PACOTE – TURQUIA E CRUZEIRO NAS ILHAS GREGAS
SAIDA: de 21 de AGOSTO a 03 de SETEMBRO

O PACOTE INCLUI:


Voo nacional GOL com o trecho POA/ São Paulo / POA com franquia de bagagem de 01
mala de 23k;
 Voo Internacional TURKISH Guarulhos – Istambul --- Izmir – Istambul – Guarulhos com
franquia de bagagem de 02 malas de 23 kg;
 Guia de língua em Português;
 Hotéis 4* com café da manhã Buffet;
 Meia pensão no interior da Turquia;
 Visita a Ancara e os melhores lugares da Capadócia, Pamukkale, Efeso e muito mais;
 Pacote de pensão completa sem bebidas no cruzeiro;
 Traslados previstos em veículos com AC;
 Assistência de nosso operador local;
 Seguro de viagem EUROMAX com cobertura de EUR 60 mil para menores de 75 anos;
ITINERARIO AÉREO:

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

1237

21 Ago 18:00

21 Ago 19:40

PORTO ALEGRE (POA)

SAO PAULO (GRU)

194

21 Ago 22:35

22 Ago 17:10

SAO PAULO (GRU)

ISTANBUL (IST)

2321

02 Set 13:10

02 Set 14:30

IZMIR (ABD)

ISTANBUL (IST)

15

03 Set 10:10

03 Set 17:10

ISTANBUL (IST)

SAO PAULO (GRU)

1240

03 Set 20:55

03 Set 22:40

SAO PAULO (GRU)

PORTO ALEGRE (POA)

ITINERARIO DIA A DIA
DIA 21/08 - BRASIL - ISTAMBUL
Saída de Porto Alegre e conexão em São Paulo para embarque rumo a Istambul.
DIA 22/08 - ISTAMBUL
Chegada à Turquia, recepção e traslado do Aeroporto Ataturk para o hotel. Acomodação.
DIA 23/08 - ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional guiada com almoço em restaurante
de comidas típicas “TOUR PELO BÓSFORO”: Saída para contemplar o panorama espetacular do
Corno de Ouro desde o morro Pierre Lot; visita à Catedral de São Jorge, principal Igreja Ortodoxa
Grega e sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, reconhecido como o líder espiritual dos
Cristãos Ortodoxos do mundo; Continuamos para a Mesquita de Solimão o Magnífico, projetada pelo
arquiteto otomano Mimar Sinan; Vamos ao Bazar das Especiarias, um local com um encanto especial
pelas suas cores e aromas, excelente para comprar chás, ervas, nozes, doces típicos e, claro,
especiarias; Culminamos com uma viagem pelo Bósforo, o estreito que divide a cidade entre a
Europa e a Ásia, apreciaremos as maravilhosas vistas das fortalezas otomanas, palácios, vilas e as
pontes que ligam os dois lados desta cidade. Acomodação.
DIA 24/08 - ISTAMBUL
Café da manhã. Sugerimos realizar a excursão opcional guiada com almoço em restaurante de
comidas típicas “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace,foi a residência dos sultões
otomanos do século XV ao XIX e hoje apresenta amostras do tesouro real e outras relíquias religiosas. Santa Sofia, uma obra-prima da arquitetura mundial desde o século V, hoje apresenta
referências religiosas cristãs e muçulmanas mescladas depois da conversão em museu. O
hipódromo Romano, construído no ano 203, decorado com obeliscos, colunas e fontes. A Mesquita
Azul com seus seis minaretes e decorada com azulejos de cor turquesa. Seguimos ao famoso Gran
Bazar, um mercado de paredes e cúpulas seculares. Acomodação.
DIA 25/08 - ISTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA
Café da manhã no hotel e saída cedo de ônibus para Ankara e visitar a capital da Turquia e do
mausoléu do fundador da República. Este trecho de 9 horas de ônibus pode ser feito de avião:
opcional de USD 215.00 por pessoa. Chegada e traslado para hotel. Jantar e acomodação.
DIA 26/08 - CAPADOCIA
Café da manhã. Partida para visitar esta região maravilhosa com a sua paisagem fascinante e
original, formada por larvas jogadas pelos vulcões Erciyes e Hasan há 3 milhões de anos. Visita a
uma cidade subterrânea construída pelas antigas comunidades locais para se protegerem de
ataques. Também passaremos pela cidade de Avanos, famosa pela cerâmica tradicional, os tapetes e
visita uma fábrica para aprender sobre a fabricação desses produtos. Jantar e acomodação.
Possibilidade de realizar os seguintes opcionais na Capadócia: Noite Turca de danças folclóricas em
uma caverna típica com bebidas ilimitadas locais. Passeio de balão ao amanhecer para admirar uma
das mais belas paisagens da terra.
DIA 27/08 - CAPADÒCIA - PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar a antiga Hierápolis e o Castelo de Algodão,
verdadeira maravilha natural, uma cascata gigante, estalactites e piscinas naturais formadas ao longo
dos séculos pela passagem das águas termais com sais calcários. Jantar e acomodação.
DÍA 28/08 - PAMUKKALE – ÉFESO – KUSADASI (OU IZMIR)
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 abrigava mais de 25.000 espectadores,
a Biblioteca de Celso e rua de Marmol. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a suposta última casa
da mãe de Jesus, e hoje é um local de peregrinação. Continuação para visitar uma loja de couro e um
outlet de marcas internacionais. Jantar e acomodação.
DIA 29/08 - KUSADASI / CRUZEIRO PELA GRÉCIA / MYKONOS
Traslado ao porto para embarque num cruzeiro maravilhoso cruzeiro de 05 dias e 04 noites em
regime de pensão completa. A tarde navegaremos em direção de Mykonos com uma previsão de
chegada as 20:00 h.

DIA 30/08 – MYKONOS / ATENAS / SYROS
Café da manhã. Chegada à Atenas às 09:00h Sugerimos realizar a excursão opcional guiada para
conhecer esta fascinante cidade. Partida as 16:00h em direção à ilha de Syros, com chegada às
20:00h.
DIA 31/08 – SYROS / SANTORINI
Café da manhã. Chegada à Ilha de Santorni às 10:00h, uma das mais belas e conhecidas do mar
Egeu. Sugerimos realizar excursão opcional guiada.
DIA 01/09 – RHODES
Café da manhã. Chegada a Rhodes às 08:00h, lugar repleto de história e também conhecida como a
Ilha do Sol. Partida às 18:00h.
DIA 02/09 – CESME – 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 03/09 - ISTAMBUL - BRASIL
Café da manhã e partida para o aeroporto para voo de retorno ao destino.

Fim dos nossos serviços.
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES
NOME
GOLDEN TULIP BAYRAMPASA 5*
TITANIC BUSINESS EUROPE 5*
GRAND MAKEL TOPK. 5* / RICHMOND INT. 4*
SIGNATURE BLUE RESORT 5* / RICHMOND
EPHESUS 5* / TUSAN RESORT 5*
RAMADA KEMAL PAŞA 4*/ RAMADA ENCORE
BY WYNDHAM 4*
ADEM PIRA 5* / LYCUS RIVER 5* / COLOSSAE
5*
SIGNATURE S.CLASS 5* / AVRASYA 5* /
PERISSIA 5*
CABINES INTERNAS STD

CATEGORIA

CIDADE

PROMOCIONAL

ISTAMBUL

PROMOCIONAL

KUSADASI

PROMOCIONAL

IZMIR

PROMOCIONAL

PAMUKKALE

PROMOCIONAL

CAPADOCIA

PROMOCIONAL

CRUZEIRO ILHAS GREGAS

EXCURSOES OPCIONAIS
JOIAS DE CONSTANTINOPLA

110 USD

TOUR DO BÓSFORO

100 USD

PASSEIO DE BALAO

225 USD

NOITE TURCA

80 USD

ACROPOLIS DE ATENAS

120 USD

DELEITE EM MYCONOS

55 USD

RHODES HISTORICA

90 USD

OIA – SANTORINI

90 USD

VALORES COM AÉREO INCLUIDO DESDE PORTO ALEGRE
ROTEIRO

PREÇO POR PESSOA EM
INDIVIDUAL

PREÇO POR PESSOA EM
DUPLO / TRIPLO

TURQUIA E ILHAS GREGAS

4.092 USD
Ou 12x de 341.00

2988.00 USD
Ou 12x de 249.00

TAXAS E IMPOSTOS

USD 166.00

USD 166.00

IMPORTANTE:
* As saídas são garantidas c/ mínimo de 10 passageiros e podem sofrer alteração p/datas próximas*
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às
11hrs**
*** Valores em dólares americanos por pessoa***
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- 1x no ato + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster.
- 1x no ato + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria).

Documentos:


Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de
conservação.

