TURQUIA com Capadócia e
GRÉCIA com região do Peloponeso
Istambul / Ankara / Capadócia / Konya / Pamukkale / Éfeso / Izmir /
Atenas / Epidauro / Micenas / Olympia / Delfos / Kalambaka / Atenas

09 a 26 de outubro de 2020
Programação:
1º (09/10 – Sexta-feira) RECIFE / MADRI
Às 18h apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes / Gilberto Freire onde
embarcaremos às 21h e 05min no voo Air Europa com destino à Madri. Previsão de chegada às 10h
e 15 min. Tempo em conexão.
2° DIA (10/10 - Sábado) MADRI / ISTAMBUL
Embarque às 12h e 10min. no vôo Turkish Airlines 1858 com destino à Istambul – Turquia.
Previsão de chegada às 17h e 25min. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel para
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Eresin Hotels Topkapi ou similar.
Pernoite
3° DIA (11/10 – Domingo) 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. Jantar (Incluso no pacote).
4° DIA (12/10 – Segunda-feira) ISTAMBUL
Dia livre para atividades independentes. Sugerimos ao grupo passeio (Opcional, não incluso
no pacote) ao Canal de Bósforo. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
5° DIA (13/10 – Terça-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. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
6° DIA (14/10 – Quarta-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 (Opcional).
Passagem para a Ásia e viagem para capital da Turquia, Ankara. Faremos acomodação no Hotel
Grand Ankara ou similar. Jantar e hospedagem.
7° DIA (15/10 – Quinta-feira) ANKARA / CAPADÓCIA
Visita do magnífico Museu das Civilizações da Anatólia que expõe vestígios de grandes
civilizações como os Hititas, Assírios, 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.

Chegada e acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Dinler Urgup ou
simmilar. Jantar e hospedagem
8° DIA (16/10 – Sexta-feira) CAPADÓCIA
Comece ao seu dia com um passeio de balão (Opcional, não incluso no pacote) 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 de 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 (Incluso no pacote). Pernoite
9° DIA (17/10 - Sábado) 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
onde faremos acomodação no Hotel Doga Thermal Health & Spa ou similar. Jantar (Incluso no
pacote). Pernoite
10° DIA (18/10 - Domingo) 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 onde faremos acomodação
no Hotel Doubletree Hilton Alsancak ou similar. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
11° DIA (19/10 – Segunda-feira) IZMIR / ISTAMBUL / ATENAS
Café da manhã. Às 12h acerto de extras no hotel e tempo livre para atividades independentes. Em
horário a combinar saída para o Aeroporto onde embarcaremos com destino a Atenas – Grécia.
Recepção e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) - Hotel
categoria turística. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
12° DIA (20/10 – Terça-feira) ATENAS / EPIDAURO / MICENAS / OLYMPIA
Café da manhã e saída com destino ao Canal de Corinto, local onde realizaremos a primeira
parada. Seguiremos viagem até Epidauro, onde se encontra o Santuário de Asclépio e o famoso Teatro
de Epidauro, conhecido mundialmente por sua acústica natural obra única do século IV a.c.
Continuaremos viagem até Micenas uma das acrópoles mais famosas da época pré-histórica, onde
visitaremos as muralhas ciclopeas, porta dos Leões e cemitério das tumbas reais, tumba de Agamenon
e o Museu de Micenas. À tarde, chegaremos a Olympia. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
13° DIA (21/10 – Quarta-feira) OLYMPIA / DELFOS
Café da manhã e saída para cidade antiga de Olympia – Centro de veneração de Zeus, onde na
antiguidade a cada quatro ano aconteciam as competições olímpicas; visitaremos os Estádios, Templo
de Zeús e demais instalações olímpicas, assim como o Museu das Olimpíadas, onde poderemos
contemplar entre outras obras, a maquete do Santuário de Zeús, frontispício do templo e a famosa
estátua de Hermes de Praxiteles. À tarde, atravessamos o estreito do Rio Antírion, passando pela nova
ponte Colgante, a maior da Europa, chegando a Delfos. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
14° DIA (22/10 – Quinta-feira) DELFOS / KALAMBAKA
Café da manhã e visita a Delfos, cidade conhecida como centro do mundo no período da
antiguidade, visitaremos o Oráculo de Apolo, um dos santuários mais sagrados da Grécia, situado em
Monte Parnaso; a Fonte de Castillia e Marmaria e o museu onde entre outras obras iremos encontrar a
famosa estátua de bronze de Auriga de Delfos. Após visitas, sairemos com destino à Kalambaka. Jantar
(Incluso no pacote). Pernoite
15° DIA (23/10 – Sexta-feira) KALAMBAKA / ATENAS
Café da manhã e saída para visita ao Monastério Colgantes de Meteora, centro religioso e
monástico entre os séculos XII – XVIII. De regresso a Atenas passaremos por Termopilas, onde
encontraremos a estátua do Rei de Esparta Leônidas. Chegaremos a Atenas aproximadamente as 19h.
Jantar (Incluso no pacote). Pernoite

16° DIA (24/10 - Sábado) ATENAS
Café da manhã e visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniense: Parlamento, Universidade,
Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arcos de Adriano, Estádio Panatenáico
e muitos outros míticos monumentos. Ao finalizarmos o tour panorâmico em Atenas, faremos visita à
Acrópole. Restante da tarde livre na cidade de Atenas. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
17° DIA (25/10 - Domingo) ATENAS / ROMA
Manhã livre para atividades independentes. Às 12h acerto de extras no hotel e saída para o
aeroporto Internacional de Athenas para embarque às 17h no vôo Nº 1088 da Air Europa com destino
à MADRI – Espanha. Previsão de chegada às 19h e 50min. Tempo em conexão e reembarque às 23h
e 45min no vôo Air Europa Nº 57 no trecho Madri / São Paulo – GRU. Pernoite a bordo
18° DIA (26/10 – Segunda-feira) GUARULHOS / NATAL
Previsão de chegada às 6h e 45min. Tramites de imigração e reembarque às 14h e 30min no
voo GOL Nº 1618 com destino à Recife (PE). Previsão de chegada às 17h e 35min.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
NOSSO PACOTE INCLUI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuito em ônibus de turismo;
Visitas panorâmicas nos trechos mencionados em roteiro;
Guia acompanhante e local para Tour nas cidades;
Traslados de chegada e saída;
Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com café da manhã;
Trechos aéreos internos;
Meia-pensão: Café da manhã e jantar;
Bolsa de Viagem Caravana Turismo;
Seguro Viagem individual.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:

•
•
•

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

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO ALITALIA (sujeito a reajuste sem prévio aviso):

•

U$ 1.700,00 (Um mil e Setecentos dólares) parcelado em até 05 vezes nos cartões Visa ou
Mastercard.

FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:

•
•

Em apto duplo: R$ 13.500,00
Parcelado em 10X de R$ 1.350,00 no cheque ou nos cartões Visa, MasterdCard e Hiper;
OBS: Esta Excursão está sendo realizada em parceria com a Avellar Tour ( de Natal).
OUTRAS INFORMAÇÕES COM A:

CARAVANA TURISMO / Alfredo de O. Guimarães Viagens.
Avenida Conde da Boa Vista, n.º 1016, loja 02 – Recife - PE (81) 3221.4957 / 9.9645-2945(ZAP) / 9.9442-9182(ZAP).

Site: www.caravanaturismo.com.br / E-mail: comercial@caravanaturismo.com.br

