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Mensagem da Renaissance
Prezado amigo, Hosgeldiniz!
É com enorme prazer que lhe apresentamos esse país maravilhoso chamado Turquia.
Mergulhe conosco nesse caleidoscópio de crenças antigas, aromas apimentados, sabores exóticos
e cores deslumbrantes! Como um de seus famosos tapetes, onde as cores fortes e pujantes são
combinadas harmoniosamente, a Turquia mistura em suas tramas os mistérios do Oriente e a
fúria inovadora do Ocidente. Venha entender o porquê a Turquia, ponto exato de junção entre a
Europa e a Ásia, exerceu desde sempre enorme fascínio nos desbravadores gregos e romanos,
representados pelas inúmeras ruínas espalhadas por todo país e foi sede dos Impérios Bizantino
e Otomano, refletidos em seus castelos, mesquitas, palácios, igrejas e fortalezas.
A RENAISSANCE ISTANBUL preparou esse folheto com muito cuidado e profissionalismo para
que você desfrute das relíquias deixadas por essas conquistas, de sua cultura excepcional e de
suas paisagens naturais únicas. Escolha seu roteiro e iyi yolculuklar! (Boa Viagem!)

Teşekkür ederim! (Muito obrigada!)

HOTÉIS PREVISTOS
3 ESTRELAS
ISTAMBUL

BARIN

4 ESTRELAS
THE PEAK

5 ESTRELAS
RADISSON PERA

ANKARA

RADISSON

CROWN PLAZA

CAPADÓCIA

PERISSIA

YUNAK EVLERI (Cueva)
DERE SUITES (Cueva)

PAMUKKALE

HIERAPARK

ADEM PIRA
COLOSSAE THERMAL

KUSADASI

NEOPOL DELUXE
MARINA

CHARISMA

CANAKKALE

MD BARBAROS

KOLIN

BODRUM

MANDARIN

SALMAKIS

PACOTES EM EURO
Índice

4
4
5
6
7

IMPÉRIO BIZANTINO: ISTAMBUL
AROMAS MISTÍCOS: ISTAMBUL- 3 DIAS A CAPADÓCIA
MARAVILHAS DA CAPADÓCIA: ISTAMBUL- 4 DIAS A CAPADÓCIA
CORAÇÃO DA ANATÓLIA: ISTAMBUL- 5 DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, KONYA, PAMUKKALE, ÉFESO
MARAVILHAS DA TURQUIA: ISTAMBUL-7DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, KONYA, PAMUKKALE, ÉFESO,
PERGAMO, TRÓIA, CANAKKALE, BURSA

8
9
10
11
12
13

TRIÂNGULO DE OURO: ISTAMBUL-3 DIAS A CAPADÓCIA, 4 DIAS A KUSADASI, ÉFESO, PAMUKKALE
TURQUIA MAGNIFICA: ISTAMBUL-3 DIAS A CAPADÓCIA, 4 DIAS A BODRUM
LENDAS DA TURQUIA: ISTAMBUL t-7 DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, PAMUKKALE, ÉFESO, PERGAMO, TRÓIA
IMENSO AZUL: ISTAMBUL -4 DIAS A BODRUM, RODAS, SANTORINI, MYKONOS
CONTRASTE DE BELEZA: ISTAMBUL - 3 DIAS A CAPADÓCIA, 3 DIAS A BODRUM, RODAS, SANTORINI, ATENAS
PERFUMES DA HISTÓRIA: ISTAMBUL – 4 DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, PAMUKKALE,
KUSADASI -ATENAS- CIRCUITO CLÁSSICO DE 4 DIAS

14
15
16
17
18
19

CAPITAIS HISTÓRICAS: ATENAS-ISTAMBUL
MELODIA DA CAPADÓCIA: ISTAMBUL - 3 DIAS A CAPADÓCIA-ATENAS-MYCONOS-SANTORINI
TRÊS CONTINENTES: ISTAMBUL-CAIRO-ATENAS
RELÍQUIAS DO ORIENTE: ISTAMBUL- 3 DIAS A CAPADÓCIA-CAIRO
CIVILIZAÇÕES DO ORIENTE: ISTAMBUL-JERUSALEM-AMMAN-CAIRO
ELO DAS CIVILIZAÇÕES: ISTAMBUL - CIRCUITO DE 6 DIAS DA ANATÓLIA
SAMOS - MYKONOS - SANTORINI - ATENAS

20 CAMINHOS DO ORIENTE:

ISTAMBUL -7 DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, PAMUKKALE,
EFESO, PERGAMO, TRÓIA, TEL AVIV- 8 DIAS CIRCUITO DE ISRAEL

21

ANATÓLIA GLAMOROSA: ISTAMBUL-7 DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, PAMUKKALE, EFESO,
PERGAMO, TRÓIA, DUBAI

22 ÍNDICE - PACOTES COM CRUZEIRO EM DÓLARES

Império Bizantino
5 DIAS / 4 NOITES

Chegada a Istambul em 2021:
*Diariamente o ano todo.

O pacote inclui:
• 4 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Meio dia de excursão aos dois continentes
• Ingressos nas excursões mencionadas (2)
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO:
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado ao
hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades
independentes.
DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O
bairro de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja
de Santa Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran
Bazar, seguida por almoço em um restaurante
local. Continuação para o Palácio Topkapi e
finalização do passeio com a visita a Tumba dos
Sultões. (Alguns pontos turísticos fecham durante
um dia da semana - consulte seu agente).

DIA 3: ISTAMBUL - BÓSFORO
Inicio do passeio visitando o mercado de
especiarias, conhecido como Bazar Egípcio e, em
seguida, partida para um pequeno cruzeiro pelo
Bósforo, o estreito que separa a Europa da Ásia.
Aprecie a linda vista das mansões de madeira,
dos Palácios de mármore e da Antiga Fortaleza.
Terminado o cruzeiro, retorno ao seu hotel.
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DIA 4: ISTAMBUL - DOIS CONTINENTES
Saída a ponte intercontinental do Bósforo e
continuação ao morro de Camlica, no lado
asiático, desfrutando uma maravilhosa vista
panorâmica de Istambul. Visita do Palácio de
Beylerbeyi e a um típico vilarejo de pesca as
margens do Bósforo. Tempo para compras.
Retorno ao hotel na parte da tarde.
DIA 5: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário indicado, traslado para o aeroporto
para embarque no seu voo de partida.

Aromas
Místicos

DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio
com a visita a Tumba dos Sultões. (Alguns pontos
turísticos fecham durante um dia da semana consulte seu agente).
DIA 3: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã ao aeroporto para embarque
no voo com destino a Ankara. Chegada e traslado
ao centro da cidade para visita do Museu das
Civilizações Anatólicas e ao Mausoléu de Kemal
Ataturk. Almoço. Continuação para a Capadócia,
jantar e pernoite.

6 DIAS / 5 NOITES

Chegada a Istambul em 2021:
Cada 6ª Feira e Domingo o ano todo.

O pacote inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 3 dias a Ankara e Capadócia
com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreos:
Istambul / Ankara-Capadócia / Istambul
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente

DIA 4: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea
de Kaymakli. Após o almoço, continuação do passeio
pelo vale do Goreme e o museu a céu aberto. As
últimas atrações serão o Vale de Pasabag e Avanos.
Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

ITINERÁRIO:

DIA 5: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Traslado para o aeroporto para embarque no voo de
retorno a Istambul. Chegada e traslado ao hotel.

DIA 1: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, recepção e traslado ao hotel
selecionado. Resto do dia livre.

DIA 6: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no seu voo de partida.

Preços
para 2021
em Euro
por pessoa

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
HOTÉIS DE 3 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
Individual Duplo

Triplo Individual Duplo

Triplo Individual Duplo

Triplo

Império Bizantino

570

435

410

730

500

475

925

600

555

Aromas Místicos

940

830

785

1065

845

830

1560

1115

1065

*A ordem das excursões podem variar de acordo com o dia da chegada.
Suplemento hotel caverna na Capadócia: 4* € 285 Duplo / Triplo € 450 Individual		
			
5* Já Incluído.

Maravilhas da
Capadócia
O pacote inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 4 dias a Ankara e Capadócia
com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhete aéreo Capadócia/Istambul
• Todos os traslados conforme o itinerário
• Ingressos nas excursões mencionadas (3)
• Café da manhã diariamente

7 DIAS / 6 NOITES

Chegada a Istambul em 2021:
Cada Sábado o ano todo.

2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara.
Passaremos por uma área muito fértil e
rica em história, a antiga Bitinia e a sua
capital
Nicomedia.
Almoço.
Chegada
a Ankara para hospedagem e jantar.

ITINERÁRIO:
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel
escolhido. Resto do dia livre.
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O
bairro de Sultanahmet, a famosa igreja de
Santa Sofia, a Mesquita Azul e o Hipódromo.
Almoço em restaurante local, continuação para
o Palácio Topkapi e finalização do passeio com
a visita a Tumba dos Sultões. Regresso ao hotel.
(O Gran Bazar está fechado aos Domingos).
HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã, visita da capital da Turquia,
com destaque para o Mausoléu de Atartuk e o
Museu das Civilizações da Anatólia, que conta
com uma expressiva coleção de achados
arqueológicos da Ásia Menor, principalmente
Hitita. Continuação da viagem para a Capadócia
passando pelo Lago Salgado. Almoço. Chegada,
a hospedagem e jantar.

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Depois do café da manhã, partida para a excursão
de dia inteiro. Visita ao Museu ao Ar Livre de
Goreme, com suas casas e igrejas esculpidas
na rocha e antigos afrescos. Visita da aldeia
troglodita de Uchisar e passagem pelo Vale das
Pombas. Visita ao Pasabag (Vale dos Monges),
conhecido por “Chaminés das Fadas”. Logo
após, a aldeia dos oleiros; Avanos. Almoço. À
tarde, visita a cidade subterrânea de Serhatlı (ou
Özkonak) e seus vários níveis de profundidade.
Finalmente, visite uma oficina de tapetes para ver
como os tapetes turcos são tecidos e uma oficina
de ônix e joalheria. Regresso ao hotel, jantar e
alojamento.
5ª FEIRA: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída ao aeroporto
para embarque no voo de regresso a Istambul.
Chegada e traslado ao hotel.
6ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Istambul para embarque no seu voo de partida.

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Preços para Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
2021 em Euro
por pessoa Individual Duplo
Triplo Individual Duplo
Triplo Individual Duplo
Triplo

985

775

750

1100

825

795

1415

Suplemento hotel caverna na Capadócia: 4* € 265 Duplo / Triplo € 305 Individual		
			
5* Já Incluído.

1085

1035

5

Coração da
Anatólia

8 DIAS / 7 NOITES

O pacote inclui:
• 4 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 4 dias a Anatólia conforme o
roteiro com pensão completa hotéis de 4*
• Meio dia de excursão/cruzeiro no Bósforo
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara-Esmirna/Istambul
• Todos os traslados de acordo com o itinerário
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO:

Chegada a Istambul em 2021:
Cada 6ª Feira e Domingo,
de 04 de Abril a 29 de Outubro.

DIA 4: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea
de Kaymakli. Após o almoço, continuação do passeio
pelo Vale do Goreme e o museu a céu aberto. As
últimas atrações serão o Vale de Pasabag e Avanos.
Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

DIA 1: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado ao hotel
selecionado. Resto do dia livre.
DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio
com a visita a Tumba dos Sultões. (Alguns pontos
turísticos fecham durante um dia da semana consulte seu agente).
DIA 3: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã ao aeroporto para embarque
no voo com destino a Ankara. Chegada e traslado
ao centro da cidade para visita do Museu Hitita e ao
Mausoléu de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação
para a Capadócia, jantar e pernoite.
HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

DIA 7: ISTAMBUL - BÓSFORO
Inicio do passeio visitando o mercado de especiarias,
conhecido como Bazar Egípcio e, em seguida,
partida para um pequeno cruzeiro pelo Bósforo, o
estreito que separa a Europa da Ásia. Aprecie a
linda vista das mansões de madeira, dos Palácios
de mármore e da Antiga Fortaleza. Terminado o
cruzeiro, retorno ao seu hotel.

DIA 5: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Bem cedo pela manhã partida para Konya. No
caminho, visita ao Caravançarai de Sultanhan, da
época dos Seljúcidas. Em Konya, visitaremos o
famoso Museu Mevlana e a Escola Teológica dos
Derviches Rodopiantes. Almoço no percurso e
continuação para Pamukkale. Acomodação, jantar
e pernoite.

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Preços para
Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
2021 em Euro
por pessoa Individual Duplo
Triplo Individual Duplo
Triplo Individual Duplo
Triplo

1305

6

1100

1085

1465

DIA 6: PAMUKKALE - KUSADASI - ESMIRNA ISTAMBUL
Visita pela manhã da antiga cidade de Hierápolis, as
ruínas da Necrópole, os banhos romanos, a Basílica
e os penhascos de calcário. Ida para Meryemana e
visita a Casa da Virgem Maria. Depois do almoço,
visita a Éfeso, a Capital Romana da Ásia Central.
Visita às ruínas da Avenida Odeon, o Portão de
Hercules, o Templo de Adriano, a Biblioteca de
Celsius, a Agora e o grandioso Teatro Grecoromano. Continuação da viagem para o aeroporto de
Esmirna e embarque no voo para Istambul. Chegada
e traslado ao hotel.

1175

1150

2050

1500

Suplemento hotel caverna na Capadócia: 4* € 285 Duplo / Triplo € 450 Individual		
			
5* Já Incluído.

1430

DIA 8: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário indicado traslado para o aeroporto para
embarque no seu voo de partida.

Maravilhas da Turquia
10 DIAS / 9 NOITES

O pacote inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 7 dias com pensão
completa em hotéis de 4* ou 5*
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Todos os traslados conforme o itinerário (2)
• Café da manha diariamente

ITINERÁRIO:
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido.
Resto do dia livre.
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O
bairro de Sultanahmet, a famosa igreja de Santa
Sofia, a Mesquita Azul e o Hipódromo. Almoço
em restaurante local, continuação para o Palácio
Topkapi e finalização do passeio com a visita a
Tumba dos Sultões. Regresso ao hotel. (O Gran
Bazar está fechado aos Domingos).

Chegada a Istambul em 2021:
Cada Sábado de Abril a Outubro.
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Depois do café da manhã, partida para a excursão
de dia inteiro. Visita ao Museu ao Ar Livre de
Goreme, com suas igrejas esculpidas na rocha e
antigos afrescos. Continuação a aldeia troglodita
de Uchisar e passagem pelo Vale das Pombas.
Visita ao Pasabag (Vale dos Monges), conhecido
por “Chaminés das Fadas”. Logo após, a aldeia dos
oleiros; Avanos. Almoço. À tarde, visita a cidade
subterrânea de Serhatlı (ou Özkonak), que possui
vários níveis de profundidade. Finalmente, visite
uma oficina de tapetes para ver como os tapetes
turcos são feitos e uma oficina de ônix e joalheria.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

6ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Pela manhã, poderemos desfrutar de Pamukkale,
lugar espetacular e único no mundo com
suas deslumbrantes cascatas brancas e suas
piscinas naturais. No caminho para Kusadasi,
conheceremos a antiga cidade de Hierápolis, a
Necrópole que contém mais de 150.000 tumbas.
Almoço, continuação para Éfesos, cidade grecoromana, antiga capital da Ásia Menor e uma das
mais bem conservadas da antiguidade, onde
se encontram o Templo de Adriano, o Templo de
Trajano, o Teatro, a Biblioteca de Celsius etc. Visita
da Casa da Virgem Maria, lugar onde passou seus
últimos anos de vida. Hospedagem e jantar.
SÁBADO: KUSADASI - PERGAMO - TRÓIA CANAKKALE
Café da manhã e partida para Pérgamo, cidade
rival de Alexandria no domínio das artes e das
letras. Visita ao Asclepion, local onde era "proibida
a entrada da morte" e antigo centro terapêutico
dedicado a Esculápio, deus da medicina. Aqui viveu
o famoso médico, Galeno. Almoço e visita de Tróia,
legendária cidade famosa pela “Ilíada” de Homero
e a Guerra de Tróia. Hospedagem e jantar no hotel
em Canakkale.

2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos
por uma área muito fértil e rica em história, a
antiga Bitinia e a sua capital Nicomedia. Almoço.
Chegada a Ankara para hospedagem e jantar.
3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia,
com destaque para o Mausoléu de Atartuk e o
Museu das Civilizações da Anatólia, que conta com
uma expressiva coleção de achados arqueológicos
da Ásia Menor, principalmente Hitita. Continuação
da viagem para a Capadócia, passando pelo Lago
Salgado. Almoço. Chegada, hospedagem e jantar.
HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - PAMUKKALE
Café da manhã e saída para Aksaray. Continuação
pela Rota da Seda, com visita ao Caravançarai de
Sultanhan, uma estalagem onde as caravanas de
camelos paravam. Continuação para Pamukkale,
com almoço no caminho. Chegada a Pamukkale,
jantar e alojamento.

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

1450

1870

DOMINGO: CANAKKALE -BURSA-ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída a Bursa, primeira
capital do Império Otomano, e visita a Grande
Mesquita, ao Mausoléu e Mesquita verdes. Almoço
e tempo livre. Continuação da viagem e chegada ao
hotel em Istambul no final da tarde.
2ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Istambul para embarque no seu voo de partida

Preços para Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
2021 em Euro
por pessoa Individual Duplo
Triplo Individual Duplo
Triplo Individual Duplo
Triplo

1365

980

945

1025

995

Suplemento hotel caverna na Capadócia: 4* € 265 Duplo / Triplo € 305 Individual
5* Já Incluído.

1315

1255

7

8 DIAS / 7 NOITES

O pacote inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Meio dia de passeio/cruzeiro ao Bósforo
• 2 noites de hotel na Capadócia com meia pensão
• Dia inteiro de visita a Capadócia com almoço
• 3 noites de hotel em Kusadasi com meia pensão
• Dia inteiro de visita a Éfeso e casa da Virgem Maria
com almoço
• Dia inteiro de visita a Pamukkale com almoço
• Bilhetes aéreos Istambul-Capadócia,
Capadócia-Esmirna e Esmirna-Istambul
(franquia 20 kg)
• Todos os traslados conforme o itinerário
• Ingressos nos passeios mencionados
• Café da manhã diariamente

DIA 3: ISTAMBUL - CAPADÓCIA
Após o café da manhã, saída para uma breve visita
ao Bazar Egípcio, famoso por suas especiarias, e
continuação até o píer para embarcar no cruzeiro
pelo Bósforo, o estreito que separa a Europa da
Ásia, onde se poderá apreciar a grande beleza
das florestas de Istambul, seus palácios e os “yali”,
mansões de madeira construídas em ambas as
margens. À tarde, no horário combinado, traslado
ao aeroporto para embarque no voo com destino a
Capadócia. Chegada, traslado ao hotel e jantar.

ITINERÁRIO
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, recepção e traslado ao hotel
escolhido. Resto do dia livre.
DIA 2: ISTAMBUL
Saída para a excursão de dia inteiro à cidade de
Istambul. Visitas aos notáveis monumentos dos
Impérios Otomano e Bizantino, como o Hipódromo
Romano, Santa Sofia, Mesquita Azul, Palácio de
Topkapi, Túmulos dos Sultões e Grande Bazar, com
suas mais de 4000 lojas. Almoço em restaurante local
e retorno ao hotel ao pôr do sol. (Alguns monumentos
permanecem fechados dependendo do dia da
semana. Por favor, consulte seu agente).

DIA 4: CAPADÓCIA
A excursão de hoje se inicia visitando o museu ao
ar livre de Göreme, onde se conhece as igrejascavernas, com seus vários, importantes e bonitos
afrescos, datados da época do crescimento do
cristianismo. Continuação a famosa fortaleza de
Uçhisar, para contemplar as mais belas vistas da
região da Capadócia. Durante a tarde e após o
almoço, visita ao famoso vale onde estão localizadas
as “Chaminés de Fadas”. Logo após, visita a uma
cidade subterrânea, onde os primeiros cristãos
se refugiaram durante as invasões inimigas. Para
terminar o dia, visita a uma escola de fabricação
de tapetes, conhecendo os famosos tapetes turcos.
Retorno ao hotel e jantar.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS
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Hospedagem e
Preços para
café da manhã
2021 em
Euro
Individual Duplo
Triplo
por pessoa
1190
1025
1005

Chegada em 2021:
Diariamente de Abril a Outubro.
DIA 5: CAPADÓCIA - KUSADASI
No horário programado, traslado ao aeroporto para
embarcar no voo com destino a Esmirna. Chegada,
traslado ao hotel em Kusadasi, acomodação e jantar.
DIA 6: KUSADASI - ÉFESO
Dia inteiro de excursão, começando com a visita a
casa da Virgem Maria, onde se diz que ela passou
seus últimos anos. Continuação a Éfeso, que é uma
das cidades mais importantes do mundo antigo e
uma das 7 igrejas do Apocalipse. Visita ao teatro e
a biblioteca de Celso, ao templo de Adriano, a fonte
de Trajano, entre outros. Almoço. Em seguida, visita
a mesquita de Isa Bey, construída em 1375. O último
destino do passeio será o Templo de Ártemis, uma
das sete maravilhas do mundo antigo. Retorno ao
hotel e jantar.
DIA 7: KUSADASI - PAMUKKALE - KUSADASI
Dia inteiro de excursão a Pamukkale, com visita
a Hierápolis, as ruínas da Necrópole, aos banhos
romanos, a Basílica, a porta de Domiciano, a Latrina,
a fábrica de Olivia, a Agora, a Catedral, o templo de
Apolo, a porta bizantina, o teatro e a piscina antiga.
Tempo livre para tirar fotos. Almoço em restaurante
local e, logo após, passeio descalço nas piscinas
rasas de Pamukkale. Retorno ao hotel em Kusadasi
e jantar.
DIA 8: KUSADASI - ESMIRNA - ISTAMBUL
No horário indicado, traslado ao aeroporto de
Esmirna para embarque no voo de retorno a Istambul
e conexão ao seu voo internacional.

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
Hospedagem e
café da manhã

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
Hospedagem e
café da manhã

Individual

Duplo

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

1365

1115

1085

1965

1470

1375

Suplemento hotel caverna na Capadócia: 4* € 265 Duplo / Triplo € 305 Individual
5* Já Incluído.

Turquia Magnífica
O pacote inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• 2 noites de hotel na Capadócia com meia pensão
• 3 noites de hotel em Bodrum em pensão completa
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Meio dia de passeio/cruzeiro ao Bósforo
• Dia inteiro de visita à Capadócia com almoço
• Entradas nas excursões mencionadas
• Bilhetes aéreos:
Istambul-Capadócia-Bodrum-Istambul (franquia 15kg)
• Todos os traslados de acordo com o itinerário (3)
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO

8 DIAS / 7 NOITES

Chegada a Istambul em 2021: Diariamente,
de 01 de Maio a 25 de Outubro.
DIA 5: CAPADÓCIA - BODRUM
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Bodrum. Chegada
e traslado ao hotel. Alojamento e jantar.
DIAS 6 & 7: BODRUM
Dias livres em Bodrum para desfrutar do sol, do mar
e de suas maravilhosas praias. Alojamento com
pensão completa.

DIA 1: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Resto do dia
livre.
DIA 2: ISTAMBUL
Saída para a excursão de dia inteiro à cidade de
Istambul. Visitas aos notáveis monumentos dos
Impérios Otomano e Bizantino, como o Hipódromo
Romano, Santa Sofia, Mesquita Azul, Palácio de
Topkapi, Túmulos dos Sultões e Grande Bazar, com
suas mais de 4000 lojas. Almoço em restaurante local
e retorno ao hotel ao pôr do sol. (Alguns monumentos
permanecem fechados dependendo do dia da
semana. Por favor, consulte seu agente).
DIA 3: ISTAMBUL - CAPADÓCIA
Após o café da manhã, saída para uma breve visita
ao Bazar Egípcio, famoso por suas especiarias, e
continuação até o píer para embarcar no cruzeiro pelo
Bósforo, o estreito que separa a Europa da Ásia, onde
se poderá apreciar a grande beleza das florestas
de Istambul, seus palácios e os “yali”, mansões
de madeira construídas em ambas as margens. À
tarde, no horário combinado, traslado ao aeroporto
para embarque no voo com destino a Capadócia.
Chegada, traslado ao hotel e jantar.
DIA 4: CAPADÓCIA
A excursão de hoje se inicia visitando o museu ao ar
livre de Göreme, onde se conhece as igrejas-caverna,
com seus vários, importantes e bonitos afrescos,
datados da época do crescimento do cristianismo.
Continuação a famosa fortaleza de Uçhisar, para
contemplar as mais belas vistas da região da
Capadócia. Durante a tarde e após o almoço, visita ao
famoso vale onde estão localizadas as “Chaminés de
Fadas”. Logo após, visita a uma cidade subterrânea,
onde os primeiros cristãos se refugiaram durante as
invasões inimigas. Para terminar o dia, visita a uma
escola de fabricação de tapetes, conhecendo os
famosos tapetes turcos. Retorno ao hotel e jantar.

DIA 8: BODRUM - ISTAMBUL
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no voo de retorno a Istambul e conexão ao
seu voo internacional.
.

Preços
para 2021
em Euro
por pessoa

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

Triplo Individual Duplo

Triplo

MAIO, OUTUBRO

1330

1045

995

2010

1465

1345

JUNHO, SETEMBRO

1390

1105

1050

2115

1540

1420

JULHO, AGOSTO

1500

1170

1100

2340

1690

1535

Suplemento hotel caverna na Capadócia: 4* € 265 Duplo / Triplo € 305 Individual
5* Já Incluído.
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Lendas da Turquia
10 DIAS / 9 NOITES

O pacote inclui:
• 4 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 6 dias a Anatólia conforme o
roteiro com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara
• Todos os traslados de acordo com o itinerário
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente

Chegada a Istambul em 2021: Cada
6ª Feira, de 02 de Abril a 22 de Outubro.
3ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Bem cedo pela manhã partida para Konya. No
caminho, visita ao Caravançarai de Sultanhan, da
época dos Seljúcidas. Em Konya, visitaremos o
famoso Museu Mevlana e a Escola Teológica dos
Derviches Rodopiantes. Almoço no percurso e
continuação a Pamukkale. Acomodação, jantar e
pernoite.

6ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, recepção e traslado ao hotel
selecionado. Resto do dia livre.

DOMINGO: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã ao aeroporto para embarque
no voo com destino a Ankara. Chegada e traslado
ao centro da cidade para visita do Museu Hitita e ao
Mausoléu de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação a
Capadócia, jantar e pernoite.
2ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea
de Kaymakli. Após o almoço, continuação do passeio
pelo Vale do Goreme e o museu a céu aberto. As
últimas atrações serão o Vale de Pasabag e Avanos.
Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

Preços para
2021 em Euro
por pessoa

5ª FEIRA: KUSADASI - CANAKKALE
Saída com destino a Pérgamo, um dos mais
importantes centros culturais, comerciais e médicos
do passado. Visita a sua Acrópole, na qual, junto
às ruínas do Templo de Atenas e da Biblioteca, se
destacam o Grande Teatro com a maior inclinação
do mundo e o Templo de Trajano. Continuação,
após o almoço, a Tróia para visitar a legendária
cidade descrita na Ilíada do poeta Homero. No
final da visita ao templo de Atenea, continuação
Canakkale, jantar e pernoite.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

1405

10

4ª FEIRA: PAMUKKALE - EFESOS - KUSADASI
Visita pela manhã da antiga cidade de Hierápolis,
as ruínas da Necrópole, os banhos romanos, a
Basílica e os penhascos de calcário. Continuação
até Meryemana e visita a Casa da Virgem Maria.
Logo após do almoço, visita a Éfeso, a capital
romana da Ásia Central. Visita às ruínas da Avenida
Odeon, o Portão de Hércules, o Templo de Adriano,
a Biblioteca de Celsius, o Agora e o grandioso Teatro
Greco-Romano. Em Kusadasi, acomodação, jantar e
pernoite.

Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

1140

SÁBADO: ISTAMBUL - BÓSFORO
Inicio do passeio visitando o mercado de
especiarias, conhecido como Bazar Egípcio e, em
seguida, partida para um pequeno cruzeiro pelo
Bósforo, o estreito que separa a Europa da Ásia.
Aprecie a linda vista das mansões de madeira,
dos Palácios de mármore e da Antiga Fortaleza.
Terminado o cruzeiro, retorno ao seu hotel.
DOMINGO: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário indicado traslado para o aeroporto para
embarque no seu vôo de partida.

ITINERÁRIO:

SÁBADO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
ao Palácio Topkapi e finalização do passeio com a
visita a Tumba dos Sultões. (Alguns pontos turísticos
fecham durante um dia da semana - consulte seu
agente).

6ª FEIRA: CANAKKALE - ISTAMBUL
De manhã, saída do hotel para atravessar o estreito
de Dardanelos em ferry boat e seguir a Istambul,
ao largo da costa do mar de Marmara. Chegada a
Istambul e traslado ao hotel.

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

1120

1565

1210

1185

2320

1640

1575

Suplemento hotel caverna na Capadócia: 4* € 285 Duplo/ Triplo € 450 Individual
			
5* Já Incluído.

Imenso Azul
O pacote inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Dia inteiro de visita/cruzeiro ao Bósforo
e dois continentes com almoço
• Bilhetes aéreos Istambul-Bodrum (franquia 15kg)
• 3 noites de hotel em Bodrum ema pensão completa
• 2 noites de hotel em Rodes
• 3 noites de hotel em Santorini
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita à cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry:
Marmaris-Rodes-Santorini-Myconos-Pireus
• Todos os traslados conforme o itinerário (12)
• Entradas nas excursões incluídas
• Café da manhã diariamente

16 DIAS / 15 NOITES

DIAS 5 & 6: BODRUM
Dias livres em Bodrum para desfrutar do sol, do
mar e de suas maravilhosas praias. Alojamento
com pensão completa
DIA 7: BODRUM - MARMARIS - RODES
No horário indicado, traslado ao porto de Marmaris
para embarque com destino a ilha grega de Rodes.
Chegada e traslado ao hotel.
DIA 8: RODES
Dia livre na bela Ilha das Rosas. Localizada
na parte sudeste do Mediterrâneo, é um local
muito turístico, oferecendo aos visitantes uma
combinação de história, praias maravilhosas, vida
noturna diversificada e lojas fascinantes. Não
perca a oportunidade de admirar a antiga cidade
medieval e o Castelo dos Cavaleiros.

DIA 1: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Resto do
dia livre.

DIA 3: ISTAMBUL –BÓSFORO –DOIS CONTINENTES
Após o café da manhã, saída para uma breve visita
ao Bazar Egípcio, famoso por suas especiarias, e
continuação até o píer para embarcar no cruzeiro
pelo Bósforo, o estreito que separa a Europa
da Ásia, onde se poderá apreciar a beleza das
florestas de Istambul, seus palácios e os “yali”,
mansões de madeira construídas em ambas as
margens. Almoço. Logo após, continuação pela
ponte intercontinental até o monte Camlica, na
parte asiática, para apreciar uma maravilhosa vista
panorâmica de Istambul. E em seguida, visita ao
Palácio Beylebeyi e tempo livre para fazer compras.
Retorno ao hotel ao pôr do sol.
DIA 4: ISTAMBUL - BODRUM
No horário indicado, traslado ao aeroporto
para embarque no voo com destino a Bodrum.
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento e
jantar.

DIA 12: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para
embarque no ferry com destino a Myconos (viagem
de aprox. 4 horas). Chegada e traslado ao hotel.
DIA 13: MYCONOS
Dia livre nesta ilha que é famosa por suas praias,
lojas, restaurantes e por sua incrível e agitada vida
noturna.
DIA 14: MYCONOS - PIREUS
No horário indicado, traslado ao porto para
embarque no ferry com destino a Pireus (viagem
de aprox. 5 horas). Chegada e traslado ao hotel em
Atenas.
DIA 15: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro neoclássico
ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca
e Academia Nacional, Palácio de Ilion, Templo
de Zeus, Portão de Adriano, Estádio Panatenáico
e muitos outros míticos monumentos. Após a
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde
livre na cidade.

ITINERÁRIO

DIA 2: ISTAMBUL
Saída para a excursão de dia inteiro à cidade de
Istambul. Visitas aos notáveis monumentos dos
Impérios Otomano e Bizantino, como o Hipódromo
Romano, Santa Sofia, Mesquita Azul, Palácio de
Topkapi, Túmulos dos Sultões e Grande Bazar, com
suas mais de 4000 lojas. Almoço em restaurante
local e retorno ao hotel ao pôr do sol. (Alguns
monumentos permanecem fechados dependendo
do dia da semana. Por favor, consulte seu agente).

Chegada a Istambul em 2021:
Cada 3a Feira e Domingo,
de 02 de Maio a 26 de Setembro.

DIA 9: RODES - SANTORINI
No horário indicado, traslado ao porto para
embarque no ferry com destino a Santorini (viagem
de aprox. 8 horas). Chegada e traslado ao hotel.

DIA 16: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque em seu voo de partida.
so.

DIAS 10 & 11: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco de meio dia
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni &
Palea Kameni, localizadas dentro da caldera, com
suas fontes quentes de águas verdes e amarelas.
Admire do mar as formosas vilas da ilha, com seu
casario branco, suas ruas estreitas e seus cafés
ao ar livre debruçados pelo penhasco. E de um
dia livre nessa maravilhosa ilha.

Preços
para 2021
em Euro
por pessoa

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã

Individual Dublo

Triplo Individual Dublo

Triplo Individual Dublo

Triplo

MAIO

3080

2100

1880

3690

2475

2180

5010

3205

2865

JUNHO, SETEMBRO

3280

2215

1975

3885

2630

2310

5665

3495

3165

JULHO, AGOSTO

3695

2455

2180

4265

2870

2505

6345

3950

3610
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Contraste de Beleza
O pacote inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• 2 noites de hotel na Capadócia com meia pensão
• 3 noites de hotel em Bodrum com pensão completa
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Meio dia de passeio/cruzeiro ao Bósforo
• Dia inteiro de visita à Capadócia com almoço
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Bilhetes aéreos Istambul-Capadócia-Bodrum
(franquia 15kg)
• 2 noites de hotel em Rodes
• 3 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Atenas
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Bilhetes de ferry Rodes-Santorini-Pireus
• Meio dia de visita à cidade de Atenas
• Todos os traslados de acordo com o itinerário (9)
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO

15 DIAS / 14 NOITES

DIA 4: CAPADÓCIA
A excursão de hoje se inicia visitando o museu ao
ar livre de Göreme, onde se conhece as igrejascavernas da época Bizantina, com seus vários,
importantes e bonitos afrescos, datados da época
do crescimento do cristianismo. Continuação a
famosa fortaleza de Uçhisar, para contemplar as
mais belas vistas da região da Capadócia. Durante
a tarde e após o almoço, visita ao famoso vale
onde estão localizadas as “Chaminés de Fadas”.
Logo após, visita a uma cidade subterrânea, onde
os primeiros cristãos se refugiaram durante as
invasões inimigas. Para terminar o dia, visita a uma
escola de fabricação de tapetes, conhecendo os
famosos tapetes turcos. Retorno ao hotel e jantar.
DIA 5: CAPADÓCIA - BODRUM
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Bodrum. Chegada
e traslado ao hotel. Alojamento e jantar.
DIAS 6 & 7: BODRUM
Dias livres em Bodrum para desfrutar do sol, do mar
e de suas maravilhosas praias. Alojamento com
pensão completa.

Chegada a Istambul em 2021:
cada 2ª Feira e Sábado,
de 01 de Maio a 25 de Setembro
DIA 10: RODES - SANTORINI
No horário indicado, traslado ao porto para
embarque no ferry com destino a Santorini (viagem
de aprox. 8 horas). Chegada e traslado ao hotel.
DIAS 11 & 12: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco de meio dia que
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea
Kameni, localizadas dentro da caldera, com suas
fontes quentes de águas verdes e amarelas. Admire
do mar as formosas vilas da ilha, com seu casario
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre
debruçados pelo penhasco. E de um dia livre nessa
maravilhosa ilha.
DIA 13: SANTORINI - PIREUS
No horário indicado, traslado ao porto para
embarque no ferry com destino a Pireus (viagem
de aprox. 8 horas). Chegada e traslado ao hotel em
Atenas.

DIA 1: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido.
Resto do dia livre.
DIA 2: ISTAMBUL
Saída para a excursão de dia inteiro à cidade de
Istambul. Visitas aos notáveis monumentos dos
Impérios Otomano e Bizantino, como o Hipódromo
Romano, Santa Sofia, Mesquita Azul, Palácio de
Topkapi, Túmulos dos Sultões e Grande Bazar, com
suas mais de 4000 lojas. Almoço em restaurante
local e retorno ao hotel ao pôr do sol. (Alguns
monumentos permanecem fechados dependendo
do dia da semana. Por favor, consulte seu agente).
DIA 3: ISTAMBUL - CAPADÓCIA
Após o café da manhã, saída para uma breve visita
ao Bazar Egípcio, famoso por suas especiarias, e
continuação até o píer para embarcar no cruzeiro
pelo Bósforo, o estreito que separa a Europa da
Ásia, onde se poderá apreciar a grande beleza
das florestas de Istambul, seus palácios e os “yali”,
mansões de madeira construídas em ambas as
margens. À tarde, no horário combinado, traslado
ao aeroporto para embarque no voo com destino
a Capadócia. Chegada, traslado ao hotel e jantar.

Preços
para 2021
em Euro
por pessoa
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HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

DIA 8: BODRUM - MARMARIS - RODES
No horário indicado, traslado ao porto de Marmaris
para embarque com destino a ilha grega de Rodes.
Chegada e traslado ao hotel.
DIA 9: RODES
Dia livre na bela Ilha das Rosas. Localizada na parte
sudeste do Mediterrâneo, é um local muito turístico,
oferecendo aos visitantes uma combinação de história,
praias maravilhosas, vida noturna diversificada e lojas
fascinantes. Não perca a oportunidade de admirar a
antiga cidade medieval e o Castelo dos Cavaleiros.
HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã

Triplo Individual Duplo

Triplo

MAIO

Individual Duplo

2745

2020

1825

2920

2140

1945

Individual Duplo

4705

3095

2790

JUNHO, SETEMBRO

2910

2070

1870

3200

2300

2090

4795

3210

2900

JULHO, AGOSTO

3235

2335

2135

3525

2515

2320

5515

3600

3280

DIA 14: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro
neoclássico ateniense: Parlamento,
Universidade, Biblioteca e Academia
Nacional, Palácio de Ilion, Templo de Zeus,
Portão de Adriano, Estádio Panatenáico
e muitos outros míticos monumentos.
Após a panorâmica, visita a espetacular
Acrópole. Tarde livre na cidade.
DIA 15: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto
para embarque em seu voo de partida.

Triplo
Suplemento hotel caverna na Capadócia:
4* € 265 Duplo / Triplo € 305 Individual
5* Já Incluído.

Perfumes da História
O pacote inclui:
• 4 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 4 dias a Anatólia com pensão
completa em hotéis de 4* ou 5*
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Bilhetes aéreos Istambul / Ankara-Esmirna / Istambul
• 4 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Circuito Clássico de 4 dias com meia pensão
em hoteis de 3* ou 4*
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
*Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído.

6ª FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI - ESMIRNA ISTAMBUL
Visita pela manhã da antiga cidade de Hierápolis, as
ruínas da Necrópole, os banhos romanos, a Basílica
e os penhascos de calcário. Ida para Meryemana e
visita a Casa da Virgem Maria. Depois do almoço,
visita a Éfeso, a capital romana da Ásia Central. Visita
às ruínas da Avenida Odeon, o Portão de Hercules, o
Templo de Adriano, a Biblioteca de Celsius, a Agora
e o grandioso Teatro Greco-romano. Continuação da
viagem ao aeroporto de Esmirna e embarque no voo
para Istambul. Chegada e traslado ao hotel.

2ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa Sofia e
o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida por almoço
em um restaurante local. Continuação para o Palácio
Topkapi e finalização do passeio com a visita a Tumba
dos Sultões. (Alguns pontos turísticos fecham durante
um dia da semana - consulte seu agente).

SÁBADO: ISTAMBUL - BÓSFORO
Inicio do passeio visitando o mercado de especiarias,
conhecido como Bazar Egípcio e, em seguida, partida
para um pequeno cruzeiro pelo Bósforo, o estreito que
separa a Europa da Ásia.Aprecie a linda vista das mansões
de madeira, dos Palácios de mármore e da Antiga
Fortaleza. Terminado o cruzeiro, retorno ao seu hotel.

3ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã ao aeroporto para embarque no
voo com destino a Ankara. Chegada e traslado para
o centro da cidade para visita do Museu Hitita e ao
Mausoléu de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação para
a Capadócia, jantar e pernoite.
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea de
Kaymakli. Após o almoço, continuação do passeio pelo
Vale do Goreme e o museu a céu aberto. As últimas
atrações serão o Vale de Pasabag e Avanos. Retorno
para o hotel, jantar e pernoite.
5ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Bem cedo pela manhã partida para Konya. No
caminho, visita ao Caravançarai de Sultanhan, da
época dos Seljúcidas. Em Konya, visitaremos o famoso
Museu Mevlana e a Escola Teológica dos Derviches
Rodopiantes. Almoço no percurso e continuação para
Pamukkale. Acomodação, jantar e pernoite.

2ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde
livre na cidade.
3ª FEIRA: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas
para compras, atividades pessoais ou um passeio
opcional.
4ª FEIRA: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico pelo Peloponeso. Parada
no Canal de Corinto, e em seguida visita ao famoso
teatro de Epidauro (conhecido mundialmente pela sua
acústica) e ao museu de Asclépio (pai da medicina).
Passando rente a cidade de Nafplio, chegaremos
a Micenas onde poderemos conhecer a Acrópole
pré-histórica, com a porta dos Leões e o túmulo de
Agamêmnon. À tarde, atravessando o Peloponeso
central, chegaremos a Olímpia. Jantar e
hospedagem.

ITINERÁRIO:
DOMINGO: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado ao hotel
selecionado. Resto do dia livre.

15 DIAS / 14 NOITES

Chegada a Istambul em 2021:
Cada Domingo, de 04 de Abril
a 24 de Outubro.

5ª FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do antigo
estádio Olímpico, onde se realizaram os primeiros
Jogos Olímpicos. Visita ao museu de Olímpia.
À tarde, passando pela nova ponte pingente, a
maior do mundo, chegaremos a Delfos. Jantar e
hospedagem.
6ª FEIRA: DELFOS - METEORA
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do
mundo, visitaremos o museu local com a sua
famosa estatua “A Auriga de Bronze” e o sítio
arqueológico. Saída em direção a Kalambaka.
Jantar e hospedagem.
SÁBADO: METEORA - ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora, com sua beleza
natural e seus eternos monastérios, situados sobre
as rochas. Saída em direção a Atenas, passando, se
a rota permitir, rente a Termopilas, onde se encontra
a estátua do Rei Espartano Leônidas. Regresso ao
seu hotel em Atenas ao entardecer.

DOMINGO: ISTAMBUL - ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
no voo a Atenas (não incluído). Chegada e traslado ao No horário apropriado, traslado para o aeroporto
para embarque no seu voo de partida.
hote. Resto do dia livre.

Preços para HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
2021 em Euro Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
por pessoa Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo

2770

2090

1985

3250

2305

2185

4255

* O pacote pode começar desde Atenas tambem.
Suplemento hotel caverna na Capadócia: 4* € 285 Duplo / Triplo € 450 Individual
			
5* Já Incluído.

2880

2725
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Capitais Históricas
9 DIAS / 8 NOITES

O pacote inclui:

• 4 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Meio dia de excursão aos dois Continentes
• 4 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Dia inteiro de excursão a Delfos com almoço
• Todos os traslados de acordo com o itinerário (4)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO:
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, recepção e traslado ao hotel
selecionado. Resto do dia livre.

Chegada a Istambul em 2021:
Diariamente o ano todo.
DIA 5: ISTAMBUL - ATENAS
Na hora indicada, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Atenas (voo não
incluído). Chegada, recepção e traslado ao hotel.
DIA 6: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde
livre na cidade.

DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio
com a visita a Tumba dos Sultões. (Alguns pontos
turísticos fecham durante um dia da semana consulte seu agente).
DIA 3: ISTAMBUL - BÓSFORO
Inicio do passeio visitando o mercado de especiarias,
conhecido como Bazar Egípcio e, em seguida,
partida para um pequeno cruzeiro pelo Bósforo, o
estreito que separa a Europa da Ásia. Aprecie a
linda vista das mansões de madeira, dos Palácios
de mármore e da Antiga Fortaleza. Terminado o
cruzeiro, retorno ao seu hotel.
DIA 4: ISTAMBUL - DOIS CONTINENTES
Saída para ver a ponte intercontinental do Bósforo e
continuação ao morro de Camlica, no lado asiático,
desfrutando uma maravilhosa vista panorâmica de
Istambul. Visita do Palácio de Beylerbeyi e a um
típico vilarejo de pesca às margens do Bósforo.
Tempo para compras. Retorno ao hotel na parte da
tarde.

DIA 7: ATENAS - DELFOS
Dia inteiro de excursão ao sítio arqueológico de
Delfos, conhecido na antiguidade como o centro
da terra. Almoço durante o passeio e retorno ao
entardecer a Atenas.
DIA 8: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas para
compras, atividades pessoais ou um passeio opcional.
DIA 9: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no seu voo de partida.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
Preços para Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
2021 em Euro
Triplo Individual Duplo
Triplo Individual Duplo
Triplo
por pessoa Individual Duplo

1410

14

985

855

1770

1100

990

2320

1420

* O pacote pode começar desde Atenas tambem.** Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído.
*** A ordem das excursões pode ser alterada de acordo com o dia da chegada.

1300

Melodia da Capadócia
O pacote inclui:

14 DIAS / 13 NOITES

• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 4 dias a Capadócia
com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhete aéreo Capadócia/Istambul
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat entre:
Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme o itinerário (11)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
* Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído.

ITINERÁRIO:
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, assistência e traslado para o
hotel selecionado. Resto do dia livre.
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a
Mesquita Azul e o Hipódromo. Almoço em restaurante
local, continuação para o Palácio Topkapi e finalização
do passeio com a visita a Tumba dos Sultões.
Regresso ao hotel. (O Gran Bazar está fechado aos
Domingos).

Chegada a Istambul em 2021: Cada
Sábado, de 03 de Abril a 16 de Outubro.
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Depois do café da manhã, partida para a excursão de
dia inteiro. Visita ao Museu ao Ar Livre de Goreme,
com suas casas e igrejas esculpidas na rocha e
antigos afrescos. Continuação com a visita da
aldeia troglodita de Uchisar e passagem pelo Vale
das Pombas. Visita ao Pasabag (Vale dos Monges),
conhecido por “Chaminés das Fadas”. Logo após, a
aldeia dos oleiros; Avanos. Almoço. À tarde, visita a
cidade subterrânea de Serhatlı (ou Özkonak), que
possui vários níveis de profundidade. Finalmente,
visite uma oficina de tapetes para ver como os tapetes
turcos são feitos e uma oficina de ônix e joalheria.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
5ª FEIRA: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída ao aeroporto para
embarque no voo de regresso a Istambul. Chegada e
traslado para o hotel escolhido.
6ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO - ATENAS
Traslado ao aeroporto para embarque no voo com
destino a Atenas (voo não incluso). Chegada,
recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto do
dia livre.

Preços
para 2021
em Euro
por pessoa
ABRIL, MAIO, OUTUBRO
JUNHO, SETEMBRO
JULHO, AGOSTO

2ª FEIRA: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco que circula as
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni,
localizadas dentro da Caldera, e banhe-se nas fontes
quentes com suas águas verdes e amarelas. Admire
as formosas vilas da ilha, com seu casario branco,
suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre debruçados
pelo penhasco e acessíveis também pelo teleférico ou
no lombo dos seus famosos burrinhos.
3ª FEIRA: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para embarque
no ferry boat com destino a Myconos. Chegada e
traslado para o hotel escolhido.

2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos
por uma área muito fértil e rica em história, a antiga
Bitinia e a sua capital Nicomedia. Almoço. Chegada a
Ankara para hospedagem e jantar.
3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã, visita da capital da Turquia,
com destaque para o Mausoléu de Atartuk e o Museu
das Civilizações da Anatólia, que conta com uma
expressiva coleção de achados arqueológicos da Ásia
Menor, principalmente Hitita. Continuação da viagem
a Capadócia, passando pelo Lago Salgado. Almoço.
Chegada, hospedagem e jantar.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para
embarque no ferry boat com destino a Santorini
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado para
o hotel escolhido.

4ª FEIRA: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha
oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e restaurantes
sofisticados.
SÁBADO: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

5ª FEIRA: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para embarque
no ferry boat com destino a Pireus. Chegada e traslado
para o hotel escolhido em Atenas.
6ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto para
embarque no seu voo de partida.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Hospedagem e café da manhã

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

2835
3135
3465

2040
2195
2355

Triplo

1895
2015
2150

Individual Duplo

3205
3550
3655

2295
2435
2520

Triplo

2080
2195
2285

Individual Duplo

4225
4730
5180

2815
3070
3310

Triplo

2630
2830
3020

Suplemento para hotel caverna na Capadócia:
4* € 265 Duplo / Triplo € 305 Individual
5* Já Incluído.
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O pacote inclui:
• 4 noites de hotel em Istambul
• 4 noites de hotel no Cairo
• 4 noites de hotel em Atenas
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Meio dia de excursão aos dois Continentes
• Excursão de dia inteiro em Cairo
• Visita de meio dia a Memfis e Sakkara
• Jantar com espetáculo tradicional em barco no Nilo
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Dia inteiro de excursão a Delfos com almoço
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
• Taxas de hotéis no Egito
* Bilhetes aéreos Istambul-Cairo-Atenas não incluídos.

ITINERÁRIO:
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado ao
hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades
independentes.
DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O
bairro de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja
de Santa Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran
Bazar, seguida por almoço em um restaurante
local. Continuação para o Palácio Topkapi e
finalização do passeio com a visita a Tumba
dos Sultões. (Alguns pontos turísticos fecham
durante um dia da semana - consulte seu agente).
DIA 3: ISTAMBUL - BÓSFORO
Inicio do passeio visitando o mercado de
especiarias, conhecido como Bazar Egípcio e, em
seguida, partida para um pequeno cruzeiro pelo
Bósforo, o estreito que separa a Europa da Ásia.
Aprecie a linda vista das mansões de madeira,
dos Palácios de mármore e da Antiga Fortaleza.
Terminado o cruzeiro, retorno ao seu hotel.
DIA 4: ISTAMBUL - DOIS CONTINENTES
Saída para ver a ponte intercontinental do Bósforo e
continuação para o morro de Camlica, no lado asiático,
desfrutando uma maravilhosa vista panorâmica de
Istambul. Visita do Palácio de Beylerbeyi e a um típico
vilarejo de pesca as margens do Bósforo. Tempo
para compras. Retorno ao hotel na parte da tarde.

Três Continentes
13 DIAS / 12 NOITES

Chegada a Istambul em 2021:
Diariamente o ano todo.
DIA 5: ISTAMBUL - CAIRO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Cairo (não incluso).
Chegada, recepção e traslado ao hotel selecionado.
Resto do dia livre.
DIA 6: CAIRO
Pela manhã, partida para visitar o Museu Egípcio,
com o tesouro único do túmulo do rei Tut Ank Amon,
a Cidadela de Saladino construída no século 10
D.C., a mesquita mais luxuosa da cidade chamada
Mesquita de Alabastro, as Pirâmides de Gizé, com
a grande pirâmide de Quéops, e as pirâmides de
Kefren e Micerinos, o Templo do Vale e a Esfinge
(não inclui a entrada ao interior de uma pirâmide).

DIA 10: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica,
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

DIA 7: CAIRO - MEMFIS - SAKKARA
Meio dia de visita a Memfis, a primeira capital
antiga do Egito, com a famosa estatua de Ramses
II. Continuação a Sakkara, lugar considerado a
Necrópole de Memfis, onde se encontra a Pirâmide
Escalonada.
DIA 11: ATENAS - DELFOS
Dia inteiro de excursão ao sítio arqueológico de
Delfos, conhecido na antiguidade como o centro
da terra. Almoço durante o passeio e retorno ao
entardecer a Atenas.

DIA 8: CAIRO- JANTAR TRADICIONAL
Manhã livre no Cairo para atividades pessoais,
compras ou algum passeio opcional. De noite,
jantar a bordo de um barco tradicional no Nilo
(pequeno cruzeiro noturno) incluindo espetáculo
típico e traslados.

Preços para
2021 em Euro
por pessoa

DIA 12: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas
para compras, atividades pessoais ou um passeio
opcional.
DIA 13: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para
embarque no seu vôo de partida.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

1965

16

DIA 9: CAIRO - ATENAS
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Atenas (voo não
incluso). Chegada, recepção e traslado ao hotel
selecionado. Resto do dia livre.

1410

Triplo

1275

Individual Duplo

2390

1560

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Triplo Individual Duplo

Triplo

1535

1785

3025

* O ordem das excursões pode ser alterada de acordo com o dia da chegada.
O pacote pode começar desde Atenas tambem.

1915

Relíquias do Oriente
10 DIAS / 9 NOITES

O pacote inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 3 dias a Ankara e Capadócia
com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreo:
Istambul / Ankara - Capadócia / Istambul
• 4 noites de hotel no Cairo
• Excursão de dia inteiro no Cairo
• Visita de meio dia a Memfis e Sakkara
• Jantar com espetáculo tradicional em barco no Nilo
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
• Taxas de hotéis no Egito

Chegada a Istambul em 2021:
Cada 6ª Feira e Domingo o ano todo.
DIA 5: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Saída do hotel em direção a Kayseri e traslado
ao aeroporto para embarque no voo de retorno
a Istambul. Chegada e traslado para o hotel
selecionado.
DIA 6: ISTAMBUL - CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Cairo (voo não
incluso). Chegada e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre.

*Bilhete aéreo Istambul-Cairo não incluído.

DIA 8: CAIRO - MEMFIS - SAKKARA
Meio dia de visita a Memfis, a primeira capital
antiga do Egito com a famosa estatua de Ramses
II. Continuação a Sakkara, lugar considerado
a Necrópole de Memfis, onde se encontra a
Pirâmide Escalonada.
DIA 9: CAIRO- JANTAR TRADICIONAL
Manhã livre no Cairo para atividades pessoais,
compras ou algum passeio opcional. De noite,
jantar a bordo de barco tradicional no Nilo
(pequeno cruzeiro noturno), incluindo espetáculo
típico e traslados.
DIA 10: CAIRO - AEROPORTO
No horário indicado, traslado para o aeroporto
para embarque no seu voo de partida.

ITINERÁRIO:
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, recepção e traslado ao
hotel selecionado. Resto do dia livre.
DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O
bairro de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja
de Santa Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran
Bazar, seguida por almoço em um restaurante
local. Continuação para o Palácio Topkapi e
finalização do passeio com a visita a Tumba
dos Sultões. (Alguns pontos turísticos fecham
durante um dia da semana - consulte seu agente).
DIA 3: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Ankara.
Chegada e traslado para o centro da cidade
para visita do Museu das Civilizações Anatólicas
e ao Mausoléu de Kemal Ataturk. Almoço.
Continuação para a Capadócia, jantar e pernoite.

DIA 7: CAIRO
Pela manhã, partida para visitar o Museu
Egípcio, com o tesouro único do túmulo do
rei Tut Ank Amon, a Cidadela de Saladino
construída no século 10 D.C., a mesquita
mais luxuosa da cidade chamada Mesquita
de Alabastro, as Pirâmides de Gizé, com a
pirâmide de Quéops, e as pirâmides de Kefren
e Micerinos, o Templo do Vale e a Esfinge (não
inclui a entrada ao interior de uma pirâmide). .

DIA 4: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea
de Kaymakli. Após o almoço continuação do passeio
pelo vale do Goreme e o museu a céu aberto.
As últimas atrações serão o Vale de Pasabag e
Avanos. Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

Preços para
2021 em Euro
por pessoa

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

1710

1240

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Triplo Individual Duplo

Triplo Individual Duplo

Triplo

1180

1235

1505

1835

1270

2400

1585

Suplemento hotel caverna na Capadócia: 4* € 285 Duplo / Triplo € 450 Individual

			

5* Já Incluído.
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Civilizações do Oriente
O pacote inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Circuito de 7 noites a Israel e Jordânia
conforme o itinerário
• 3 noites de hotel no Cairo
• Excursão de dia inteiro a Cairo
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras em Israel

14 DIAS / 13 NOITES
Chegada a Istambul em 2021:
Cada 2ª Feira o ano todo.
* A saída de 13/09 não irá operar.

SÁBADO: JERUSALÉM
Café da manhã e saída ao Monte Sião para visitar o
Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da
Dormição. Continuação para a cidade velha, fazendo
o passeio das 14 estações da Via Dolorosa, que inclui
a Igreja da Flagelação, Capela da Condenação, o
Calvário e Santo Sepulcro. Sequência ao bairro
judeu e ao Cardo Romano até o Museu da Cidadela
de Davi. Logo após, continuação à cidade nova para
*Bilhetes aéreos Istambul/Tel-Aviv - Amman/Cairo não incluídos. uma visita panorâmica dos principais pontos de
interesse: o Knesset (Parlamento), a residência do
ITINERÁRIO:
presidente, o Teatro Municipal. Finalizando com um
passeio a Ein Karem para visitar o local de nascimento
2ª FEIRA: ISTAMBUL
de João Batista e visita ao Muro das Lamentações.
Chegada a Istambul, recepção e traslado ao hotel
DOMINGO: JERUSALÉM
escolhido. Resto do dia livre.
Café da manhã e dia livre em Jerusalém, com
possibilidade de um passeio opcional para Massada
3ª FEIRA: ISTAMBUL - BÓSFORO
Início do passeio visitando o mercado de especiarias, e Mar Morto.
conhecido como Bazar Egípcio e, em seguida, 2ª FEIRA: AMMAN
partida para um pequeno cruzeiro pelo Bósforo, o Café da manhã e partida para a Ponte Sheikh
estreito que separa a Europa da Ásia. Aprecie a Hussein, fronteira Israel/Jordânia e, após as
linda vista das mansões de madeira, dos Palácios formalidades de imigração (taxas fronteiriças não
de mármore e da Antiga Fortaleza. Terminado o inclusas), continuação para uma visita a Jerash, uma
cruzeiro, retorno ao seu hotel.
das cidades da Decápolis. Jerash está localizada
ao norte de Amman, cerca de 45 Km (uma hora de
4ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro carro). Durante o passeio, visita-se o Arco de Triunfo,
oval, o cardo, a colunata, o templo de Afrodite
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa ae Praça
terminando, o teatro romano, com sua acústica
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida maravilhosa. Terminando as visitas, continuação a
por almoço em um restaurante local. Continuação Amman.
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio
com a visita a Tumba dos Sultões. (Alguns pontos 3ª FEIRA: PETRA
turísticos fecham durante um dia da semana - Café da manhã e saída para a vista panorâmica da
consulte seu agente).
cidade de Amman. Logo após, sequência a Madaba,
para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde
se encontra o primeiro mapa em mosaico da Terra
Santa. Continuação ao Monte Nebo para admirar a
vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto
desde a montanha. Este lugar é importante porque foi
o último local visitado por Moisés e de onde o profeta
viu a terra prometida, a qual nunca chegaria. Na parte
da tarde, chegada a Petra. Alojamento.
5ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO DE BEN
GURION - JERUSALÉM
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Istambul para embarque no voo com destino a TelAviv (voo não incluso). Chegada ao aeroporto de
Ben Gurion, recepção e traslado para o hotel.
6ª FEIRA: JERUSALÉM
Café da manhã e partida ao Monte das Oliveiras
para uma vista panorâmica da cidade, com
continuação ao Jardim do Getsêmani para ver a
Basílica da Agonia. Visita ao Museu de Israel, onde
se encontram o Santuário do Livro e a maquete de
Jerusalém na época de Jesus. Em seguida, visita
ao Museu do Holocausto. De tarde, saída a Belém
para visitar a Igreja da Natividade, a Gruta de São
Jerônimo e Igreja de Santa Catarina.
Retorno a Jerusalém.
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Preços
para 2021
em Euro
por pessoa

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

3285

2320

4ª FEIRA: AMMAN
Café da manhã e visita de dia inteiro da cidade rosa,
a capital dos Nabateus. Durante o passeio, visita aos
monumentos mais importantes e representativos
esculpidos na rocha: O Tesouro, famoso e conhecido
internacionalmente por um dos filmes do Indiana
Jones, os Túmulos de cores, os Túmulos Reais, o
Mosteiro. Petra é um daqueles lugares no mundo
que se deve visitar pelo menos uma vez na vida. De
tarde, retorno para Amman.
5ª FEIRA: AMMAN - AEROPORTO - CAIRO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Amman para embarque no voo com destino a Cairo
(voo não incluso). Chegada, recepção e traslado
para o hotel.
6ª FEIRA: CAIRO
Pela manhã, partida para visitar o Museu Egípcio,
com o tesouro único do túmulo do rei Tut Ank Amon,
a Cidadela de Saladino construída no século 10
D.C., a mesquita mais luxuosa da cidade chamada
Mesquita de Alabastro, as Pirâmides de Gizé, com
a pirâmide de Quéops, e as pirâmides de Kefren e
Micerinos, o Templo do Vale e a Esfinge (não inclui a
entrada ao interior de uma pirâmide).
SÁBADO: CAIRO
Dia livre para explorar esta cidade. A noite se sugere
a excursão opcional “Luz e Som” nas Pirâmides.
DOMINGO: CAIRO - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para
embarque no seu voo de partida.

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

2215

3650

2505

2390

4715

3150

2995

• Suplementos nas saídas de 15/03, 05/04 a 26/04, 27/09, 04/10 a 25/10: 3* € 35, 4* €50, 5* €75
• Suplementos nas saídas de 22/03 a 29/03, 20/09: 3* € 275 4* € 300, 5* € 375

16 DIAS / 15 NOITES

O programa inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 6 dias/5 noites
com pensão completa - hotéis 4* ou 5*
• 1 noite de hotel em Samos
• 3 noites de hotel em Myconos
• 2 noites de hotel em Santorini
• Passeio de barco ao redor do vulcão em Santorini
• Bilhetes de ferry:
Kusadasi-Samos-Myconos-Santorini-Pireus (econômica)
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente

Chegada em Istambul 2021: Cada
Sábado, de 17 de Abril a 09 de Outubro.

Elo das Civilizações

6ª FEIRA: PAMUKKALE-ÉFESO-KUSADASI
Café da manhã e visita a Pamukkale, que significa
“Castelo de Algodão”, por suas cachoeiras brancas.
Continuação com a visita da antiga Hierapolis. Almoço no
percurso e partida em direção a Kusadasi. No caminho,
visita da Casa da Virgem Maria, onde dizem que passou
seus últimos anos, com uma breve parada para apreciar
um desfile de moda de produtos de couro da região. Logo
após, visita a Éfeso, cidade antiga mais bem preservada
na Asia Menor. Destaque para o Templo de Adriano, a
Biblioteca de Celso, o Odeon e o grande teatro, que tinha
capacidade para mais de 24.500 espectadores. Terminada
a visita, retorno a Kusadasi, hospedagem e jantar.

ITINERÁRIO
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre.

3ª FEIRA: ANKARA-CAPADÓCIA
Após o café da manhã, visita da capital da Turquia, com
destaque para o Mausoléu de Atartuk e o Museu das
Civilizações da Anatólia, que conta com uma expressiva
coleção de achados arqueológicos da Ásia Menor,
principalmente dos Hititas. Continuação da viagem a
Capadócia, passando pelo Lago Salgado. Almoço no
percurso. Chegada a Capadócia, hospedagem e jantar.
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
A excursão de hoje se inicia visitando o museu ao ar livre
de Göreme, onde se conhece as igrejas-cavernas, com
seus vários, importantes e bonitos afrescos, datados da
época do crescimento do cristianismo. Continuação a
famosa fortaleza de Uçhisar, para contemplar as mais
belas vistas da região da Capadócia. Durante a tarde
e após o almoço, visita ao famoso vale onde estão
localizadas as “Chaminés de Fadas”. Logo após, visita
a uma cidade subterrânea, onde os primeiros cristãos se
refugiaram durante as invasões inimigas. Para terminar
o dia, visita a uma escola de fabricação de tapetes,
conhecendo os famosos tapetes turcos. Retorno ao hotel
e jantar.
5ª FEIRA: CAPADÓCIA-PAMUKKALE
Café da manhã e saída para Aksaray Visita ao
Caravançarai de Sultanhan, onde antigamente
descansavam as caravanas de camelos que faziam a
famosa rota da seda. Almoço no percurso e continuação
da viagem para Pamukkale, hospedagem e jantar.

2ª FEIRA & 3ª FEIRA: MYCONOS
Dias livres nesta fabulosa ilha. Desfrute deste lugar de
grandes contradições visuais que dizem ter sido criado
pelo sol e pela pedra. Lindas praias, lojas deslumbrantes e
uma vida noturna esfuziante contribuem para a sua fama.
4ª FEIRA: MYCONOS – SANTORINI
No horário indicado, traslado ao porto para embarque no
ferry boat com destino a Santorini. Chegada e traslado ao
hotel escolhido. Resto do dia livre na ilha.
5ª FEIRA: SANTORINI
Desfrute de um passeio de barco de meio dia que circula
as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni
localizadas dentro da Caldera, com suas fontes quentes
de águas verdes e amarelas. Admire do mar as formosas
vilas da ilha, com seu casario branco, suas ruas estreitas e
seus cafés ao ar livre debruçados pelo penhasco.

DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a Mesquita
Azul e o Hipódromo. Almoço em restaurante local e
continuação ao Palácio Topkapi e finalização do passeio
com a visita a Tumba dos Sultões. (O Grande Bazar está
fechado aos domingos).
2ª FEIRA: ISTAMBUL-ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos por
uma área muito fértil e rica em história, a antiga Bitinia e
a sua capital Nicomedia. Almoço no percurso. Chegada a
Ankara para hospedagem e jantar.

DOMINGO: SAMOS – MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para embarque no
ferry boat com destino a Myconos. Chegada e traslado ao
hotel. Resto do dia livre na ilha.

6ª FEIRA: SANTORINI - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao porto para embarque
no ferry boat com destino a Pireus (viagem de aprox. 8
horas). Chegada e traslado para o hotel em Atenas.
SÁBADO: KUSADASI- SAMOS
Pela manhã, traslado ao porto de Kusadasi para embarcar no ferry boat com destino a ilha grega de Samos.
Chegada, desembarque e traslado ao hotel. Resto do
dia livre.

SÁBADO: ATENAS
Pela manhã, saída para visita panorâmica do centro
Neoclássico Ateniense: Parlamento, Universidade,
Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo
de Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos
outros míticos monumentos. Finalizada a panorâmica,
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
DOMINGO: ATENAS-AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto para
embarque no seu voo de partida.

Preços
para 2021
em Euro
por pessoa

Individual

Duplo

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

OUTUBRO, ABRIL, MAIO

2955

2165

2060

3315

2435

2270

JUNHO, SETEMBRO

3345

2365

2225

3725

2625

2420

JULHO, AGOSTO

3820

2610

2440

3965

2795

2590

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

• Suplemento para hotel caverna na Capadócia:
4* $ 335 Duplo / Triplo $385 individual 5* Já Incluído.
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Caminhos do Oriente
O pacote inclui:

17 DIAS / 16 NOITES

Chegada a Istambul em 2021:
Cada Sábado de 03 de Abril a 16 de Outubro.
* A saída de 04/09 não irá operar.

• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 7 dias na Turquia com pensão completa
em hotéis de 4*ou 5*
• Circuito de 8 dias em Israel conforme o itinerário
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras em Israel
*Bilhete aéreo Istambul/Tel-Aviv não incluído

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - PAMUKKALE
Café da manhã e saída para Aksaray. Continuação pela
Rota da Seda, visita ao Caravançarai de Sultanhan, da
época dos Seljúcidas, uma estalagem onde as caravanas
de camelos paravam. Continuação para Pamukkale, com
almoço no caminho. Chegada a Pamukkale, jantar e
alojamento.

ITINERÁRIO:
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a Mesquita
Azul e o Hipódromo. Almoço em restaurante local,
continuação para o Palácio Topkapi e finalização do
passeio com a visita a Tumba dos Sultões. Regresso ao
hotel. (O Gran Bazar está fechado aos Domingos).

6ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Pela manhã poderemos desfrutar de Pamukkale, lugar
espetacular e único no mundo por suas deslumbrantes
cascatas brancas e suas piscinas naturais. No caminho para
Kusadasi conheceremos a antiga cidade de Hierápolis,
a Necrópole que contém mais de 150.000 tumbas. Almoço,
continuação para Éfesos, cidade greco-romana, antiga
capital da Ásia Menor e uma das mais bem conservadas
da antiguidade, onde se encontram o Templo de Adriano,
o Templo de Trajano, o Teatro, a Biblioteca de Celsus etc.
Visita da Casa da Virgem Maria, lugar onde passou seus
últimos anos de vida. Hospedagem e jantar.

2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos por
uma área muito fértil e rica em história, a antiga Bitinia e
a sua capital Nicomedia. Almoço. Chegada a Ankara para
hospedagem e jantar.
3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, com
destaque para o Mausoléu de Atartuk (Fundador da Turquia
moderna) e o Museu das Civilizações da Anatólia, que conta
com uma expressiva coleção de achados arqueológicos da
Ásia Menor, principalmente dos Hititas. Continuação da
viagem para a Capadócia passando pelo Lago Salgado.
Almoço. Chegada a Capadócia para hospedagem e jantar.

SÁBADO: KUSADASI - PERGAMO - TRÓIA - CANAKKALE
Café da manhã e partida para Pérgamo, cidade rival
de Alexandria no domínio das artes e das letras.
Visita ao Asclepion, local onde era "proibida a entrada
da morte" e antigo centro terapêutico dedicado a
Esculápio, deus da medicina. Aqui viveu o famoso
médico, Galeno. Almoço e visita de Tróia, legendária
cidade famosa pela “Ilíada” de Homero e a Guerra de
Tróia. Hospedagem e jantar no hotel em Canakkale

4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Depois do café da manhã, partida para a excursão de dia
inteiro. Visita ao Museu ao Ar Livre de Goreme, onde se
verá casas e igrejas esculpidas na rocha, com seus antigos
afrescos. Continuação com a visita da aldeia troglodita
de Uchisar e passagem pelo Vale das Pombas. Visita ao
Pasabag (Vale dos Monges) que também é conhecido por
“Chaminés das Fadas”, com suas formas de cogumelo.
Logo após, a aldeia dos oleiros; Avanos. Almoço. À tarde,
visita a cidade subterrânea de Serhatlı (ou Özkonak), que
possui vários níveis de profundidade. Foi usada pelos
primeiros cristãos como um refúgio dos inimigos durante os
séculos VI e VII. Finalmente, visite uma oficina de tapetes
para ver como os tapetes turcos são tecidos e uma oficina
de ônix e joalheria. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

Preços
para 2021
em Euro
por pessoa
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HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

3495

2335

DOMINGO: CANAKKALE - BURSA - ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída para Bursa, primeira capital do
Império Otomano, visita da Grande Mesquita, o Mausoléu
e Mesquita verdes. Almoço e tempo livre. Continuação da
viagem, chegada ao hotel em Istambul no final da tarde.

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

2245

3950

2550

2465

5065

3350

3045

• Suplementos para as saídas (obrigatórios):
- De 17/07 a 28/08 : 3* € 60, 4* €60, 5* € 85
- De 11/09: 3* € 270 4* €250, 5* € 385

• Suplemento para hotel caverna na Capadócia: 4* € 265 Duplo / Triplo € 305 individual

5* Já Incluído.

2ª FEIRA: ISTAMBUL - TEL AVIV
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Istambul para embarcar no voo com destino a Tel Aviv
(voo não incluído). Chegada ao aeroporto de Ben
Gurion, recepção e traslado para o hotel em Tel Aviv.
3ª FEIRA: TEL AVIV
Café da manhã e partida para Jope para visitar o Bairro dos
Artistas e o Mosteiro de São Pedro. A seguir, passeio pelas
principais atrações da cidade: Rua Dizengoff, o Palácio
da Cultura, o Museu de Tel Aviv, a Praça Yitzhak Rabin,
o Mercado Carmelo. Continuação ao famoso Museu da
Diáspora. Tarde livre.
4ª FEIRA: GALILEA
Café da manhã e saída a Cesaréia para visitar o teatro
romano, a cidade cruzada e o aqueduto. Sequência a Haifa,
com visita ao Santuário de Bahai e aos jardins persas. Logo
após, apreciação da bela vista panorâmica sobre o Monte
Carmelo e visita ao Mosteiro Carmelita. Continuação para
São João de Acre para ver as fortificações medievais.
Passagem pela cidade de Safed, conhecida pela Cabala e
pelo misticismo judaico. Visita a Sinagoga de Josef Caro. E,
pelas montanhas da Galiléia, chegada ao kibutz.
5ª FEIRA: GALILEA - JERUSALÉM
Café da manhã e passeio pelas várias instalações do kibutz
para conhecer este estilo de vida. Partida ao Monte das
Beatitudes, local do Sermão da Montanha e depois para
Tabgha, local do milagre da multiplicação dos peixes e pães.
Continuação a Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e
a Casa de São Pedro. Entre Tiberíades a Yardenit, parada
no Rio Jordão, local tradicional do batismo de Jesus. Visita
da Basílica da Anunciação, carpintaria de São José de
Nazaré e da Fonte da Virgem. Sequência ao longo do vale
do Jordão, ao redor de Jericó. Vista panorâmica da cidade
e do Monte da Tentação. Em seguida, através do Deserto
da Judéia, chegada a Jerusalém.

6ª FEIRA: JERUSALÉM - BELÉM
Café da manhã e partida ao Monte das Oliveiras para uma
vista panorâmica da cidade, com continuação ao Jardim do
Getsêmani para ver a Basílica da Agonia. Visita ao Museu
de Israel, onde se encontram o Santuário do Livro e a
maquete de Jerusalém na época de Jesus. Em seguida,
visita ao Museu do Holocausto. De tarde, saída a Belém
para visitar a Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerônimo
e Igreja de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém.
SÁBADO: JERUSALÉM
Café da manhã e saída ao Monte Sião para visitar o
Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da Dormição.
Continuação para a cidade velha, fazendo o passeio
das 14 estações da Via Dolorosa, que inclui a Igreja da
Flagelação, Capela da Condenação, o Calvário e Santo
Sepulcro. Sequência ao bairro judeu e ao Cardo Romano
até o Museu da Cidadela de Davi. Logo após, continuação
à cidade nova para uma visita panorâmica dos principais
pontos de interesse: o Knesset (Parlamento), a residência
do presidente, o Teatro Municipal. Finalizando com um
passeio a Ein Karem para visitar o local de nascimento de
João Batista e o Muro das Lamentações.
DOMINGO: JERUSALÉM
Dia livre em Jerusalém. Possibilidade de excursão opcional
ao Mar Morto e a Massada.
2ª FEIRA: JERUSALÉM - AEROPORTO DE BEN GURION
No horário indicado, traslado ao aeroporto de Tel Aviv (Ben
Gurion) para embarque no seu voo de partida.

Anatólia Glamorosa
O pacote inclui:

• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Circuito de 7 dias à Anatólia com pensão completa
em hotéis de 4* ou 5*
• 4 noites de hotel em Dubai
• Meio dia de visita a Dubai
• Safári com jantar tradicional no deserto (em Inglês)
• Minicruzeiro em Dhow com jantar incluso (em Inglês)
• Dia inteiro de visita a Abu Dhabi com almoço
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
• As taxas de Dubai se pagam diretamente ao hotel
* Bilhete aéreo Istambul-Dubai não incluído.

ITINERÁRIO:
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a Mesquita Azul
e o Hipódromo. Almoço em restaurante local, continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio com a visita
a Tumba dos Sultões. Regresso ao hotel. (O Gran Bazar está
fechado aos Domingos).

14 DIAS / 13 NOITES

Chegada a Istambul em 2021:
Cada Sábado o ano inteiro.
5ª FEIRA: CAPADÓCIA - PAMUKKALE
Café da manhã e saída para Aksaray. Continuação pela Rota
da Seda, visita ao Caravançarai de Sultanhan, da época dos
Seljúcidas, uma estalagem onde as caravanas de camelos
paravam. Continuação para Pamukkale, com almoço no
caminho. Chegada a Pamukkale, jantar e alojamento.
6ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Pela manhã poderemos desfrutar de Pamukkale, lugar
espetacular e único no mundo por suas deslumbrantes
cascatas brancas e suas piscinas naturais. No caminho
para Kusadasi conheceremos a antiga cidade de Hierápolis,
a Necrópole que contém mais de 150.000 tumbas. Almoço,
continuação para Éfesos, cidade greco-romana, antiga
capital da Ásia Menor e uma das mais bem conservadas
da antiguidade, onde se encontram o Templo de Adriano, o
Templo de Trajano, o Teatro, a Biblioteca de Celsus etc. Visita
da Casa da Virgem Maria, lugar onde passou seus últimos
anos de vida. Hospedagem e jantar.

2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos por
uma área muito fértil e rica em história, a antiga Bitinia e a
sua capital Nicomedia. Almoço. Chegada a Ankara para
hospedagem e jantar.
3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, com
destaque para o Mausoléu de Atartuk (Fundador da Turquia
moderna) e o Museu das Civilizações da Anatólia, que conta
com uma expressiva coleção de achados arqueológicos
da Ásia Menor, principalmente dos Hititas. Continuação da
viagem para a Capadócia passando pelo Lago Salgado.
Almoço. Chegada a Capadócia para hospedagem e jantar.

SÁBADO: KUSADASI - PERGAMO - TRÓIA - CANAKKALE
Café da manhã e partida para Pérgamo, cidade rival de
Alexandria no domínio das artes e das letras. Visita ao
Asclepion, local onde era "proibida a entrada da morte" e antigo
centro terapêutico dedicado a Esculápio, deus da medicina.
Aqui viveu o famoso médico, Galeno. Almoço e visita de Tróia,
legendária cidade famosa pela “Ilíada” de Homero e a Guerra
de Tróia. Hospedagem e jantar no hotel em Canakkale.

3ª FEIRA: DUBAI
Café da manhã no hotel e manhã livre para atividades
pessoais. Ao entardecer, começo da excursão mais popular
de todas: o Safári no Deserto. Este safári começa com um
excitante trajeto pelas fantásticas e douradas dunas do
deserto de Dubai, onde veremos um pôr-do-sol único no
mundo Árabe. Logo após esta volta, continuação ao nosso
acampamento no deserto, onde, ao som da relaxante musica
árabe, desfrutaremos de um suntuoso jantar tradicional e de
um espetáculo da famosa Dança do Ventre. Retorno ao hotel.
4ª FEIRA: DUBAI
Café da manhã e saída em direção a Deira, onde apreciaremos
o mercado tradicional de especiarias. Atravessando o Canal,
visita ao Museu de Dubai, com sua belíssima exposição.
Após esta visita, continuação pela Avenida de Jumeirah,
onde veremos a Mesquita Jumeirah e faremos uma breve
parada para fotos no Hotel Burj Al Arab, o único 7 estrelas do
mundo. Passaremos ainda pelo edifício mais alto do mundo
chamado Burj Khalifa, pelo World Trade Center e pelo
Centro Internacional Financeiro. Retorno ao hotel e tarde
livre. A noite, saída para um pequeno cruzeiro a bordo de um
Dhow tradicional, com jantar a bordo, que terminará com a
linda vista do famoso Dubai Creek Golf Club, edifício que tem
formato de vela de barco, todo iluminado. Retorno ao hotel.
5ª FEIRA: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Café da manhã e início do passeio de dia inteiro a Abu Dhabi.
Começaremos nossa excursão até a capital dos Emirados
Árabes Unidos, passando pelo porto de Jebel Ali, o maior
porto do mundo feito pelo homem. Chegando, admiraremos a
Mesquita e o túmulo de Sheikh Zayed, ex-presidente e pai da
nação. Continuação até a ponte de Al Maqta, atravessando uma
das áreas mais ricas de Abu Dhabi, a Área de Ministros, até a rua
Corniche, que é comparada a Manhattan. Parada para fotos no
hotel Emirates Palace, hotel riquíssimo, que tem o seu próprio
heliporto e porto. Seguiremos pela área de Al Batee, onde se
encontram os palácios da família real. Almoço em restaurante
local e passeio panorâmico do parque Ferrari, com um breve
tempo livre para fotos. Retorno ao hotel em Dubai ao anoitecer.
6ª FEIRA: DUBAI - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de Dubai para
embarque no seu voo de partida.

DOMINGO: CANAKKALE - BURSA - ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída para Bursa, primeira capital do
Império Otomano, visita da Grande Mesquita, o Mausoléu
e Mesquita verdes. Almoço e tempo livre. Continuação da
viagem, chegada ao hotel em Istambul no final da tarde.

4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Depois do café da manhã, partida para a excursão de dia
inteiro. Visita ao Museu ao Ar Livre de Goreme, onde se
verá casas e igrejas esculpidas na rocha, com seus antigos
afrescos. Continuação com a visita da aldeia troglodita de
Uchisar e passagem pelo Vale das Pombas. Visita ao Pasabag
(Vale dos Monges) que também é conhecido por “Chaminés
das Fadas”, com suas formas de cogumelo. Logo após, a
aldeia dos oleiros; Avanos. Almoço. À tarde, visita a cidade
subterrânea de Serhatlı (ou Özkonak), que possui vários níveis
de profundidade. Foi usada pelos primeiros cristãos como um
refúgio dos inimigos durante os séculos VI e VII. Finalmente,
visite uma oficina de tapetes para ver como os tapetes turcos
são tecidos e uma oficina de ônix e joalheria. Regresso ao
hotel, jantar e alojamento.

2ª FEIRA: ISTAMBUL - DUBAI
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque
no voo com destino a Dubai (voo não incluído). Chegada,
recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
Preços
para 2021 Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
em Euro
por pessoa Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo

2045

1420

1385

2235

1530

1505

• Suplemento para hotel caverna na Capadócia: 4* € 265 Duplo / Triplo €305 Individual
			
5* Já Incluído.

2735

1905

1830
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ESCAPADA ECLÉTICA: ISTAMBUL - 3 DIAS A CAPADÓCIA-CRUZEIRO DE 6 NOITES - ATENAS
SUPREMO DO ORIENTE: ISTAMBUL - 4 DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA-DUBAI – ATENAS - CRUZEIRO DE 3 NOITES

Joias e Especiarias
11 DIAS / 10 NOITES

O pacote inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 3 dias a Ankara e Capadócia
com pensão completa hotel de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara-Capadócia/Istambul
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas ilhas gregas e Turquia
(baseado na mínima categoria de camarote interior)
com pensão completa
• 2 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme o itinerário (9)
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Café da manhã diariamente

Chegada a Istambul em 2021: Cada 6ª
Feira a partir de 23 de Abril
até 15 de Outubro.
4ª FEIRA: ISTAMBUL - ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque no
voo para Atenas (voo não incluído). Chegada e traslado
para o hotel escolhido. Resto do dia livre.
5ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano,
Estádio Panatenáico e muitos outros míticos monumentos.
Finalizada a panorâmica, visita a espetacular Acrópole.
Tarde livre na cidade.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto alto
deste local é o passeio incluído a Éfeso, antiga cidade
de Artemisa. No horário do almoço, o navio segue para a
ilha de Patmos, onde se pode aproveitar o tempo livre na
pequena praia de Scala ou participar do passeio opcional
a gruta de São João Evangelista, que escreveu o livre do
Apocalipse na Bíblia Sagrada.
DOMINGO: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita incluída
ao Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica e
local do famoso labirinto do Minotauro. Após o almoço, o
navio parte para a fantástica ilha de Santorini, local das
belíssimas paisagens dos cartões postais e das igrejas de
cúpulas azuis.

*Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído.

ITINERÁRIO:
6ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, assistência e traslado para o hotel
selecionado. Resto do dia livre.
SÁBADO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa Sofia e
o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida por almoço
em um restaurante local. Continuação para o Palácio Topkapi e finalização do passeio com a visita a Tumba dos
Sultões. (Alguns pontos turísticos fecham durante um dia
da semana - consulte seu agente).
DOMINGO: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã ao aeroporto para embarque no vôo
com destino a Ankara. Chegada e traslado ao centro da
cidade para visita do Museu das Civilizações Anatólicas
e ao Mausoléu de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação
para a Capadócia, jantar e pernoite.

6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Traslado pela manhã ao porto de Pireus para embarque no
navio que fará o cruzeiro de 3 noites pelas ilhas Gregas e
Turquia. A primeira escala será Myconos, com tempo livre
para passear por suas ruas brancas estreitas, apreciando
as lojas internacionais e sua incrível vida noturna.

2ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus cedo pela manhã. Café da manhã
a bordo e imediato traslado ao aeroporto. O voo de partida

deverá ser necessariamente depois do meio-dia.

2ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a Cidadela
natural de Uchisar e a cidade subterrânea de Kaymakli. Após o almoço continuação do passeio pelo vale do
Goreme e o museu a céu aberto. As últimas atrações
serão o Vale de Pasabag e Avanos. Retorno para o hotel,
jantar e pernoite.
3ª FEIRA: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Traslado ao aeroporto para embarque no voo de retorno a
Istambul. Chegada e traslado ao hotel.
Preços
para 2021
em Dólar
por pessoa

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Hospedagem e café da manhã

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

CELESTYAL CRUISES 2675

2045

Triplo Individual Duplo

Triplo Individual Duplo

Triplo

1890

1975

2370

2940

2100

3840

2530

• Suplemento de temporada do cruzeiro (obrigatório):
$ 125 por pessoa, de 23 de Abril a 20 de Agosto e de 24 de setembro a 15 de Outubro.
$ 245 por pessoa, de 27 de Agosto até 17 de Setembro.
• Suplemento para hotel caverna na Capadócia: 4* $ 360 Duplo/Triplo - $565 individual
			
5* Já Incluído.

Τaxas do
Cruzeiro &
Ingressos das
Visitas

175
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Mundos Excitantes
O pacote inclui:

• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 4 dias a Canakkale e Kusadasi
com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Cruzeiro de 4 dias / 3 noites pelas ilhas Gregas e
Turquia com pensão completa (baseado na mínima
categoria de camarote interior) com embarque em
Kusadasi
• 2 excursões do cruzeiro conforme o itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Bilhetes de ferry boat Rafina-Myconos-Pireus
• 2 noites de hotel em Myconos
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Café da manhã diariamente

2ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Após o café da manhã, poderemos desfrutar de
Pamukkale, lugar espetacular e único no mundo por suas
deslumbrantes cascatas brancas e piscinas naturais.
No caminho, conheceremos a antiga Hierápolis e a
Necrópole que contem mais que 150.000 tumbas. Almoço
e continuação a Éfeso, a antiga cidade que durante os
séculos I e II tinha 250.000 habitantes, monopolizando
a riqueza do Oriente Médio. Durante essa excursão,
se visitará o Templo de Adriano, os Banhos romanos, a
Biblioteca, o Odeon, o Teatro de Éfeso assim como a Casa
da Virgem Maria e a coluna do famoso Artemísio, uma das
Sete Maravilhas do Mundo Antigo. À tarde, continuação a
Kusadasi, jantar e pernoite.

6ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida por
almoço em um restaurante local. Continuação para o
Palácio Topkapi e finalização do passeio com a visita a
Tumba dos Sultões. (Alguns pontos turísticos fecham
durante um dia da semana - consulte seu agente).
SÁBADO: ISTAMBUL -TRÓIA - CANAKKALE
Saída pela manhã com destino a Canakkale. Almoço
no trajeto e visita a Tróia, a antiga cidade de 9 níveis.
A fama da cidade procede da “Ilíada” de Homero
e da Guerra de Tróia e seu conhecido cavalo de
madeira. Continuação a Canakkale, jantar e pernoite.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
Após o café da manhã, traslado ao porto para embarcar no
cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas ilhas Gregas e Turquia. No
horário do almoço, o navio segue para a ilha de Patmos,
onde se pode aproveitar o tempo livre na pequena praia de
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta de São
João Evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse, da
Bíblia Sagrada.

ABRIL, MAIO,
OUTUBRO
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SÁBADO: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que está ilha oferece.
Praias, muito sol, lojas, bares, restaurantes sofisticados e
uma vida noturna incrível.
DOMINGO: MYCONOS - PIREUS
No horário indicado traslado ao porto para embarque no
ferry boat com destino a Pireus. Chegada e traslado ao
hotel em Atenas.

3ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado para o aeroporto para o
embarque no seu voo de partida.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
Individual Duplo

5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita incluída
ao Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica e
local do famoso labirinto do Minotauro. Após o almoço, o
navio parte para a fantástica ilha de Santorini, local das
belíssimas paisagens dos cartões postais e das igrejas de
cúpulas azuis.

2ª FEIRA: ATENAS
Dia inteiro livre na cidade para atividades pessoais,
compras ou um passeio opcional.

DOMINGO: CANAKKALE - PERGAMO - PAMUKKALE
Após o café da manhã, saída para visitar Pérgamo, cidade
rival de Alexandria um dos mais importantes centros
culturais, comerciais e médicos do passado. Visita a essa
antiga cidade Romana onde se destacam o Grande Teatro,
com uma inclinação impressionante, o Templo de Trajano e
o Altar de Zeus. Almoço e continuação a Pamukkale. Jantar
e pernoite.
Preços
para 2021
em Dólar
por pessoa

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha das
Rosas. A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a
cidade de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto
da montanha e, abaixo, a bela baía de São Paulo. E, no
centro da Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, naquela
época, deixaram para trás seus domínios para combater o
Sultão Suleyman, o Magnífico.

6ª FEIRA: PIREUS - ATENAS – MYCONOS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus, desembarque
e traslado imediato ao centro para visita panorâmica do
centro Neoclássico Ateniense. Finalizada a panorâmica,
visita a espetacular Acrópole. Terminando o passeio e
no horário determinado, traslado ao porto de Rafina para
embarque no ferry com destino a Myconos. Chegada e
traslado ao hotel.

ITINERÁRIO:
5ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada a Istambul e traslado ao hotel selecionado. Resto
do dia livre.

13 DIAS / 12 NOITES

Chegada a Istambul em 2021: Cada
5ª Feira a partir de 22 de Abril até
14 de Outubro.

Triplo Individual Duplo

Triplo

Individual Duplo

Triplo

3320

2375

2225

3605

2565

2375

4250

2870

2685

JUNHO, SETEMBRO

3475

2450

2285

3875

2735

2515

4625

3095

2850

JULHO, AGOSTO

3765

2550

2415

4175

2865

2680

4945

3255

2885

• Suplemento de temporada do cruzeiro (obrigatório):
$150 por pessoa, de 29 de Abril a 26 de Agosto & de 30 de Setembro a 14 de Outubro.
$310 por pessoa, de 02 de Setembro a 23 de Setembro.

Τaxas do
Cruzeiro
&
Ingressos
das Visitas

225

O pacote inclui:
• 4 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 4 dias a Anatólia conforme o roteiro
com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara-Esmirna/Istambul
• 3 noites de hotel em Atenas
• Cruzeiro de 4 noites pelas Ilhas Gregas e Turquia
com pensão completa (baseado em camarote
interno na categoria mais econômica)
• 2 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente

*Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído.

ITINERÁRIO:
DOMINGO: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado ao hotel selecionado.
Resto do dia livre.

Culturas Clássicas
15 DIAS / 14 NOITES

Chegada a Istambul em 2021: Cada
Domingo a partir de 18 de Abril até
10 de Outubro.
SÁBADO: ISTAMBUL - BÓSFORO
Inicio do passeio visitando o mercado de especiarias,
conhecido como Bazar Egípcio e, em seguida, partida para
um pequeno cruzeiro pelo Bósforo, o estreito que separa a
Europa da Ásia. Aprecie a linda vista das mansões de madeira,
dos Palácios de mármore e da Antiga Fortaleza. Terminado o
cruzeiro, retorno ao seu hotel.
DOMINGO: ISTAMBUL - ATENAS
Café da manhã e traslado para o aeroporto para embarque
no voo a Atenas (voo não incluso). Chegada e traslado para o
hotel escolhido. Resto do dia livre.
2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para embarque no
navio que fará o cruzeiro de 4 noites pelas ilhas Gregas e
Turquia. A primeira escala será Myconos, com tempo livre para
passear por suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas
internacionais e sua incrível vida noturna.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha das Rosas.
A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a cidade de Lindos,
que tem sua antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo,
sua bela baía de São Paulo. E, no centro da Rodes Medieval,
visitará também a Cidadela dos Cavaleiros Cruzados da
Ordem de São João, que, naquela época, deixaram para trás
seus domínios para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.
5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta). Possibilidade de
visitar o Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica
e local do famoso labirinto do Minotauro (opcional). Após o
almoço, o navio parte para a fantástica ilha de Santorini, local
das belíssimas paisagens dos cartões postais e das igrejas de
cúpulas azuis.
6ª FEIRA: PIREUS - ATENAS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus. Logo após o café
da manhã a bordo, desembarque e traslado imediato ao centro
para visita panorâmica do núcleo Neoclássico Ateniense:
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia Nacional,
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, Estádio
Panatenáico e muitos outros míticos monumentos. Finalizada
a panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na
cidade.

2ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa Sofia e o
Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida por almoço em
um restaurante local. Continuação para o Palácio Topkapi
e finalização do passeio com a visita a Tumba dos Sultões.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da semana consulte seu agente).
3ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã para o aeroporto para embarque no voo
com destino a Ankara. Chegada e traslado para o centro da
cidade para visita do Museu Hitita e ao Mausoléu de Kemal
Ataturk. Almoço. Continuação para a Capadócia, jantar e
pernoite.
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a Cidadela
natural de Uchisar e a cidade subterrânea de Kaymakli. Após
o almoço, continuação do passeio pelo Vale do Goreme e
o museu a céu aberto. As últimas atrações serão o Vale de
Pasabag e Avanos. Retorno para o hotel, jantar e pernoite.
5ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Bem cedo pela manhã partida para Konya. No caminho, visita
ao Caravançarai de Sultanhan, da época dos Seljúcidas. Em
Konya, visitaremos o famoso Museu Mevlana e a Escola
Teológica dos Derviches Rodopiantes. Almoço no percurso e
continuação para Pamukkale. Acomodação, jantar e pernoite.
6ª FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI - ISTAMBUL
Visita pela manhã da antiga cidade de Hierápolis, as ruínas
da Necrópole, os banhos romanos, a Basílica e os penhascos
de calcário. Ida para Meryemana e visita a Casa da Virgem
Maria. Depois do almoço, visita a Éfeso, a Capital Romana da
Ásia Central. Visita às ruínas da Avenida Odeon, o Portão de
Hercules, o Templo de Adriano, a Biblioteca de Celsius, a Agora
e o grandioso Teatro Greco-romano. Continuação da viagem
para o aeroporto de Esmirna e embarque no voo para Istambul.
Chegada e traslado ao hotel.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O primeiro porto será Kusadasi, na Turquia. Aproveite que
você está voltando para fazer suas últimas compras no Bazar
da cidade, relaxar a bordo ou ver Éfeso mais uma vez. No
horário do almoço, o navio segue para a ilha de Patmos, onde
o passeio incluído visita a gruta de São João Evangelista, que
escreveu o livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada

Preços
para 2021
em Dólar
por pessoa

SÁBADO: ATENAS
Dia inteiro livre na cidade de Atenas para atividades pessoais,
compras ou um passeio opcional.

DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para
embarque no seu voo de partida.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Hospedagem e café da manhã

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

CELESTYAL CRUISES 3670

2790

Triplo Individual Duplo

Triplo Individual Duplo

Triplo

2625

2825

3290

4290

2930

5145

•Suplemento de temporada do cruzeiro (obrigatório):
$150 por pessoa, de 25 de Abril a 22 de Agosto & de 26 de Setembro a 10 de Outubro.
$ 310 por pessoa, de 29 de Agosto a.19 de Setembro.
•Suplemento para hotel caverna na Capadócia: 4* $360 Duplo / Triplo $565 individual
			
5* Já Incluído.

3495

Τaxas do
Cruzeiro &
Ingressos das
Visitas

225

25

Mundos Fascinantes
11 DIAS / 10 NOITES

O pacote inclui:

• 2 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 4 dias a Canakkale, Pamukkale e
Kusadasi com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Cruzeiro de 4 dias /3 noites pelas ilhas Gregas e Turquia
com pensão completa (baseado na mínima categoria de
camarote interior) com embarque em Kusadasi
• 2 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO:
5ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado ao hotel
selecionado. Resto do dia livre.

Chegada a Istambul em 2021: Cada
5ª Feira a partir de 22 de Abril
até 14 de Outubro.
2ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Após o café da manhã, poderemos desfrutar de
Pamukkale, com suas deslumbrantes cascatas
brancas e piscinas naturais. No caminho,
conheceremos a antiga Hierápolis e a Necrópole
que contem mais que 150.000 tumbas. Almoço e
continuação a Éfeso, a antiga cidade que durante
os séculos I e II tinha 250.000 habitantes. Durante
essa excursão, se visitará o Templo de Adriano, os
Banhos romanos, a Biblioteca, o Odeon, o Teatro
de Éfeso assim como a Casa da Virgem Maria
e a coluna do famoso Artemísio, uma das Sete
Maravilhas do Mundo Antigo. À tarde, continuação
a Kusadasi, jantar e pernoite.

6ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio
com a visita a Tumba dos Sultões. (Alguns pontos
turísticos fecham durante um dia da semana consulte seu agente).
SÁBADO: ISTAMBUL - TRÓIA - CANAKKALE
Saída pela manhã com destino a Canakkale.
Almoço no trajeto e visita a Tróia, a antiga cidade
de 9 níveis. A fama da cidade procede da “Ilíada” de
Homero e da Guerra de Tróia com seu conhecido
cavalo de madeira. Continuação a Canakkale,
jantar e pernoite.
DOMINGO: CANAKKALE - PERGAMO - PAMUKKALE
Após o café da manhã, saída para visitar Pérgamo,
cidade rival de Alexandria um dos mais importantes
centros culturais, comerciais e médicos do
passado. Visita a essa antiga cidade Romana onde
se destacam o Grande Teatro, com uma inclinação
impressionante, o Templo de Trajano e o Altar de
Zeus. Almoço e continuação a Pamukkale. Jantar
e pernoite.
Preços
para 2021
em Dólar
por pessoa
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3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
Após o café da manhã, traslado ao porto para
embarcar no cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas
ilhas Gregas e Turquia. No horário do almoço,
o navio segue para a ilha de Patmos, onde se
pode aproveitar o tempo livre na pequena praia
de Scala ou de participar do passeio opcional a
gruta de São João Evangelista, que escreveu o
livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Hospedagem e café da manhã

1840

Triplo Individual Duplo

Triplo Individual Duplo

Triplo

1725

1815

2100

2730

6ª FEIRA: PIREUS - ATENAS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus. Logo
após o café da manhã a bordo, desembarque e
traslado imediato ao centro para início da visita
panorâmica do núcleo Neoclássico Ateniense:
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de
Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica,
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado para o aeroporto para
o embarque no seu voo de partida.

Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita
incluída ao Palácio de Knossos, centro da
Civilização Minóica e local do famoso labirinto do
Minotauro. Após o almoço, o navio parte para a
fantástica ilha de Santorini, local das belíssimas
paisagens dos cartões postais e das igrejas de
cúpulas azuis.

SÁBADO: ATENAS
Dia inteiro livre na cidade para atividades pessoais,
compras ou um passeio opcional.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

CELESTYAL CRUISES 2545

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul
da Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua
antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo,
sua bela baía de São Paulo. E, no centro da
Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que,
naquela época, deixaram para trás seus domínios
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.

1915

3185

• Suplemento de temporada do cruzeiro (obrigatório):
$ 150 por pessoa, de 29 de Abril a 26 de Agosto & de 30 de Setembro a 14 de Outubro.
$310 por pessoa, de 02 de Setembro a 23 de Setembro.

2220

Τaxas do
Cruzeiro &
Ingressos das
Visitas

225

Rota das Civilizações
9 DIAS / 8 NOITES

O pacote inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• Meio dia de visita a Cisterna Yerebatan e
a Mesquita Suleymaniye
• Circuito de 7 dias conforme o roteiro
com meia pensão em hotéis 4*e 5*
• 1 garrafa de 0,50 lt de água no veículo durante o dia
• Wİ-Fİ gratuito no veículo do circuito
• Cerimônia dos Dervishes rodopiantes na Capadócia
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Todos os traslados conforme o itinerário (2)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

ITINERÁRIO:
DOMINGO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido.
Resto do dia livre.

Chegada a Istambul em 2019:
Cada Domingo o ano todo.
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Depois do café da manhã, visita do Museu ao ar
livre de Goreme, com suas igrejas construídas nas
rochas e afrescos interiores. Em seguida, visita
da aldeia troglodita de Uchisar e continuação ao
Vale das Pombas. Visita do Vale de Pasabag,
conhecido como as ” Chaminés das Fadas” e da
aldeia dos oleiros; Avanos. De tarde, visita da cidade
subterrânea de Serhatli ou Ozkonak, com seus
vários níveis de profundidade. Finalmente, visita de
uma oficina de tapetes turcos, conhecidos no mundo
todo, e de uma joalheria de ônix. Regresso ao hotel,
jantar e alojamento.

2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
O passeio se inicia com a visita da misteriosa cisterna
subterrânea (Yerebatan), construída por Justiniano I,
para fornecer água ao Palácio Bizantino e a toda cidade.
Continuação a Mesquita Suleymaniye, construída na
década de 1550 pelo Sultão Soliman, o Magnífico.
Além de ser a maior e mais impressionante mesquita
ativa em Istambul, é também a mais emblemática. De
tarde, saída de ônibus para Ankara, passando pelas
montanhas de Bolu. Chegada, jantar e alojamento.
3ª FEIRA: ANKARA – CAPADÓCIA
Após o café da manhã, saída para visitar o Museu
das Civilizações Antigas da Anatólia e o Mausoléu de
Ataturk, fundador da República. Em seguida, partida
a Capadócia, com sua formação geológica única no
mundo, passando pelo Lago Salgado. Chegada ao
hotel, jantar e alojamento. No horário indicado, saída
para apreciar a cerimonia de dança dos Dervixes
rodopiantes, que procuram a união dos seres humanos
com Deus, elevando a alma a estados superiores de
consciência.

Preços para
2019 em Euro
por pessoa

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

6ª FEIRA: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Após o café da manhã, visita a Pamukkale,
conhecida como "Castelo de Algodão”, devido
as suas lindas cachoeiras calcárias. Em seguida,
visita à antiga cidade de Hierápolis. Continuação a
Kusadasi, com visita no caminho a Casa da Virgem
Maria. Durante a viagem, apreciação de um desfile
de produtos de couro da região. Visita então a
Éfeso, a cidade antiga melhor preservada da Ásia
Menor, onde se encontram o Templo de Adriano, os
Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso e o Teatro
Odeon. Chegada a Kusadasi, jantar e alojamento.
SÁBADO: KUSADASI - PERGAMO - CANAKKALE
Café da manhã e viagem a Pérgamo, uma das
cidades mais ricas da antiga província romana da
Ásia. Visita ao Asclepion, antigo centro terapêutico
dedicado a Asclépio, deus da medicina. Em
seguida a Tróia, a lendária cidade da "Ilíada", de
Homero, e da Guerra de Tróia. Continuação a
Canakkale, jantar e alojamento.
DOMINGO: CANAKKALE - BURSA - ISTAMBUL
Depois do café da manhã, saída a Bursa, a primeira
capital do Império Otomano. Bursa é conhecida
por suas mesquitas, fontes, banhos turcos e pela
produção de seda. Visita a Grande Mesquita, ao
Mausoléu Verde e ao bazar de seda local. Partida
a Istambul, chegada e alojamento.
2ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Istambul para embarque no seu voo internacional.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA – PAMUKKALE
Café da manhã e saída para Aksaray. No caminho,
visita ao Caravançarai de Sultanhan, da época
dos Seljúcidas, onde acampavam as caravanas de
camelos. Em Konya, visita ao Mosteiro dos Dervixes
Dançantes, fundado por Mevlana, o Filósofo do
Misticismo. Continuação a Pamukkale, jantar e
alojamento.

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã

Individual Duplo

1030

745

Triplo

710

Individual Duplo

1105

790

Triplo

745

Individual Duplo

1185

815

Triplo

765
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O pacote inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 6 dias com pensão completa
em hotéis de 4* ou 5*
• Cruzeiro de 3 dias/2 noites pelas ilhas Gregas com
pensão completa (baseado na mínima categoria
interior) com embarque em Kusadasi
• 1 excursão do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente

ITINERÁRIO:

Turquia Majestosa
12 DIAS / 11 NOITES

Chegada a Istambul em 2021:
Cada Sábado de 24 de Abril até
16 de Outubro.
Hierápolis. Almoço. Partida para Kusadasi. No caminho,
visita da Casa da Virgem Maria, onde dizem que passou
seus últimos anos, com uma breve parada para assistir
a um desfile de moda de produtos de couro da região.
Continuação para Éfeso e visita desta cidade antiga,
considerada a melhor preservada na Ásia Menor. Visita do
Templo Adriano, dos Banhos Romanos, da Biblioteca de
Celso, o Odeon e do teatro que tem capacidade para 24.000
espectadores. Em seguida, jantar e alojamento no hotel em
Kusadasi.

SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada e traslado ao hotel escolhido. Resto do dia livre.
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a Mesquita
Azul e o Hipódromo. Almoço em restaurante local,
continuação para o Palácio Topkapi e finalização do passeio
com a visita a Tumba dos Sultões. Regresso ao hotel. (O
Gran Bazar está fechado aos Domingos).
2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos por
uma área muito fértil e rica em história, a antiga Bitinia e
a sua capital Nicomedia. Almoço. Chegada a Ankara para
hospedagem e jantar.
3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, com
destaque para o Mausoléu de Atartuk e o Museu das
Civilizações da Anatólia, que conta com uma expressiva
coleção de achados arqueológicos da Ásia Menor,
principalmente Hitita. Continuação da viagem para a
Capadócia passando pelo Lago Salgado. Almoço. Chegada,
hospedagem e jantar.

DOMINGO: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita incluída ao
Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica e local
do famoso labirinto do Minotauro. Após o almoço, o navio
parte para a fantástica ilha de Santorini, local das belíssimas
paisagens dos cartões postais e das igrejas de cúpulas
azuis.
2ª FEIRA: PIREUS - ATENAS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus. Logo após o
café da manhã a bordo, desembarque e traslado ao hotel
escolhido.
3ª FEIRA: ATENAS
De manhã cedo, visita panorâmica do núcleo Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano,
Estádio Panatenáico e muitos outros míticos monumentos.
Finalizada a panorâmica, visita a espetacular Acrópole.
Tarde livre na cidade.
4ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado para o aeroporto ao embarque
no seu voo de partida.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
Após o café da manhã, traslado ao porto para
embarcar no cruzeiro de 3 dias/2 noites pelas ilhas
Gregas e Turquia. No horário do almoço, o navio
segue para a ilha de Patmos, onde um passeio
opcional visita a gruta de São João Evangelista,
que escreveu o livro do Apocalipse, da Bíblia
Sagrada.

4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Café da manhã e partida para a excursão de dia inteiro.
Visita ao museu ao ar livre de Goreme, com suas casas
e igrejas esculpidas na rocha e seus antigos afrescos.
Continuação com a visita da aldeia troglodita de Uchisar e
passagem pelo Vale das Pombas. Visita ao Pasabag (Vale
dos Monges), conhecido por “Chaminés das Fadas”. Logo
após, a aldeia dos oleiros; Avanos. Almoço. À tarde, visita
a cidade subterrânea de Serhatlı (ou Özkonak), que possui
vários níveis de profundidade. Finalmente, visite uma oficina
de tapetes para ver como os tapetes turcos são feitos e
uma oficina de ônix e joalheria. Regresso ao hotel, jantar
e alojamento.
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5ª FEIRA: CAPADÓCIA - PAMUKKALE
Τaxas do
Preços
HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
Café da manhã e saída para Aksaray. Continuação pela
Cruzeiro
para 2021
Hospedagem
e
café
da
manhã
Hospedagem
e
café
da
manhã
Hospedagem
e
café
da
manhã
&
Rota da Seda, visita ao Caravançarai de Sultanhan, da
em Dólar
Ingressos
época dos Seljúcidas, uma estalagem onde as caravanas
por pessoa
Individual Duplo Triplo Individual Duplo
Triplo Individual Duplo Triplo das Visitaso
de camelos paravam. Continuação para Pamukkale, com
almoço no caminho. Chegada, jantar e alojamento.
CELESTYAL CRUISES
2685 1955 1850 2870 2045 1935 3530 2445 2300
175
6ª FEIRA: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
• Suplemento de temporada do cruzeiro (obrigatório):
Café da manhã e visita a Pamukkale, que significa "Castelo
$ 125 por pessoa, de 24 de Abril a 21 de Agosto & 25 de Setembro a 16 de Outubro.
de Algodão" em turco, por suas cachoeiras brancas.
$ 245 por pessoa, de 28 de Agosto a 18 de Setembro.
•
Suplemento
para hotel caverna na Capadócia:
Continuação com a visita da antiga cidade de
4* $ 335 Duplo / Triplo $385 individual 5* Já Incluído.

O pacote inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Bilhete aéreo Istambul/Capadócia
• Circuito de 5 dias pela Anatólia com
pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Cruzeiro de 4 dias / 3 noites pelas ilhas Gregas
& Turquia com pensão completa (baseado em
camarote interno na categoria mais econômica)
com embarque em Kusadasi
• 2 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Café da manhã diariamente

Anatólia Magnífica
12 DIAS / 11 NOITES

Chegada a Istambul em 2021: Cada
4ª Feira a partir de 21 de Abril até
13 de Outubro.
DOMINGO: CAPADÓCIA - PAMUKKALE
Café da manhã e saída para Aksaray. Continuação pela
Rota da Seda, visita ao Caravançarai de Sultanhan, da
época dos Seljúcidas. Continuação para Pamukkale, com
almoço no caminho. Chegada, jantar e alojamento.

ITINERÁRIO:
4ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado ao
hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades
independentes.
5ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa Sofia e
o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida por almoço
em um restaurante local. Continuação para o Palácio
Topkapi e finalização do passeio com a visita a Tumba
dos Sultões. (Alguns pontos turísticos fecham durante um
dia da semana - consulte seu agente).
6ª FEIRA: ISTAMBUL - CAPADÓCIA
Café da manhã e partida cedo ao aeroporto para
embarcar no voo com destino a Capadócia. Na rota do
traslado, visita ao Caravanserai de Saruhan, do século 12,
que foi construído como um albergue para caravanas de
comércio, na Rota da Seda. Almoço. À tarde, continuação
com a visita do vale Zelve, local em que os muçulmanos
e cristãos viveram juntos até 1924. Passando pelo Vale
Devrent, apreciaremos as "chaminés de fadas", e visita a
outra aldeia troglodita, Ortahisar. Chegada ao hotel, jantar
e acomodação.
SÁBADO: CAPADÓCIA
Depois do café da manhã, partida para a excursão de
dia inteiro. Visita ao museu ao ar lvre de Goreme, onde
se verá casas e igrejas esculpidas na rocha, com seus
antigos afrescos. Continuação com a visita da aldeia
troglodita de Uchisar e passagem pelo Vale das Pombas.
Visita ao Pasabag (Vale dos Monges), conhecido por
“Chaminés das Fadas”. Logo após, a aldeia dos oleiros;
Avanos. Almoço. À tarde, visita a cidade subterrânea
de Serhatlı (ou Özkonak), que possui vários níveis de
profundidade. Finalmente, visite uma oficina de tapetes
para ver como os tapetes turcos são feitos e uma oficina
de ônix e joalheria. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

Preços
para 2021
em Dólar
por pessoa
CELESTYAL CRUISES

Individual Duplo

2975

2185

2ª FEIRA: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Café da manhã e visita a Pamukkale, que significa
"Castelo de Algodão" em turco, por suas cachoeiras
brancas. Continuação com a visita da antiga cidade de
Hierápolis. Almoço. Partida para Kusadasi. No caminho,
visita da Casa da Virgem Maria, onde dizem que passou
seus últimos anos, e uma breve parada para assistir a
um desfile de moda de produtos de couro da região.
Continuação para Éfeso e visita desta cidade antiga,
considerada a melhor preservada na Ásia Menor.
Visita do Templo Adriano, dos Banhos Romanos,
da Biblioteca Celso, o Odeon e do teatro que tem
capacidade para 24.000 espectadores. Em seguida,
jantar e alojamento no hotel em Kusadasi.
3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
Após o café da manhã, traslado ao porto para
embarcar no cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas
ilhas Gregas e Turquia. No horário do almoço,
o navio segue para a ilha de Patmos, onde
se pode aproveitar o tempo livre na pequena
praia de Scala ou de participar do passeio
opcional a gruta de São João Evangelista,
que escreveu o livro do Apocalipse, da
Bíblia Sagrada.

Hospedagem e café da manhã

Triplo Individual Duplo

2115

5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta), e visita incluída
ao Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica e
local do famoso labirinto do Minotauro. Após o almoço, o
navio parte para a fantástica ilha de Santorini, local das
belíssimas paisagens dos cartões postais e das igrejas
de cúpulas azuis.
6ª FEIRA: PIREUS - ATENAS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus. Logo após o
café da manhã a bordo, desembarque e traslado imediato
ao centro para início da visita panorâmica do núcleo
Neoclássico Ateniense: Parlamento, Universidade,
Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo
de Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos
outros míticos monumentos. Finalizada a panorâmica,
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS HOTÉIS DE 5 ESTRELAS
Hospedagem e café da manhã

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha das
Rosas. A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a
cidade de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto da
montanha e, abaixo, sua bela baía de São Paulo. E, no
centro da Rodes Medieval, visitará também a Cidadela
dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que,
naquela época, deixaram para trás seus domínios para
combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.

3150

Hospedagem e café da manhã

Triplo Individual Duplo

2265 2155

• Suplemento de temporada do cruzeiro (obrigatório):
$150 por pessoa, de 28 de Abril a 25 de Agosto & 29 de Setembro a 13 de Outubro.
$310 por pessoa, de 01 de Setembro a 22 de Setembro.
• Suplemento para hotel caverna na Capadócia: 4* $335 Duplo / Triplo - $385 individual
		
5* Já Incluído.

3680

Triplo

2635 2475

SÁBADO: ATENAS
Dia inteiro livre na cidade de Atenas para atividades
pessoais, compras ou um passeio opcional.
DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto ao embarque
no seu voo de partida.

Τaxas do
Cruzeiro
&
Ingressos
das Visitas

225
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Anatólia Esplêndida
O pacote inclui:

• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Bilhete aéreo Istambul/Capadócia
• Circuito de 5 dias pela Anatólia com pensão completa
em hotéis de 4* ou 5*
• Cruzeiro de 4 dias / 3 noites pelas ilhas Gregas &
Turquia com pensão completa (baseado em
camarote interno na categoria mais econômica)
com embarque em Kusadasi
• 2 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Bilhetes de ferry boat Rafina-Myconos-Pireus
• 2 noites de hotel em Myconos
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Café da manhã diariamente

3ª FEIRA: KUSADASI-PATMOS
Após o café da manhã, traslado ao porto para embarcar no
cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas ilhas Gregas e Turquia. No
horário do almoço, o navio segue para a ilha de Patmos,
onde se pode aproveitar o tempo livre na pequena praia de
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta de São
João Evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse, da
Bíblia Sagrada.

14 DIAS / 13 NOITES

Chegada a Istambul em 2021: Cada
4ª Feira a partir de 21 de Abril até
13 de Outubro.
DOMINGO: CAPADÓCIA- PAMUKKALE
Café da manhã e saída para Aksaray. Continuação pela
Rota da Seda, visita ao Caravançarai de Sultanhan, da
época dos Seljúcidas. Continuação para Pamukkale, com
almoço no caminho. Chegada, jantar e alojamento.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha das
Rosas. A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a
cidade de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto da
montanha e, abaixo, sua bela baía de São Paulo. E, no
centro da Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, naquela
época, deixaram para trás seus domínios para combater o
Sultão Suleyman, o Magnífico.
5ª FEIRA: HERACLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita incluída
ao Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica e
local do famoso labirinto do Minotauro. Após o almoço, o
navio parte para a fantástica ilha de Santorini, local das
belíssimas paisagens dos cartões postais e das igrejas de
cúpulas azuis.

ITINERÁRIO:
4ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado para o
hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades
independentes.
5ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa Sofia e
o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar, seguida por almoço
em um restaurante local. Continuação ao Palácio Topkapi
e finalização do passeio com a visita a Tumba dos Sultões.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente).
6ª FEIRA: ISTAMBUL - CAPADÓCIA
Café da manhã e partida cedo ao aeroporto para embarcar
no voo com destino a Capadócia. Na rota do traslado,
visita ao Caravanserai de Saruhan, do século 12, que
foi construído como um albergue para caravanas de
comércio, na Rota da Seda. Almoço. À tarde, continuação
com a visita do vale Zelve, local em que os muçulmanos
e cristãos viveram juntos até 1924. Passando pelo Vale
Devrent, apreciaremos as "chaminés de fadas" e visita a
outra aldeia troglodita, Ortahisar. Chegada ao hotel, jantar
e acomodação.

2ª FEIRA: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Café da manhã e visita a Pamukkale, que significa "Castelo
de Algodão" em turco, por suas cachoeiras brancas.
Continuação com a visita da antiga cidade de Hierápolis.
Almoço. Partida para Kusadasi. No caminho, visita da Casa
da Virgem Maria, onde dizem que passou seus últimos
anos, e uma breve parada para assistir a um desfile de
moda de produtos de couro da região. Continuação para
Éfeso e visita desta cidade antiga, considerada a melhor
preservada na Ásia Menor. Visita do Templo Adriano, dos
Banhos Romanos, da Biblioteca Celso, o Odeon e do
teatro que tem capacidade para 24.000 espectadores. Em
seguida, jantar e alojamento no hotel em Kusadasi.

SÁBADO: CAPADÓCIA
Café da manhã e partida para a excursão de dia inteiro.
Visita ao museu ao ar livre de Goreme, onde se verá casas
e igrejas esculpidas na rocha, com seus antigos afrescos.
Continuação com a visita da aldeia troglodita de Uchisar e
passagem pelo Vale das Pombas. Visita ao Pasabag (Vale
dos Monges) conhecido por “Chaminés
das Fadas”. Logo após, a aldeia dos
Preços para 2021
oleiros; Avanos. Almoço. À tarde, visita
em Dólar
a cidade subterrânea de Serhatlı (ou
por pessoa
Özkonak), que possui vários níveis de
profundidade. Finalmente, visite uma
oficina de tapetes para ver como os ABRIL, MAIO, OUTUBRO
tapetes turcos são feitos e uma oficina
JUNHO, SETEMBRO
de ônix e joalheria. Regresso ao hotel,
jantar e alojamento.
JULHO, AGOSTO
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6ª FEIRA: PIREUS - ATENAS - MYCONOS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus, desembarque
e traslado imediato ao centro para visita panorâmica do
centro Neoclássico Ateniense. Finalizada a panorâmica,
visita a espetacular Acrópole. Terminando o passeio e
no horário determinado, traslado ao porto de Rafina para
embarque no ferry com destino a Myconos. Chegada e
traslado ao hotel.
SÁBADO: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha oferece.
Praias, muito sol, lojas, bares, restaurantes sofisticados e
uma vida noturna incrível.
DOMINGO: MYCONOS - PIREUS
No horário indicado traslado ao porto para embarque no
ferry boat com destino a Pireus. Chegada e traslado ao
hotel em Atenas.
2ª FEIRA: ATENAS
Dia livre nesta cidade histórica para passear, fazer
compras nas diversas lojas internacionais ou aproveitar de
um passeio opcional.
3ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque
no seu voo de partida.

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS

HOTÉIS DE 4 ESTRELAS

HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

Hospedagem e café da manhã

Hospedagem e café da manhã

Hospedagem e café da manhã

Individual

Duplo

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

Individual

Duplo

Triplo

3665

2715

2580

4075

2915

2720

4730

3290

3080

3910

2800

2655

4330

3090

2885

5080

3515

3270

4065

2895

2755

4555

3215

2995

5340

3680

3385

• Suplemento de temporada do cruzeiro (obrigatório):
$150 por pessoa, de 28 de Abril a 25 de Agosto & 29 de Setembro a 13 de Outubro.
$310 por pessoa, de 01 de Setembro a 22 de Setembro.

Τaxas do
Cruzeiro
&
Ingressos
das Visitas

• Suplemento para hotel caverna na Capadócia:
4* $335 Duplo / Triplo - $385 individual 5* Já Incluído.
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Escapada Eclética
O pacote inclui:

• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita em Istambul com almoço
• 2 noites de hotel na Capadócia com meia pensão
• Dia inteiro de visita a Capadócia com almoço
• Bilhetes aéreos Istambul/Capadócia/Istambul
• Cruzeiro de 6 noites pela Turquia e ilhas
gregas com pensão completa (baseado na mínima
categoria de camarote interno)
• 2 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Todos os traslados conforme o itinerário (7)
• Café da manhã diariamente

3a FEIRA: CANAKKALE (TURQUIA)
O navio amanhece em Canakkale, sendo o ponto alto
desta parada a visita opcional ao sitio arqueológico onde
era localizada a cidade de Tróia. Este é o lugar onde
a famosa Guerra de Tróia ocorreu, a primeira guerra
entre o leste e o oeste. Dê uma olhada em uma versão
moderna do cavalo de madeira, usado pelos gregos para
enganar os troianos. O original desempenhou um papel
fundamental na queda da cidade!

13 DIAS / 12 NOITES

Chegada a Istambul em 2021:
Cada 4ª Feira de 20 de Outubro a 03 de Novembro.
SABADO: SANTORINI- PIREUS
O navio parte de madrugada de Santorini em direção ao
porto de Pireus. Chegada, desembarque e traslado ao
hotel em Atenas.

ITINERÁRIO:
4ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, recepção e traslado para o hotel
selecionado. Resto do dia livre.
5ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa Sofia e
o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida por almoço
em um restaurante local. Continuação para o Palácio
Topkapi e finalização do passeio com a visita a Tumba
dos Sultões. (Alguns pontos turísticos fecham durante um
dia da semana - consulte seu agente).
6ª FEIRA: ISTAMBUL - CAPADÓCIA
Traslado ao aeroporto para embarque no voo com destino
a Capadócia. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e
pernoite.

SABADO: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a Cidadela
natural de Uchisar e a cidade subterrânea de Kaymakli.
Após o almoço, continuação do passeio pelo vale do
Goreme e o museu a céu aberto. As últimas atrações
serão o Vale de Pasabag e Avanos. Retorno para o hotel,
jantar e pernoite.
DOMINGO: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Traslado para o aeroporto para embarque no voo de
retorno a Istambul. Chegada e traslado ao porto para
embarque no cruzeiro de 6 noites a Turquia e ilhas gregas.
2a FEIRA: ISTAMBUL
Mais um dia em Istambul, com tempo livre para se
despedir dessa cidade misteriosa e emblemática, e
aproveitar para as últimas compras. O navio parte a noite
(em caso de dúvida, consulte sempre a bordo o horário
que deverão estar de volta ao navio).

Preços
para 2021
em Dólar
por pessoa
CELESTYAL CRUISES

4a FEIRA: THESSALONIKI (GRECIA)
Na segunda maior cidade da Grécia, Thessaloniki, as
antigas ruínas enraizadas no meio da cidade criam uma
rica tapeçaria, com destaque a Ágora Romana, o Arco
de Galério, a Rotonda, os Banhos Bizantinos e a Cripta
de São Demetrios, junto a arquitetura neoclássica e a
impressionante Santa Sofia local. A cidade também é
conhecida por sua suntuosa culinária e doces deliciosos.
5ª FEIRA: VOLOS (GRECIA)
Volos é uma pitoresca aldeia interiorana grega, muito
charmosa e encantadora. Nessa parada, recomendamos
o passeio opcional que visita o monte Pelion, onde os
Deuses realizavam seus casamentos e concursos de
beleza, segundo a mitologia. Nesse opcional também,
na vila de Makrinitsa, deixaremos o ônibus na praça
na entrada da aldeia e daremos um passeio pelas ruas
estreitas entre esplêndidas casas antigas. A praça
principal (platia) é especialmente atraente devido à sua
fonte, plátanos e pequena igreja.!

DOMINGO: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

2a FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto ao embarque
no seu voo de partida.

6ª FEIRA: SANTORINI
O navio amanhece na perola negra do mar Egeu,
Santorini. A excursão incluída irá até a vila de Oia, a
joia da ilha, local das belíssimas paisagens dos cartões
postais e das igrejas de cúpulas azuis.

Τaxas do
Cruzeiro
Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
&
Ingressos
das
Visitas
Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo

HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS HOTÉIS DE 5 ESTRELAS

3370

2510 2390

3610

2610 2485

4205

2985 2830

• Suplemento para hotel caverna na Capadócia: 4* $335 Duplo/Triplo - $385 individual
			
5* Já Incluído.
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Supremo do Oriente
O pacote inclui:

• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Circuito de 4 dias à Ankara e Capadócia
com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhete aéreo Capadócia/Istambul
• 4 noites de hotel em Dubai
• Meio dia de visita de cidade de Dubai
• Safári com jantar tradicional no deserto (em Inglês)
• Minicruzeiro em Dhow com jantar incluso (em Inglês)
• Dia inteiro de visita a Abu Dhabi com almoço
• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita de cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas ilhas gregas e Turquia
(baseado na mínima categoria de camarote interno)
• 2 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia e Dubai
• Café de manhã diariamente
• As taxas se pagam diretamente ao hotel
*Bilhetes aéreos Istambul-Dubai-Atenas não incluídos.

ITINERÁRIO:
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto do dia
livre.
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visita a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a Mesquita Azul e
o Hipódromo. Almoço em restaurante local, continuação para o
Palácio Topkapi e finalização do passeio com a visita a Tumba
dos Sultões. Regresso ao hotel. (O Gran Bazar está fechado
aos Domingos).
2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos por
uma área muito fértil e rica em história, a antiga Bitinia e a
sua capital Nicomedia. Almoço. Chegada a Ankara para
hospedagem e jantar.
3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã, visita da capital da Turquia, com
destaque para o Mausoléu de Atartuk e o Museu das
Civilizações da Anatólia, que conta com uma expressiva coleção
de achados arqueológicos da Ásia Menor, principalmente
Hitita. Continuação da viagem para a Capadócia, passando
pelo Lago Salgado. Almoço. Chegada, hospedagem e jantar.

17 DIAS / 16 NOITES

Chegada a Istambul em 2021: Cada Sábado
17 de Abril até 09 de Outubro.
5ª FEIRA: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída ao aeroporto para embarque
no voo de regresso a Istambul. Chegada e traslado ao hotel
escolhido.
6ª FEIRA: ISTAMBUL - DUBAI
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque
no voo com destino a Dubai (voo não incluído). Chegada,
recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre.
SÁBADO: DUBAI
Café da manhã no hotel e manhã livre para atividades
pessoais. Ao entardecer, começo da excursão mais popular
de todas: o Safári no Deserto. Este safári começa com um
excitante trajeto pelas fantásticas e douradas dunas do
deserto de Dubai, onde veremos um pôr-do-sol único no
mundo Árabe. Logo após esta volta, continuação ao nosso
acampamento no deserto, onde, ao som da relaxante música
árabe, desfrutaremos de um suntuoso jantar tradicional e de
um espetáculo da famosa Dança do Ventre. Retorno ao hotel.
DOMINGO: DUBAI
Café da manhã e saída em direção a Deira, onde apreciaremos
o mercado tradicional de especiarias. Atravessando o Canal,
visita ao Museu de Dubai, com sua belíssima exposição.
Após esta visita,continuação pela Avenida de Jumeirah,
onde veremos a Mesquita Jumeirah e faremos uma breve
parada para fotos no Hotel Burj Al Arab, o único 7 estrelas do
mundo. Passaremos ainda pelo edifício mais alto do mundo
chamado Burj Khalifa, pelo World Trade Center e pelo Centro
Internacional Financeiro. Retorno ao hotel e tarde livre. A
noite, saída para um pequeno cruzeiro a bordo de um Dhow
tradicional, com jantar a bordo, que terminará com a linda vista
do famoso Dubai Creek Golf Club, edifício que tem formato de
vela de barco, todo iluminado. Retorno ao hotel.

3ª FEIRA: DUBAI - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque
no voo com destino a Atenas (voo não incluído). Chegada,
recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre.
4ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniense:
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia Nacional,
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, Estádio
Panatenáico e muitos outros míticos monumentos. Finalizada
a panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na
cidade.
5ª FEIRA: ATENAS
Dia livre nesta cidade histórica para passear, fazer compras
nas diversas lojas internacionais ou aproveitar de um passeio
opcional.
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para embarque no
navio que fará o cruzeiro de 3 noites pelas ilhas Gregas e
Turquia. A primeira escala será Myconos, com tempo livre para
passear por suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas
internacionais e sua incrível vida noturna.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto alto
deste local é o passeio incluído a Éfeso, antiga cidade de
Artemisa. No horário do almoço, o navio segue para a ilha de
Patmos, onde se pode aproveitar o tempo livre na pequena
praia de Scala ou de participar do passeio opcional a gruta de
São João Evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse, da
Bíblia Sagrada.

2ª FEIRA: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
DOMINGO: HERACLIO – SANTORINI
Café da manhã e início do passeio de dia inteiro a Abu Dhabi.
Chegada pela manhã a Heraclio (Creta) e visita incluída ao
Começaremos nossa excursão até a capital dos Emirados
Palácio de Knossos, centro da Civilização Minóica e local
Árabes Unidos, passando pelo porto de Jebel Ali, o maior
do famoso labirinto do Minotauro. Após o almoço, o navio
porto do mundo feito pelo homem. Chegando, admiraremos
parte para a fantástica ilha de Santorini, local das belíssimas
a Mesquita e o túmulo de Sheikh Zayed, ex-presidente e pai
paisagens dos cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.
da nação. Continuação até a ponte de Al Maqta, atravessando
uma das áreas mais ricas de Abu Dhabi, a Área de Ministros,
2ª FEIRA: PIREUS - AEROPORTO
até a rua Corniche, que é comparada a Manhattan. Parada
O navio volta a Pireus pela manhã. Café da manhã a bordo e
para fotos no hotel Emirates Palace, hotel riquíssimo, que tem
traslado imediato ao aeroporto *O voo de partida deverá ser
o seu próprio heliporto e porto. Seguiremos pela área de Al
necessariamente depois do meio-dia.
Batee, onde se encontram os palácios da família real. Almoço
em restaurante local e passeio panorâmico do parque Ferrari,
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Café da manhã e partida para a excursão de dia inteiro. Visita com um breve tempo livre para fotos. Retorno ao hotel em
ao museu ao ar livre de Goreme, com suas casas e igrejas Dubai ao anoitecer.
esculpidas na rocha e seus antigos afrescos. Continuação
Τaxas do
Preços
com a visita da aldeia troglodita de Uchisar e passagem pelo
HOTÉIS DE 3 ESTRELAS HOTÉIS DE 4 ESTRELAS HOTÉIS DE 5 ESTRELAS Cruzeiro &
para 2021
Vale das Pombas. Visita ao Pasabag (Vale dos Monges),
Ingressos
Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã Hospedagem e café da manhã
das Visitas
conhecido por “Chaminés das Fadas". Logo após, a aldeia dos
em Dólar
oleiros; Avanos. Almoço. À tarde, visita a cidade subterrânea
por pessoa
Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual Duplo Triplo
de Serhatlı (ou Özkonak), que possui vários níveis de
175
profundidade. Finalmente, visite uma oficina de CELESTYAL CRUISES 3585 2505 2350
3975 2690 2505 4740 3240 3030
tapetes para ver como os tapetes turcos são
feitos e uma oficina de ônixe joalheria. Regresso
•Suplemento de temporda do cruzeiro (obrigatório):
ao hotel, jantar e alojamento.
$ 125 por pessoa, de 17 de Abril a 14 de Agosto & de 18 de Setembro a 09 de Outubro.
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$ 245 por pessoa, de 21 de Agosto a 11 de Setembro.
•Suplemento para hotel caverna na Capadócia: 4* $335 Duplo / Triplo - $ 385 Individual

5* Já Incluído

Burj Khalifa

Isla Palm

Burj al Arab

