
                  
PACOTE – TURQUIA E ILHAS GREGAS 

 
PERÍODO DE VIAGEM: de 26 de JULHO a 07 de AGOSTO de 2020 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Voo Internacional TURKISH Guarulhos – Istambul  – Guarulhos com 2 malas de 32kg; 
 Guia de língua em Português, 

 Hotéis 4* e/ou 5* com café da manhã Buffet; 
 Traslados previstos em veículos com AC; 

 Pacote de pensão completa e bebidas durante o Cruzeiro; 
 Assistência de nosso operador local. 

 
ITINERARIO AÉREO: 

ITINERARIO DIA A DIA  
 

DIA 26/07 - BRASIL - ISTAMBUL  
Saída de São Paulo rumo a Istambul. Chegada, recepção e traslado do Aeroporto Ataturk para o 
hotel. Acomodação. 
 
DIA 27/07 - ISTAMBUL  
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional guiada com almoço em restaurante 
de comidas típicas “TOUR PELO BÓSFORO”: Visita à Mesquita de Suleyman o Magnífico, 
atualmente a maior mesquita de Istambul, e uma obra prima do arquiteto otomano Mimar Sinan. Visita 
ao Bazar das Especiarias, construído em 1660 e segue sendo um destino imperdível para os amantes 
da cozinha internacional. Depois do almoço em um restaurante típico, embarcamos em uma viagem 
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fascinante pelas águas do Bósforo, o estreito que separa as parte europeia e asiática da cidade e 
onde se pode contemplar as preciosas vilas, palácios e fortalezas otomanas. 
 
DIA 28/07 – 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 re- 
ligiosas. 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 29/07 - 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. Chegada e traslado para hotel. Jantar e acomodação. Em forma 
opcional pode ser feito este trecho de Istambul a Capadocia em avião, com um valor de USD 200 
com taxas e traslados inclusos. 
 
DIA 30/07 - CAPADOCIA 
Café da manhã. Partida para visitar esta região maravilhosa com a sua paisagem fascinante e 
original, formada por lava jogada 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 a ser realizado no 5º ou 6º dia da programação. 
 
DIA 31/07 - CAPADÒCIA - 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 pela passagem das águas termais com sais calcários. Jantar e acomodação. 
 
DÍA 01/08 - 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 02/08 - KUSADASI / MYKONOS / CRUZEIRO PELA GRÉCIA  
Traslado ao porto para embarque em um maravilhoso cruzeiro da Super Star Cruise de 5 dias/4 
noites em regime de pensão completa. À tarde, navegaremos em direção a Mykonos, chegada 
prevista às 20:30. Sugerimos realizar excursão opcional guiada.  
 
DIA 03/08 - MYKONOS 
Café da manhã. Dia livre para aproveitar esta charmosa ilha, suas praias, restaurantes e a famosa 
noite noturna. Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
 
DIA 04/08 – SANTORINI 
Café da manhã. Chegada à Ilha de Santorini, uma das mais belas e conhecidas do mar Egeu. 
Sugerimos realizar excursão opcional. 
 
DIA 05/08 RHODES 
Café da manhã. Chegada a Rhodes, lugar repleto de historia e também conhecida como a Ilha do 
Sol. Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
 
DIA 06/08 – ÇESME – IZMIR - ISTAMBUL 



                  
Café da manhã. Desembarque do Cruzeiro e partida para o aeroporto para tomar o voo (já incluído no 
preço do programa) de regresso a Istambul. Chegada e translado ao hotel. Acomodação. 
 
DIA 07/08 – ISTAMBUL – GUARULHOS 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. Fim de nossos serviços. 

 

 
EXCURSOES OPCIONAIS

JOIAS DE CONSTANTINOPLA 110 USD 

TOUR DO BÓSFORO 100 USD 

PASSEIO DE BALAO 275 USD 

NOITE TURCA 80 USD 

NOITE GREGA 70 USD 

 
VALORES COM AÉREO INCLUIDO DESDE SÃO PAULO 

 

ROTEIRO 
PREÇO POR PESSOA EM 

INDIVIDUAL 
PREÇO POR PESSOA EM 

DUPLO 

TURQUIA E ILHAS GREGAS 

 
2.899,00 USD  

ou Entrada de R$ 2476.00 + 
9X R$ 1100.00 

 

 
1.999,00 USD  

ou Entrada de R$ 1707.00 + 
9X R$ 760.00 

 
 

OPÇÃO VOO NACIONAL + 
SEGURO VIAGEM 

 
300 USD  300 USD  

TAXAS E IMPOSTOS 
 

750 USD  750 USD 

SUPLEMENTO DE 
TEMPORADA ALTA 

 
USD 350 POR PESSOA 

CABINE EXTERIOR OU 
PREMUIM 

 
CONSULTE VALORES! 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES

NOME CATEGORIA CIDADE 

CROWNE PLAZA HAR. 5* 
RICHAMOND INT, 4* 

DEDEMAN 5* 
 

PROMOCIONAL ISTAMBUL 

MARINA 4* 
RICHMOND EPHESUS 5* 

PROMOCIONAL KUSADASI 

RAMADA PLAZA 5* 
DOUBLETREE BY HILTON 5* 

PROMOCIONAL IZMIR 

COLOSSAE 5* 
LYCUS RIVER 5* 

PROMOCIONAL PAMUKKALE 

SIGNATURE S. CLASS 5* 
AVRASYA 5* 

RAMADA CAPPADOCIA 5* 
BY CAPPADOCIA 5* 

PROMOCIONAL CAPADOCIA 

SUPER STAR CRUISE CAB. 
INTERNAS STANDARD 

PROMOCIONAL CRUZEIRO ILHAS GREGAS 



                  
  

 

O PRECO NAO INCLUI 
 Gastos pessoais 

 Gorjetas obrigatórias (pagas no destino): 55 USD TURQUIA  

 Excursões opcionais ou nenhum serviço não especificado 

 Voos internacionais/nacionais não mencionados como incluídos 

 Nenhum serviço não especificado.  

Forma de pagamento: 

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

IMPORTANTE: 

** Ordem do Cruzeiro não definida, podendo ser Mykonos-Santorini-Rhodes ou Syros-Mykonos-
Santorini; 

**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 

*** Valores base ao cambio de 4,27 do dia 04/10/2019 

Documentos: 

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

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 


