar e alojamento.
SEXTA: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Café da manhã no hotel. Partida de manhã para a cidade
greco-romana de Éfeso, antiga capital da Ásia Menor e
uma das mais bem preservadas da antiguidade, onde o
Templo de Adriano, o Templo de Trajano, o Teatro e a
Biblioteca de Celso. Visita à Casa da Virgem Maria, onde
ela passou os últimos anos de sua vida. Continuação para
Kusadasi onde teremos uma visita panorâmica de este
vilarejo precioso e onde admiraremos o seu famoso porto
de onde saem os cruzeiros com destinos as ilhas Gregas.
Chegada e traslado ao hotel. Jantar e alojamento.
SÁBADO: KUSADASI / PATMOS (EMBARQUE NO
CRUZEIRO PARA AS ILHAS GREGAS)
Café da manhã no hotel. Partida para o porto de Kusadasi
para embarcar no cruzeiro pelas ilhas gregas. Navegação
para Patmos conhecida como a Jerusalém do Mar Egeu.
Patmos é a ilha sagrada onde São João escreveu o Livro
das Revelações. Opcionalmente, você poderá fazer uma
excursão para visitar o Mosteiro e a Gruta. Noite a bordo.
DOMINGO: CRETA / SANTORINI
Café da manhã. Chegada na parte da manhã no porto de
Heraklion, capital de Creta, a maior ilha de todas as ilhas
gregas. Excursão incluída para visitar as fantásticas ruínas do
Palácio de Knossos. O elaborado Palácio, que se acredita, é
o labirinto místico do rei Minos, de acordo com a lenda do
Minotauro e a sede da civilização minóica.
À tarde, chegada à maravilhosa ilha de Santorini, do alto da
ilha, você poderá ver a vista mais impressionante de todas

as ilhas gregas e talvez do mundo. Possibilidade de uma
excursão opcional a Oía. Saída da ilha à noite. Noite a bordo.
SEGUNDA: LAVRIO / ATENAS / VISITA DA CIDADE
Café da manhã. Desembarque e saída para o centro de
Atenas para sua excursão, incluindo o passeio panorâmico
da cidade. Passaremos pelo Templo de Zeus Olímpico,
que se ergue ao sudeste da Acrópole, feito de mármore
do Pentélico e dedicado ao pai dos 12 deuses olímpicos,
Zeus. O percurso segue em direção ao Parlamento Grego,
com destino ao Estádio Panathenaico. O percurso o
levará à «Trilogia de Atenas: os três edifícios do século
XIX, influenciados pela arquitetura clássica, na rua
Panepistimíu. Você passará pela Praça Omonia e pela
Praça de Sintagma para acessar o belo e pitoresco bairro
de Plaka, sob a Acrópole. Plaka é o bairro no sopé da
Acrópole. Observado de cima, parece um oásis pequeno
e pitoresco imerso no centro ateniense. De fato, é uma
das áreas mais atraentes aos olhos de quem a visita. Uma
rede de ruas e pequenas praças que se misturam formando
um labirinto animado pela agitação de pedestres e
comerciantes. As horas do dia coincidem com a agitação
dos inúmeros cafés, tavernas e lojas que lotam as ruas
coloridas. Local ideal para fazer compras em Atenas.
Alojamento.
Nota: A excursão indicada é organizada pela
companhia do cruzeiro.
TERÇA: ATENAS / DIA LIVRE
Café da manhã. Dia livre para passear por Atenas e
conhecer melhor a cidade. Possibiliade para fazer um
passeio opcional ou fazer compras. alojamento.
QUARTA: ATENAS / AEROPORTO
Café da manhã e no horário indicado, traslado ao
aeroporto para embarcar no seu voo de partida.

OPÇÃO 4* ZONA TAKSIM OPÇÃO 5* ZONA TAKSIM
Preços em $ USD por pessoa para 2022
MARÇO / ABRIL / NOVEMBRO
MAIO / JUNHO / JULHO / AGOSTO / OUTUBRO
SETEMBRO

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

2.766 $

1.842 $

1.812 $

3.220 $

2.220 $

2.190 $

3.055 $

2.160 $

2.130 $

3.585 $

2.510 $

2.480 $

3.220 $

2.205 $

2.175 $

3.690 $

2.630 $

2.598 $

TAXAS PORTUÁRIAS CRUZEIRO		

149 $		
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