
 
 

 

 

TURQUIA & Ilhas Gregas 
(MYKONOS Noite exclusiva no CRUZEIRO) 

13 dias & 12 noites – Hotéis 4* & 5* 
+ Võos Partindo e chegando em Guarulhos com a TURKISH AIRLINES 

Saídas: Maio:17,24,31 Junho:07,14 Setembro: 06,13,20 

9 X US$ 238, 
Entrada US$ 715, 

  Saídas Jul:10,24 AGO: 07,21  Dez: 18 

9 X US$ 277, 
Entrada US$ 832, 

DIA 01 [ - ] GUARULHOS / 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 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. Visita à Mesquita de Suleyman o Magnífico, ao Bazar das Especiarias, 
e um fascinante 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 Gran Bazar. 
DIA 04 [HB] ISTAMBUL / ANKARA / 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 típica com bebidas locais ilimitadas e “PASSEIO DE BALÃO” ao 
amanhecer para admirar uma das mais belas paisagens a terra - a ser realizado no 5o 
ou 6o dia da programação. 
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA / 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 / ÉFESO / 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 / MYKONOS 
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar em um cruzeiro maravilhoso de 5 dias / 4 noites 
em regime de pensão completa. À tarde, navegaremos em direção a Mykonos, chegada às 20:30. 
Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
DIA 09 [FB] A MYKONOS 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar esta charmosa ilha, suas praias, restaurantes e famosa vida 
noturna. Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
DIA 10 [FB] A SANTORINI 
Café da manhã. Chegada à Ilha de Santorni, uma sas mais belas e conhecidas do mar Egeu. 
Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
DIA 11 [FB] A RHODES 
Café da manhã. Chegada a Rhodes, lugar repleto de história e também conhecida como a Ilha do 
Sol.Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
DIA 12 [BB] ÇESME / IZMIR / ISTAMBUL 
Café da manhã.Desembarque do cruzeiro e partida para o aeroporto para tomar voo (já incluído no 
preço do programa) de regresso a Istambul. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 
DIA 13 [BO] ISTAMBUL / GUARULHOS 
Café da manhã. Traslado para aeroporto. Fim de nossos serviços. 
Em algumas saídas o programa será operado com o seguinte itinerário: 
DIA 08 [FB] KUSADASI A SYROS 
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar em um cruzeiro maravilhoso de 5 dias / 4 noites 
em regime de pensão completa. À tarde, navegaremos em direção a Syros, chegada às 20:30. 
Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
DIA 09 [FB] A MYKONOS 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar esta charmosa ilha, suas praias, restaurantes e famosa vida 
noturna. Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
DIA 10 [BB] A PIREUS / ATENAS 
Café da manhã. Chegada à capital da Grécia. Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
DIA 11 [BB] A SANTORINI 
Café da manhã. Chegada à Ilha de Santorni, uma sas mais belas e conhecidas do mar Egeu. 
Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
DIA 12 [BB] ÇESME / IZMIR / ISTAMBUL 
Café da manhã.Desembarque do cruzeiro e partida para o aeroporto para tomar voo de regresso a 
Istambul. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 
DIA 13 [BO] ISTAMBUL / 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 domésticodireto p/ a Capadócia, consultar suplemento. 
*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou Kusadasi em algumas saídas. 
 
 
 



 
 
O PREÇO INCLUI 
»»Voos Internacionais GRU/IST//ADB/IST/GRU  
     2 malas de 32 kg com taxas e suplementos. 
»»Hotéis 4* & 5* 

»»Pacote de pensão completa e bebidas durante o cruzeiro 
»»Guia em português 
»»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. 

»»Preços de transporte e Teleférico 
durante as paradas do cruzeiro 

»»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 4* 
»»CAPADOCIA 
-SIGNATURE S.CLASS*          
-AVRASYA 5*  
-RAMADA CAPPADOCIA 5*   -BY CAPPADOCIA 5* 

»»CRUZEIRO GRECIA 
- SUPER STAR CRUISE 
CABINES INTERNAS 
STANDARD (Oferecemos Suplemento 
opcional para cab. exterior e Cabines 
Premium) 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES – 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 / documento de emergência não é aceito. 
- Consultar pelos prazos e gastos de cancelamento 

 

Preços em US$ por pessoa – Forma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X nos 
cartões.Convertidos em R$ ao Câmbio Vigente no dia do Pagamento Total. 

Saídas: Maio:17,24,31 Junho:07,14 Setembro: 06,13,20 USD Cambio R$ 

TOUR com Suplemento USD 1.999 4,17 R$8.335,83 

Taxas e Impostos USD 862 4,17 R$3.594,83 

Total com Taxas USD 2.861 4,17 R$11.930,66 

Entrada de 25% USD 715 4,17 R$2.982,66 

Em e09 x iguais de  USD 238 4,17 R$994,22 

REFERENCIA AGENCIA MUNDO 240     
        

Saídas: Junho:21,28 Julho: 05,12,19,26 Agosto: 02,09,16,23,30 USD Cambio R$ 

TOUR não tem Suplemento 
USD 2.466 4,17 R$10.281,83 

Taxas e Impostos 
USD 862 4,17 R$3.594,83 

Total com Taxas 
USD 3.328 4,17 R$13.876,66 

Entrada de 25% 
USD 832 4,17 R$3.469,16 

Em e09 x iguais de  
USD 277 4,17 R$1.156,39 

REFERENCIA AGENCIA MUNDO296   

 


