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O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais  
GRUaIST //  
ATH aISTaGRU  
2 malas de  32 kg
 » Hotéis 4* & 5* 
 » Guia em português e/ou 
espanhol
 » 1 excursão em Creta 
durante o cruzeiro
 » Pacote de pensão 
completa e bebidas 
ilimitadas durante o 
cruzeiro 
 » Alimentação, entradas 
e visitas de acordo c/ o 
itinerario
 » Todos os traslados 
previstos em veículos 
com ar-condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Taxa local de serviços: 
Turquia - US$ 55
 » Excursões opcionais ou 
nenhum serviço não 
especificado.
 » O imposto turístico no 
hotel de Atenas - 3,00 
EUR por quarto/ por 
noite (pago no destino).

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
 » ISTAMBUL 
- CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- RICHMOND INT. 4*+ 

- DEDEMAN 5*
 » ISTAMBUL - MAIO A SET.  
- GOLDEN TULIP BAYR. 
5* 
- TRYP BY WINDHAM 

AIRP 5* 
 »  KUSADASI  
-RICHMOND EPHESUS 5* 
- MARINA 4*
 » IZMIR - MAIO A SET.  
-RAMADA PLAZA 5* 
-D. TREE BY HILTON ALS. 4*+

 » PAMUKKALE  
- COLOSSAE 5* 
- LYCUS RIVER 5*
 » CAPADOCIA  
-SIGNATURE S.CLASS* 
-AVRASYA 5* 
-RAMADA CAPPADOCIA 5* 
-BY CAPPADOCIA 5*
 » CRUZEIRO GRECIA 
-CELESTYAL CRUISES 
CABINES INTERNAS IA/IB  
(Oferecemos Suplemento 
opcional para cab. 
exterior)
 » ATENAS  
-ATHENS AVENUE 4* 
-STANLEY 4* 
-ZAFOLIA 4*

OBSERVAÇÕES
- Não recomendamos 
acomodação em triplo.
- Não é possível 
acrescentar noites extras
- As saídas são garantidas c/ 
mínimo de 10 passageiros e 
podem sofrer alteração p/
datas próximas.
- Passaportes com no 
mínimo de 6 meses de 
validade
- Consultar pelos prazos e 
gastos de cancelamento

PREÇO POR PESSOA EM APT. DUPLO

US$  1999 
+ US$ 875 TAXAS E IMPOSTOS POR PAX 
* US$ 180 SUPLEM. ALTA TEMPORADA CRUZ.  
PREÇO P.P SINGLE - US$2649 
 SAÍDAS PREVISTAS 2020 - TURKISH AIRLINES (GRU)

MARÇO 21
ABRIL 11 25

OUTUBRO* 03 17 24
NOVEMBRO 07 21

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de 
bagagens, encontro com nosso representante/guia. 
Traslado para o hotel e acomodação. 
DIA 02 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a ex-
cursão opcional full day guiada com almoço “TOUR 
PELO BÓSFORO”: Saída para admirar a bela vista 
do Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a Cate-
dral de São Jorge, sede do Patriarcado Ecumênico 
Ortodoxo Grego.Visita à Mesquita  de Suleyman o 
Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e um fascinan-
te passeio de barco pelas águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a 
excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA”:  visita da magnífica residência 
dos Sultões no Palácio Topkapı; Museu do templo 
Santa Sofia que é uma obra-prima da engenheria e 
arquitetura, o Hipódromo Romano do ano de 203; 
a Mesquita Azul c/ seus 6 minaretes; o famoso e 
secular Gra Gran Bazar.
DIA 04 [HB] ISTAMBUL b ANKARA b CAPADÓCIA 
Café da manhã no hotel e saída cedo de ônibus 
para Ankara e visitar a capital turca e ao mausoléu 
do fundador da República.  Chegada na Capadócia. 
Jantar no hotel  - Opcionalmente pode-se tomar 
voo doméstico direto p/ a Capadócia, consultar su-
plemento.
DIA 05 [HB] CAPADÓCIA
Café da manhã. Partida para visitar esta região de 
paisagem formada por larva vulcanica. Visita aos 
inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, escava-
do nas rochas e decorados com frescos. Visita aos 
impressionantes vales da região e desfrute das vis-
tas deslumbrantes das “chaminés de fadas”.  Visita 
a uma cidade subterrânea de antigas comunidades 
locais para proteger-se de ataques. Visita a um cen-
tro de jóias e pedra típica da Capadócia e a uma fá-
brica de tapetes. Jantar no hotel. Programas opcio-
nais na Capadócia: “NOITE TURCA” Apresentação 
de danças folclóricas em uma caverna típica com 
bebidas locais ilimitadas  e “PASSEIO DE BALÃO” ao 
amanhecer para admirar uma das mais belas pai-
sagens a terra - a ser realizado no 5o ou 6o dia da 
programação. 
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 
a antiga Hierapolis e o Castelo de Algodão, verda-
deira maravilha natural, uma cascata gigante, esta-
lactites e piscinas naturais formadas ao longo dos 
séculos.  Jantar no hotel.
DIA 07 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUSADASI*** 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade gre-
co-romana melhor preservada na Ásia Menor dos 
séculos I e II que mantém tesouros como o teatro 
romano que, a Biblioteca de Celso e rua de Marmo-
re. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a suposta 
última casa da mãe de Jesus, e hoje é um local de 

peregrinação. Continuação com a visita de uma loja 
de couro e um outlet de marcas internacionais. Jan-
tar no hotel. 
DIA 08 [FB] KUSADASI A PATMOS
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar  em 
um cruzeiro maravilhoso de 2 dias / 2 noites da Ce-
lestyal Cruise, incluindo 1 excursão opcional - visita a 
Creta. À tarde, navegaremos em direção a Patmos. 
Sugerimos realizar  excursão opcional guiada.
DIA 09 [FB] CRETA A SANTORINI
Café da manhã. Chegada a Heraklion, capital de Cre-
ta, uma ilha com uma história intrigante onde  va-
mos participar da excursão ao Palácio de Knossos, o 
centro da civilização minóica. Partida para a ilha de 
Santorini, também é conhecida como o continente 
perdido da Atlântida. Sugerimos realizar  excursão 
opcional guiada.
DIA 10 [BB] A ATENAS
Café da manhã. Desembarque no porto às 07:00 
hrs. Dia livre. Sugerimos realizar  excursão opcional 
guiada de dia inteiro c/ almoço incluído “UM DIA 
EM DELFOS”: visitando as cidades de Tebas Livadía 
e Arahova, famosa por sua fabricação de tapetes 
coloridos. Chegada a Delfos onde visitaremos o seu 
sítio arqueológico referido como centro do mundo 
antigo e o museu local com a famosa estátua de 
bronze “Charioteer”, almoço em Delfos. Regresso à 
tarde para Atenas. Acomodação
DIA 11 [BB] ATENAS
Café da manhã. Saída para conhecer Atenas em 
excursão de meio dia: saída para vıṡıṫa panorâmıċa 
onde poderemos admıṙar o edifício do parlamento 
com o túmulo do soldado desconhecido, áreas 
residenciais, o Estádio Olímpico, Academia, 
Universidade e Biblioteca Nacional, o Teatro 
Dionisio, o Monte Philoppapos com uma vista 
panorâmica inesquecível da cidade Odeon de 
Herodes Atticus. Visita do sítio arqueológico 
da Acrópole com todos os seus monumentos, 
destacando o famoso teatro Odeon e o imponente 
Parthenon. Sugerimos realizar  a excursão opcional 
“NOITE GREGA” Passeio Panorâmico pelo porto, 
logo jantar em uma taverna. Apresentação 
de danças folclóricas em uma taverna típica. 
Acomodação.
Obs.: A Visita de Atenas poderá ser feita no 10 o dia da 
programação, após o desembarque do cruzeiro. 

DIA 12 [BO] ATENAS a ISTAMBUL a GUARULHOS
Café da manhã. Traslado para aeroporto. Fim de 
nossos serviços.
*A ordem do itinerário pode ser alterada, sempre 
respeitando as visitas a serem feitas. Nos feriados, são 
oferecidas visitas semelhantes em caso de estarem 
fechadas.
**Opcionalmente pode-se tomar voo doméstico 
direto p/ a Capadócia, consultar suplemento.
*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou Kusadasi em 
algumas saídas.

12  DIAS & 11 NOITES | HOTÉIS  4* & 5* 
+  VOOS PARTINDO DE GUARULHOS

/\
TURQUIA E GRÉCIA + CRUZEIRO

Essencias
Egeudo


