
 

ROTEIRO DE VIAGEM 
As Pérolas Da Grécia E Turquia 16/08/2021 a 31/08/2021 
 
1º DIA – 16/08/2021 – GUARULHOS / ATENAS. 
Voo com destino a Atenas. 
 
2º DIA – 17/08/2021 – ATENAS 
Chegada, recepção, transfer para o hotel, hospedagem e resto do dia livre. 1º pernoite. 
 
3º DIA – 18/08/2021 – ATENAS 

Café da manhã e saída para visita panorâmica das avenidas mais importantes da cidade. O Arco de 
Adriano, Estádio Panatenaico, Parlamento, Museu da Moeda, Academia, Universidade, Biblioteca 
Nacional, etc. Após a visita panorâmica, chegada à rocha sagrada de Acrópoles e visita dos templos 
(ingresso incluído).  Após as visitas, transfer para o hotel. 2º pernoite. 
 
4º DIA – 19/08/2021 – ATENAS / MYKONOS 

Café da manhã, transfer para o porto e embarque para travessia marítima Pireus/ Mykonos. Chegada, 
transfer para o hotel, hospedagem e dia livre. 3º pernoite. 
 
5º DIA – 20/08/2021 – MYKONOS 

Dia livre com café da manhã incluído para explorar uma das mais famosas e sofisticadas das ilhas 
gregas. 4º pernoites. 
 
6º DIA – 21/08/2021 – MYKONOS / SANTORINI 
Café da manhã e tempo livre até à hora do transfer para o porto e embarque para a travessia 
marítima Mykonos/ Santorini. Chegada, transfer para o hotel, hospedagem e resto do dia livre. 5º 
pernoite. 
 
7º DIA – 22/08/2021 – SANTORINI 
Dia livre com café da manhã incluído em Santorini, a joia grega e paraíso do mar Egeu. 6º pernoites. 
 

8º DIA – 23/08/2021 – SANTORINI / ATENAS-GRÉCIA / IZMIR-TURQUIA 
Café da manhã no hotel. Desocupação dos apartamentos no hotel conforme disponibilidade, restante do 
tempo livre até horário de transfer ao aeroporto (previsão 18hs). Últimos momentos para aproveitar as 
lindas paisagens e compras de produtos locais. Transfer até aeroporto para voo com destino a Izmir, com 
parada em Atenas. Chegada na Turquia, migração e transfer até o hotel. 
 

9º DIA – 24/08/2021 – IZMIR / EFESO / CASA DA VIRGEM MARIA / PAMUKKALE 
Café da manhã no hotel e em torno das 08:30h partida para Éfeso. City tour, 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. Logo após, visita a Casa da Virgem 
Maria, suposto lugar para onde Maria foi levada após a morte de Jesus Cristo. Chegada a Pamukkale, 
Visita a Hierápolis, ruínas da antiga cidade que abriga Pamukkale ou castelo de algodão, conjunto de 
piscinas termais de origem calcária formação única no mundo, juntos fazem parte do Patromônio mundial 
da UNESCO. Traslado ao hotel para check in, box lunch incluído e acomodação.  
 
 
 



 

10º DIA – 25/08/2021 PAMUKKALE / KONYA / CAPADÓCIA (600 km):  
Café da manhã no hotel e viagem a Capadócia. No caminho, parada em Konya, onde visitaremos o Museu 
Mevlana onde se localiza o mausoléu deJalal 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. Chegada em Capadócia final do dia. Jantar incluído. 
 
11º DIA – 26/08/2021 – CAPADÓCIA 
OPCIONAL: PASSEIO DE BALAO 
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. Visitaremos 
a Vila de Ávanos que está situada ás margens do rio Kızılırmak, 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 Kızılırmak. 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. Por ultimo visita 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. Por 
ultimo visita a uma fabrica de tapetes e regresso ao hotel. 
OPCIONAL: JANTAR TURCO 
 
12º DIA – 27/08/2021 – CAPADÓCIA / ANKARA (290 km):  
Café da manhã no hotel. Viagem com destino a Ankara, capital da Turquia. Na chegada, uma parada para 
almoço e em seguida visita o Museu das Civilizações da Anatólia, um dos mais importantes do país, ele 
ocupa dois edifícios otomanos e guarda em seu acervo, incríveis relíquias da história da Anatólia. Logo 
após visitaremos o Mausoléu de Ataturk, um monumento que ocupa  750.000m² dedicado ao fundador 
da república turca. No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação. Acomodação 
no hotel. Jantar incluído e hospedagem. 
 
13º DIA – 28/08/2021 – ANKARA / ISTAMBUL (370 Km)  
Café da manhã no hotel e viagem a Istambul. Chegada diretamente ao almoço (incluído). Após faremos 
um agradável cruzeiro pelas margens européia e asiática do Bósforo. Traslado ao hotel para hospedagem. 
 
14º DIA – 29/08/2021 – ISTAMBUL  
Café da manhã no hotel e posteriormente saída para passeio de dia Inteiro para conhecer melhor a 
cidade de Istambul com almoço incluso. Começaremos pelo Palácio de Topkapi, o maior monumento de 
arquitetura civil turca. Visita a Aya Sophia, museu que ja 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. Para finalizar, visita ao Grand Bazar, o mais antigo centro de compras do mundo ainda em 
funcionamento pleno, onde termina o nosso passeio. Retorno ao hotel. Jantar incluído. 
 

15º DIA – 30/08/2021 – ISTAMBUL  
Dia livre para ultimas compras e visitas locais!!! Indicamos a visita a Istiklal Tacsim, avenida exclusiva com 
calçadão e ruelas com diversos cafés, bistrôs, comidas de ruas típicas, famosas lojas de doces turcos... 
Istambul é considerada uma das melhores cidades para fazer compras de uma infinidade de artigos de 
moda, arte, tapetes e jóias. Ainda indicamos visita a Torre Galata, uma das torres mais antigas do mundo, 
onde, do alto, é possível ter uma das melhores vistas de Istambul. 
 
 
 



 

16º DIA – 31/08/2021 – ISTAMBUL / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE 
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto e voo de retorno ao Brasil. Chegada 
no dia 01/09/2021. 
 

 
INCLUÍDO NO PACOTE  
- Voo São Paulo x Atenas || Santorini x Izmir || Istambul x São Paulo 
- 2 Noites de hospedagem em Atenas com café da manhã; 
- 2 Noites de hospedagem em Mykonos com café da manhã; 
- 2 Noites de hospedagem em Santorini com café da manhã; 
- Travessia marítima: Pireus / Mykonos, classe econômica, taxas incluídas; 
- Travessia marítima: Mykonos / Santorini, classe econômica, taxas incluídas; 
- Traslado do Aeroporto de Esmirna (Tuquia) ao hotel com serviço de box lunch no apartamento na 
chega após a meia noite. 
- 8 noites de hospedagem na Turquia com café da manhã e refeições conforme roteiro onde consta 
incluído. 
- Circuito em ônibus conforme roteiro; 
- Tours conforme roteiro e ingressos onde consta incluído. 
 
 
NÃO INCLUI 
- Deslocamento até o aeroporto de Guarulhos. 
- Seguro viagem 
 

OPCIONAIS 
CAPADOCIA 
- PASSEIO DE BALÃO – previsão de US$ 250,00 
- NOITE TURCA COM JANTAR – previsão de US$ 80,00 
 

VALOR DO PACOTE:  

- À vista – US$ 3.290,00 (três mil duzentos e noventa dólares) * por pessoa, em apto duplo/triplo 
*pode ser feito em até 3x no cheque. 
  
- Parcelado – 12x US$ 290,00 (duzentos e noventa dólares) por pessoa, em apto duplo/triplo 
  
- Adicional sgl – US$ 1.000,00 

 
 
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES  

Atenas: Athens Avenue-  
Mykonos: Petinos  
Santorini: El Greco  
Izmir: Double Tree Airport  
Pamukkale: Pam Thermal  
Capadocia: Ramada  
Ankara: New Park 
Istanbul: Ramada Tekstilkent  



 

 
 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:  
Passaporte 6 meses da validade.  
 
 

VOOS 

 16AUG  GRU // LHR   15:30 // 06:55 
 17AUG  LHR // ATH    10:20 // 16:05 
 31AUG  ATH // LHR    16:55 // 1845   
 31AUG  LHR // GRU    22:25 // 06:10   
 


