Abratour Viagens
Agência de Viagens | Pacotes Turísticos | Viagens Nacionais e Internacionais | Cruzeiros e
Locações
http://www.abratour.com.br

Turquia e Grécia - Embarque: 02/05/2020
Embarque nessa viagem incrível para dois países apaixonantes: um que já foi o "umbigo" do
mundo e o outro considerado o berço da civilização moderna.

02/05/2020 - São Paulo/ Istambul
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a Istambul.
03/05/2020 - Istambul
Chegada a Istambul, encontro com assistência local e traslado ao hotel para check in e
acomodação. Restante do dia livre.
04/05/2020 - Istambul
Café da manhã. Saída para City Tour Panorâmico pela cidade passando pelas muralhas da
cidade, região de Sultanahmet, ponte de Gálata e terminando em Taksim, região famosa por seus
bares, lojas e agitação 24 horas por dia. Tarde livre. Hospedagem.
Passeio Opcional: Palácio de Topkapi e Cruzeiro
Visita ao Palácio de Topkapi,
morada dos sultões durante grande parte do império
Otomano. Parada para almoço e logo após faremos um agradável cruzeiro pelas margens
européia e asiática do Bósforo. Em seguida visitaremos o Bazar de Especiarias, onde poderemos
desfrutar das cores e odores das especiarias e frutas secas vindas de todo o oriente. No final da
tarde traslado ao hotel para acomodação.
05/05/2020 - Istambul
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.
Passeio Opcional: Clássico
Visita a Aya Sophia, museu que já foi sede de uma igreja católica e posteriormente de uma
mesquita, lugar único que abriga harmoniosamente vestígios cristãos e islâmicos. Passaremos
pelo antigo hipódromo romano onde eram realizadas as corridas de biga. Mesquita Azul, a única
com seis minaretes, quantidade que somente os lugares mais sagrados podem ter e seus 21 mil
azuleijos de Iznik. Parada para o almoço. Logo após seguiremos ao Grand Bazar, o mais antigo
centro de compras do mundo ainda em funcionamento pleno, onde termina o nosso passeio.
06/05/2020 - Istambul - Ankara - Capadócia
Café da manhã. Saída para Ankara. Chegada e almoço em restaurante local. Pela tarde tour
panorâmico pela capital turca com parada no Mausoléu de Ataturk, um monumento que ocupa
750.000m² dedicado ao fundador da república turca. Continuação até a Capadócia. Jantar e
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hospedagem.
07/05/2020 - Capadócia
Café da manhã. Encontro com o guia e saída para visitarmos a Vila de Ávanos que está situada as
margens do rio K?z?l?rmak, o maior rio da Turquia. A cidade é conhecida principalmente pela
milenar confecção artesanal da tapeçaria e da cerâmica de barro vermelho, extraído das margens
do K?z?l?rmak. Faremos uma parada para o almoço e depois visitaremos uma cooperativa de
cerâmica, onde será possível conhecer todo o processo de produção das famosas cerâmicas
turcas. A tarde visitaremos a Cidade Subterrânea de Özkonak, com 40 metros de profundidade e
10 andares, ela tinha estrutura para abrigar aproximadamente 60 mil pessoas durante 3
meses. Em seguida visitaremos a Vila de Uchisar, uma das localidades mais típicas da
Capadócia, com suas casas confundindo-se com a paisagem rochosa tão característica da
região. No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e hospedagem.
Passeio Opcional: Passeio de Balão
Antes do amanhecer, encontro com transfer no lobby do seu hotel para levá-lo a sede para um
pequeno lanche e instruções para o voo. Logo após você seguirá para os campos de voo. Saída
para voo de balão sobre os vales da Capadócia com duração de aproximadamente 50 minutos.
Após pouso, comemoração com Champagne, entrega do certificado de voo e transfer de retorno
ao seu hotel.

08/05/2020 - Capadócia
Café da manhã. Visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico bizantino composto por
igrejas com belíssimos afrescos, quartos, refeitórios, entre outras dependências escavadas na
rocha. Parada para o almoço em um restaurante local, logo depois seguiremos para um passeio
pelos vales da região com suas formações únicas no mundo e uma visita a uma cooperativa de
tapetes para conhecermos todas as etapas da confecção dos famosos tapetes turcos. No final da
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tarde traslado ao hotel para jantar e hospedagem.
Passeio Opcional: Noite Turca
No início da noite, seguiremos para o restaurante caverna para espetáculo tradicional turco.
Danças e rituais típicos serão apresentados por artistas locais. No final do show serviço de
traslado para seu hotel.
09/05/2020 - Capadócia – Konya - Pamukkale
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para saída com destino a Konya. Em
Konya visitaremos o Museu Mevlana onde se localiza o mausoléu de Jalal ad-Din Muhammad
Rumi, um místico sufi também conhecido como Mevlâna, ou Rumi. O edifício também foi a antiga
loja dervixe da ordem mevlevi, conhecidos como dervixes rodopiantes. Almoço em restaurante
local. Logo após seguiremos para Pamukkale. Chegada e traslado ao hotel para check in, jantar e
acomodação.

10/05/2020 - Pamukkale - Kusadasi
Café da manhã. Saída para visitar Hierápolis ou castelo de Algodão, conjunto de piscinas termais
de origem calcária, formação única no mundo, juntos fazem parte do Patrimônio mundial da
UNESCO. Parada para almoço em restaurante local. Logo após, transfer a Kusadasi, chegada e
traslado ao hotel para jantar e acomodação.
11/05/2020 - Kusadasi
Café da manhã. Saída para visitar Éfeso, ruínas da antiga cidade greco-romana que abriga, entre
outras maravilhas, a biblioteca de Celso, Fonte de Trajano e o Templo de Adriano, uma das ruínas
antigas mais bem conservadas da atualidade. Parada para almoço em restaurante local. Pela
tarde visita a Casa da Virgem Maria, suposto lugar para onde Maria foi levada após a morte de
Jesus Cristo. No final da tarde, transfer ao hotel para check in e acomodação.
12/05/2020 - Kusadasi - Patmos (embarque em cruzeiro)
Café da manhã e transfer ao porto para embarque em cruzeiro com destino a Patmos. Noite a
bordo. Pensão completa.
13/05/2020 - Rodes
Parada em Rodes e passeio pela cidade medieval. Noite a bordo. Pensão completa.
14/05/2020 - Creta - Santorini
Parada e passeio em Heraklion. Noite a bordo. Pensão completa.
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15/05/2020 - Atenas (desembarque do Cruzeiro)
Desembarque do cruzeiro e encontro com assistência especializada para visita panorâmica na
cidade de Atenas incluindo a Acrópole. Resto do dia livre. Hospedagem.
16/05/2020 - Atenas
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo com destino a Guarulhos.

INCLUI:
10 noites de hospedagem sendo 3 em Istambul, 3 na Capadócia, 1 em Pamukkale, 2 em
Kusadasi, 1 em Atenas
Cruzeiro de 3 noites em cabine interna IA
Todos os serviços de traslados
9 cafés da manhã, 6 almoços e 6 jantares em hotéis e pensão completa durante o cruzeiro
Pacote de bebidas durante o cruzeiro
Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol
Circuito em ônibus de turismo com ar condicionado
Imposto IVA
Todos os ingressos para parques, museus, palácios e demais atrações históricas
mencionadas no roteiro
Duas excursões durante o cruzeiro: Rodes e Heraklion
Passagem aérea Guarulhos/ Istambul// Atenas/ Guarulhos com British Airways

HOTÉIS PREVISTOS
ISTAMBUL
ANTIK HOTEL
CAPADÓCIA
AVRASYA
PAMUKKALE
TRIPOLIS
KUSADASI
MARINA HOTEL
ATENAS
ATHENS AVENUE
VOOS PREVISTOS:
VOO
BA 246

DATA
02/05/2020

ORIGEM
GUARULHOS

DESTINO
LONDRES

SAÍDA
15:30

CHEGADA
06:55

4/5

BA 676
BA 641
BA 247

03/05/2020
16/05/2020
16/05/2020

LONDRES
ATENAS
LONDRES

ISTAMBUL
LONDRES
GUARULHOS

10:25
15:30
22:25

16:25
17:25
06:20

PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES (AÉREO + TERRESTRE + CRUZEIRO):
DUPLO
U$ 3.020,00

TRIPLO
U$ 3.020,00

INDIVIDUAL
U$ 3.820,00

Taxas de embarque aéreo + taxas do cruzeiro: U$ 409,00 por pessoa
Suplemento para cabine externa XA (por pessoa): U$ 200,00 em Duplo ou Triplo/ U$ 255,00 em
Individual
Os passeios opcionais não estão inclusos no preço e devem ser pagos a parte.
Imposto grego: € 3,00 por quarto por noite. Cada cliente pagará diretamente ao hotel durante o
check out.
DK
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