Turquia e
Grécia
Saída: 21 SETEMBRO 2018
16 dias e 14 noites

21/09 PORTO ALEGRE / ISTAMBUL
Apresentação no aeroporto Salgado Filho para embarque com destino a Istambul com
conexões.
22/09 ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Recepção na chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
23/09 ISTAMBUL
Café da manhã no hotel. Excursão clássica da cidade visitando O Hipódromo Romano, a
Mesquita Azul, designada assim pelos 36.000 azuleijos que revestem seu interior. Finalmente,
visita ao Museu de Santa Sofia, obra-prima da arquitetura Bizantina. Retorno ao hotel.
24/09 ISTAMBUL
Café da manhã no hotel. Dia livre, sugerimos um passeio pelo Grand Bazaar ou algum
passeio opcional.
25/09 ISTAMBUL / CAPADOCIA
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Capadocia.
Chegada e restante do dia livre. Jantar no hotel.
26/09 CAPADOCIA
Após o café da manhã, dia inteiro dedicado a explorar esta fascinante região: O Vale de
Göreme, incrível complexo monástico bizantino integrado por igrejas escavadas na rocha
com belíssimos frescos, os povos trogloditas de Pasabag em Zelve, a fortaleza natural de
Uçhisar ; Avanos, povo de alfareros, e centros artesanais. Visita à cidade subterrânea de
Özkonak. Retorno ao hotel para pernoite. Jantar no hotel.
27/09 CAPADOCIA / ISTAMBUL
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque de retorno à Istambul.
Chegada e traslado ao hotel.
28/09 ISTAMBUL / ATENAS
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Atenas.
Restante do dia livre.
29/09 ATENAS
Café da manhã. Saída para passeio pela cidade passando pelo Estádio Panathenaic ou
Kallimarmaro onde foram realizadas em 1896 os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna,
Arco de Adriano, Templo de Zeus Olímpico, o Parlamento com o Monumento do Soldado
Desconhecido onde ocorre a Mudança tradicional da Guarda, na Praça da Constituição (Praça
Syntagma). Seguindo para a Acrópole onde o passeio guiado começará com uma caminhada
até os passos íngremes da "cidade alta". para chegar até o Parthenon, construído entre 447
e 432 aC, edifício que foi dedicado à deusa Athena, padroeira da cidade. Restante do dia livre.
30/09 ATENAS / MIKONOS
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, traslado para o porto de Piraeus para
embarcar na balsa para Mykonos, o passeio durará aproximadamente 5 horas. Restante do
dia livre.

Saída: 21 SETEMBRO 2018
14 dias e 11 noites
51 3037.3522
paralelo30turismo.com.br

01/10 MIKONOS
Café da manhã. Dia livre para aproveitar Mikonos, pequena ilha do mar Egeu , pertencente
ao arquipélago das ilhas das Cíclades, está localizado entre Delos, Tinos - Siros - Paros e
Naxos, entre as suas principais atrações são as praias, a vida noturna e a proximidade do
Santuário de Delos, um dos quatro principais sítios arqueológicos da Grécia Património da
Unesco. Sua beleza espetacular, a arquitetura típica com casas cúbicas caiadas de branco,
que contrastam com suas portas e janelas azuis, seus telhados e varandas floridas, a
Pequena Veneza, torna esta ilha um dos lugares mais bonitos e românticos, com suas
pequenas e elegantes casas bonitas e bares localizados à beira do mar.
02/10 MIKONOS
Café da manhã. Dia livre em Mykonos para desfrutar das belas praias ou fazer uma
excursão opcional.
03/10 MIKONOS / SANTORINI
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, traslado para o porto para sair com o ferry
rápido para a ilha de Santorini, aproximadamente 3 horas. Chegada e traslado para o hotel.
Restante do dia livre. Santorini, a jóia do mar Egeu, sua configuração geológica especial
que lhe dá uma beleza espetacular, selvagem e única, tornou-se um dos principais destinos
turísticos da Europa. A forma atual de Santorini é o resultado da enorme explosão vulcânica
que destruiu grande parte da ilha e causou a formação da caldeira atual em que há uma
série de pequenas ilhas, muito lindas. Sua capital é a cidade de Thira ou Fira trava suas
estreitas pistas íngremes de casas brancas na caldeira, apenas na beira do penhasco
desafiando as paredes de pedra vulcânica vertical. Uma das atividades mais tipicamente
espetaculares de Santorini é assistir ao pôr do sol na cidade de Oia (IA), esta área da ilha
está cheia de atrações e bons restaurantes.
04/10 SANTORINI
Café da manhã. Dia livre em Santorini para desfrutar das belas praias ou fazer uma
excursão opcional.
05/10 SANTORINI / ATENAS
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, traslado ao porto para embarque em ferry de
volta a Atenas. Chegada em Atenas, traslado ao hotel e hospedagem.
06/10 ATENAS / PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno traslado para o aeroporto para embarque
comdestino ao Brasil. Chegada em São Paulo e conexão para Porto Alegre. Chegada e ....
até a próxima viagem.
O PRECO INCLUI:
• Passagem aérea desde Porto Alegre
• Seguro saúde
• 7 noites de hospedagem na Turquia
• Passeios conforme o programa
• 2 noites de hospedagem em Atenas
• Passeio em Atenas com visita a Acrópole
• 2 noites em Mikonos
• 2 noites em Santorini
• Transporte marítimo entre Atenas – Mikonos – Santorini
• Traslados porto/hotel/porto nas ilhas

EUR 3.450,00
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Centro • São Leopoldo

+
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