TURQUIA & EGITO + CRUZEIRO NO NILO

Essencias
/\

Faraonicas
/\

16 DIAS & 15 NOITES | HOTÉIS 4* & 5*
+ VOOS PARTINDO DE GUARULHOS

DIA 01 [ - ] GUARULHOS a ISTAMBUL
Chegada em Istambul. 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”: Pierre Loti, Catedral de São Jorge, Mesquita de
Suleyman o Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e um
fascinante passeio pelas águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante
de comida típica “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”: Topkapi Palace, Santa Sofia, Hipódromo Romano, Mezquita Azul y Gran Bazar. Visita
da Cisterna Basílica, construída com mais de 300 colunas
de mármore.
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.
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 : “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 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 de Maria, suposta última morada 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 [HB] KUSADASI***
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão
opcional guiada “ILHA GREGA DE CHIOS”: a produção
de Mastic, a vila de Mesta e suas ruas labirínticas da
época bizantina, Pyrgi e suas casas decoradas em preto
e branco, a praia vulcânica preta Mavra Volia em Empoios. Jantar no hotel.
DIA09[BB] KUSADASI bBURSAbISTAMBULaHURGADA

Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa importante cidade que foi a primeira capital do Império
Otomano. Visita a uma das das mais belas mesquitas
da Turquia e passear pelo Mercado da Seda. Traslado
ao aeroporto de Ist para tomar voo com destino a
HURGADA. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Acomodação.
DIA 10 [FB] HURGADA b LUXOR
Café da manhã. Traslado a Luxor. Chegada e traslado
ao porto para embarque no cruzeiro pelo Rio Nilo,
com regime de pensão completa.
DIA 11 [FB] LUXOR
Cruzaremos à margem Ocidental para visitar a necrópole de Tebas, onde admiraremos o Vale dos
Reis, lugar onde encontram-se enterrados os faraós e suas esposas. Visitaremos o Templo da Rainha
Hatshepsut no Dair Al Bahari e os Colossos de Memnon. Possibilidade de realizar a excursão opcional
para visitar os “TEMPLOS DE LUXOR E KARNAK”.
DIA 12 [FB] LUXOR A ESNA A EDFU
Pela manhã navegaremos até Esna para para passar
pelas eclusas e continuar a Edfu. Visita ao Templo
dedicado ao Deus Horus, famoso pela figura antropomórfica com cabeça de falcão, construído pelos
Ptolomeus.
DIA 13 [FB] EDFU A KOM OMBO A ASWAN
Navegação até Kom Ombo, chegada e visita ao Templo dedicado aos Deuses Sobek e Haroeris. Também
veremos um nilometro utilizado pelos antigos egipcios para medir o nivel das aguas deste rio. Navegação até Aswan.
DIA 14 [FB] AASWAN a CAIRO
Pela manhã possibilidade de realizar uma excursão
opcional aos “TEMPLOS DE ABÚ SIMBEL DE RAMSES
II”. Visita da Alta Represa de Aswan. Traslado ao aeroporto para tomar o vôo doméstico com destino ao
Cairo.
DIA 15 [BB] CAIRO
Café da manhã. Saída para visitar a área de Giza e
o complexo funerário formado pelas pirâmides de
Quéops, Quéfren e Miquerinos. Visita também a Esfinge e ao Templo do Vale. Pela tarde, possibilidade
de realizar a Excursão Opcional de meio dia com almoço incluso ao “MUSEU EGÍPCIO”. Traslado ao hotel. Durante a noite possibilidade de realizar a excursão noturna opcional “LUZES E SONS”. Acomodação. .
DIA 16 [BB] CAIRO a ISTAMBUL a GUARULHOS
Café da manhã. Traslado para tomar voo de regresso.
* 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.

Consulte as condições para reservas no link:
https://www.honesttravelgroup.com/2021/regulamentos-reserva.pdf

PREÇO POR PESSOA U S $

1299,

OFERTA

ESPECIAL

+ US$ 1.002, de
TAXAS E IMPOSTOS
* US$ 473 SUPLEM. ALTA TEMPORADA TK
* US$ 190 JANTAR ESPECIAL DE ANO NOVO (OBRIGATÓRIO)
* US$ 135SUPLEM SAIDAALTATEMPORADAEGITO
- PREÇO P.P SINGLE - US$2.219,
SAÍDAS PREVISTAS 2020/21 - TURKISH AIRLINES (GRU)
OUTUBRO
22
NOVEMBRO 05 22
DEZEMBRO 12* 26**
JANEIRO 09*
FEVEREIRO 20
O PREÇO INCLUI
» PAMUKKALE
- COLOSSAE 5*
» Voos Internacionais
- LYCUS RIVER 4*
GRUaISTaHGD //
ASWaCAI*aGRU
» CAPADOCIA
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