SUPER OFERTA

Essencias
do
/\

Egeu

TURQUIAEGRÉCIA+CRUZEIRO

12 DIAS & 11 NOITES | HOTÉIS 4* & 5* | GUIAS EM PORTUGUÊS
+ VOOS INTERNACIONAIS PARTINDO DESDE GUARULHOS
PREÇO POR PAX DBL

US$ 1999

+ US$ 690 TAXAS E IMPOSTOS POR PAX
- PREÇO P.P SINGLE - US$ 2899
*SUPL. SAÍDAS JUL E AGO - US$ 180
*SUPL. SAÍDAS MAI/SET/OUT- US$ 100
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SOMENTE PRÉ-RESERVAS
CONSULTE AS CONDIÇÕES
PARA LISTA DE ESPERA
O PREÇO INCLUI

»»Voos Internacionais

GuarulhosaIstambul
/ AtenasaGuarulhos
»»Hotéis 4* e/ou 5*
»»Guias em português
»»Comidas, entradas e
visitas de acordo ao
itinerário
»»Pacote de 2 excursões
no cruzeiro
»»Pacote de pensão
completa e bebidas
ilimitadas durante o
cruzeiro
»»Todos os traslados
previstos em veículos
com ar-condicionado
O PREÇO NÃO INCLUI
»»Gastos pessoais
»»Taxas e impostos:
690 US$
»»Gorjetas pagas no
destino para o guia,
motoristas, etc
Turquia - 55 US$
»»Excursões opcionais
ou nenhum serviço
não especificado

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES
»»ISTAMBUL
- GOLDEN TULIP
BAYRAMPASA 5*
- CROWNE PLAZA
HARBIYE 5*
- GRAND MAKEL 5*
- RICHMOND INT.
»»KUSADASI
-RICHMOND EPHESUS 5*
-MARINA 4*
»»IZMIR
-RAMADA PLAZA 5*
»»PAMUKKALE
- COLOSSAE 5*
- HIERAPARK 4*
»»CAPADOCIA
-STONE CONCEPT
BOUTIQUE*
-AVRASYA 5*
-CRYSTAL KAYMAKLI 5*
-BY CAPPADOCIA 5*
»»CRUZEIRO GRECIA
-CELESTYAL CRUISES

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. Possibilidade de tomar
a excursão 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 Catedral de São Jorge, sede do Patriarcado Ecumênico
Ortodoxo Grego.Visita à Mesquita de Suleyman o
Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e uma viagem
fascinante pelas águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a
excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS DE
CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia,
Hipódromo Romano, Mesquita Azul 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. Jantar no hotel.
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, escavado nas rochas e decorados com frescos. Visita aos
impressionantes vales da região e desfrute das vistas deslumbrantes das “chaminés de fadas”. Visita
a uma cidade subterrânea de antigas comunidades
locais para proteger-se de ataques. Visita a um centro de jóias e pedra típica da Capadócia e a uma fábrica de tapetes. Jantar no hotel. Programas opcionais na Capadócia: “NOITE TURCA” Apresentação
de danças folclóricas em uma caverna típico com
bebidas ilimitadas locais e “PASSEIO DE BALÃO” ao
amanhecer para admirar uma das mais belas paisagens a terra.
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar
a antiga Hierapolis e o Castelo de Algodão, verdadeira maravilha natural, uma cascata gigante, estalactites 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 greco-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 Marmore. 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. Jantar 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 Celestyal Cruise, incluindo 2 excursões nas ilhas. À tarde,
navegaremos em direção a Patmos, a Jerusalém do
Mar Egeu, onde você poderá participar da excursão
opcional para visitar o mosteiro e a gruta onde São
João viveu e escreveu o livro do Apocalipse.
DIA 09 [FB] CRETA A SANTORINI
Café da manhã. Chegada a Heraklion, capital de
Creta, uma ilha com uma história intrigante onde
temos a oportunidade de participar da excursão
opcional ao Palácio de Knossos, o centro da civilização minóica. Partida para a ilha de Santorini, a mais
deslumbrante de todas as ilhas gregas que vai tirar
o seu fôlego. Santorini também é conhecida hoje
e sempre como o continente perdido da Atlântida.
DIA 10 [BB] A ATENAS
Café da manhã. Desembarque no porto às 07:00
hrs. passeio turístico da cidade excursão de meio
dia: 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. Visite o sítio arqueológico da Acrópole com todos os seus monumentos e o
Parthenon. Acomodação
DIA 11 [BB] ATENAS
Pequeno almoço Dia livre. Acomodação
DIA 12 [BO] ATENAS a ISTAMBUL
a GUARULHOS
Café da manhã. Traslado para aeroporto. Fim de
nossos serviços.

»»ATENAS

-ATHENS AVENUE 4*
-TITANIA 4*
-ZAFOLIA 4*
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