TURQUIA
Saída: 20

SETEMBRO 2022
18 dias e 15 noites

20/09 – PORTO ALEGRE / ISTANBUL

Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a
Istambul com conexões.

21/09 – ISTANBUL

Chegada ao aeroporto de Istambul. Recepção e traslado ao hotel para
acomodação em Istambul.

22/09 – ISTANBUL

Café da manhã. Partida para a visita da cidade, onde conheceremos o
Hipódromo Bizantino, a Mesquita Azul com o seu interior coberto por 21403
azulejos de Iznik. Visitaremos a antiga Basílica de Santa Sofia que marca o
apogeu do imperador Justiniano e o imperdível Museu da Arte Turca e
Islâmica. Esse museu é conhecido por ter uma das coleções mais linda de
tapete do mundo. Almoço (incluído) no decorrer das visitas. Em seguida,
visitaremos o Bazar das Especiarias, que hoje é um destino essencial para os
amantes da culinária internacional, onde são comercializados inúmeros tipos
de temperos, pimentas, frutos secos, castanhas, doces turcos e uma
maravilhosa seleção de chás. Regresso ao hotel. Jantar livre e acomodação.

23/09 - ISTANBUL

Café da manhã. Sairemos para visitar o Palácio Topkapi; primeira residência
dos sultões, onde poderemos nos deslumbrar com as suas esplêndidas
coleções de porcelanas, com o seu famoso tesouro, com seus pavilhões.
Nossa visita inclui também a visita de Harem. Embarque em um passeio
fascinante sobre as águas do Bósforo, que separa a Ásia da Europa e liga o Mar
de Marmara ao Mar Negro. Almoço (incluído) no decorrer das visitas. Visita ao
Café Pierre Loti, graças à sua excelente localização em uma colina no bairro
Eyüp, nos permitirá desfrutar de vistas deslumbrantes da cidade. Finalizaremos
o nosso dia com a visita ao famoso Grand Bazar que foi o primeiro e maior
Shopping Center do mundo com seus 4.ooo lojas. Jantar livre e acomodação.

24/09 - ISTANBUL / CAPADÓCIA (trecho com vôo doméstico)
Café da manhã. Partiremos do hotel para embarque no voo interno com destino
a Capadócia. Chegada e continuaremos para conhecer essa fantástica região
única no mundo onde nasceu São Jorge, com sua paisagem fascinante e
original, formada por lava. Visitaremos o Vale e Mosteiro ao ar livre de Göreme
com as capelas escavadas na rocha e decorados com afrescos do Século X e
XI. Visitaremos um centro de produção do tapete artesanal para conhecer essa
arte que é uma herança passada de geração em geração. Jantar e acomodação.
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25/09 – CAPADÓCIA

Passeio opcional Balão: A Capadócia é um dos principais centros de balonismo do
mundo, esta é uma boa oportunidade do roteiro. Para realizar esse passeio, sairemos
bem cedo pois as condições climáticas também são melhores nesse momento do dia,
o horário do voo de balão depende do horário de nascimento do sol. Primeiro
tomaremos um café da manhã simples, com bolo, pães, frutas, café, leite e chá e
assistiremos a preparação dos balões. Depois, subiremos na cesta e começaremos a
passear. Enquanto o balão estiver subindo e descendo, poderemos observar campos
verdes e vales, morros, cidades, casas nas cavernas e formações rochosas típicas dessa
região. Além da natureza magnífica, teremos a oportunidade de ver o sol nascendo lá do
alto do balão em um céu azul salpicado de pontos coloridos. Depois do passeio,
regresso ao hotel para tomar o café. Após o café da manhã, no horário indicado pelo
nosso guia sairemos para seguir com o nosso passeio na região.
Café da manhã. Sairemos para passear na região de Avanos com várias paradas, onde
se pode apreciar uma paisagem fantástica das 'Chaminés de Fadas'. Visitaremos um
museu de cerâmica. Pararemos na aldeia Uçhisar e Ortahisar poderemos admirar a
fortaleza natural onde às casas foram construídas à volta e no interior das rochas de
formas curiosas. Vamos visitar a cidade subterrâneo de Ozkonak. Durante a descoberta
da região e das aldeias, teremos paradas para visitar centros de artesanato onde
poderemos conhecer o maravilhoso trabalho efetuado pelos artífices locais. Jantar e
acomodação.
Opcional Noite Turca: Depois do passeio, sairemos do nosso hotel para ir ao
restaurante que foi escavado numa colina, da mesma forma das casas da Capadócia.
Durante o show teremos as bebidas ilimitadas. O restaurante tem a forma dum anfiteatro
para que todos tiverem a visão do show. O show se compõe das danças folclóricas das
regiões diferentes do pais e dum Show da dança do ventre. Uma noite agradável em um
lugar muito interessante.

26/09 - CAPADÓCIA / PAMUKKALE

Café da manhã. Hoje, seguiremos a nossa viagem com destino Pamukkale. Jantar e
acomodação no nosso hotel com oportunidade de tomar banho nas piscinas termais.

27/09 - PAMUKKALE

Café da manhã. Saída para Pamukkale, famosa pelas suas águas termais, pelas
cascatas de cálcio petrificado que formam um espetáculo único com suas brancas
montanhas de algodão. Visitaremos a antiga cidade de Hierápolis, como seu próprio
nome indica “A Cidade Sagrada”. Aproveitaremos para visitar o charmoso museu para
apreciar as esculturas da época romana e vamos ter tempo livre para passear nas
piscinas naturais. Em seguida, visitaremos a Laodiceia, encantadora cidade que faz
parte das 7 Igrejas do Apocalipse na Ásia, citada na Bíblia Igreja Morna. Jantar e
acomodação.
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28/09 - PAMUKKALE / KUSADASI OU IZMIR

Café da manhã. Partida para Éfeso e visita às ruínas da cidade: Ágora, Odeão,
Fonte de Trajano, templo de Adriano, Teatro, Biblioteca de Celsius. Nossa visita
inclui também as Casas Restauradas que eram as residências de ricos, ornadas
com lindos mosaicos, pinturas e banhos privados. Contavam com cisternas,
poços e duas fontes para abastecimento. O que mais chama a atenção é a
decoração quase todas as paredes são ornadas com belos afrescos e
representações mitológicas. Visita a Casa da Virgem Maria onde se crê que a
mãe de Jesus viveu os últimos anos da sua vida, declarada relíquia pela Igreja
Católica Romana em 1896. Pararemos em um centro de peles de cordeiro.
Jantar e acomodação.

29/09 - IZMIR / BURSA / ISTAMBUL

Café da manhã. Saída para Bursa que é primeiro capital do Império Otomano.
Visita ao bairro da Mesquita Verde com sus mercados de seda. Continuação
para Istambul. Jantar livre e acomodação.

30/09 - ISTAMBUL / ATENAS

No horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Atenas.
Chegada recepção e restante do dia livre para começar a conhecer a cidade e
quem saber um passeio pelo bairro típico da Plaka. Acomodação.

01/10 - ATENAS

Café da manhã. Passeio panorâmico pela cidade de Atenas incluindo a
Acrópole: iniciamos o programa com um tour panorâmico pelo centro da cidade
“o coração neoclássico”. Neste passeio conheceremos alguns dos edifícios
neoclássicos do início do século, que representam a maior pureza deste estilo,
ao longo das avenidas Panepistimio, Stadiou, Reina Sofia e Amalias. Em
seguida, a Praça Syntagma (praça da constituição) com o parlamento e o
Monumento erguido ao Soldado Desconhecido, A Casa Presidencial, O Estádio
Panatenaico, (Estádio Antigo) O Templo de Zeus e a Porta ou Arco de Adriano
são a última visão antes de pisar na rocha sagrada da Acrópole, entrando pela
Propylaea ou entrada triunfal, e visitando todos os seus templos: o Partenon, o
Erechtheum, o Pórtico dos Cariatides. A maioria dos grandes templos foi
reconstruída sob a liderança de Péricles durante a Idade de Ouro de Atenas
(460-430 aC). Fídias, um grande escultor ateniense, e Ictinus e Calicrates, dois
arquitetos famosos, foram os responsáveis pela reconstrução. Durante o século
5 aC, a Acrópole obteve sua forma final. Em 468 aC, Címon e Temístocles
ordenaram a reconstrução das paredes sul e norte, e Péricles confiou a
construção do Partenon a Ictino. Resto do dia livre. Acomodação.

02/10 - ATENAS / MYKONOS
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Café da manhã. Dia livre para tirar proveito a ilha de Mykonos, famosa por suas
praias, aproveitando o sol ou quem sabe um passeio pelas ruazinhas do centro
cheias de restaurantes e lojinhas! Acomodação.

04/10 - MYKONOS / SANTORINI

Café da manhã. Pela manhã traslado ao porto de Mykonos para embarque em
ferry com destino à ilha de Santorini. Ao chegar na ilha, encontro com nosso
assistente para um tour pela ilha: começaremos visitando a parte sul da ilha.
Nossa primeira parada será na Capela de São Nicolau, caminharemos 5 minutos
em direção à famosa Praia Vermelha. De lá pode-se admirar uma praia de rara
beleza, protegida pela falésia vermelha que lhe dá o nome e que cria um belo
contraste com o verde-azul do mar. Diferente das outras praias e considerada as
mais bonitas de Santorini, passaremos então pela vila de Pyrgos, em direção ao
ponto mais alto da ilha, ali faremos uma parada perto do Mosteiro do Profeta
Elias de onde existe uma deslumbrante vista panorâmica do arquipélago. Por
último, visitaremos a paradisiaca (Oia), na parte norte da ilha, a estrela de
Santorini, com suas paisagens instagramaveis. Faremos um passeio por suas
pequenas ruas de mármore para descobrir suas casas esculpidas na rocha, suas
famosas igrejas com cúpulas azuis e seus exclusivos negócios e, em seguida,
concluiremos observando um dos pores do sol mais bonitos e aplaudidos do
mundo. Traslado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.

05/10 - SANTORINI

Café da manhã. Dia livre nesta magnífica ilha, passear pelas ruazinhas de Fira
com suas belas casas e sua decoração particular e única, suas ruas estreitas e
seus cafés ao ar livre. Acomodação.

06/10 - SANTORINI / ATENAS

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Atenas.
Traslado ao hotel. Acomodação.

07/10 - ATENAS / PORTO ALEGRE

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Porto
Alegre com conexões. Chegada e ... até a próxima viagem.

VALORES POR PESSOA - Em EUROS (EUR)
PARCELAMENTO Entrada – EUR 1624 + 9X EUR 340

Café da manhã. Traslado pela manhã ao porto de Pireus para embarque no ferry
boat com destino à ilha de Mykonos. Ao chegar na ilha, encontro com nosso
assistente para um tour pela ilha. Seguiremos para o sul até a praia de Agios
Ioannis. No caminho, passaremos pela Praia de Ornos, uma das mais belas e
cosmopolitas de Mykonos, com hotéis luxuosos, tabernas e iates ancorados.
Também podemos contemplar uma bela vista da ilha de Delos ao fundo. Nosso
itinerário continuará em direção ao centro da ilha e à tradicional cidade de Ano
Mera. Quando chegarmos ao pátio do mosteiro Panagia Tourliani, visitaremos
com o guia o exterior do mosteiro, construído pelos monges em 1542 e dedicado
à Virgem Maria. A arquitetura desta construção é excepcional, típica da ilha, e a
bela fonte de mármore esculpido no pátio certamente nos impressionará.
Retornando à cidade de Mykonos, faremos um passeio a pé por suas ruas
brancas, onde poderemos ver como foram projetadas de forma confusa para
desesperar os piratas inimigos. Esta perfeita "Pequena Veneza", assim chamada
por sua extraordinária semelhança com a famosa cidade dos canais, bem como
com os moinhos próximos, uma marca registrada da ilha, nos oferecerá
extraordinárias oportunidades fotográficas. Traslado ao hotel. Resto do dia livre.
Acomodação.
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03/10 - MYKONOS

À VISTA EUR 4040 + EUR 364 taxas
SUPL. SINGLE EUR 890
Valores para referência, o pagamento deve ser feito em reais ao câmbio do
dia do fechamento.

HOTELARIA

ISTANBUL: Hotel Marmara Pera, Hotel Radisson Blu Pera, Hotel Lionel, Hotel
Port Bosphorus ou similar
CAPADÓCIA: Hotel Utopia Cave ou similar
PAMUKKALE: Hotel Colossae Thermal, Hotel Richmond Thermal ou similar
IZMIR: Hotel Kordon Çankaya
ATENAS: hotel Athenian Callirhoe
MYKONOS: Porto Mykonos
SANTORINI: Hotel El Greco
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Turquia e Grécia
PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS)
Voo
Turkish Airlines 16
Turkish Airlines 1845
Turkish Airlines 1842
Turkish Airlines 15

Partida
Guarulhos
Istanbul
Atenas
Istanbul

Chegada
Istanbul
Atenas
Istanbul
Guarulhos

Horário de partida/chegada
Qua 20/set 03:00 21:45
Sex 30/set
07:20 08:45
Sex 07/out 05:45 07:15
Sex 07/out 10:00 16:50

VALOR INCLUI:

• Passagem aérea desde Porto Alegre – todos os voos inclusos (inclusive voos internos Turquia e Grécia)
• Onibus com com ar-condicionado em todo o roteiro
• Guias locais falando português ou espanhol com conhecimento de português
• Alimentação conforme o programa (14 cafés da manhã, 2 almoços, 5 jantares)
• Todos os passeios e visitas mencionados no roteiro,
• Todos os traslados,
• Taxa hotelaria
• Ingressos Incluídos para as visitas indicadas no programa
• 4 noites em Istambul com café da manhã
• 2 noites Capadócia com meia pensão em hotel caverna (bebidas não incluídas)
• 2 noites Pamukkale com meia pensão (bebidas não incluídas)
• 1 noite Izmir com meia pensão (bebidas não incluídas)
• 2 noites Atenas com café da manhã
• 2 noites Mykonos com café da manhã
• 2 noites Santorini com café da manhã
• Ferri rápido em classe econômica Piraeus - Mykonos - Santorini

IMPORTANTE:
• A franquia de bagagem no vôo Istambul a Capadócia: 1 mala (15 Kg) e 1 mala
de mão (8 kg)
*** Os Passageiros poderão deixar as malas extras no hotel de Istambul ou
poderão comprar o direito de despachar bagagem suplementar no aeroporto (2
EUROS por KG)
• Os aptos triplos podem ser configurados em um apto duplo com uma cama
adicional
• Para o melhor andamento da viagem, por motivo força maior, a ordem dos
programas poderá ser alterada sem prejuízo para o passageiro
• No voo Santorini / Atenas estão incluídos 1 bagagem de no máximo 23
quilos por pessoa e 1 bagagem de mão de no máximo 7 quilos e com dimensões
específicas.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
• Passaporte com validade mínima de 6 meses
• Verifique a exigência de documentação vigente em relação a Pandemia de
Covid 19

51

3037.3522

paralelo30turismo.com.br

