Turquia e
Grécia
Saída: 21 SETEMBRO 2018
14 dias e 11 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 azulejos que
revestem seu interior. Finalmente, visita ao Museu de Santa Sofia, obra-prima
da arquitetura Bizantina.
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 tempo livre para visitar esta belíssima região.
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/ KONYA / PAMUKKALE
Após o café da manhã, saída até Konya para visitar o Monastério dos Dervixes
Dançantes fundado por Mevlana. Continuação até Pamukkale. Chegada no
hotel, jantar e pernoite.
28/09 PAMUKKALE / AFRODISIAS/ KUSADASI
Após o café da manhã, visita da antiga Hierapolis e do Castelo de Algodão,
maravilha natural de gigantescas cascatas brancas, estalactites e piscinas
naturais formadas ao longo dos séculos pelo deslizamento de águas carregadas
de sais calcários procedentes de fontes termais. Saída ate Kusadasi. No trajeto
visita da cidade de Afrodisias. Chegada em Kusadasi. Jantar e pernoite.

Saída: 21 SETEMBRO 2018
14 dias e 11 noites
51 3037.3522
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29/09 KUSADASI/PATMOS
Após o café da manhã, Visitas a Efeso e a casa da Virgen Maria. Traslado até o
porto para embarque em cruzeiro pelo Mar Egeu com todas as refeições e bebidas
incluídas. Navegação até a Ilha de Patmos. Chegada e tempo livre na ilha.
30/09 CRETA/SANTORINI
Regime tudo incluído. Navegação até Creta, chegada prevista para as 7h00.
Saída para visita ao Palacio de Cnossos onde acredita-se ter vivido o sábio rei
Minos e o lendário Minotauro na cidade de Heraklion até as 11h30. Partida para
navegação até a belíssima Santorini. Em Santorini saída para visita pela ilha
terminando com o famoso por do sol de Oia. Partida as 21h00.
01/10 ATENAS
Café da manhã a bordo. Desembarque no porto de Pireus em Atenas e saída
para passeio pela cidade passando pelo Parlamento, Tumba do soldado
desconhecido e visita a maravilhosa Acropole, com destaque para o imponente
Parthenon. A noite jantar típico na Plaka com show de danças folclóricas incluído.
02/10 ATENAS
Café da manhã no hotel. Dia livre para passear pela Plaka ou para algum passeio
opcional.
03/10 ATENAS/PORTO ALEGRE
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno traslado para o aeroporto par
embarque com destino ao Brasil.
04/10 PORTO ALEGRE
Chegada ao Brasil 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
• Cruzeiro de 3 dias pelo Mar Egeu com refeições e bebidas incluídas
• 2 excursões uma para Heraklion e outra em Santonini
• 2 noites de hospedagem em Atenas
•Passeio em Atenas com visita a Acrópole
• Jantar na PLaka com show de danças típicas
• Acompanhamento desde Porto Alegre para um grupo de no mínimo 20 pessoas.

EUR 3.325,00

Rua Independência, 1184
Centro • São Leopoldo

+
taxas

