Turquia e
Grécia
Saída: 08 SETEMBRO 2019
14 dias e 11 noites

Istambul, Capadócia, Atenas,
Mykonos, Santorini
08/09 Porto Alegre/Istambul

Apresentação no aeroporto Salgado Filho para embarque com destino a Istambul com conexões.

09/09 Istanbul

Chegada em Istambul, traslado para o hotel. Acomodação.

Café da manhã. Saída para passeio pela cidade passando pelo Parlamento, Tumba do
soldado desconhecido e visita a maravilhosa Acrópole, com destaque para o imponente
Parthenon. Restante do dia livre.

16/09 Atenas – Mykonos

10/09 - Istanbul / Capadócia

Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para voo á Capadócia.
Chegada na Capadócia, e saída para visita a região central. Visitaremos a Vila de
Ávanos que está situada às margens do rio Kızılırmak, o maior rio da Turquia. A cidade
é conhecida principalmente pela milenar confecção artesanal da tapeçaria e da cerâmica
de barro vermelho, extraído das margens do Kızılırmak. Faremos uma parada para o
almoço e depois visitaremos uma cooperativa de cerâmica, onde será possível conhecer
todo o processo de produção das famosas cerâmicas turcas. Á tarde visitaremos a
Cidade Subterrânea de Özkonak, com 40 metros de profundidade e 10 andares, ela tinha
estrutura para abrigar aproximadamente 60 mil pessoas durante 3 meses. Em seguida
visitaremos a Vila de Uchisar, uma das localidades mais típicas da Capadócia, com suas
casas confundindo-se com a paisagem rochosa tão característica da região. No final da
tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.

11/09 - Capadócia

Possibilidade de passeio opcional de balão na Capadocia. Café da manhã. Saída para
visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico bizantino composto por igrejas
com belíssimos afrescos, quartos, refeitórios, entre outras dependências escavadas na
rocha. Parada para o almoço em um restaurante local, logo depois seguiremos para um
passeio pelos vales da região com suas formações únicas no mundo e uma visita a uma
cooperativa de tapetes para conhecermos todas as etapas da confecção dos famosos
tapetes turcos. No final da tarde traslado ao hotel para jantar e acomodação.

12/09 - Capadócia / Istanbul

Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino
a Istanbul. Chegada em Istanbul e visita a Aya Sophia, museu que já foi sede de uma
igreja católica e posteriormente de uma mesquita, lugar único que abriga
harmoniosamente vestígios cristãos e islâmicos. Bazar das Especiarias construído no
SEC XVII onde encontraremos uma infinidade de especiarias e frutas secas que compõe
um cenário exuberante de cores e aromas. Parada para almoço em um restaurante local
e logo após faremos um agradável cruzeiro pelas margens europeia e asiática do
Bósforo. No final da tarde traslado ao hotel para acomodação.

13/09 Istanbul

Café da manhã. Visita Palácio de Topkapi, morada dos sultões durante grande parte do
império Otomano. Passaremos pelo antigo hipódromo romano onde eram realizadas as
corridas de biga. Mesquita Azul, a única com seis minaretes, quantidade que somente os
lugares mais sagrados podem ter e seus 21 mil azuleijos de Iznik. Parada para o almoço
em um restaurante local, logo após seguiremos ao Grand Bazar, o mais antigo centro de
compras do mundo ainda em funcionamento pleno. No final da tarde traslado ao hotel
para acomodação.

14/09 Istanbul / Atenas

Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino
a Atenas. Chegada e traslado ao hotel para acomodação.
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15/09 Atenas

EUR

Após café da manhã traslado ao Porto de Pireus para embarcar no ferry para a ilha de
Mykonos. Esta ilha e considerada o ponto de encontro das mais famosas celebridades do
mundo, conhecida pelas suas lindas praias com águas cristalinas e a sua ativa vida noturna.
Saída para passeio panorâmico pela ilha e dos pontos mais importantes desta, passando
por Panayia Turliani visita o monastério da Panayia Turliani construído por um par de
monges procedentes da ilha de Paros no ano 1542, foi restaurando no 1767 e dedicado a
Virgem Maria a turnê continua pelas lindas praias da ilha, seguidamente se visitará a cidade
“Chora” capital da ilha. Um passeio de 1200 metros pelas estreitas ruas encontrando as
numerosas igrejas no caminho até chegar aos moinhos de vento da onde teremos uma
vista espetacular. Traslado ao hotel e acomodação.

17/09 - Mikonos

Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta ilha famosa e sua incomparável beleza:
aproveite bem o sol, as praias e o mar. Durante a noite aproveite bem da agitada e
movimentada vida noturna da ilha. Acomodação.

18/09 - Mikonos – Santorini

Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao Porto de Mykonos para embarcar no ferry com
destino a Ilha de Santorini. Na chegada, traslado ao seu hotel. Resto da tarde livre. Acomodação.

19/09 Santorini

Café da manhã. Saída para passeio pela ilha de Santorini. Oia é, provavelmente, das mais
belas aldeias tradicionais de Santorini, e da paisagem que pode ser vista a partir do topo da
falésia com vista para o ponto mais ao norte da ilha. Compõem se de um labirinto de
cavernas de pedra, ruas de paralelepípedos e casas que refletem a luz. Em Oia, você vai
encontrar lojas elegantes e exclusivos associados à sua paisagem torna uma obrigação
para todos os visitantes. Restante do dia livre.

20/09 – Santorini / Atenas / Porto Alegre

Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto, para embarque com destino a
Atenas. Embarque em Atenas com destino a Porto Alegre com conexões.

21/09 – Porto Alegre

Chegada ao Brasil e conexão para Porto Alegre. Chegada e ... até a próxima viagem.

Inclui:

• Passagem aérea desde Porto Alegre • Seguro saúde para viagem • Acompanhamento desde Porto Alegre para um
grupo de no mínimo 20 pessoas • Traslados e passeios conforme o programa • 5 noites de acomodação em hotel na
Turquia sendo 3 em Istanbul e 2 na Capadócia • Refeições na Turquia - 05 Cafés da manhã, 04 Almoços e 02 jantares
• Acompanhamento de guia licenciado na Turquia falando português ou espanhol • Todos os ingresso para parques,
museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro • 2 noites em Atenas om café de manhã e
taxas • 2 noites em Mykonos com café de manhã e taxas • 2 nts em Santorini com café de manhã e taxas • Todos os
traslados na Grécia • Ferry convencional nos trechos Atenas – Mykonos • Ferry rápido no trecho Mykonos – Santorini
• Visita privativa da cidade de Atenas e ingressos da Acrópoles

3.650,00

Rua Independência, 1184
Centro • São Leopoldo

+
taxas

Valor por pessoa em apartamento duplo

