TURQUIA, CRUZEIRO NO MAR
DO EGEU E ATENAS
Recife / Lisboa / Milão / Istambul / Ankara / Capadócia / Konya /
Pamukkale / Éfeso / Izmir / Cruzeiro no Mar Egeu / Patmos / Rodes / Heraklion / Santorini / Atenas /
Milão / Lisboa / Recife

29 de Junho a 15 de Julho de 2019
(29/06 - Sábado) RECIFE
Às _______ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre
1° DIA (30/06 – Domingo) RECIFE / LISBOA / MILÃO
Embarque às ______ no Vôo _______ com destino à Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às ____. Tempo em conexão e reembarque às 12h.35min.
no voo TAP TP 826 com destino à Milão – Itália. Previsão de chegada às 16h.10min. Recepção e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva). Pernoite
2° DIA (01/07 – Segunda-feira) MILÃO / ISTAMBUL
Às 09h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto para embarque às 12h.45min. no voo Turkish Airlines TK 1902 com destino à
Istambul – Turquia. Previsão de chegada às 16h.30min. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva). Pernoite
3° DIA (02/07 – Terça-feira) ISTAMBUL
Visita da Mesquita de Solimão, obra do genial arquiteto Sinan. Subida de bondinho até ao Café Pierre Loti localizado numa colina de Eyup. O local tem
uma vista privilegiada. Visita do bairro mais religioso de Istambul onde se encontra a Mesquita e Cemitério de Eyup. À tarde, visita guiada do Bairro de
Pera com a famosa Praça de Taksim, Avenida Istiklal (Independência) muito popular tanto para turistas como para os locais. Retorno ao hotel.
4° DIA (03/07 – Quarta-feira) ISTAMBUL
De manhã, visita do Palácio de Topkapi que foi a residência oficial dos sultões otomanos durante 400 anos e Santa Sofia, transformada em mesquita
em 1453 e hoje em museu. Continuação para a Mesquita Azul, a única mesquita do mundo com seis minaretes. Visita do Hipódromo romano. Almoço
e visita do Grande Bazar, um dos maiores e mais antigos mercados cobertos do mundo. Retorno ao hotel. Hospedagem.
5° DIA (04/07 - Quinta-feira) ISTAMBUL / ANKARA
Tempo livre no Bazar Egípcio cheio de especiarias, frutos secos e doces turcos. Embarque num passeio de barco no Bósforo, o estreito que liga o Mar
de Marmara ao Mar Negro. Almoço. Passagem para a Ásia e viagem para capital da Turquia, Ankara. Jantar e hospedagem.
6° DIA (05/07 – Sexta-feira) ANKARA / CAPADÓCIA
Visita do magnífico Museu das Civilizações da Anatólia que expõe vestígios de grandes civilizações como os Hititas, Assí- rios, Frígios…. Breve parada no
Mausoléu, erguido em honra de Mustafa Kemal Ataturk, fundador da República da Turquia em 1923. Após o almoço, viagem até Capadócia. No
percurso parada no Lago Salgado, o maior lago da Anatólia Central e visita de uma cidade subterrânea. Jantar e hospedagem
7° DIA (06/07 – Sábado) CAPADÓCIA
Comece o seu dia com um passeio de balão (opcional) sobre a Capadócia, para admirar a vista desta região única no Mundo. (Para garantir o seu lugar
reserve este passeio na sua agência de viagens, não fique fora!). Após o café da manhã, início da descoberta desta região onde a Natureza esculpiu
uma fantástica e quase sobrenatural paisagem. A sua origem deve-se a dois vulcões (já extintos) que expeliram a sua lava e cinzas formando o “tufo”.
O vento e a chuva que agiram durante milhares de anos foram os escultores destas formações misteriosas. Os seus antigos habitantes construíram
cidades subterrâneas e igrejas com murais extraordinários.... É o lugar ideal para a nossa imaginação se perder. Dia inteiro com visitas na região, com
pausa para o almoço no Vale de Göreme, onde irá encontrar igrejas dos séculos X e XI, Vale Vermelho, Vale de Uçhisar e centros de artesanato
(tapetes, ónix e pedras semipreciosas). Jantar e hospedagem.
8° DIA (07/07 – Domingo) CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE
Viagem pela Rota da Seda até Konya. No percurso, visita do Caravancerai. À chegada, visita do Convento dos Dervixes Dançantes no Museu de
Mevlana.Após o almoço, continuação até Pamukkale. Jantar e hospedagem.
9° DIA (08/07 – Segunda-feira) PAMUKKALE / ÉFESO / IZMIR
Visita de Pamukkale (Castelo de Algodão) com as cascatas petrificadas e Hierápolis, onde se visita a Necrópole. Viagem até Éfeso. Visita da Casa da
Virgem Maria, onde, segundo a crença, ela passou os seus últimos dias. Continuação para a antiga cidade de Éfeso e visita da Biblioteca de Celso, o
Odé-on, o Templo de Adriano, o Templo de Domiciano, o teatro e outras ruínas. Almoço. Visita duma fábrica de peles. Continuação até Izmir, a terceira
maior cidade da Turquia. Jantar e hospedagem.
10° DIA (09/07 – Terça-feira) IZMIR / PORTO DE KUSADASI / PATMOS
Café da manhã. Traslado ao porto de Kusadasi. Navegação às 13h. para Patmos com chegada pelas 17h.45min. Sugerimos excursão opcional ao
Mosteiro de São João e à Gruta do Apocalipse. Navegação às 21h.30min. para Rodes. Pensão completa e noite a bordo.
11° DIA (10/07 – Quarta-feira) RODES

Pensão completa. Chegada a Rodes às 07h. Excursão à Acrópole de Lindos, Antiga Rodes e Cidadela dos Cavaleiros. Navegação às 18h. para Heraklion.
12° DIA (11/07 – Quinta-feira) HERAKLION / SANTORINI
Pensão completa. Chegada a Heraklion (Creta) pelas 07h. Sugerimos excursão opcional ao Palácio de Knossos para conhecer a lenda do Minotauro.
Navegação às 12h. com chegada pelas 16h.30min. a Santorini, a ilha cartão-postal da Grécia, com as típicas casinhas brancas e azuis a subir a
montanha. Navegação às 21h.30min.
13° DIA (12/07 – Sexta-feira) PIREUS / ATENAS
Chegada ao porto de Pireus pelas 07h. Desembarque e traslado ao hotel. Dia livre para atividades independentes. Pernoite
14° DIA (13/07 – Sábado) ATENAS
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade: Estádio Olímpico onde foram realizadas as primeiras olimpíadas dos tempos modernos; Parlamento,
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, e a Acrópole.
15° DIA (14/07 – Domingo) ATENAS / MILÃO
Às 06h. acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto onde embarcaremos às 08h.35min. no voo Aegean A3 660 com destino à Milão –
Itália. Previsão de chegada às 10h.10min. Recepção e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).
16° DIA (15/07 – Segunda-feira) MILÃO / LISBOA / RECIFE
Às 09h. acertos de extras do hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Milão – Malpensa para embarque às 12h.15min. no voo TAP TP
827 com destino à Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às 14h.05min. Tempo em conexão e reembarque às _____ no voo _____ com destino à
Recife - Brasil. Previsão de chegada às _____.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

NOSSO PACOTE INCLUI:














Circuito em transporte de turismo;
Traslados de chegada e saída;
Hospedagem em hotéis classe turística com café da manhã;
Visitas guiadas em: Istambul,Atenas e demais cidades mencionadas em programa;
Guia acompanhante;
Seguro Viagem;
Bolsa.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições e passeios não mencionados no programa;
Qualquer serviço não mencionado acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste e alteração sem prévio aviso):


U$ 1.540,00 (Um mil e Quinhentos e Quarenta dólares americanos) podendo ser em até 05X nos cartões Visa e Máster.

FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:






Em apto duplo: R$ 13.800,00
Cartão de crédito: Em até 10X de R$ 1.380,00 nos cartões Visa, Máster e Hiper;
Cheque: 10 cheques de R$ 1.380,00.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 06 meses após o retorno da viagem);
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP),
em “muito bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou com plástico aberto. Não vale CREA,
OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto 3×4 do menor, emitida pelo Juizado de
Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em cartório. (2 vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da
mãe para algum responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso contrário, ficará impedido de
embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade
do passageiro.
A operadora poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição de meios de transporte e alterações que
forem necessários para a realização e/ou continuação da viagem e/ou segurança do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos
(inclusive de vôos), que gerem atrasos ou mudanças necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem, não darão direito a
descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e elaborado antecipadamente dentro de situações normais de
clima, tráfego e política e mecânica. Os horários são orientativos e sujeitos a alterações.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

