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Turquia e 
Ilhas 

Gregas com 
Cruzeiro 

Saída: 13/06/2020 

Período: 13 a 26/06/2020 

Duração: 14 dias e 12 noites 

ROTEIRO 
 

1º dia - Cidade de Origem / São Paulo 
Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 2 horas de 
antecedência). Embarque em voo doméstico até São Paulo. 
 
2º dia - São Paulo / Istambul 
Apresentação no aeroporto de Guarulhos (com no mínimo 3 horas de antecedência) para 
início desta fantástica viagem. Embarque em voo com destino a Istambul. Chegada em 
Istambul. Após imigração e retirada de bagagens, encontro com nosso representante/guia. 
Traslado para o hotel e acomodação. 
 
3º dia - Istambul 
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão (opcional) full day guiada com 
almoço “Tour pelo Bósforo”: Saída para admirar a bela vista do Corno de Ouro em Pierre 
Loti e visitar a Catedral de São Jorge. Visita à Mesquita de Suleyman o Magnífico, ao Bazar 
das Especiarias, e um fascinante passeio de barco pelas águas do Bósforo. 
 
4º dia - Istambul 
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão (opcional) guiada com almoço 
“Jóias de Constantinopla”: visita da magnífica residência dos Sultões no Palácio Topkapı; 
Museu do templo Santa Sofia que é uma obra-prima da engenharia e arquitetura, o 
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Hipódromo Romano do ano de 203; a Mesquita Azul com seus 6 minaretes; o famoso e 
secular Gran Bazar. 
 
5º dia - Istambul / Ankara / Capadócia** 
Café da manhã no hotel e saída cedo de ônibus para Ankara e visitar a capital turca e ao 
mausoléu do fundador da República. Chegada na Capadócia. Jantar no hotel. 
 
6º dia - Capadócia 
Café da manhã. Partida para visitar esta região de paisagem formada por lava vulcânica. 
Visita aos inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, escavado nas rochas e decorados 
com frescos. Visita aos impressionantes vales da região e desfrute das vistas 
deslumbrantes das “chaminés de fadas”. Visita a uma cidade subterrânea de antigas 
comunidades locais para proteger-se de ataques. Visita a um centro de jóias e pedra típica 
da Capadócia e a uma fábrica de tapetes. Jantar no hotel. Programas (opcionais) na 
Capadócia: “Noite Turca” Apresentação de danças folclóricas em uma caverna típica com 
bebidas locais ilimitadas e “Passeio de Balão” ao amanhecer para admirar uma das mais 
belas paisagens a terra (pode ser efetuado no 1º ou 2º dia na Capadócia devido condições 
meteorológicas e ou disponibilidade). 
 
7º dia - Capadócia / 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. Jantar no hotel. 
 
8º dia - Pamukkale / Éfeso / Kusadasi*** 
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, a Biblioteca de 
Celso e rua de Marmore. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a suposta última casa da 
mãe de Jesus, e hoje é um local de peregrinação. Continuação com a visita de uma loja de 
couro e um outlet de marcas internacionais. Jantar no hotel. 
 
9º dia - Kusadasi / Çesme / Mykonos 
Café da manhã. Traslado ao porto para embarcar em um cruzeiro maravilhoso de 5 dias / 
4 noites em regime de pensão completa. À tarde, navegaremos em direção a Mykonos, 
chegada prevista às 20h30. 
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10º dia - Mykonos / Atenas / Syros 
Café da manhã. Chegada à Atenas pela manhã. 
Sugerimos realizar excursão opcional guiada para conhecer esta fascinante cidade. Partida 
as 16:00 em direção à ilha de Syros, com chegada às 20:00. 
 
11º dia - Syros / Santorini 
Café da manhã. Chegada pela manhã à Ilha de Santorini, uma das mais belas e conhecidas 
do mar Egeu. Sugerimos realizar excursão opcional guiada. 
 
12º dia - Rhodes 
Café da manhã. Chegada a Rhodes pela manhã. Lugar repleto de história e também 
conhecida como a Ilha do Sol. Partida prevista às 18:00 
 
13º dia - Çesme / Izmir / Istambul 
Café da manhã.Desembarque do cruzeiro e partida para o aeroporto para tomar voo (já 
incluído no preço do programa) de regresso a Istambul. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação. 
 
14º dia - Istambul / São Paulo / Cidade de Origem 
Café da manhã. Traslado para aeroporto e embarque com destino ao Brasil. Chegada a 
cidade de origem. Fim dos nossos serviços. 

O Pacote Inclui: 
 

- Passagem aérea doméstica em classe econômica até São Paulo; 
- Passagem aérea internacional em classe econômica; 
- Traslados de chegada e saída no exterior em veículo com ar condicionado; 
- Transporte terrestre para o roteiro descrito acima; 
- Hotéis em categoria 4 e 5 estrelas; 
- 03 noites em Istambul com café da manhã; 
- 02 noites na Capadócia com jantar e café da manhã; 
- 01 noite em Pamukkale com jantar e café da manhã; 
-01 noite em Kusadasi com jantar e café da manhã; 
- 04 noites em Cruzeiro pelas Ilhas Gregas com pensão completa; 
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-01 noite em Istambul com café da manhã; 
- Guia acompanhante desde o Brasil para grupo mínimo de 20 pagantes; 
- Jantar de confraternização para grupo mínimo de 20 pagantes; 
- Kit viagem: Bolsa de mão, porta-dinheiro e etiqueta de mala; 
- Guias falando Português; 
- Alimentação, entradas e visitas conforme itinerário. 

Pacote Não Inclui: 
- Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis, documentos. 
- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no 
roteiro. 
- Taxas e gorjetas obrigatórias na Turquia US$ 55,00. 
- Preços de transporte e Teleférico durante as paradas do cruzeiro 
- Passeios exclusivos. 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 

  
A DEFINIR 

VOOS PREVISTOS A DEFINIR 

Obs.: 

 
Os voos acima são apenas uma previsão. Por se tratar de uma promoção, os voos 
estão sujeitos a alterações. Na aquisição deste pacote promocional o passageiro 
fica ciente de que os voos só serão confirmados na entrega do voucher, não 
havendo a possibilidade de alterações. 
Franquia de bagagem a ser informada na entrega do voucher. Apresentação para 
embarque com no mínimo 03 horas de antecedência. 
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VALORES POR 
PESSOA 

VALOR POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO: A PARTIR DE R$ 10.789,00 + R$ 
3.425,00 DE TAXAS. 
 

OBS: Devido a constante variação tarifária dos bilhetes aéreos, os valores acima são 
referenciais e estão sujeitos a alteração conforme a data escolhida, bem como 
confirmação de disponibilidade para os hotéis e serviços mencionados. 

 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

À vista 5% desconto no dinheiro ou Cheque 
Cartão de Credito: entrada de 20% + taxas (depósito) e saldo em 09 parcelas sem 
juros. 

 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

 
Documentação 
- Passaporte válido com no mínimo 06 meses de validade. 
- Seguro viagem com cobertura mínima de EUR$ 30.000,00. 
- Turquia: brasileiros não necessitam de visto por até 90 dias. Outras 
nacionalidades - consulte 
- Menores de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que constam 
no passaporte. Para viajar desacompanhado ou na companhia de apenas um dos 
pais é necessÁria a autorização no Juizado de Menores. 
 
Observações 
- Os apartamentos na grande maioria dos hotéis, acomodam bem 02 pessoas. Ao 
acrescentar uma cama, extra normalmente inferior, para acomodar um terceiro 
passageiro pode propiciar desconforto, difícil circulação e utilização do banheiro, 
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podendo ocasionar alguns atrasos para os clientes. Tendo em conta estas 
informações, embora exista a opção de apartamentos triplos, nossa empresa não 
aconselha este tipo de hospedagem. 
 
- Não é possível acrescentar noites extras. 
 
- As saídas são garantidas com mínimo de 10 passageiros e podem sofrer 
alteração para datas próximas. 
 
- Ingresso nos pontos de visitação não incluídos, exceto quando mencionados no 
item "PACOTE INCLUI". 
 
- Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a 
ordem dos programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do 
acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 
 
 
*A ordem do itinerário pode ser alterada, sempre respeitando as visitas a serem 
feitas. Nos feriados, são oferecidas visitas semelhantes em caso de estarem 
fechadas. 
**Opcionalmente pode-se tomar voo doméstico direto p/ a Capadócia, consultar 
suplemento. 
*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou Kusadasi em algumas saídas. 
 
Seguro 
Seguros Viagem GTA válido para 15 dias. 
Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 433,59 por pessoa 
Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 650,39 por pessoa 
Devido ao Tratado de Schegen, todo turista na Europa é obrigado portar seguro 
viagem com cobertura mínima EUR$ 30.000. Adicione este seguro ao pacote, pois 
desta forma o guia acompanhante da operadora poderá auxiliá-lo em caso de 
necessidade. 
 
Chip com Internet Ilimitada 
Aproveite e fique conectado a viagem toda! 
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15 dias de plano → R$ 339,72 por pessoa 
Parcele junto com o pacote. 
 
CONSULTE VALORES PARA PASSEIOS OPCIONAIS!  
Obs.: Os opcionais acima só podem ser adquiridos no máximo 15 dias de 
antecedência do embarque. 

 

  


