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Prezado amigo,

Os Deuses Gregos abrem os portões do seu Templo para recebê-lo. A Grécia é única em todos os sentidos 
e nenhum destino no mundo pode ser comparado a ela. É o berço da civilização e dos jogos Olímpicos. 
A Grécia espera por você. Preparamos este caderno com muito carinho para lhe oferecer as melhores 
férias da sua vida. Nele você encontrará muitas opções de roteiros, excursões e cruzeiros marítimos, 
todos eles planejados nos mínimos detalhes. Ao comprar um dos nossos programas você estará optando 
por serviços altamente personalizados, frutos da nossa experiência e profundo conhecimento do país 
que tanto amamos. Venha viver a Grécia conosco e descubra os prazeres de dias inesquecíveis. Nós da 
Renaissance Hellas teremos orgulho em tê-lo conosco.
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Hercules Péricles
5 DIAS / 4 NOITES
Chegada a Atenas em 2017:  
Diariamente de Abril até Outubro. E cada 2ª, 3ª & 4ª 
feira de Novembro até Março.

• 4 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Circuito Clássico de 4 dias com meia pensão 
 em hotéis de 3* ou 4* 
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (2)
• Taxas hoteleiras 

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: 
Diariamente, exceto Sábado, de Abril a Outubro. 
E cada Domingo e 2ª feira de Novembro até Março.

O Programa Inclui O Programa Inclui
• 4 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Dia inteiro de excursão a Argólida com almoço
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (2)      
• Taxas hoteleiras

**As excursões incluídas podem ter a ordem 
alterada de acordo com a data da chegada.

Melodia
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat entre:
  Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Taxas hoteleiras

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente a 
partir de 01 de Abril até 15 de Outubro.

O Programa Inclui

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto do 
dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De  manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada 
a panorâmica, visita a espetacular Acrópole. 
Tarde livre na cidade.
 
DIA 3: ATENAS - ARGÓLIDA
Passando pelos pitorescos caminhos da costa do 
golfo Sarônico, chegaremos ao Canal de Corinto 
(parada). Em seguida, partiremos em direção a 
Micenas, onde visitaremos o “Portão dos Leões”, 
a Tumba de Agamêmnon e o Palácio. Após o 
almoço, visitaremos Epidauro e seu teatro, o 
qual é famoso pela sua acústica excepcional. 
Regresso a Atenas ao anoitecer.
 
DIA 4: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um  passeio
opcional. 

DIA 5: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu vôo de partida. 

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado ao hotel escolhido. Resto 
do dia livre. 

DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.

DIA 3: ATENAS 
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um  passeio
opcional.  

DIA 4: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de quatro dias pelo 
Peloponeso. Parada no Canal de Corinto e em 
seguida visita ao famoso teatro de Epidauro 
(conhecido mundialmente pela sua acústica) e ao 
museu de Asclépio (pai da medicina). Passando 
pela cidade de Nafplio, chegaremos a Micenas 
onde poderemos conhecer a Acrópole pré-histórica, 
com a porta dos Leões e o túmulo de Agamêmnon. 
À tarde, atravessando o Peloponeso central, 
chegaremos a Olímpia. Jantar e hospedagem.

DIA5: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do 
antigo estádio Olímpico, onde se realizaram os 
primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu de 
Olímpia. À tarde, passando pela nova ponte 
pingente, a maior do mundo, chegaremos a Delfos.
Jantar e hospedagem.  

DIA 6: DELFOS - METEORA
Em Delfos, cidade conhecida como o centro 
do mundo, visitaremos o museu local com 
a sua famosa estatua “A Auriga de Bronze” 
e o sítio arqueológico. Saída em direção
a Kalambaka. Jantar e hospedagem. 

DIA 7: METEORA - ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora, onde se combina a 
beleza natural da região com os eternos monastérios 
situados sobre as rochas. Saída em direção a 
Atenas, passando rente a Termopilas, onde se 
encontra a estátua do Rei Espartano Leônidas. 
Regresso ao seu hotel em Atenas ao entardecer. 

DIA 8: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu vôo de partida.v

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.

DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado 
para o hotel escolhido.

DIA 4: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni 
& Palea Kameni localizadas dentro da Caldera 
e banhe-se nas fontes quentes com suas águas 
verdes e amarelas. Admire as formosas vilas 
da ilha, com seu casario branco, suas ruas 
estreitas e seus cafés ao ar livre debruçados 
pelo penhasco e acessíveis pelo teleférico ou 
no lombo dos seus famosos burrinhos. 

DIA 5: SANTORINI - MYCONOS
Traslado, no horário indicado, ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido

DIA 6: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e 
restaurantes sofisticados.

DIA 7: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido em 
Atenas.

DIA 8: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.
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• 3 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Santorini
• 3 noites de hotel em Paros
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat entre Pireus-Santorini-
  Paros-Myconos-Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

O Programa Inclui

Atlântida

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto 
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
 
DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado 
para o hotel escolhido.

DIA 4 & 5: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia que 
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro da Caldera e banhe-
se nas fontes quentes com suas águas verdes e 
amarelas. Admire as formosas vilas da ilha, com 
seu casario branco, suas ruas estreitas e seus cafés 
ao ar livre debruçados pelo penhasco e acessíveis 
pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos 
burrinhos. E de um dia livre nessa maravilhosa ilha.
 

DIA 6: SANTORINI - PAROS
No horário combinado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Paros. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIAS 7 & 8: PAROS
Dias livres para desfrutar das belezas da ilha e
visitar algumas das igrejas típicas, cuja maior
característica é a cor branca.

DIA 9: PAROS - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat que o levará a Myconos. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIAS 10: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas 
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e 
uma vida noturna incrível.

DIA 11: MYCONOS-ATENAS
Traslado, no horário indicado, ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido 
em Atenas.

DIA 12: ATENAS- AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.
 

12 DIAS / 11 NOITES 
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente a 
partir de 01 de Abril até 15 de Outubro.

O Programa Inclui

Kalliste 10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente a partir de 01 de Abril até 15 de Outubro.

• 3 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Santorini
• 3 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat entre:
  Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Taxas hoteleiras

ITINERÁRIO

DIA 1: ATENAS 
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel 
escolhido. Resto do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado ao 
hotel escolhido.

DIAS 4 & 5: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia que 
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro da Caldera e banhe-
se nas fontes quentes com suas águas verdes e 
amarelas. Admire as formosas vilas da ilha, com seu 
casario branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao 
ar livre debruçados pelo penhasco e acessíveis pelo 
teleférico ou no lombo dos seus famosos burrinhos. 
E de um dia livre nessa maravilhosa ilha.

DIA 6: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido. Resto do 
dia livre na ilha.
DIAS 7 & 8: MYCONOS
Dias livres nesta fabulosa ilha. Desfrute deste 
lugar de grandes contradições visuais que 
dizem ter sido criado pelo sol e pela pedra. 
Lindas praias, lojas deslumbrantes e uma vida 
noturna esfuziante contribuem para a sua fama.

DIA 9: MYCONOS - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido em 
Atenas.

DIA 10: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.
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• 3 noites de hotel em Atenas em acomodação 
  vista Acrópoles
• 4 noites de hotel em Santorini em acomodação 
  vista vulcão
• Meio dia de visita da cidade de Atenas (Reg/Esp)
• Bilhetes de ferry boat em 1a classe ou Hisghpeed
  em classe econômica entre  Pireus/Santorini/Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em 
  Santorini (Reg)
• Uma sessão de massagem no hotel por pessoa 
  em Santorini
• Um jantar romântico com vista ao vulcão no 
   restaurante “Sphinx” de Fira em Santorini      
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados privativos conforme o itinerário (6)
• Taxas hoteleiras

Soneto de 
   Amor

O Programa Inclui

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto 
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
 
DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado privativo ao porto de Pireus 
para embarque no ferry boat que o levará a 
Santorini (viagem de aprox. 8 horas). Chegada e 
traslado privativo ao hotel escolhido.

DIA 4 & 5: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia que 
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea 
Kameni localizadas dentro da Caldera e banhe-
se nas fontes quentes com suas águas verdes e 
amarelas. Admire as formosas vilas da ilha, com seu 
casario branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao 
ar livre, debruçados pelo penhasco e acessíveis pelo 
teleférico ou no lombo de seus famosos burrinhos.
 
DIA 5: SANTORINI
No horário combinado, delicie-se em uma sessão 
de massagem com um profissional experiente, no 
cenário mais espetacular que já se viu. Desfrute 
de vistas soberbas da caldeira e da energia 
positiva vulcânica, revigorando a serenidade 
absoluta e respirando ar fresco na maravilhosa 
paisagem de Santorini. Restante do dia livre.

DIA 6: SANTORINI
Dia livre nessa ilha encantadora para relaxamento, 
contemplação, passeios e compras. À noite, 
comparecimento, no horário indicado da 
reserva da mesa, ao restaurante Sphinx (de 
Fira) para desfrutar de um jantar romântico 
(incluindo meio litro de vinho local, da casa) 
para uma despedida exemplar deste paraíso.

DIA 7: SANTORINI/ATENAS
No horário indicado, traslado privativo ao porto 
para embarque no ferry boat com destino a 
Pireus (viagem de aprox. 8 horas). Chegada e 
traslado privativo ao hotel escolhido em Atenas.

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente a partir
de 01 de Abril até 15 de Outubro.

DIA 8: ATENAS/AEROPORTO
No horário apropriado, traslado privativo ao 
aeroporto para embarque no seu vôo de partida.
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Atlas
O Programa Inclui

11 DIAS / 10 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 2ª, 3ª, 5ª e 
6ª feira a partir de 03 de Abril até 20 de Outubro.

• 4 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Circuito clássico de 3 dias com meia pensão
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme itinerário (8)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

Aria
O Programa Inclui 
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Milos
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Bilhetes de ferry boat Pireus-Milos-Santorini-
  Myconos-Pireus
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)
• Taxas hoteleiras

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente a partir 15 de Abril até 15 de Outubro.

ITINERÁRIO 

 
DIA 1: ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos
outros míticos monumentos. Finalizada a
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde
livre na cidade. 

DIA 3: ATENAS - MILOS
Pela manhã traslado ao porto de Pireus para
embarque no ferry boat com destino a Milos.
Chegada e traslado para o traslado ao escolhido.  

DIA 4: MILOS
Dia livre na ilha de Milos onde verá praias exóticas
incríveis e uma terra vulcânica sem igual. A ilha é
famosa por lá ter sido encontrada uma estátua de
Afrodite, a “Venus de Milo”, hoje no Museu do
Louvre.

DIA 5: MILOS - SANTORIN 
Traslado para o porto para embarque no ferry boat
que com destino a Santorini. Chegada e traslado
para o hotel escolhido.

 
DIA 6: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia que
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea
Kameni localizadas dentro da Caldera e as fontes
quentes com as águas verdes e amarelas. Admire 
a cidade com seu casario branco, suas ruas 
treitas e seus cafés ao ar livre a beira do precipício 
accessível somente por carros, teleféricos e
por mulas.

DIA 7: SANTORINI - MYCONOS
Traslado para o porto para embarque no ferry boat
que com destino a Myconos. Chegada e traslado
para o hotel escolhido.

DIA 8: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e 
restaurantes sofisticados. 

DIA 9:  MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado para o porto para
embarque no ferry boat com destino a Pireus.
Chegada e traslado para o hotel escolhido em
Atenas.

DIA 10: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto
para embarque no seu vôo de partida. 
 

ITINERÁRIO 

DIA 1: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado para o 
hotel escolhido. Resto do dia livre.

DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro 
Neoclássico Ateniense: Parlamento, 
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, 
Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
DIA 3: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de três dias pelo 
Peloponeso. Parada no Canal de Corinto e em 
seguida, visita ao famoso teatro de Epidauro 
(conhecido mundialmente pela sua acústica) e ao 
museu de Asclépio (pai da medicina). Passando 
pela cidade de Náfplio, chegaremos a Micenas 
onde poderemos conhecer a Acrópole pré-
histórica, com a porta dos Leões e o túmulo de 
Agamêmnon. À tarde, atravessando o Peloponeso 
central, chegaremos a Olímpia. Jantar e 
hospedagem.

DIA 4: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do 
antigo estádio Olímpico, onde se realizaram 
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu 
de Olímpia. À tarde passando pela nova ponte 
pingente, a maior do mundo, chegaremos a Delfos.
Jantar e hospedagem. 
DIA 5: DELFOS - ATENAS
Em Delfos, cidade conhecida como o centro 
do mundo, visitaremos o museu local com a 
sua famosa estátua "A Auriga de Bronze" e o 
sítio arqueológico. Saída em direção a Atenas, 
passando pela aldeia de Arachova e pelas 
aforas de Levadia e Tebas. Regresso ao seu 
hotel em Atenas ao entardecer.

DIA 6: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a Santorini
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado
para o hotel escolhido.  

DIA 7: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni 
& Palea Kameni localizadas dentro da Caldera 
e banhe-se nas fontes quentes com suas águas 
verdes e amarelas. Admire as formosas vilas da 
ilha, com seu casario branco, suas ruas estreitas e 
seus cafés ao ar livre debruçados pelo penhasco 
e acessíveis pelo teleférico ou no lombo dos seus 
famosos burrinhos.

DIA 8: SANTORINI - MYCONOS
Traslado, no horário indicado, ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 9: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e 
restaurantes sofisticados.

DIA 10: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido em 
Atenas.

DIA 11: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.

10 11
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Versos do Jônico
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Zaquintos 
• 2 noites de hotel em Cefalônia
• 2 noites de hotel em Corfu
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes aéreos Atenas/Zaquintos/ Cefalonia/
  Corfu/Atenas
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)
• Taxas hoteleiras 

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente a partir de 05 de Maio até 15 de Setembro.

O Programa Inclui

Serenata
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Zaquintos 
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes aéreos Atenas/Zaquintos/Atenas/Santorini
• Bilhetes de ferry boat entre Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)
• Taxas hoteleiras 

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente
a partir de 01 de Maio até 30 de Setembro.O Programa Inclui

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - ZAQUINTOS
Café da manha e, no horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque no voo com destino a 
Zaquintos. Chegada e traslado ao hotel.

DIA 4:  ZAQUINTOS 
Dia livre nessa ilha iônica esplendorosa, também 
conhecida como Zante. Admire as aldeias 
tradicionais, a fantástica gastronomia local, os 
bosques de pinheiros e oliveiras, os penhascos 
íngremes com precipícios de até 200 metros 
e as praias e cavernas azuis fenomenais, que 
combinam montanha e mar, num espetáculo único 
da natureza.
 

DIA 5: ZAQUINTOS - ATENAS - SANTORINI
No horário indicado, traslado para o aeroporto para 
embarque no voo com destino a Atenas, chegada e 
conexão ao voo para Santorini. Chegada e traslado 
para o hotel escolhido.

DIA 6: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni 
& Palea Kameni localizadas dentro da Caldera 
e banhe-se nas fontes quentes com suas águas 
verdes e amarelas. Admire as formosas vilas 
da ilha, com seu casario branco, suas ruas 
estreitas e seus cafés ao ar livre debruçados 
pelo penhasco e acessíveis pelo teleférico ou no 
lombo dos seus famosos burrinhos.

DIA 7: SANTORINI - MYCONOS
Traslado, no horário indicado, ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 8: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e 
restaurantes sofisticados.

DIA 9: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido em 
Atenas.

DIA 10: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.

ITINERÁRIO 

 
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.

DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.

DIA 3: ATENAS - ZAQUINTOS
No horário apropriado, traslado ao aeroporto 
para embarque no voo com destino a Zaquintos. 
Chegada e traslado ao hotel.

DIA 4:  ZAQUINTOS 
Dia livre nessa ilha iônica esplendorosa, também 
conhecida como Zante. Admire as aldeias 
tradicionais, a fantástica gastronomia local, os 
bosques de pinheiros e oliveiras, os penhascos 
íngremes com precipícios de até 200 metros 
e as praias e cavernas azuis fenomenais, que 
combinam montanha e mar, num espetáculo único 
da natureza.

DIA 5: ZAQUINTOS - CEFALÔNIA
No horário indicado, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Cefalônia. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 6: CEFALÔNIA
Há muito que se fazer nesse dia livre em 
Cefalônia, sem contar a natureza, rodeada pela 
água mais azul do mar Jônico – impressionante. 
São várias praias encantadoras, cavernas 
azuis e uma linda paisagem de montanha, com 
desfiladeiros e penhascos deslumbrantes.
 
DIA 7: CEFALÔNIA/CORFU
Traslado ao aeroporto, no horário indicado, para 
embarque no voo com destino a Corfu. Chegada e 
traslado ao hotel escolhido.

DIA 8: CORFU
Dia inteiro livre nessa ilha cheia de história, museus, 
praias, esportes aquáticos, ruínas e trilhas. O 
apelido do local é “Ilha de Esmeralda” e não é pra 
menos. Em toda a ilha o verde é exuberante, repleto 
de oliveiras e ciprestes. Se estiver procurando uma 
linda praia para se refrescar, não deixe de ir a 
Paleokastritsa.

DIA 9: CORFU - ATENAS
No horário indicado, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Atenas. Chegada 
e traslado ao hotel escolhido.

DIA 10: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.

13
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ConcertoO Programa Inclui
• 3 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Rodes
• 3 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Passeio de barco (dia completo) a Marmaris
  na Turquia em Inglês
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Bilhete aéreo Atenas/Rodes
• Bilhetes de ferry boat Rodes-Santorini-
  Myconos-Pireus
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)
• Taxas hoteleiras

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 4ª Feira, 6ª Feira
e Domingo a partir 19 de Abril até 15 de Outubro.

 ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos
outros míticos monumentos. Finalizada a
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde
livre na cidade. 

DIA 3: ATENAS - RODES
No horário indicado, traslado para o aeroporto para
embarque no voo com destino a Rodes. Chegada e 
traslado para o hotel escolhido.
 
DIA 4: RODES
Dia livre de lazer em Rodes, a linda ilha das Rosas.
Situada a sudoeste no Mediterrâneo, Rodes é um
lugar altamente indicado para o turismo, oferecendo
aos seus visitantes uma combinação de história,
praias maravilhosas e uma ampla e agitada vida 
noturna, além de ser um porto comercial. Você não
deve perder a oportunidade de visitar a Cidade
Antiga e o Castelo Medieval dos Cavaleiros.

DIA 5: RODES - MARMARIS - RODES 
Saida de manhã para um passeio de dia completo
a Marmaris, uma das maiores atrações turísticas 
na costa oeste da Turquia. Uma visita ao famoso
 bazar de Marmaris lhe conduzirá a colorida atmosfera
oriental, onde terá a oportunidade de, além de fazer
compras, experimentar a cozinha local e os
tradicionais doces turcos. (A saída será feita desde
um ponto de encontro especifico informado 
localmente).

DIA 6: RODES - SANTORINI
No horário indicado, traslado para o porto para
embarque no ferry boat com destino a Santorini
(viagem de aproximadamente 09 horas). Chegada 
e traslado para o hotel escolhido.
 
DIA 7: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia que
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea
Kameni localizadas dentro da Caldera e as fontes
quentes com as águas verdes e amarelas. Admire a
ilha desde o mar, com seu casario branco, suas ruas
estreitas e seus cafés ao ar livre e a beira do
precipício, acessíveis somente por carros,
teleféricos ou por mulas. 

DIA 8:  SANTORINI
Dia livre para conhecer essa ilha magnifica, suas
vilas pitorescas, com destaque a famosa Oia,
cenário de muitos filmes e do por do sol mais
aplaudido do mundo, e suas praias de cascalhos
pretos, cujo contraste com o azul do mar Egeu
produz uma visão singular e maravilhosa.

DIA 9: SANTORINI - MYCONOS
No horário indicado, traslado para o porto para
embarque no ferry boat com destino a Myconos.
Chegada e traslado para o hotel escolhido. 

DIA 10: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha
oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e
uma vida noturna incrível.

DIA 11: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado para o porto para
embarque no ferry boat com destino a Pireus.
Chegada e traslado para o hotel escolhido. 

DIA 12: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto
para embarque no seu vôo de partida.

SonataO Programa Inclui
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Myconos
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Heraklio
• 2 noites de hotel em Rodes
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini                         
• Bilhetes de ferry boat Pireus-Myconos-
  Santorini-Heraklio
• Bilhetes aéreos Heraklio/Rodes/Atenas
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)
• Taxas hoteleiras

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente 
a partir 15 de Abril até 15 de Outubro.

ITINERÁRIO
DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos
outros míticos monumentos. Finalizada a
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde
livre na cidade.

DIA 3: ATENAS-MYCONOS
No horário indicado, traslado para o porto para
embarque no ferry boat com destino a Myconos.
Chegada e traslado para o hotel escolhido. 

 
DIA 4: MYCONOS
Dias livres para desfrutar dos prazeres que esta ilha
oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e
uma vida noturna incrível.

DIA 5: MYCONOS - SANTORINI
No horário indicado, traslado para o porto para
embarque no ferry boat com destino a Santorini.
Chegada e traslado para o hotel escolhido.
 
DIA 6: SANTORINI
Dia livre nesta magnífica ilha. Desfrute de um
passeio de veleiro de meio dia que circula as
pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni
localizadas dentro da Caldera e as fontes quentes
com as águas verdes e amarelas. Admire a cidade
com seu casario branco, suas ruas estreitas e seus
cafés ao ar livre a beira do precipício acessível
somente por carros, teleféricos e por mulas. 

DIA 7: SANTORINI - HERAKLIO (CRETA)
No horário a ser indicado, traslado para o porto
para embarque no ferry boat com destino a
Heraklio (Creta). Chegada e traslado para o hotel
escolhido.

DIA 8: HERAKLIO
Dia livre nesta linda ilha, a maior de todas as ilhas
gregas. Dentro da cidade de Heraklio se encontra 
o famoso Palácio de Knossos, o centro da 
Civilização Minóica. Tesouros arqueológicos, 
ruínas magníficas, museus, esplêndidas praias 
e restaurantes fabulosos fazem Creta um local
completo para suas férias. 

DIA 9: HERAKLIO - RODES
No horário apropriado traslado para o aeroporto e
embarque para Rodes. Chegada e traslado para o
hotel escolhido.

DIA 10: RODES
Dia de lazer em Rodes, a linda ilha das Rosas.
Situada a sudoeste do Mediterrâneo, Rodes é um
lugar altamente indicado para o turismo,
oferecendo aos seus visitantes uma combinação
de história, praias maravilhosas e uma ampla e
agitada vida noturna, além de ser um porto de
comércio. Você não deve perder a oportunidade
para visitar a Antiga Cidade e o Castelo Medieval
dos Cavaleiros. 

DIA 11: RODES - ATENAS
No horário apropriado, traslado para o aeroporto
para embarque no seu vôo de volta a Atenas. Na
chegada, hospedagem no hotel “Sofitel Athens
Airport”, localizado na área do aeroporto. Resto do
dia livre. 
 
DIA 12: AEROPORTO
Após o café de manhã, apresentação no balcão da
companhia aérea para fazer o check in no
seu vôo de partida.
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Rapsódia
O Programa Inclui

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente a partir 07 de Abril até 15 de Outubro.

• 3 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Myconos
• 3 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Heraklio
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em  Santorini
• Bilhetes de ferry boat entre
  Pireus-Myconos-Santorini-Heraklio
• Bilhete aéreo Heraklio/Atenas
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Taxas hoteleiras

Harmonia
O Programa Inclui
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Naxos
• 2 noites de hotel em Paros
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat entre Pireus-Santorini- 
  Naxos-Paros-Pireus 
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme o itinerário (10)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Diariamente o ano todo.

ITINERÁRIO
DIA 1: ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada 
a panorâmica, visita a espetacular Acrópole. 
Tarde livre na cidade.

 

DIA 3: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat com destino a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado 
para o hotel escolhido.

DIA 4: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni 
& Palea Kameni localizadas dentro da Caldera 
e banhe-se nas fontes quentes com suas águas 
verdes e amarelas. Admire as formosas vilas 
da ilha, com seu casario branco, suas ruas 
estreitas e seus cafés ao ar livre debruçados pelo 
penhasco e acessíveis pelo teleférico ou no lombo 
de um dos seus famosos burrinhos.

DIA 5: SANTORINI - NAXOS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Naxos. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 6: NAXOS
Dia livre para conhecer essa ilha que tem inúmeras 
escavações arqueológicas interessantes, praias 
lindíssimas e um turismo cultural que a faz uma
das ilhas mais importantes da Grécia. 

DIA 7: NAXOS - PAROS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Paros. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

DIA 8: PAROS
Dia livre para desfrutar das belezas da ilha, ir à 
praia e visitar algumas das igrejas típicas, cuja 
maior característica é a cor branca.

DIA 9: PAROS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para
embarque no ferry boat com destino a Pireus.  
Chegada e traslado para o hotel escolhido 
em Atenas. 
DIA 10: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu vôo de partida.

ITINERÁRIO

DIA 1: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre.
 
DIA 2: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neo-
clássico Ateniense: Parlamento, Universidade, 
Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion,
Templo de Zeus, Arco de Adriano, Estádio 
Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
 
DIA 3: ATENAS - MYCONOS
No horário indicado, traslado para o porto 
para embarque no ferry boat com destino a 
Myconos. Chegada e traslado para o hotel 
escolhido.

DIAS 4 & 5: MYCONOS
Dias livres para desfrutar dos prazeres que 
esta ilha oferece. Praias maravilhosas, muito 
sol, lojas internacionais, bares e restaurantes 
sofisticados e uma vida noturna incrível.

DIA 6: MYCONOS - SANTORINI
No horário indicado, traslado para o porto 
para embarque no ferry boat com destino a 
Santorini. Chegada e traslado para o hotel 
escolhido.

DIAS 7 & 8: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula aspequenas ilhas de Nea Kameni 
& Palea Kameni localizadas dentro da Caldera 
e as fontes quentes com as águas verdes e 
amarelas. Admire a cidade com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar 
livre a beira do precipício acessível somente 
por carros, teleféricos e por mulas. 

DIA 9: SANTORINI - HERAKLIO (Creta)
No horário indicado, traslado para o porto 
para embarque no ferry boat com destino a 
Heraklio (Creta). Chegada e traslado para o 
hotel escolhido.

DIA 10: HERAKLIO
Dia livre para explorar esta linda ilha, a maior 
de todas as ilhas gregas. Heraklio, Ágios 
Nikolaos, Chania, Elounda, Rethymno e o 
Desfiladeiro de Samaria são algumas das 
atrações de Creta. Tesouros arqueológicos, 
ruínas magníficas, museus, esplendidas 
praias e restaurantes fabulosos fazem Creta 
um local completo para suas férias.

DIA 11: HERAKLIO - ATENAS
No horário apropriado, traslado para o 
aeroporto para embarque no vôo de retorno 
para Atenas. Na chegada, hospedagem 
no hotel “Sofitel Athens Airport”, localizado 
na área do aeroporto. Resto do dia livre. 
DIA 12: AEROPORTO
Após o café da manhã, apresentação no 
balcão da companhia aérea para embarque 
no seu vôo de partida.



1918

O Melhor do Oriente
O Programa Inclui
• 4 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Dia inteiro de excursão a Argólida com almoço
• Circuito de 7 noites a Israel e Jordania
• Ingressos nas excursões mencionadas 
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: 
Cada Domingo o ano todo.

 

 *Bilhete aéreo Atenas / Tel-Aviv não incluído.

ITINERÁRIO 

DOMINGO: ATENAS
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre.
 
2ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos
outros míticos monumentos. Finalizada a
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde
livre na cidade.
 
3ª FEIRA: ATENAS - ARGÓLIDA
Passando pelos pitorescos caminhos da costa 
do golfo Sarônico, chegaremos ao Canal de 
Corinto (parada). Em seguida, partiremos em 
direção a Micenas, onde visitaremos o “Portão 
dos Leões”, a Tumba de Agamêmnon e o 
Palácio. Após o almoço, visitaremos Epidauro e 
seu teatro, o qual é famoso pela sua acústica 
excepcional. Regresso a Atenas ao anoitecer. 

4ª FEIRA: ATENAS 
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de 
Atenas para compras, atividades pessoais 
ou um passeio opcional. 
 
5ª FEIRA: ATENAS - TEL AVIV - JERUSALÉM
No horário apropriado, traslado ao aeroporto 
para embarque no seu voo até Tel Aviv (voo não 
incluso). Chegada, assistência no aeroporto de 
Ben Gurion e traslado ao hotel em Jerusalém. 

6ª FEIRA: JERUSALÉM
Café da manha e partida ao Monte das Oliveiras para 
uma vista panorâmica da cidade, com continuação ao 
Jardim do Getsêmani para ver a Basílica da Agonia. 
Visita ao Museu de Israel, onde se encontram o 
Santuário do Livro e a maquete de Jerusalém na 
época de Jesus. Em seguida, visita ao Museu do 
Holocausto. De tarde, saída a Belém para visitar 
a Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerônimo 
e Igreja de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém. 

SÁBADO: JERUSALÉM 
Café da manha e saída ao Monte Sião para visitar 
o Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da 
Dormição. Continuação para a cidade velha, fazendo 
o passeio das 14 estações da Via Dolorosa, que 
inclui a Igreja da Flagelação, Capela da Condenação, 
o Calvário e Santo Sepulcro.  Sequencia ao bairro 
judeu e ao Cardo Romano até o Museu da Cidadela 
de Davi. Logo após, continuação à cidade nova para 
uma visita panorâmica dos principais pontos de 
interesse: o Knesset (Parlamento), a residência do 
presidente, o Teatro Municipal. Finalizando com um 
passeio a Ein Karem para visitar o local de nascimento 
de João Batista e visita ao Muro das Lamentações.
DOMINGO: JERUSALÉM
Café da manha e dia livre em Jerusalém, com 
possibilidade de um passeio opcional para Massada 
e Mar Morto.
2ª FEIRA: AMMAN
Café da manha e partida para a Ponte Sheikh 
Hussein, fronteira Israel/Jordânia e, após as 
formalidades de imigração, continuação para uma 
visita a Jerash, uma das cidades da Decápolis. 
Jerash está localizada ao norte de Amman, cerca 
de 45 Km (uma hora de carro). Durante o passeio, 
visita-se o Arco de Triunfo, a Praça oval, o cardo, 
a colunata, o templo de Afrodite e o teatro romano, 
com sua acústica maravilhosa. Terminando as visitas, 
continuação a Amman.
3ª FEIRA: PETRA
Café da manha e saída para a vista panorâmica da 
cidade de Amman. Logo após, sequencia a Madaba, 
para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde 
se encontra o primeiro mapa em mosaico da Terra 
Santa. Continuação ao Monte Nebo para admirar a 
vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto 
desde a montanha. Este lugar é importante porque foi 
o último local visitado por Moisés e de onde o profeta 
viu a terra prometida, a qual nunca chegaria. Na parte 
da tarde, chegada a Petra. Alojamento.
4ª FEIRA: PETRA - AMMAN
Café da manha e visita de dia inteiro da cidade rosa, 
a capital dos Nabateus. Durante o passeio, visita aos 
monumentos mais importantes e representativos 
esculpidos na rocha: O Tesouro, famoso e conhecido 
internacionalmente por um dos filmes do Indiana 
Jones, os Túmulos de cores, os Túmulos Reais, 
o Mosteiro. Petra é um daqueles lugares no 
mundo que se deve visitar pelo menos uma vez na
vida. De tarde, retorno para Amman.
5ª FEIRA: AMMAN - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Amman para embarque no seu voo de partida.

Grécia eCroácia
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita de cidade de Atenas com   
  ingresso de Acropolis incluído 
• Bilhetes de ferry boat entre:
  Pireus-Santorini-Myconos-Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Circuito de 7noites à Croácia e Bósnia Herzegovina  
   com pensão completa em hoteis 3*e 4* (ingressos
   não incluídos)  
• Todos os traslados conforme o itinerário (10) 
• Café de manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

15 DIAS / 14 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada Domingo a partir 28 de Maio até 17 de Setembro.

O Programa Inclui

*Bilhete aéreo Atenas-Zagreb não incluído.

ITINERÁRIO 

DOMINGO: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto do 
dia livre.

2ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

3ª FEIRA: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado para 
o hotel escolhido.

4ª FEIRA: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia que 
circula as pequenas ilhas de Nea Kameni  & Palea 
Kameni localizadas dentro da Caldera e banhe-se nas 
fontes quentes com suas águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar livre 
debruçados pelo penhasco e acessíveis pelo teleférico 
ou no lombo dos seus famosos burrinhos. 

5ª FEIRA: SANTORINI - MYCONOS
Traslado, no horário indicado, ao porto para embarque no 
ferry boat com destino a Myconos. Chegada e traslado 
para o hotel escolhido

6ª FEIRA: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha oferece. 
Praias, muito sol, lojas, bares e restaurantes sofisticados. 
 
SÁBADO: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para embarque no 
ferry boat com destino a Pireus. Chegada e traslado para 
o hotel escolhido em Atenas.

DOMINGO: ATENAS - ZAGREB
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu voo até Zagreb (voo não incluso). 
Chegada, assistência no aeroporto de Franjo Tudman e 
traslado ao hotel em Zagreb. 
 
2ª FEIRA: ZAGREB -   KARLOVAC - PLITVICE
De manhã, passeio panorâmico da capital da República da 
Croácia, Zagreb. Ela se desenvolveu a partir de 2 cidades 
gêmeas: Gradec (que foi fortificada contra ataques no século 
XIII, persistindo algumas de suas muralhas medievais e 
arcos de passagem) e Kaptol (com destaque aos capitólios 
da catedral, decorados com intricados filigranas, e ao 
palácio episcopal). Logo após, saída a cidade de Karlovac, 
que é um centro urbano rodeado por 4 rios diferentes. 
Continuaremos, então, ao deslumbrante Parque Nacional 
dos Lagos de Plitvice, declarado Patrimônio Natural da 
UNESCO. Chegada e início da visita, onde poderemos 
admirar a beleza tranquila dos lagos e cachoeiras, num 
espetáculo inesquecível. Após, acomodação no hotel. 

3ª FEIRA: PLITVICE - ZADAR - TROGIR - SPLIT
Pela manhã, saída a costa do Adriático em direção a 
Zadar. Chegada e passeio panorâmico da cidade de Zadar, 
situada em um promontório com vista para o mar Adriático.  
Apreciaremos a igreja de San Donato, o Fórum Romano e 
o curioso "Piano do Mar". Continuaremos a viagem para 
Trogir, com uma breve parada para fazer um passeio por esta 
cidade medieval, jóia da costa da Dalmácia. Continuação 
da viagem a Split, cidade incluída na lista do Património 
Mundial da UNESCO. Chegada e acomodação no hotel.
 
4ª FEIRA: SPLIT - MEDJUGORJE - MOSTAR
De manhã, passeio panorâmico a pé em Split, cujo 
centro antigo tem um charme estonteante, em que se 
destacam o famoso Palácio de Diocleciano, o Templo 
de Júpiter, o Peristyle e a Catedral. Continuaremos 
através das cidades costeiras de Brela e Makarska, 
em direção ao país vizinho Bósnia-Herzegovina, para 
chegar à cidade de Medjugorje, importante centro de 
peregrinação desde 1981, quando uma imagem da 
Virgem Maria apareceu em um monte. Tempo livre para 
visitar seu centro e a Igreja da Virgem Maria. Logo após, 
sequencia a Mostar. Chegada e acomodação no hotel.
 
5ª FEIRA: MOSTAR - STON - DUBROVNIK
De manhã, Inicio do passeio panorâmico dessa cidade 
que, durante o Império Otomano, foi um importante centro 
comercial. Veremos o antigo Bazar, a mesquita e sua 
famosa ponte de pedra, reconstruídos com a ajuda da 
OTAN. Em seguida, viagem de volta a Croácia até Ston, 
cidade medieval com uma destacável muralha, onde 
teremos tempo livre. Na parte da tarde, continuaremos 
a cidade mais bonita do pais, a chamada de "Pérola do 
Adriático": Dubrovnik. Chegada e acomodação no hotel.

6ª FEIRA: DUBROVNIK
Pela manhã, passeio panorâmico a pé pela cidade antiga 
de Dubrovnik, que é apenas para pedestres. Visitaremos 
os seguintes monumentos, entre suas muitas atrações: 
a Fonte de Onofrio, os Mosteiros dos franciscanos 
e dominicanos, os Palácios de Sponza e Rector, e a 
Catedral. Tempo livre. (Regresso ao hotel por conta). 
 
SÁBADO: DUBROVNIK
Dia livre nesta cidade maravilhosa. Possibilidade de 
fazer uma excursão opcional, tais como: Korcula, 
Montenegro, Folclore em Cilipe, Ilhas Elaphite, etc. 
(Por favor, consulte detalhes com seu guia local)
 
DOMINGO: DUBROVNIK - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto
para embarque no seu voo de saída. 
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Excursões Regulares em Espanhol
Ingressos Incluídos

VISITA DA CIDADE
Verão: Diário
Inverno: Terça-feira e Sexta-feira
Visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniense: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, Estádio 
Panatenáico e outros muitos míticos monumentos. Fina.
lizada a panorâmica, visita a espetacular Acrópole.

ATENAS DE NOITE
Verão: Terça-feira, Quinta-feira e Sábado
Inverno: Sábado
Saída do centro de Atenas para um passeio panorâmico pelos três 
portos naturais da cidade. O porto central de Pireus, o primeiro porto 
de Grécia e o quarto do Mediterrâneo; Pasalimani, onde o antigo porto 
de Zea constituiu a principal base naval de Atenas no século V a.C. 
e agora é o porto dos iates; e Mikrolimano (pequeno porto), famoso 
por seus excelentes restaurantes de peixe, com varandas ao ar livre 
e junto ao mar. No restaurante teremos o jantar típico e o espetáculo 
folclórico, tendo a oportunidade de experimentar o “OUZO”, o aperitivo 
típico grego. Durante o jantar, poderemos desfrutar de danças gregas 
de todas as regiões de Grécia e música grega de todos os tempos.
CABO SUNION
Verão: Segunda-feira e Sexta-feira
Inverno: Quarta-feira
Saída à tarde, passando pela avenida da costa de Atenas e pelas 
praias de Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza, para chegar ao extremo 
da Attica, o Cabo Sunion. Lá encontram-se as colunas brancas de 
mármore do famoso Templo de Poseidon. Este lugar é um paraíso 
para os fotógrafos. Não esqueça sua máquina fotográfica! Regresso 
a Atenas, ao anoitecer. 

DELFOS O DIA INTEIRO
Verão: Segunda-feira, Quarta-feira e Sexta-feira
Inverno: Sexta-feira
Excursão de um dia inteiro passando pelas cidades de Tebas, Livadia 
e Arahova, famosa pelos seus tapetes coloridos. Chegada a Delfos, 
o centro da antiguidade. Visita ao museu local com a sua famosa 
estátua “A Auriga de Bronze” e ao sítio arqueológico. Almoço no 
vilarejo de Delfos. Regresso a Atenas ao anoitecer (A).

ARGÓLIDA O DIA INTEIRO
Verão: Terça-feira, Quinta-feira, Sábado
Inverno: Quinta-feira
Passando pelos pitorescos caminhos da costa do golfo Sarônico, 
chegaremos em Corinto (parada). Em seguida, partiremos com 
direção a Micenas onde visitaremos o “Portão dos Leões”, a Tumba 
de Agamêmnon e o Palácio. Saída a Nafplio, atravessando a região 
de Argólida. Após o almoço, visitaremos Epidauro e seu teatro, o 
qual é famoso pela sua acústica excepcional. Regresso a Atenas ao 
anoitecer (A).
 
CIRCUITO DE 2 DIAS: DELFOS E METEORA 
Verão: Cada sexta feira e Segunda-feira também
Inverno: Cada sexta feira
DIA 1: ATENAS-DELFOS-KALAMBAKA
Início da excursão de dois dias seguindo em direção a Delfos, 
cidade conhecida como o centro do mundo, para visitar o museu 
local onde poderemos apreciar a estátua mais conhecida “A Auriga 
de Bronze”. Visita ao sítio arqueológico de Delfos e pela tarde, 
saída em direção a Kalambaka. Jantar e pernoite. (J)
DIA 2: METEORA-ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora com seus centenários mosteiros repletos de 
incalculáveis tesouros históricos. O cenário e único, como se os mosteiros
estivessem suspensos entre o céu e a terra, no topo de enormes 
rochas de granito. Retorno a Atenas passando por Termopilas, onde 
se encontra a estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao seu 
hotel em Atenas ao entardecer. (C, J)

CIRCUITO CLÁSSICO DE 3 DIAS
Verão: Cada Quarta-feira e Sábado também
Inverno: Cada Quarta-feira
DIA 1: ATENAS-OLÍMPIA
Início do circuito clássico de três dias pelo Peloponeso. Parada 
no Canal de Corinto e em seguida visita ao famoso teatro de 
Epidauro (conhecido mundialmente pela sua acústica) e ao museu 
de Asclépio (pai da medicina). Passando pela cidade de Nafplio, 
chegaremos a Micenas onde poderemos conhecer a Acrópole pré-
histórica, com a. porta dos Leões e o túmulo de Agamêmnon. À 
tarde, atravessando o Peloponeso central chegaremos a Olímpia. 
Jantar e hospedagem. (J)

DIA 2: OLÍMPIA-DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do antigo estádio 
Olímpico, onde se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos. Visita 
ao museu de Olímpia. À tarde passando pela nova ponte pingente, a 
maior do mundo, chegaremos a Delfos. Jantar e  hospedagem.(C, J)

DIA 3: DELFOS-ATENAS
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo, visitaremos 
o museu local com a sua famosa estátua “A Auriga de Bronze” e 
o sítio arqueológico. Saída em direção a Atenas, passando pela 
aldeia de Arachova e pelas aforas de Levadia e Tebas. Regresso 
ao seu hotel em Atenas ao entardecer. (C)
CIRCUITO CLÁSSICO DE 4 DIAS COM METEORA
Verão: Cada Quarta-feira e Sábado também
Inverno: Cada Quarta-feira

DIA 1: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de quatro dias pelo Peloponeso. Parada 
no Canal de Corinto e em seguida visita ao famoso teatro de 
Epidauro (conhecido mundialmente pela sua acústica) e ao museu 
de Asclépio (pai da medicina). Passando pela cidade de Nafplio, 
chegaremos a Micenas onde poderemos conhecer a Acrópole 
préhistórica, com a porta dos Leões e o túmulo de Agamêmnon. À 
tarde, atravessando o Peloponeso central chegaremos a Olímpia. 
Jantar e hospedagem. (J)

DIA 2: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do antigo estádio 
Olímpico, onde se realizaram os primeiros Jogos Olímpicos. 
Visita ao museu de Olímpia. À tarde passando pela nova ponte 
pingente, a maior do mundo, chegaremos a Delfos. Jantar e 
hospedagem. (C, J)
DIA 3: DELFOS-METEORA
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo, visitaremos 
o museu local com a sua famosa estátua “A Auriga de Bronze” 
e o sítio arqueológico. Saída em direção a Kalambaka. Jantar e 
hospedagem. (C, J)

DIA 3: DELFOS-METEORA
Pela manhã, visita a Meteora, onde se combina a beleza natural da 
região com os eternos monastérios situados sobre as rochas. Saída 
em direção a Atenas, passando por Termopilas, onde se encontra 
a estátua do Rei Espartano Leônidas. Regresso ao seu hotel em 
Atenas ao entardecer. (C)

CRUZEIRO DE DIA INTEIRO PELAS ILHAS:  HYDRA, PÓROS E EGINA 
Diariamente o ano inteiro
Saída de manhã e traslado ao porto de Pireus para embarcar 
no cruzeiro. Chegada na primeira ilha: Hydra. É uma ilha 
encantadora e também e o refúgio de muitos artistas. Tempo 
livre para passear pelas ruas estreitas, enfeitadas com suas 
casinhas brancas ou fazer compras. Partimos para a segunda 
ilha, que é Póros. É o pequeno paraíso da arquitetura neoclássica. 
Podem-se visitar as ruínas do Templo de Poseidon e o Mosteiro 
da Virgem Maria. Saída para Egina. Em Egina, o visitante pode 
participar na excursão opcional ao Templo de Afea ou passear 
na ilha e provar os deliciosos pistaches que são a especialidade 
desta ilha. Regresso ao porto de Pireus e traslado ao hotel (A). 
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Hera

Leto

• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 4 noites pelas Ilhas Gregas e
  Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica)
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
•Todos os traslados conforme o itinerário (3)
•Café da manhã diariamente
•Taxas hoteleiras

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 6ª feira 
a partir de 10 de Março até 20 de Outubro.

• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas Ilhas Gregas e Turquia 
  com pensão completa (baseado em camarote 
  interno na categoria mais econômica)
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme o itinerário (3) 
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

O Programa Inclui

7 DIAS / 6 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 3ª feira 
a partir de 07 de Março até 24 de Outubro.

 
 
 
 

ITINERÁRIO
3ª FEIRA: ATENAS
Chegada e traslado ao hotel escolhido. Resto do dia 
livre.
 
4ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estadio Panatenaico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade
 
5ª FEIRA: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um passeio 
opcional.

6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna.

 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio opcional a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, cuja excursão incluída 
visita a gruta de São Joao Evangelista, onde ele viveu 
e escreveu o livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada. 
DOMINGO: HERAKLIO(CRETA) - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. 
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha de 
Santorini, onde a excursão incluída irá até a vila de 
Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens dos 
cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis. 
2ª FEIRA: PIREUS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus muito cedo pela manhã (ao 
redor das 06:00hr). Café da manhã a bordo e imediato 
traslado ao aeroporto.  
Necessariamente o voo de partida deverá ser depois 
das 10:30hr da manhã.
 

ITINERÁRIO
 
6ª FEIRA: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado ao hotel
escolhido. Resto do dia livre.

 
SÁBADO:  ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

DOMINGO: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um passeio 
opcional.

2ª FEIRA:  ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna.

3ª FEIRA:  KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio opcional a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, onde se tem a opção de 
aproveitar o tempo livre na pequena praia de Scala ou 
de participar do passeio opcional a gruta de São João 
Evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse, da 
Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul 
da Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua 
antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo, 
sua bela baía de São Paulo. E, no centro da 
Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico. 

5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. 
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha 
de Santorini, onde a excursão incluída irá até a vila 
de Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens 
dos cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

6ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus muito cedo pela manhã (ao 
redor das 06:00hr). Café da manhã a bordo e imediato 
traslado ao aeroporto. 

O Programa Inclui

PACOTES  COM CRUZEIRO 
EM DÓLARES

25 HERA / ATENAS-CRUZEIRO DE 3 NOITES

25 LETO / ATENAS-CRUZEIRO DE 4 NOITES

26 VÊNUS / ATENAS-MYCONOS-CRUZEIRO DE 4 NOITES

27 ARCO - ÍRIS / ATENAS-MYCONOS-CRUZEIRO DE 3 NOITES

28 GRÉCIA CLÁSSICA / ATENAS-CIRCUITO CLÁSSICO DE 4DIAS-CRUZEIRO DE 4 NOITES

29 MINI GRÉCIA CLÁSSICA / CRUZEIRO DE 3 NOITES-ATENAS-CIRCUITO CLÁSSICO DE 3DIAS

32 LAIS / ATENAS-CRUZEIRO DE 4 NOITES-CIRCUITO DE 2 DIAS DELFOS-METEORA

33 ANDRÔMEDA / ATENAS-CRUZEIRO DE 4 NOITES-SANTORINI

34 ORION / ATENAS-MYCONOS-CRUZEIRO DE 3 NOITES-SANTORINI

35 CONSTELAÇÃO / ATENAS-MYCONOS-CRUZEIRO DE 4 NOITES-SANTORINI

36 ULISSES / ATENAS-CRUZEIRO DE 6 NOITES-SANTORINI

37 PENELOPE / ATENAS-CRUZEIRO DE 6 NOITES-MYCONOS

38 DANAE / ATENAS-CRUZEIRO DE 6 NOITES

40 NEFERTITI / ATENAS-CAIRO-CRUZEIRO DE 4 NOITES PELO NILO-CRUZEIRO DE 4 NOITES

41 INESQUECÍVEL GRÉCIA E TERRA SANTA / ATENAS-CRUZEIRO DE 3 NOITES-CIRCUITO DE 8 DIAS A ISRAEL

42 CELESTYAL CRUISES
45 INFORMAÇÃO & CONDIÇÕES GERAIS

Necessariamente o voo de partida deverá ser
depois das 10:30hr da manhã.
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Vênus           
    

O Programa Inclui
• 2 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Trajeto Pireus-Myconos a bordo de cruzeiro
  (sem camarote)
• Cruzeiro de 4 noites pelas Ilhas Gregas e 
  Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica) 
  com embarque por Myconos 
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme com o itinerário (5)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

ITINERÁRIO 

 
4ª FEIRA: ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto 
do dia livre.
 
5ª FEIRA: ATENAS   
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.

 
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
No horário indicado, traslado para o porto de Pireus 
para embarque no navio que o levará a ilha de 
Myconos. Desembarque em Myconos e traslado 
para o hotel selecionado. Resto do dia livre.

SÁBADO & DOMINGO: MYCONOS
Dias livres nesta ilha famosa por suas praias, lojas e 
restaurantes e por sua incrível e agitada vida noturna.

2ª FEIRA: MYCONOS
Manhã livre e, à tarde, traslado ao porto para 
embarcar no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. 
O ponto alto deste local é o passeio opcional a 
Éfeso, antiga cidade de Artemisa. No horário do 
almoço, o navio segue para a ilha de Patmos, onde 
se aproveita o tempo livre na pequena praia de 
Scala ou se participa do passeio opcional a gruta 
de São João Evangelista, que escreveu o livro do 
Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

 
 
 
 

 
 
 

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul 
da Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua 
antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo, 
sua bela baía de São Paulo. E, no centro da 
Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.

5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço, o navio parte para 
a fantástica ilha de Santorini, onde a excursão 
incluída irá até a vila de Oia, a joia da ilha, local 
das belíssimas paisagens dos cartões postais e das 
igrejas de cúpulas azuis.

6ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus cedo pela manhã (ao redor 
das 06:00hr). Café da manhã a bordo e imediato 
traslado ao aeroporto.  

Necessariamente o voo de partida deverá ser 
depois das 10:30hr da manhã.

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 4ª feira a partir de 8 de Março até 18 de Outubro.

Arco    Íris  

• 2 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhete de ferry boat Pireus-Myconos em classe 
  econômica
• Cruzeiro de 3 noites pelas Ilhas Gregas e  
  Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica)   
  com embarque por Myconos
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme com o itinerário (5)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras 

O Programa Inclui

ITINERÁRIO 

2ª FEIRA: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto 
do dia livre. 

3ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.  

4ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Cedo pela manhã, traslado para o porto para 
embarque no ferry boat que o levará a Myconos. 
Desembarque e traslado para o hotel selecionado. 
Resto do dia livre.

5ª FEIRA: MYCONOS 
Dia livre nesta ilha que e famosa por suas praias, lojas, 
restaurantes e por sua incrível e agitada vida noturna.

6ª FEIRA: MYCONOS 
Manhã livre. De tarde, traslado para o porto para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. 

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O 
ponto alto deste local é o passeio opcional a Éfeso, 
antiga cidade de Artemisa. No horário do almoço, o 
navio segue para a ilha de Patmos, cuja excursão 
incluída visita a gruta de São Joao Evangelista, 
onde ele viveu e escreveu o livro do Apocalipse da 
Bíblia Sagrada.

DOMINGO: HERAKLIO(CRETA) - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço, o navio parte para 
a fantástica ilha de Santorini, onde a excursão 
incluída irá até a vila de Oia, a joia da ilha, local
das belíssimas paisagens dos cartões postais e 
das igrejas de cúpulas azuis.

2ª FEIRA: ATENAS-AEROPORTO
O navio volta a Pireus cedo pela manhã (ao redor 
das 06:00hr). Café da manhã a bordo e imediato 
traslado ao aeroporto.  

Necessariamente o voo de partida deverá ser 
depois das 10:30hr da manhã.
 

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 2ª feira a partir de 06 de Março até 23 de Outubro.-
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• 3 noites de hotel em Atenas
• Circuito Clássico de 4 dias com meia pensão
  em hotéis de 3* ou 4*
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 4 noites pelas ilhas Gregas & 
  Turquia com pensão completa (baseado na   
  mínima categoria interna) 
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (3)
• Taxas hoteleiras

O Programa Inclui

Grécia Clássica
11 DIAS / 10 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 3ª feira a 
partir de 07 de Março até 17 de Outubro.

ITINERÁRIO 
3ª FEIRA: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel
escolhido. Resto do dia livre.
 
4ª FEIRA: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de quatro dias pelo 
Peloponeso. Parada no Canal de Corinto e em 
seguida visita ao famoso teatro de Epidauro 
(conhecido mundialmente pela sua acústica) 
e ao museu de Asclépio. Passando rente a 
cidade de Nafplio, chegaremos a Micenas 
onde poderemos conhecer a Acrópole pré-
histórica, com a porta dos Leões e o túmulo 
de Agamêmnon. À tarde, atravessando o 
Peloponeso central chegaremos a Olímpia. 
Jantar e hospedagem.
 
5ª FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do 
antigo estádio Olímpico, onde se realizaram 
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu 
de Olímpia. À tarde passando pela nova ponte 
pingente, a maior do mundo, chegaremos a Delfos.
Jantar e hospedagem. 
 
6ª FEIRA: DELFOS - METEORA
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do 
mundo, visitaremos o museu local com a sua 
famosa estátua “A Auriga de Bronze” e o sítio 
arqueológico. Saída em direção a Kalambaka. 
Jantar e hospedagem.

SÁBADO: METEORA - ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora, onde se combina a 
beleza natural da região com os eternos monastérios 
situados sobre as rochas. Saída em direção a 
Atenas, passando rente a Termopilas, onde se 
encontra a estátua do Rei Espartano Leônidas. 
Regresso ao seu hotel em Atenas ao entardecer. 

DOMINGO: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 
 
2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas 
lojas internacionais e sua incrível vida noturna. 

 
3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. 
O ponto alto deste local é o passeio opcional a 
Éfeso, antiga cidade de Artemisa. No horário do 
almoço, o navio segue para a ilha de Patmos, 
onde se aproveita o tempo livre na pequena 
praia de Scala ou se participa do passeio 
opcional a gruta de São João Evangelista, que 
escreveu o livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada. 
4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul da 
Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua antiga 
Acrópole no alto da montanha e, abaixo, a bela baía 
de São Paulo. E, no centro da Rodes Medieval, 
visitará a Cidadela dos Cavaleiros Cruzados da 
Ordem de São João, que, naquela época, deixaram 
para trás seus domínios para combater o Sultão 
Suleyman, o Magnífico. 

5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto do 
Minotauro. Após o almoço, o navio parte para 
a fantástica ilha de Santorini, onde a excursão 
incluída irá até a vila de Oia, a joia da ilha, local 
das belíssimas paisagens dos cartões postais e das 
igrejas de cúpulas azuis.

 
6ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus cedo pela manhã (ao redor 
das 06:00hr). Café da manhã a bordo e imediato 
traslado ao aeroporto.

Necessariamente o voo de partida deverá ser 
depois das 10:30hr da manhã.

Mini Grécia Clássica
O Programa Inclui

• 4 noites de hotel em Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas ilhas Gregas & 
  Turquia com pensão completa (baseado na 
  mínima categoria interna)
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Circuito Clássico de 3 dias com meia 
  pensão em hotéis de 3* ou 4*
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Taxas hoteleiras 

ITINERÁRIO
 
 
5ª FEIRA: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel
escolhido. Resto do dia livre.
 
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna.
 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O 
ponto alto deste local é o passeio opcional a Éfeso, 
antiga cidade de Artemisa. No horário do almoço, o 
navio segue para a ilha de Patmos, cuja excursão 
incluída visita a gruta de São Joao Evangelista, 
onde ele viveu e escreveu o livro do Apocalipse da 
Bíblia Sagrada.

DOMINGO: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço, o navio parte 
para a fantástica ilha de Santorini, onde a 
excursão incluída irá até a vila de Oia, a joia 
da ilha, local das belíssimas paisagens dos 
cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

2ª FEIRA: ATENAS
Café da manhã a bordo, desembarque e traslado 
imediato ao centro de Atenas para o inicio da visita 
panorâmica do núcleo Neoclássico Ateniense: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia 
Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Arco de 
Adriano, Estádio Panatenaico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

 
3ª FEIRA: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um passeio 
opcional.
 

 

4ª FEIRA: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de três dias pelo 
Peloponeso. Parada no Canal de Corinto e em seguida, 
visita ao famoso teatro de Epidauro (conhecido 
mundialmente pela sua acústica) e ao museu de 
Asclépio (pai da medicina). Passando rente a 
cidade de Náfplio, chegaremos a Micenas onde 
poderemos conhecer a Acrópole pré-histórica, 
com a porta dos Leões e o túmulo de Agamêmnon. 
À tarde, atravessando o Peloponeso central, 
chegaremos a Olímpia. Jantar e hospedagem.

5ª FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do 
antigo estádio Olímpico, onde se realizaram 
os primeiros Jogos Olímpicos. Visita ao museu 
de Olímpia. À tarde passando pela nova ponte 
pingente, a maior do mundo, chegaremos a Delfos. 
Jantar e hospedagem. 

6ª FEIRA: DELFOS - ATENAS
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do 
mundo, visitaremos o museu local com a sua 
famosa estátua “A Auriga de Bronze” e o sítio 
arqueológico. Retorno em direção a Atenas, 
passando pela aldeia de Arachova. Regresso ao 
seu hotel em Atenas ao entardecer. 

SÁBADO: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no seu voo de saída.

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 5ª feira a partir de 09 de Março até 26 de Outubro.
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Lais

• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 4 noites pelas Ilhas Gregas e  
  Turquia com pensão completa (baseado em  
  camarote interno na categoria mais econômica)
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Circuito de 2 dias a Delfos e Meteora com meia 
  pensão em hotéis de 3* ou 4*
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras 

9 DIAS / 8 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada Sábado 
a partir de 11 de Março até 21 de Outubro.

O Programa Inclui

Andrômeda
O Programa Inclui

 • 2 noites de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Santorini
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas Ilhas Gregas   
  e Turquia com pensão completa (baseado em  
  camarote interno na categoria mais econômica)  
  com desembarque em Santorini
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Trajeto Santorini-Pireus a bordo de cruzeiro com  
  pernoite e jantar no navio (em camarote interno)
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme o itinerário (5)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada Sábado a partir de 11 de Março até 21 de Outubro.

ITINERÁRIO 
 
SÁBADO: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel
escolhido. Resto do dia livre.
 
DOMINGO: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 
 
2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala será 
Myconos, com tempo livre para passear por suas ruas 
brancas estreitas, apreciando suas lojas internacionais 
e sua incrível vida noturna.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. 
O ponto alto deste local é o passeio opcional a 
Éfeso, antiga cidade de Artemisa. No horário do 
almoço, o navio segue para a ilha de Patmos, 
onde se aproveita o tempo livre na pequena praia 
de Scala ou se participa do passeio opcional a 
gruta de São João Evangelista, que escreveu
o livro do Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul 
da Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua 
antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo, 
sua bela baía de São Paulo. E, no centro da 
Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.

5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço, o navio parte para 
a fantástica ilha de Santorini, onde a excursão 
incluída irá até a vila de Oia, a joia da ilha, local 
das belíssimas paisagens dos cartões postais e das 
igrejas de cúpulas azuis.

6ª FEIRA: ATENAS - DELFOS 
O navio volta a Pireus muito cedo pela manhã. Café 
da manhã a bordo e imediato traslado ao centro para 
inicio do circuito de 2 dias. Seguindo em direção a 
Delfos, cidade conhecida como o centro do mundo 
antigo, para visitar seu museu local e apreciar a estátua 
mais conhecida: "A Auriga de Bronze". Visita também 
ao sítio arqueológico e, pela tarde, saída em direção 
a Kalambaka. Jantar e pernoite.

SÁBADO: METEORA - ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora, com seus mosteiros 
centenários repletos de tesouros históricos 
incalculáveis. O cenário é único, como se os mosteiros 
estivessem suspensos entre o céu e a terra, no topo 
de enormes rochas de granito. Retorno a Atenas 
passando rente a Termopilas, onde se encontra a 
estátua do Rei Espartano, Leônidas. Regresso ao 
seu hotel em Atenas ao entardecer.

DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO 
No horário apropriado, traslado para o aeroporto para
embarque no seu vôo de partida. 

ITINERÁRIO 

SÁBADO:ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. 
Resto do dia livre.
 
DOMINGO: ATENAS
Café da manha e saída para visita 
panorâmica do centro Neoclássico Ateniense: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico 
e muitos outros míticos monumentos. 
Finalizada a panorâmica, visita a espetacular 
Acrópole. Tarde livre na cidade.

2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus 
para embarque no navio que fará o cruzeiro 
de 4 dias pelas ilhas Gregas e Turquia. 
A primeira escala será Myconos, com 
tempo livre para passear por suas ruas 
brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna. 

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. 
O ponto alto deste local é o passeio opcional 
a Éfeso, antiga cidade de Artemisa. No 
horário do almoço, o navio segue para a ilha 
de Patmos, cuja excursão incluída visita 
a gruta de São Joao Evangelista, onde ele 
viveu e escreveu o livro do  Apocalipse da 
Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul 
da Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua 
antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo, a 
bela baía de São Paulo. E, no centro da Rodes 
Medieval, visitará a Cidadela dos Cavaleiros 
Cruzados da Ordem de São João, que, naquela 
época, deixaram para trás seus domínios para 
combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.

5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro.  Após o almoço o navio segue em 
direção a Santorini. Ao chegar, desembarque e 
traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre.

6ª FEIRA e SÁBADO: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & 
Palea Kameni localizadas dentro da Caldera e as 
fontes quentes com as águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar 
livre debruçados pelo penhasco e acessíveis 
pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos 
burrinhos.

DOMINGO: SANTORINI
Manha livre na ilha. De tarde, traslado ao porto para 
reembarque no cruzeiro para o trajeto de Santorini 
a Pireus. Pernoite e jantar a bordo do navio.

2ª FEIRA: ATENAS-AEROPORTO
O navio volta a Pireus cedo pela manhã (ao 
redor das 06:00hr). Café da manhã a bordo e 
imediato traslado ao aeroporto. 

Necessariamente o voo de partida deverá ser 
depois das 10:30hr da manhã.
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• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Myconos
• 2 noites de hotel em Santorini
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 dias/2 noites pelas ilhas Gregas e 
  Turquia em pensão completa (baseado na mínima   
  categoria interior) com embarque em Myconos e   
  desembarque em Santorini
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Bilhetes de ferry boat entre:
  Pireus-Myconos/Santorini-Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Taxas hoteleiras

OrionO Programa Inclui

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 2ª feira 
a partir de 06 de Março até 23 de Outubro.

ConstelaçãoO Programa Inclui

13 DIAS / 12 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 4ª feira a partir de 08 de Março até 18 de Outubro.

• 2 noites  de hotel em Atenas
• 3 noites de hotel em Myconos
• 3 noites de hotel em Santorini
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Trajeto Pireus-Myconos a bordo de cruzeiro
  (sem camarote) 
• Cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas Ilhas Gregas e 
  Turquia com pensão completa (baseado em camarote  
  interno na categoria mais econômica)  com embarque  
  em Myconos e desembarque em Santorini
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Trajeto Santorini-Pireus a bordo de cruzeiro com  
  pernoite e jantar no navio (em camarote interno)
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme o itinerário (7)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

ITINERÁRIO 

4ª FEIRA: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.
 
5ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade. 

6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que o levará a ilha de Myconos. 
Ao chegar a Myconos, desembarque e traslado 
para o hotel escolhido.

SÁBADO e DOMINGO: MYCONOS
Dias livres para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e 
restaurantes sofisticados.
2ª FEIRA: MYCONOS
Manhã livre. À tarde, traslado para o porto para 
embarque no navio que fará o cruzeiro pelas ilhas 
Gregas e Turquia.

 
3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O 
ponto alto deste local é o passeio opcional a Éfeso, 
antiga cidade de Artemisa. No horário do almoço, o 
navio segue para a ilha de Patmos, cuja excursão 
incluída visita a gruta de São Joao Evangelista, 
onde ele viveu e escreveu o livro do Apocalipse da 
Bíblia Sagrada.
 
4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul 
da Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua 
antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo, 
sua bela baía de São Paulo. E, no centro da 
Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.
 
5ª FEIRA: HERAKLIO(CRETA) - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro.  Após o almoço o navio segue em 
direção a Santorini. Ao chegar, desembarque e 
traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre.
 
6ª FEIRA e SÁBADO: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & 
Palea Kameni localizadas dentro da Caldera e as 
fontes quentes com as águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar 
livre debruçados pelo penhasco e acessíveis pelo 
teleférico ou no lombo dos seus famosos burrinhos.
 
DOMINGO: SANTORINI 
Manha livre na ilha. De tarde, traslado ao porto 
para reembarque no cruzeiro para o trajeto de 
Santorini a Pireus. Pernoite e jantar a bordo do 
navio.
 
2ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus cedo pela manhã (ao redor 
das 06:00hr). Café da manhã a bordo e imediato 
traslado ao aeroporto. 
 
Necessariamente o voo de partida deverá ser 
depois das 10:30hr da manhã.

ITINERÁRIO 
 
2ª FEIRA: ATENAS 
Após a chegada, recepção e traslado para o 
hotel
escolhido. Resto do dia livre.
 
3ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro 
Neoclássico Ateniense: Parlamento, 
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, 
Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

4ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levara a ilha de 
Myconos. Ao chegar a Myconos, desembarque e 
traslado para o hotel escolhido.

5ª FEIRA: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que essa 
ilha oferece. Praias maravilhosas, muito sol, lojas 
internacionais, bares e restaurantes sofisticados e
uma vida noturna incrível.
 
6ª FEIRA: MYCONOS
Manhã livre em Myconos. Pela tarde, traslado ao 
porto para embarque no navio que fará o cruzeiro 
de 3 dias/2 noites pelas ilhas Gregas e Turquia.

 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. 
O ponto alto deste local é o passeio incluído a 
Éfeso, antiga cidade de Artemisa. No horário do 
almoço, o navio segue para a ilha de Patmos, 
cuja excursão incluída visita a gruta de São 
Joao Evangelista, onde ele viveu e escreveu o 
livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada.

DOMINGO: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço o navio segue em 
direção a Santorini. Ao chegar, desembarque 
e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia 
livre.
2ª FEIRA: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de 
meio dia que circula as pequenas ilhas de 
Nea Kameni & Palea Kameni localizadas 
dentro da Caldera e as fontes quentes com 
as águas verdes e amarelas. Admire as 
formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés 
ao ar livre debruçados pelo penhasco e 
acessíveis pelo teleférico ou no lombo dos 
seus famosos burrinhos. 

3ª FEIRA: SANTORINI - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus 
(VIAGEM DE 09 HORAS). Chegada e traslado 
para o hotel escolhido em Atenas. 

4ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO 
No horário indicado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.
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Ulisses
O Programa Inclui
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• Meio dia visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 7 dias /6 noites pelas ilhas Gregas  
  & Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica) 
  com desembarque em Santorini
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Bilhete de ferry Santorini-Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 4ª feira a partir de 28 de Junho até 23 de Agosto.

Penelope
• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 7 dias/6 noites pelas Ilhas Gregas   
  e Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica) 
  com desembarque em Myconos
• 4 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• 2 noites de hotel em Myconos
• Bilhete de ferry boat Myconos-Pireus
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 4ª feira de 12 de Abril até 
21 de Junho e de 06 de Setembro até 18 de Outubro.

ITINERÁRIO

4ª FEIRA: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel 
escolhido. Resto do dia livre.
 
5ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada 
a panorâmica, visita a espetacular Acrópole. 
Tarde livre na cidade.

6ª FEIRA: ATENAS - LAVRIO
No horário indicado, traslado ao porto de Lavrio 
para embarque no cruzeiro de 7 noites pela 
Grécia e Turquia. Resto do dia conhecendo a 
embarcação e aproveitando a programação a bordo.

 
SÁBADO: SANTORINI
O navio amanhece na perola negra do mar 
Egeu, Santorini. Observe a vila de Fira com 
seu casario branco, ruas estreitas e cafés ao ar 
livre, debruçados pelo penhasco e acessíveis 
pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos 
burrinhos. A excursão incluída irá até a vila de 
Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens 
dos cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

DOMINGO: ESMIRNA (TURQUIA)
A próxima parada é o porto de Izmir. Izmir ou 
Esmirna, como o nome das árvores de mirra desta 
área, é a terceira maior cidade da Turquia, um dos 
centros comerciais mais importantes e, ao mesmo 
tempo, destino popular de férias graças as suas 
numerosas praias e clima quente. Neste porto 
a excursão incluída a Éfeso, antiga cidade de 
Artemisa, é atração imperdível. 

O Programa Inclui

ITINERÁRIO

4ª FEIRA: ATENAS 
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre. 

5ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Resto do dia livre na cidade. 

6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
De manha, traslado para o porto de Lavrio para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de sete dias 
pelas ilhas Gregas & Turquia. Chegada a Myconos 
de tarde. Desfrute de uma noite livre nessa ilha 
cosmopolita, famosa pela sua vida noturna.

SÁBADO: KUSADASI - SAMOS
Chegada cedo de manha ao porto de Kusadasi, 
na Turquia. O ponto alto desta visita é a excursão 
incluída a Éfeso, a antiga cidade de Artemisa. De 
volta à Grécia,Samos é a próxima parada, a ilha 
de Pitágoras. O ponto alto será a excursão incluída 
a esta ilha que possui 25 vinhas que produzem 
deliciosos vinhos Moscatéis. Descubra esta historia 
no Museu do Vinho de Samos, além de apreciar a 
tradicional vila de Kokkari, com tempo livre para 
explorar lugares interessantes e fazer compras.

DOMINGO: MILOS
O porto de hoje é a ilha de Milos, onde verá 
livremente praias exóticas incríveis e uma terra 
vulcânica sem igual. A ilha é famosa por ter sido 
encontrada uma estátua de Afrodite, a "Venus de 
Milo", hoje no Museu do Louvre.  Aproveite seu dia 
livre nessa ilha formidável.

2ª FEIRA: PIREUS (ATENAS) - SIROS
O navio amanhece no porto de Pireus (de volta a 
Ática) para uma parada técnica. Continuação à ilha 
de Siros, a princesa das Cíclades, que o encantará 
com o seu ambiente elegante. Conta com uma 
vida noturna animada, edifícios e mansões 
imponentes e pitorescas vilas de pescadores. 
3ª FEIRA: CESME

Dia inteiro livre em Cesme, na Turquia. Uma 
pequena cidade portuária atualmente bastante 
turística, é cheia de belezas naturais, além de ter 
uma historia muito rica, com suas inúmeras guerras 
passadas. Entre as atrações principais estão o 
Forte de Cesme, o Caravanserai e suas fontes.

4ª FEIRA: KOS
Chegada de manha a Kos. Não perca a excursão 
incluída que visita o famoso Asklepion, o lugar 
onde Hipócrates, o pai da medicina, e autor do 
juramento de mesmo nome, a que estão sujeitos 
todos os médicos, desenvolvia e praticava muitos 
dos métodos de cura que usamos ainda hoje. 
Desfrute ainda de um pequeno passeio na vila 
montanhosa de Zia e não deixe de experimentar 
seu delicioso mel de tomilho, especialidade local.

5ª FEIRA: IOS - SANTORINI
De manha, chegada a Ios, basicamente constituída 
por rochas. Segundo a tradição, Homero teria 
morrido e sido enterrado nesta ilha. As praias de 
Ios são conhecidas mundialmente para mergulho 
em águas de cor Esmeralda e atraem um grande 
número de turistas jovens.  À tarde, o navio 
segue em direção à fantástica ilha de Santorini. 
Desembarque e traslado para o hotel escolhido.

6ª FEIRA: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & 
Palea Kameni localizadas dentro da Caldera e 
banhe-se nas fontes quentes com suas águas 
verdes e amarelas. Admire as formosas vilas da 
ilha, com seu casario branco, suas ruas estreitas e 
seus cafés ao ar livre debruçados pelo penhasco 
e acessíveis pelo teleférico ou no lombo dos seus 
famosos burrinhos.

SÁBADO: SANTORINI - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto de Santorini 
para embarque no ferry boat com destino a 
Pireus (VIAGEM DE 09 HORAS). Chegada 
e traslado para o hotel escolhido em Atenas. 

DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
Traslado para o aeroporto de acordo com o 
horário do seu vôo de partida.

2ª FEIRA: NAFPLIO
Nossa atração de hoje é a cidade de Nafplio. Esta 
pitoresca cidade portuária do Peloponeso esteve 
sob o domínio da República de Veneza e do Império 
Otomano, que deixaram suas marcas registradas 
na vila atual. Foi a primeira capital da República 
Helénica, do início da revolução grega até 1834. 
De Nafplio será possível visitar a importante região 
de Argolida, com destaque a Micenas e ao incrível 
teatro de Epidauros.

3ª FEIRA: CHANIA  (CRETA)
O navio amanhece em Chania (lê-se: Raniá), 
segunda maior cidade da ilha de Creta. Um lugar 
onde diferentes civilizações floresceram ao longo 
dos séculos, com suas belas mansões venezianas, 
suas fontes e suas igrejas elaboradas, cheia de 
monumentos históricos muito bem preservados.  
É uma das cidades mais bonitas e pitorescas na 
Grécia e para os amantes da gastronomia, um 
paraíso, por isso não perca a excursão incluída.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, conhecida como a ilha das Rosas. 
A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a cidade 
de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto da 
montanha e, abaixo, a bela baía de São Paulo. No 
centro da Rodes Medieval, verá a Cidadela dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico. 

5ª FEIRA: CESME (TURQUIA) - MYCONOS
A primeira parada de hoje é a cidade de Cesme, 
na Turquia.  Uma pequena cidade portuária 
atualmente bastante turística, é cheia de belezas 
naturais, além de ter uma historia muito rica, com 
suas inúmeras guerras passadas. Entre as atrações 
principais estão o Forte de Cesme, o Caravanserai 
e suas fontes. De tarde, chegada à fantástica ilha 
grega de Myconos, desembarque e traslado ao 
hotel escolhido.

6ª FEIRA: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e
restaurantes sofisticados. 

SÁBADO: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido em Atenas.

DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto
para embarque no seu vôo de partida.



3534

Danae
• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 7 noites pelas Ilhas Gregas e  
  Turquia com pensão completa (baseado em 
  camarote interno na categoria mais econômica)
• 4 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro 
• Todos os traslados conforme o itinerário (3)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

11 DIAS / 10 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 3ª feira de 11 de Abril 
até 20 de Junho e de 05 de Setembro até 17 de Outubro.

O Programa Inclui

Nefertiti 
• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• 3 noites de hotel no Cairo
• 4 noites de cruzeiro pelo Nilo com pensão
 completa (camarote externo) e visitas incluídas
• Excursão de dia inteiro à cidade do Cairo com  
  almoço incluído
• 4 noites de cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Turquia 
  com pensão completa (baseado em camarote 
  interno na categoria mais econômica)
• 3 excursões do cruzeiro na Grécia e Turquia  
  conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro     
  na Grécia e Turquia                              
• Todas as excursões durante o cruzeiro pelo Nilo
• Bilhetes aéreos: Atenas/Cairo/Luxor-Aswan/Cairo/   
  Atenas
• Ingressos nas excursões do Egito
• Café da manhã diariamente
• Todos os traslados conforme o itinerário (11)
• Taxas hoteleiras

15 DIAS / 14 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 6ª feira  
a partir de 03 de Março até 13 de Outubro.

 

 

ITINERÁRIO
6ª FEIRA: ATENAS
Recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto do
dia livre.

SÁBADO: ATENAS
Pela manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole.Tarde livre na cidade.

DOMINGO: ATENAS - CAIRO 
No horário a ser determinado, traslado para o 
aeroporto para embarque com destino ao Cairo.
Chegada e traslado para o hotel escolhido. 

2ª FEIRA: CAIRO - LUXOR
De manhã cedo, traslado ao aeroporto e partida no 
vôo para Luxor. Chegada, recepção e traslado para o 
porto fluvial. Embarque no navio que fará o cruzeiro 
pelo rio, com pensão completa.Após o almoço, visita 
da Margem Leste do Rio Nilo, começando por Karnak, 
templo construído em 2000 a.C. em homenagem ao 
deus Amoun Ra. É o maior templo do Egito, composto 
por 22 templos menores. Em continuação, visita ao 
Templo de Luxor construído por Aminophis e Ramsés 
II em1450 a.C.

3ª FEIRA: LUXOR - EDFU
Travessia do Nilo em balsa para a Margem Oeste. 
Visita do Vale dos Reis onde estão localizadas todas 
as tumbas da moderna dinastia dos Reis (1550 830 
a.C.), incluindo a tumba de Tut Ankh Amoun e um dos 
sarcófagos. Seu descobridor foi o Egiptólogo inglês 
Howard Carter. Visitaremos o templo funeral da rainha 
Hatchepsut, cavado na montanha cerca de 1450 a.C. 
e que foi construído num estilo diferente dos outros 
templos. Este passeio termina com a visita ao Colosso 
de Memnoon, as duas estatuas do Rei Amenophis. 
Navegação para Edfu.

4ª FEIRA: EDFU - KOMOMBO - ASWAN
Visita ao templo do Deus Horos construído no período 
entre 237 e 57 a.C. considerado como o mais perfeito 
templo da antiga civilização Egípcia. Navegação para 
Kom Ombo, visita ao Templo do Deus Sobek e do 
Deus Horaris. Navegação para Aswan.
 
5ª FEIRA:  ASWAN
Visita panorâmica de felucca (barco típico do rio Nilo) 
em torno das ilhas do Jardim Botânico e Elephatine e 
ao Maosoléu de Agha Khan (visita da área exterior). 
Visita da parte alta da Represa Antiga, o Obelisco 
Inacabado  e ao Templo de Philae.

 

6ª FEIRA: ASWAN - CAIRO
Desembarque do navio logo cedo. Tarde livre com 
possibilidade de um passeio opcional de avião a Abu 
Simbel. Traslado para o aeroporto e embarque para 
Cairo. Chegada e traslado para o hotel escolhido. 
Resto do dia livre.

SÁBADO: CAIRO
De manhã, iremos a Giza onde se encontram as três 
pirâmides: Keopes, Kefren e Miquerinos construídas 
há mais de 4.500 anos. Logo após, visita da Esfinge e 
o Vale do Templo. Depois do almoço, visita ao Museu 
Egípcio com suas obras e monumentos do Antigo 
Egito, incluindo o tesouro de Tut Ankh-Amoun, dentre 
outros. A seguir, retorno a parte antiga do Cairo para 
visitar a Mesquita de Mahomed Aly e a Cidadela de 
Salah El Din. 

DOMINGO: CAIRO - ATENAS
No horário a ser determinado, traslado para o 
aeroporto para embarcar no vôo com destino a  Atenas.
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 4 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna.

3ª FEIRA: KUSADASI (TURQUIA) - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio opcional a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, onde se tem a opção de 
aproveitar o tempo livre na pequena praia de Scala 
ou de participar do passeio opcional a gruta de São 
João Evangelista, que escreveu o livro do Apocalipse, 
da Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha das 
Rosas. A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a 
cidade de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto da 
montanha e, abaixo, sua bela baía de São Paulo. E, no 
centro da Rodes Medieval, visitará também a Cidadela 
dos Cavaleiros Cruzados da  Ordem de São João, 
que, naquela época,deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico. 

5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. 
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha de 
Santorini, onde a excursão incluída irá até a vila de 
Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens dos 
cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

6ª FEIRA: PIREUS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus cedo pela manhã (ao redor 
das 06:00hr). Café da manhã a bordo e imediato 
traslado ao aeroporto. 

Necessariamente o voo de partida deverá ser 
depois das 10:30hr da manhã.

O Programa Inclui

ITINERÁRIO
 
3ª FEIRA: ATENAS
Após a chegada, recepção e traslado para o hotel
escolhido. Resto do dia livre.
 
4ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada 
a panorâmica, visita a espetacular Acrópole. 
Tarde livre na cidade 
 
5ª FEIRA: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um passeio 
opcional.
 
6ª FEIRA: ATENAS - LAVRIO
Café da manha no hotel e traslado ao porto de 
Lavrio para embarque no cruzeiro de 7 noites 
pela Grécia e Turquia. Resto do dia conhecendo a 
embarcação e aproveitando a programação a bordo.
 
SÁBADO: SANTORINI
O navio amanhece na perola negra do mar 
Egeu, Santorini. Observe a vila de Fira com 
seu casario branco, ruas estreitas e cafés ao ar 
livre, debruçados pelo penhasco e acessíveis 
pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos 
burrinhos. A excursão incluída irá até a vila de 
Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens 
dos cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

DOMINGO: IZMIR  (TURQUIA)
A próxima parada é o porto de Izmir. Izmir ou 
Esmirna, como o nome das árvores de mirra desta 
área, é a terceira maior cidade da Turquia, um dos 
centros comerciais mais importantes e, ao mesmo 
tempo, destino popular de férias graças as suas 
numerosas praias e clima quente. Neste porto 
a excursão incluída a Éfeso, antiga cidade de 
Artemisa, é atração imperdível. 
 
2ª FEIRA: NAFPLIO
Nossa atração de hoje é a cidade de Nafplio. Esta 
pitoresca cidade portuária do Peloponeso esteve 
sob o domínio da República de Veneza e do Império 
Otomano, que deixaram suas marcas registradas 
na vila atual. Foi a primeira capital da República 
Helénica, do início da revolução grega até 1834. 
De Nafplio será possível visitar a importante região 
de Argolida, com destaque a Micenas e ao incrível 
teatro de Epidauros.

3ª FEIRA: CHANIA  (CRETA)
O navio amanhece em Chania (lê-se: Raniá), 
segunda maior cidade da ilha de Creta. Um lugar 
onde diferentes civilizações floresceram ao longo 
dos séculos, com suas belas mansões venezianas, 
suas fontes e suas igrejas elaboradas, cheia de 
monumentos históricos muito bem preservados.  
É uma das cidades mais bonitas e pitorescas na 
Grécia e para os amantes da gastronomia, um 
paraíso, por isso não perca a excursão incluída.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, conhecida como a ilha das Rosas. 
A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar a cidade 
de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto da 
montanha e, abaixo, a bela baía de São Paulo. No 
centro da Rodes Medieval, verá a Cidadela dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.

5ª FEIRA: CESME (TURQUIA) - MYCONOS
A primeira parada de hoje é a cidade de Cesme, na 
Turquia.  Uma pequena cidade portuária atualmente 
bastante turística, é cheia de belezas naturais, além 
de ter uma historia muito rica, com suas inúmeras 
guerras passadas. Entre as atrações principais 
estão o Forte de Cesme, o Caravanserai e suas 
fontes. De tarde, chegada à fantástica ilha grega 
de Myconos. Desfrute de uma noite inteira nesta 
ilha cosmopolita, famosa pela sua vida noturna 
badalada.
 
6ª FEIRA: LAVRIO/AEROPORTO
Chegada ao redor das 09:00hrs da manha ao porto 
de Lavrio, desembarque e traslado imediato ao 
aeroporto.  

Atenção para o voo de saída, que deverá ser 
necessariamente depois do meio-dia.
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Inesquecível Grécia e Terra Santa
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas Ilhas Gregas e Turquia 
  com pensão completa (baseado em camarote 
  interno na categoria mais econômica)
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Circuito de 8 dias/7 noites em Israel
• Ingressos nas excursões mencionadas em Israel
• Todos os traslados conforme o itinerário (5)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

13 DIAS / 12 NOITES
Chegada a Atenas em 2017: Cada 4ª feira
de 08 de Março até 25 de Outubro.

*Bilhete aéreo Atenas-Tel-Aviv não incluído.

ITINERÁRIO
 

4ª FEIRA: ATENAS 
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre
 
5ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
 
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala 
será Myconos, com tempo livre para passear por 
suas ruas brancas estreitas, apreciando suas lojas 
internacionais e sua incrível vida noturna.
 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio opcional a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, cuja excursão incluída 
visita a gruta de São Joao Evangelista, onde ele viveu 
e escreveu o livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada.
 
DOMINGO: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. 
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha de 
Santorini, onde a excursão incluída irá até a vila de 
Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens dos 
cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

2ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO - TEL AVIV
Regresso a Pireus, desembarque após o café 
da manha e traslado imediato ao aeroporto para 
embarque no seu vôo com destino a Tel-Aviv 
(voo não incluído – ele deverá ser necessariamente 
depois das 10:30hr da manhã). Chegada, 
assistência no aeroporto de Ben Gurion e traslado 
ao hotel em Tel Aviv. 

3ª FEIRA: TEL AVIV 
Café da manha e partida para Jope para visitar o 
Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. A seguir, 
passeio pelas principais atrações da cidade: Rua 
Dizengoff, o Palácio da Cultura, o Museu de Tel Aviv, a 
Praça Yitzhak Rabin, o Mercado Carmelo. Continuação 
ao famoso Museu da Diáspora e tarde livre.

4ª FEIRA: TEL AVIV - CESARÉIA - GALILEIA
Café da manha e saída a Cesaréia para visitar o 
teatro romano, a cidade cruzada e o aqueduto. 
Sequencia a Haifa, com visita ao Santuário de Bahai 
e aos jardins persas. Logo após, apreciação da bela 
vista panorâmica sobre o Monte Carmelo e visita ao 
Mosteiro Carmelita. Continuação para São João de 
Acre para ver as fortificações medievais. Passagem 
pela cidade de Safed, conhecida pela Cabala e pelo 
misticismo judaico. Visita a Sinagoga de Josef Caro. 
E, pelas montanhas da Galiléia, chegada ao kibutz.

 

5ª FEIRA: GALILEIA - JERUSALÉM
Café da manha e passeio pelas várias instalações 
do kibutz para conhecer este estilo de vida. Partida 
ao Monte das Beatitudes, local do Sermão da 
Montanha e depois para Tabgha, local do milagre 
da multiplicação dos peixes e pães. Continuação a 
Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e a Casa de 
São Pedro. Entre Tiberíades a Yardenit, parada no Rio 
Jordão, local tradicional do batismo de Jesus. Visita 
da Basílica da Anunciação, carpintaria de São José de 
Nazaré e da Fonte da Virgem. Sequencia ao longo do 
vale do Jordão, ao redor de Jericó. Vista panorâmica 
da cidade e do Monte da Tentação. Em seguida, 
através do Deserto da Judéia, chegada a Jerusalém.

6ª FEIRA: JERUSALÉM 
Café da manha e partida ao Monte das Oliveiras para 
uma vista panorâmica da cidade, com continuação 
ao Jardim do Getsêmani para ver a Basílica da 
Agonia. Visita ao Museu de Israel, onde se encontram 
o Santuário do Livro e a maquete de Jerusalém na 
época de Jesus. Em seguida, visita ao Museu do 
Holocausto. De tarde, saída a Belém para visitar 
a Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e 
Igreja de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém. 

SÁBADO: JERUSALÉM
Café da manha e saída ao Monte Sião para visitar 
o Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da 
Dormição. Continuação para a cidade velha, fazendo 
o passeio das 14 estações da Via Dolorosa, que inclui 
a Igreja da Flagelação, Capela da Condenação, o 
Calvário e Santo Sepulcro.  Sequencia ao bairro judeu 
e ao Cardo Romano até o Museu da Cidadela de 
Davi. Logo após, continuação à cidade nova para uma 
visita panorâmica dos principais pontos de interesse: 
o Knesset (Parlamento), a residência do presidente, 
o Teatro Municipal. Finalizando com um passeio a 
Ein Karem para visitar o local de nascimento de João 
Batista e o Muro das Lamentações.
 
DOMINGO : JERUSALÉM
Café da manha e dia livre em Jerusalém, com 
possibilidade de um passeio opcional para Massada 
e Mar Morto. 
2ª FEIRA: JERUSALÉM - AEROPORTO 
No horário indicado, traslado ao aeroporto de Tel Aviv 
(Ben Gurion) para embarque no seu voo de partida.

O Programa Inclui

4NOITES DE CRUZEIRO NOITES DE CRUZEIRO NOITES DE CRUZEIRO
Ida de Lavrio-Volta a Pireus Ida de Pireus-Volta a Lavrio Ida - Volta de Lavrion

3

NOITES DE CRUZEIRO
Ida - Volta de Pireus 

3
Ícones do Egeu               CELESTYAL OLYMPIA

Dia Porto                               Chegada   Saída
Sex Pireus-Atenas 11:30

* Myconos • 18:00 23:00
Sáb Kusadasi (Turquia)  07:00 13:00

* Patmos • 16:00 21:00
Dom Heraklion 07:00 11:30

* Santorini • 16:30 21:30 
Seg Pireus-Atenas 06:00
* Se o tempo o permitir • Desembarque em lanchas
Datas de Saídas (Sextas) 2017

Março 10, 17, 24, 31 Abril 07, 14, 21, 28  Maio 05, 12, 19, 26
Junho 02, 9, 16, 23, 30 Julho  07, 14, 21 , 28

Agosto 04 ,11 ,18 ,25 Setembro 01, 08, 15, 22, 29
Outubro 06, 13, 20, 27

Egeu Idílico                         CELESTYAL NEFELI

Dia Porto                         Chegada      Saída
Sex Lavrio-Atenas 13:00

* Myconos • 18:00 00:00
Sáb Kusadasi (Turquia)  07:00 13:00

Samos 15:30 22:30
Dom Milos • 09:00 20:00
Seg Pireus-Atenas 6:30
* Se o tempo o permitir • Desembarque em 
lanchas
Datas de Saídas (Sextas) 2017

Junho 30 Julho 07, 14, 21 , 28 Agosto 04 ,11 ,18 ,25

Egeu Idílico                             CELESTYAL NEFELI

Dia Porto                             Chegada      Saída
Sex Lavrio-Atenas 13:00

* Myconos 18:00 00:00

Sáb
Kusadasi (Turquia) 07:00 13:00
Samos 15:30 22:30

Dom Milos • 09:00 20:00

Seg
Pireus-Atenas 06:30 12:00
Syros 18:00 23:30

Ter Cesme (Turquia)  07:00 22:00
Qua Kos 07:00 18:00

Qui
Ios 07:00 14:30
* Santorini  • 16:30 21:00

Sex Lavrio-Atenas 06:30
* Se o tempo o permitir • Desembarque em lanchas
Datas de Saídas (Sextas) 2017

Junho 30 Julho 07, 14, 21 , 28
 Agosto 04 ,11 ,18 ,25

4 NOITES DE CRUZEIRO
Ida - Volta de Pireus 

Ícones do Egeu               CELESTYAL OLYMPIA

Dia Porto                                 Chegada   Saída
Seg Pireus-Atenas 11:30

* Myconos • 18:00 23:00

Ter Kusadasi-Éfeso (Turquia)  07:00 13:00

* Patmos • 16:00 21:00

Qua Rodes 07:00 18:00

Qui
Heraklion 07:00 11:30

* Santorini  • 16:30 21:30 

Sex Pireus-Atenas 06:00
* Se o tempo o permitir • Desembarque em lanchas
Datas de Saídas (Segundas) 2017

Março 13, 20, 27 Abril 03, 10, 17, 24  Maio 01, 08, 15, 22, 29 
Junho 05, 12, 19, 26 Julho 03, 10, 17, 24, 31

Agosto 07, 14, 21, 28 Setembro 04, 11, 18, 25
Outubro 02, 09, 16, 23

Egeu Idílico                        CELESTYAL NEFELI

Dia Porto                            Chegada      Saída
Seg Pireus-Atenas 12:00

Syros 18:00 23:30

Ter Cesme (Turquia)  07:00 22:00

Qua Kos 07:00 18:00

Qui
Ios 07:00 14:30

* Santorini  • 16:30 21:00

Sex Lavrio-Atenas 06:30
* Se o tempo o permitir • Desembarque em lanchas
Datas de Saídas (Segundas) 2017

Julho 03, 10, 17, 24, 31 Agosto 07, 14, 21, 28 

NOITES DE CRUZEIRO
Ida - Volta de Lavrio 

Egeu Eufórico                    CELESTYAL NEFELI

Dia Porto                            Chegada      Saída
Sex Lavrio-Atenas 21:00
Sáb Santorini 07:00 18:30
Dom Esmirna (Turquia) 08:30 15:00
Seg Nafplion 09:00 21:00
Ter Chania-Creta  08:00 18:00
Qua Rodes 08:00 17:00

Qui
Cesme (Turquia) 07:00 13:30 
* Myconos  • 19:00 03:00

Sex Lavrio-Atenas 09:00
* Se o tempo o permitir • Desembarque em lanchas
Datas de Saídas (Sextas) 2017

Abril 14, 21, 28 Maio 05, 12, 19, 26 Junho 09, 16, 23 
Setembro 08,15, 22, 29 Outubro 06, 13, 20

7

7

Celestyal Nefeli

As saídas de 10/03 a 10/04 (inclusive) serão realizadas 
pelo "Celestyal Nefeli".
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Mensagem da Renaissance
Prezado amigo, Hosgeldiniz (Bem Vindo)

É com enorme prazer que lhe apresentamos esse país maravilhoso chamado Turquia. 
Permita-se aventurar-se conosco nesse caleidoscópio de crenças antigas, aromas 
apimentados, sabores exóticos e cores deslumbrantes! Como um de seus famosos 
tapetes, onde as cores fortes e pujantes são combinadas harmoniosamente, a Turquia 
mistura em suas tramas os mistérios do Oriente e a fúria inovadora do Ocidente. Venha 
entender o por que a Turquia, ponto exato de junção entre a Europa e a Ásia, exerceu 
desde sempre enorme fascínio nos desbravadores gregos e romanos, representados 
pelas inúmeras ruínas espalhadas por todo país e foi sede dos Impérios Bizantino 
e Otomano, refletidos em seus castelos, mesquitas, palácios, igrejas e fortalezas. A 
Renaissance Istanbul preparou esse folheto com muito cuidado eprofissionalismo 
para que você desfrute das relíquias deixadas por essas conquistas, de sua cultura 
excepcional e de suas paisagens naturais únicas. Escolha seu roteiro e iyi yolculuklar! 
Boa Viagem!

(Muito obrigada)

4 IMPÉRIO BIZANTINO / ISTAMBUL

4 AROMAS MISTÍCOS / ISTAMBUL-3DIAS A CAPADÓCIA

5 MARAVILHAS DA CAPADÓCIA / ISTAMBUL-4DIAS A CAPADÓCIA

6 CORAÇÃO DA ANATOLIA / ISTAMBUL-5DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, KONYA, PAMUKKALE, ÉFESO

7 PÉROLAS DA TURQUIA / ISTAMBUL-6DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, KONYA, PAMUKKALE, ÉFESO

8 MARAVILHAS DA TURQUIA / ISTAMBUL-7DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, KONYA, PAMUKKALE, ÉFESO, 

  PERGAMO, TRÓIA,  CANAKKALE, BURSA

9 ROTA DAS CIVILIZAÇÕES / ISTAMBUL-7DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, KONYA, PAMUKKALE, ÉFESO, 

 PERGAMO, TRÓIA,  CANAKKALE, BURSA

10 LENDAS DA TURQUIA / ISTAMBUL-7DIAS A ANKARA, CAPADÓCIA, PAMUKKALE, ÉFESO, PERGAMO, TRÓIA

11 PERFUMES DA HISTÓRIA / ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA-PAMUKKALE-KUSADASI-ESMIRNA
ATENAS- CIRCUITO CLÁSSICO DE 4DIAS

12 CAPITAIS HISTÓRICAS / ATENAS-ISTAMBUL

13 MELODIA DA CAPADÓCIA / ISTAMBUL-3 DIAS A CAPADÓCIA-ATENAS-MYCONOS-SANTORINI

14 TRÊS CONTINENTES / ISTAMBUL-CAIRO-ATENAS

15 RELÍQUIAS DO ORIENTE / ISTAMBUL-3DIAS A CAPADÓCIA-CAIRO

16  CIVILIZAÇOES DO ORIENTE / ISTAMBUL-JERUSALEM-AMMAN-CAIRO

17  ANATÓLIA GLAMOROSA / ISTAMBUL-7DIAS A ANKARA, CAPADOCIA, PAMUKKALE, EFESO, 
 PERGAMO, TRÓIA, DUBAI

18 CAMINHOS DO ORIENTE / ISTAMBUL-7DIAS A ANKARA, CAPADOCIA, PAMUKKALE, 

  EFESO, PERGAMO, TRÓIA, TEL AVIV-8DIAS CIRCUITO DE ISRAEL

Teşekkür ederim!

   HOTÉIS PREVISTOS
                          3 ESTRELAS        4 ESTRELAS          5 ESTRELAS 

ISTAMBUL BARIN
SAMIR

BULVAR PALAS
RIVA

PALAZZO DONIZETTI
DOSSO DOSSI

ANKARA SURMELI
ICKALE

CROWN PLAZA
BARCELO ALTINEL

CAPADÓCIA PERISSA
AVRASYA

DEDEMAN
YUNAK EVLERI  

(Caverna)

PAMUKKALE RICHMOND THERMAL
LYCUS RIVER COLOSSAE

KUSADASI MARINA
ROYAL PALACE

SURMELI EFES
KORUMAR ou
 CHARISMA

CANAKKALE AKOL
IRIS

KOLIN
ADRINA
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Maravilhas daCapadócia           

Império Bizantino

Aromas 
Místicos

5 DIAS / 4 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: 
Diariamente o ano todo.

• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 3 dias/2 noites a Ankara e Capadócia
  com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara-Capadócia/Istambul
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

6 DIAS / 5 NOITES
Chegada a Istambul em 2017:
Cada 6ª feira e domingo o ano todo.

• 4 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Meio dia de excursão aos dois Continentes
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Todos os traslados conforme o itinerário (2)
• Café da manha diariamente
• Taxas hoteleiras

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado para o
hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades
independentes.
 
DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio com
a visita a mesquita de Küçük Ayasofya.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente).

 

DIA 3: ISTAMBUL - BÓSFORO
Partida para um pequeno cruzeiro pelo Bósforo, o
estreito que separa a Europa da Ásia. Aprecie a
vista das mansões de madeira, os Palácios de
mármore e a antiga fortaleza. Desembarque no
lado Europeu e retorno para o seu hotel.

DIA 4: ISTAMBUL - DOIS CONTINENTES
Partida para visitar a ponte intercontinental do
Bósforo e, após, continuação para o morro de
Camlica no lado asiático, desfrutando uma
maravilhosa vista panorâmica de Istambul. Visita
do Palácio de Beylerbeyi e um típico vilarejo de
pesca as margens do Bósforo. Tempo para
compras. Retorno ao hotel na parte da tarde.
 
DIA5: ISTAMBUL - AEROPORTO 
No horário indicado traslado para o aeroporto para
embarque no seu vôo de partida. 
 
 

 
 
 
 
 

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ISTAMBUL 
Chegada em Istambul, assistência e traslado para
o hotel selecionado. Resto do dia livre.
 
DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio com
a visita a mesquita de Küçük Ayasofya.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente).

DIA 3: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã para o aeroporto para
embarque no vôo com destino a Ankara. Chegada 
e traslado para o centro da cidade para visita do 
Museu das Civilizações Anatólicas e ao Mausoléu 
de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação para a 
Capadócia, jantar e pernoite.

DIA 4: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea
de Kaymakli. Após o almoço continuação do passeio
pelo vale do Goreme e o museu a céu aberto. As
últimas atrações serão o Vale de Pasabag e Avanos.
Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

 
DIA 5: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Traslado para o aeroporto para embarque no vôo 
de retorno a Istambul. Chegada e traslado para o 
hotel selecionado.

DIA 6: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário indicado traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida. 

O programa inclui:

• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 4 dias/3 noites a Ankara e Capadócia  
  com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhete aéreo Capadócia/Istambul
• Todos os traslados conforme o itinerário
• Ingressos nas excursões mencionadas (3)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

 

 
 
 
 
 
 

 
ITINERÁRIO 

SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido. 
Resto do dia livre.
 
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a
Mesquita Azul e o Hipódromo. Almoço em
restaurante local, continuação para o Palácio
Topkapi e finalização do passeio com a mesquita de
Küçük Ayasofya e regresso ao hotel. (O Gran Bazaar 
esta fechado aos domingos). 
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA                
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. 
Passaremos por uma área muito fértil e rica em 
história, a antiga Bitinia e a sua capital Nicomedia 
Almoço. Chegada a Ankara para hospedagem e 
jantar.

3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA                 
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, 
com destaque para o Mausoléu de Atartuk 
(Fundador da Turquia moderna) e o Museu das 
Civilizações da Anatólia, que conta com uma 
expressiva coleção de achados arqueológicos 
da Ásia Menor, principalmente dos Hititas.
Continuação da viagem para a Capadócia 
passando pelo Lago Salgado. Almoço. Chegada
a Capadócia para hospedagem e jantar.

 

4ª FEIRA: CAPADÓCIA                 
Café da manhã e visita da espetacular região da 
Capadócia, única por sua paisagem original, formada 
por lavas lançadas pelos vulcões Erciyes e Hasan, 
há 3 milhões de anos. Visita aos inúmeros mosteiros 
e capelas de Goreme escavadas nas rochas e 
decoradas com afrescos do século X (alguns deles 
muito bem conservados). Passaremos pela fortaleza 
de Uçhisar e o vale de Avcilar. Almoço e pela tarde 
visita ao povoado de Avanos, famoso por seu 
artesanato e os vales de Pasabagi e do Guvercinlik. 
Visita da cidade subterrânea de Ozkonan ou Serrátil, 
uma das 36 cidades da Capadócia que serviu de 
refúgio para os cristãos. Regresso ao hotel e jantar.

 
 
5ª FEIRA: CAPADÓCIA - ISTAMBUL                 
Após o café da manhã, saída ao aeroporto  
para embarque no vôo de regresso a Istambul . 
Chegada e traslado ao hotel escolhido.
 
6ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Istambul para embarque no seu vôo de partida.

 

O programa inclui:

O programa inclui:

7 DIAS / 6 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada sábado o ano todo.
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Coração da Anatólia
O programa inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 5 dias / 4 noites a Ankara, Capadócia,  
  Pamukkale e Kusadasi conforme o roteiro com
  pensão completa - hotéis de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara-Esmirna/Istambul
• Todos os traslados de acordo com o itinerário (4)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

 8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Istambul em 2017:  
Cada 6ª feira e domingo o ano todo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO
 
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, assistência, recepção e
traslado para o hotel selecionado. Resto do dia
livre.
 
DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio com
a visita a mesquita de Küçük Ayasofya.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente).
DIA 3: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã para o aeroporto para
embarque no vôo com destino a Ankara. Chegada 
e traslado para o centro da cidade para visita do
Museu das Civilizações Anatôlicas e ao Mausoléu
de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação a
Capadócia, jantar e pernoite.
DIA 4: CAPADÓCIA 
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea
de Kaymakli. Após o almoço continuação do
passeio pelo Vale do Goreme e o museu a céu
aberto. As últimas atrações serão o Vale de
Pasabag e Avanos. Retorno para o hotel, jantar e
pernoite.

DIA 5: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Bem cedo pela manhã partida para Konya. No
caminho, visita do Seljukian Caravanserai
“Sultanhan”, do 13o. século. Em Konya,
visitaremos o famoso Museu Mevlana e a Escola
Teológica dos Derviches Rodopiantes. Almoço no
percurso e continuação para Pamukkale.
Acomodação, jantar e pernoite.

DIA 6: PAMUKKALE - KUSADASI
Visita pela manhã da antiga cidade de Hierápole,
as ruínas da Necrópole de Graveyard, os banhos
romanos, a Basílica e os penhascos de calcário.
Continuação para Afrodisias. Após o almoço visita
do povoado greco-romana, uma cidade antiga
dedicada a Afrodite, Deusa do Amor. Continuação
para Kusadasi, acomodação, jantar e pernoite.

DIA 7: KUSADASI - ESMIRNA - ISTAMBUL
Ida para Meryemana e visita a Casa da Virgem
Maria. Logo após, visita a Éfeso, a Capital Romana
da Ásia Central. Visita as ruínas da Avenida Odeon,
o Portão de Hércules, o Templo de Adriano, a 
Biblioteca de Celsius, o Agora e o grandioso Teatro
Greco-Romano. Após o almoço visita da Basílica de
São João e continuação da viagem para o aeroporto
de Esmirna. Embarque no vôo para Istambul.
Chegada e traslado para o hotel escolhido. Resto
do dia livre.

DIA 8: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Istambul para embarque no seu vôo de partida.

Pérolas da Turquia
O programa inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• Meio dia de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 6 dias / 5 noites conforme o roteiro
  com meia pensão em hotéis 4* e 5*
• Bilhetes aéreos Esmirna/Istambul
• 1 garrafa de 0,50 lt de agua no veículo durante o dia
• Wİ-Fİ gratuito no veículo do circuito
• Cerimônia de dervishes rodopiantes na Capadócia
• Passeio à pé no bairro Alsancak-Kordon de Esmirna
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Todos os traslados conforme o itinerário (3)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

8 DIAS / 7 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada 2ª feira o ano todo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITINERÁRIO 
 
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre. 
 
3ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Meio dia de visitas a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a
Mesquita Azul e o Hipódromo. Almoço em restaurante
local. Saida para Ankara. Travessia do Bósforo pela
Ponte Internacional e partida pela parte asiática em
direcção a Ankara. Chegada e instalação no hotel.
Jantar e alojamento.

4ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita da a capital da Turquia,
dedicando especial atenção ao Mausoléu de 
Ataturk, pai dos turcos e ao Museu das Civilizações 
da Anatólia que expõe, com grande rigor histórico, 
vestígios de grandes civilizações como os Hititas, 
Assírios e Frígios. Viagem para a Capadócia, 
passando por típicas aldeias da Anatólia, ao longo 
do Lago Salgado. No caminho, visita da cidade 
subterrânea de Saratli, que foi o refugio das 
populações em periodo de invasão, onde poderá 
observar os quartos, a cozinha e a chaminé de 
ventilaçao. Chegada a Capadócia pelo fim da 
tarde e instalação no hotel para Jantar. Depois de 
jantar, partida para ver a Cerimônia dos Dervishes 
Rodopiantes “Sema”, que representa a viagem 
mística de ascensão espiritual do homem através 
do amor, encontrando a verdade e alcançando a 
“Perfeição”. Alojamento no hotel.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia completo para conhecer os pontos de maior
interesse desta regiao onde a erosão dos 2 vulcões, já
extintos, esculpiram formas que fazem desta uma
região unica. Visita das igrejas rupestres e do val de
Göreme, com os seus frescos de seculo X ao XIII,
caminhada pela aldeia troglodita de Uçhisar, val de
Paşabag, para ver as célebres chaminés das fadas, val
de Derbent com as suas formações naturais curiosas
e, ainda, tempo para os centros de artesanato como

tapeçarias e onyx-pedras semi-preciosas, uma das
atividades mais tradicionais de todo o Oriente Medio e,
em particular, da Capadócia. Jantar no hotel.

6ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Depois do café da manhã, partida para a antiga 
capital do İmperio seljucida, Konya. No caminho, 
visita do caravanseray de Sultanhan (fortificação 
importante imponente utilizada para proteção e 
abrigo dos comerciantes e viajantes). Visita do 
Museu de Mevlana – islâmico místico e fundador 
da Ordem Mevlevi. Continuação para Pamukkale, 
o “castelo de algodão”. Este local é famoso pelas 
nascentes de água quente de origem calcária, que 
com o passar dos séculos formaram uma cascata, 
verdadeiras piscinas termais em terraços de pedra 
branca. Jantar e pernoite.

SÁBADO: PAMUKALE - ÉFESO - ESMIRNA
Café da manhã e partida para Éfeso. Visita das 
ruínas da cidade - a Agora, o Odeon, a Fonte de 
Trajano, o templo de Hadriano, o teatro, a biblioteca 
de Celsus. Visita da casa da Virgem Maria, onde 
se cre ter vivido os ultimos anos da sua vida, 
declarada relíquia pela Igreja Catõlica Romana em 
1896. Parada num centro de produção de artigos 
em couro e continuação para Esmirna, a terceira 
maior cidade da Turquia. Após o Jantar, caminhada 
no bairro Alsancak-Kordon de Esmirna. Alojamento 
no hotel.

DOMINGO: ESMIRNA - ISTAMBUL
Café da manhã e traslado para aeroporto de 
Esmirna. Embarque no vôo para Istambul. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre. 

2ª FEIRA: ISTAMBUL- AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de 
Istambul para embarque no seu vôo de partida.
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Rota das CivilizaçõesO programa inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• Meio dia de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 7 dias/6 noites conforme o roteiro
  com meia pensão em hotéis 4*e 5*
• 1 garrafa de 0,50 lt de agua no veículo durante o dia
• Wİ-Fİ gratuito no veículo do circuito
• Cerimônia dos dervishes rodopiantes na Capadócia
• Passeio à pé no bairro Alsancak-Kordon de Esmirna.
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Todos os traslados conforme o itinerário (2)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

9 DIAS / 08 NOITES
Chegada a Istambul em 2017:  Cada 2ª  feira o ano todo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO 
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre. 
 
3ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Meio dia de visitas a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a
Mesquita Azul e o Hipódromo. Almoço em restaurante
local. Saida para Ankara. Travessia do Bósforo pela
Ponte Internacional e partida pela parte asiática em
direcção a Ankara. Chegada e instalação no hotel.
Jantar e alojamento. 

4ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita da a capital da Turquia,
dedicando especial atenção ao Mausoléu de Ataturk,
pai dos turcos e ao Museu das Civilizações da Anatólia
que expõe, com grande rigor histórico, vestígios de
grandes civilizações como os Hititas, Assírios e
Frígios. Viagem para a Capadócia, passando por
típicas aldeias da Anatólia, ao longo do Lago Salgado.
No caminho, visita da cidade subterrânea de Saratli,
que foi o refugio das populações em periodo de
invasão, onde poderá observar os quartos, a cozinha 
e a chaminé de ventilaçao. Chegada a Capadócia pelo
fim da tarde e instalação no hotel para Jantar.
Depois de jantar, partida para ver a Cerimônia dos
Dervishes Rodopiantes “Sema”, que representa a
viagem mística de ascensão espiritual do homem
através do amor, encontrando a verdade e
alcançando a “Perfeição”. Alojamento no hotel.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia completo para conhecer os pontos de maior
interesse desta regiao onde a erosão dos 2 vulcões, já
extintos, esculpiram formas que fazem desta uma
região unica. Visita das igrejas rupestres e do val de
Göreme, com os seus frescos de seculo X ao XIII,
caminhada pela aldeia troglodita de Uçhisar, val de
Paşabag, para ver as célebres chaminés das fadas,
val de Derbent com as suas formações naturais
curiosas e, ainda, tempo para os centros de artesanato 
como tapeçarias e onyx-pedras semipreciosas, uma 
das atividades mais tradicionais de todo o Oriente 
Medio e, em particular, da Capadócia. Jantar no hotel.

6ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Depois do café da manhã, partida para a antiga
capital do İmperio seljucida, Konya. No caminho,
visita do caravanseray de Sultanhan (fortificação
importante imponente utilizada para proteção e
abrigo dos comerciantes e viajantes). Visita do Museu
de Mevlana – islâmico místico e fundador da Ordem
Mevlevi. Continuação para Pamukkale, o “castelo de
algodão”. Este local é famoso pelas nascentes de
água quente de origem calcária, que com o passar
dos séculos formaram uma cascata, verdadeiras
piscinas termais em terraços de pedra branca.
Jantar e pernoite.

SÁBADO: PAMUKALE - ÉFESO - ESMIRNA
Café da manhã e partida para Éfeso. Visita das ruínas
da cidade - a Agora, o Odeon, a Fonte de Trajano, o
templo de Hadriano, o teatro, a biblioteca de Celsus.
Visita da casa da Virgem Maria, onde se cre ter vivido 
os ultimos anos da sua vida, declarada relíquia pela 
Igreja Catõlica Romana em 1896. Parada num centro 
de produção de artigos em couro e continuação para 
Esmirna, a terceira maior cidade da Turquia. Após o
Jantar, caminhada no bairro Alsancak-Kordon de Esmirna.
Alojamento no hotel.

DOMINGO: ESMIRNA- PERGAMO -TROIA-
CANAKKALE
Café da manhã e saída para Pérgamo. Visita do recinto 
de Esculápio, primeiro Santuário da Medicina Mental 
(complexo constituído por biblioteca, anfiteatro, escolas 
de medicina…).Continuação para mítica cidade de 
Tróia, visita das suas ruínas e de uma reconstrução 
de madeira do célebre cavalo. Continuação para 
Canakkale, situada no estreito de Dardanelos. Jantar 
e pernoite no hotel.

2ª FEIRA: CANAKKALE - BURSA - ISTAMBUL 
Café da manhã e saída do hotel para Bursa, primeira
capital otomana, entre 1326 e 1364. Visita à Mesquita
Grande de Ulucamii, Bazar da Seda Kozahan e ao
Mausoléu Verde. Continuação para Topçular para
atravessar o Golfo de Izmit em ferryboat até Eskihisar.
Continuação para Istambul. Chegada e traslado ao hotel.

6ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de Istambul
para embarque no seu vôo de partida.

Maravilhas da Turquia
• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 7 dias / 6 noites com pensão
  completa - hotéis 4* ou 5*
• Ingressos nas excursoes mencionadas
• Todos os traslados conforme o itinerário (2)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada sábado o ano todo.

 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO  
 
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre. 
 
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a
Mesquita Azul e o Hipódromo. Almoço em
restaurante local, continuação para o Palácio
Topkapi e finalização do passeio com a mesquita
de Küçük Ayasofya e regresso ao hotel.(O Gran
Bazaar esta fechado aos domingos). 
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. 
Passaremos por uma área muito fértil e rica em 
história, a antiga Bitinia e a sua capital Nicomedia 
Almoço. Chegada a Ankara para hospedagem e 
jantar.
 
3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, 
com destaque para o Mausoléu de Atartuk 
(Fundador da Turquia moderna) e o Museu das 
Civilizações da Anatólia, que conta com uma 
expressiva coleção de achados arqueológicos da 
Ásia Menor, principalmente dos Hititas. Continuação 
da viagem para a Capadócia passando pelo Lago 
Salgado. Almoço. Chegada a Capadócia para 
hospedagem e jantar.

4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Café da manhã e visita da espetacular região 
da Capadócia, única por sua paisagem original, 
formada por lavas lançadas pelos vulcões 
Erciyes e Hasan, há 3 milhões de anos. Visita 
aos inúmeros mosteiros e capelas de Goreme 
escavadas nas rochas e decoradas com 
afrescos do século X (alguns deles muito bem 
conservados). Passaremos pela fortaleza de 
Uçhisar e o vale de Avcilar. Almoço e pela 
tarde visita ao povoado de Avanos, famoso por 
seu artesanato e os vales de Pasabagi e do 
Guvercinlik. Visita da cidade subterrânea de 
Ozkonan ou Serrátil, uma das 36 cidades da 
Capadócia que serviu de refúgio para os cristãos. 
Regresso ao hotel e jantar.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Saída bem cedo para Konya, capital dos 
sultões selyucidas do século XI. Visita 
do Caravanserai de Sultanhan, onde 
antigamente paravam as caravanas de 
camelos que faziam a rota da seda. Visita ao 
Mausoléu de Mevlana, poeta e filósofo que
fundou a seita mística e religiosa dos 
Deviches Dançantes. Almoço na cidade e 
continuação da viagem para Pamukkale, 
hospedagem e jantar.

 
6ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Pela manhã poderemos desfrutar de Pamukkale,
lugar espetacular e único no mundo por suas
deslumbrantes cascatas brancas e suas piscinas
naturais. No caminho para Kusadasi conheceremos
a antiga cidade de Hierápolis, a necrópole que
contém mais de 150.000 tumbas. Almoço,
continuação para Éfesos, cidade greco-romana,
antiga capital da Ásia Menor e uma das mais bem
conservadas da antiguidade, onde se encontram o
Templo de Adriano, o Templo de Trajano, o Teatro, a
Biblioteca de Celsus etc. Visita da Casa da Virgem
Maria, lugar onde passou seus últimos anos de vida.
Hospedagem e jantar.

SÁBADO: KUSADASI-PERGAMO-TRÓIA-
CANAKKALE  
Café da manhã e partida para Pergamo, cidade rival
de Alexandria no domínio das artes e das letras.
Visita desta antiga cidade Romana, onde veremos
seu Teatro, o Templo de Trajano e o Altar a Zeus, etc.
Almoço e visita de Tróia, legendária cidade famosa
pela “Ilíada” de Homero e a Guerra de Tróia.
Hospedagem e jantar no hotel em Canakkale.

DOMINGO: CANAKKALE -BURSA-ISTAMBUL 
Após o café da manhã, saída para Bursa, primeira
capital do Império Otomano, visita da Grande
Mesquita, o Mausoléu e Mesquita verdes. Almoço e
tempo livre. Continuação da viagem, chegada ao
hotel em Istambul no final da tarde. 
2ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de
Istambul para embarque no seu vôo de partida.

     O programa inclui:
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Lendas da Turquia
• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 7 dias / 6 noites a Ankara, Capadócia,
  Pamukkale, Kusadasi e Canakkale conforme o
  roteiro com pensão completa - hotéis de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara
• Todos os traslados de acordo com o itinerário (3)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: 
Cada 6ª feira o ano todo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO 
 
6ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, assistência, recepção e 
traslado para o hotel selecionado. Resto do dia livre.
 
SÁBADO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio
com a visita a mesquita de Küçük Ayasofya.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente). 

DOMINGO: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã para o aeroporto para
embarque no vôo com destino a Ankara. Chegada
e traslado para o centro da cidade para visita 
do Museu das Civilizações Anatólicas e ao 
Mausoléu de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação
a Capadócia, jantar e pernoite.

2ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea
de Kaymakli. Após o almoço continuação do 
passeio pelo Vale do Goreme e o museu a céu
aberto. As últimas atrações serão o Vale de 
Pasabag e Avanos. Retorno para o hotel, jantar e
pernoite.

3ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Bem cedo pela manhã partida para Konya. No
caminho, visita do Seljukian Caravanserai 
“Sultanhan”, do 13o. século. Em Konya, visitaremos
o famoso Museu Mevlana e a Escola Teológica dos
Derviches Rodopiantes. Almoço no percurso e 
continuação para Pamukkale. Acomodação, jantar
e pernoite.

             
4ª FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI
Visita pela manhã da antiga cidade de Hierápole, 
as ruínas da Necrópole, os banhos romanos, a 
Basílica e os penhascos de calcário. Continuação 
para Afrodisias. Após o almoço visita do povoado 
grecoromano, uma cidade antiga dedicada a 
Afrodite, Deusa do Amor. Continuação para 
Kusadasi, acomodação, jantar e pernoite.

5ª FEIRA: KUSADASI
Ida para Meryemana e visita a Casa da Virgem
Maria. Logo após, visita a Éfesos, a Capital Romana 
da Ásia Central. Visita às ruínas da Avenida Odeon, 
o Portão de Hércules, o Templo de Adriano, a 
Biblioteca de Celsius, o Agora e o grandioso Teatro 
Greco-Romano. Após o almoço visita da Basílica 
de São João e regresso a Kusadasi, acomodação, 
jantar e pernoite.

 

6ª FEIRA: KUSADASI -  CANAKKALE
Saída com destino a Pergamo, um dos mais
importantes centros culturais, comerciais e médicos
do passado. Visita a sua Acrópole na qual junto às
ruínas do Templo de Atenea e da Biblioteca se
destacam o Grande Teatro com a maior inclinação
do mundo e o Templo de Trajano. Continuação após
o almoço a Troia para visitar a legendária cidade
descrita na Ilíada do poeta Homero. No final da visita
ao templo de Atenea continuação a Canakkale,
jantar e pernoite. 

SÁBADO:  CANAKKALE - ISTAMBUL
De manha, saída do hotel para atravessar o estreito
dos Dardanelos em ferry boat e seguir a Istambul ao
largo da costa do mar de Marmara. Chegada a
Istambul e traslado ao hotel escolhido.

DOMINGO: ISTAMBUL-AEROPORTO
No horário indicado traslado para o aeroporto para
embarque no seu vôo de partida.

O programa inclui:

Perfumes da HistóriaO programa inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 5 dias a Anatólia com pensão
  completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara-Esmirna/Istambul
• 4 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Circuito Clássico de 4 dias com meia pensão
  em hoteis de 3* ou 4*
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
•Taxas hoteleiras

15 DIAS / 14 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: 
Cada Domingo o ano inteiro.

 *Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído.

ITINERÁRIO 
 
DOMINGO: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado para o
hotel selecionado. Resto do dia livre. 
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio com
a visita a mesquita de Küçük Ayasofya.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente). 

3ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã para o aeroporto para
embarque no vôo com destino a Ankara. Chegada e
traslado para o centro da cidade para visita 
do Museu das Civilizações Anatólicas e ao 
Mausoléu de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação
 para a Capadócia, jantar e pernoite. 
 
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea
de Kaymakli. Após o almoço, continuação do passeio
pelo Vale do Goreme e o museu a céu aberto. As
últimas atrações serão o Vale de Pasabag e Avanos.
Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Bem cedo pela manhã partida para Konya. No
caminho, visita do Seljukian Caravanserai
“Sultanhan”, do 13o. século. Em Konya, visitaremos
o famoso Museu Mevlana e a Escola Teológica dos
Derviches Rodopiantes. Almoço no percurso e
continuação para Pamukkale. Acomodação,
jantar e pernoite.
 
6ª FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI
Visita pela manhã da antiga cidade de Hierapole, as
ruínas da Necrópole, os banhos romanos, a Basílica
e os penhascos de calcário. Continuação para
Afrodisias. Após o almoço, visita ao povoado Greco-
Romano, uma cidade antiga dedicada a Afrodite, 
Deusa do Amor. Continuação para Kusadasi, 
acomodação, jantar e pernoite.

SÁBADO: KUSADASI - ESMIRNA - ISTAMBUL
Ida para Meryemana e visita a Casa da Virgem Maria. 
Logo após, visita a Éfeso, a Capital Romana da Ásia 
Central. Visita às ruínas da Avenida Odeon, o Portão 
de Hercules, o Templo de Adriano, a Biblioteca 
de Celsius, a Agora e o grandioso Teatro Greco-
Romano. Após o almoço visita da Basílica de São 
João e continuação da viagem para o aeroporto de 
Esmirna. Embarque no vôo para Istambul. Chegada 
e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre.

DOMINGO: ISTAMBUL - ATENAS
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
Embarque no vôo para Atenas. Chegada e traslado
para o hotel escolhido. Resto do dia livre. 
 
2ª FEIRA: ATENAS 
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus,
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos
outros míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

3ª FEIRA: ATENAS 
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de Atenas 
para compras, atividades pessoais ou um passeio
opcional. 

 
4ª FEIRA: ATENAS - OLÍMPIA
Início do circuito clássico de quatro dias pelo
Peloponeso. Parada no Canal de Corinto e em
seguida visita ao famoso teatro de Epidauro
(conhecido mundialmente pela sua acústica) e ao
museu de Asclépio (pai da medicina). Passando 
pela cidade de Nafplio, chegaremos a Micenas 
onde poderemos conhecer a Acrópole pré-histórica, 
com a porta dos Leões e o túmulo de Agamêmnon. 
À tarde, atravessando o Peloponeso central, 
chegaremos a Olímpia. Jantar e hospedagem.
5ª FEIRA: OLÍMPIA - DELFOS
Pela manhã, conheceremos as instalações do antigo
estádio Olímpico, onde se realizaram os primeiros
Jogos Olímpicos. Visita ao museu de Olímpia. 
À tarde,passando pela nova ponte pingente, 
a maior domundo, chegaremos a Delfos. 
Jantar e hospedagem. 
6ª FEIRA: DELFOS - METEORA
Em Delfos, cidade conhecida como o centro do
mundo, visitaremos o museu local com a sua famosa
estatua “A Auriga de Bronze” e o sítio
arqueológico. Saída em direção a Kalambaka. 
Jantar e hospedagem.
SÁBADO: METEORA - ATENAS
Pela manhã, visita a Meteora, onde se combina a
beleza natural da região com os eternos monastérios 
situados sobre as rochas. Saída em direção a Atenas, 
passando por Termopilas, onde se encontra a estátua 
do Rei Espartano Leônidas. Regresso ao seu hotel 
em Atenas ao entardecer.

DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida.

• O pacote pode começar desde Atenas tambem •
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Capitais Históricas
• 4 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Meio dia de excursão aos dois Continentes
• 4 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Dia inteiro de excursão a Argólida com almoço
• Todos os traslados de acordo com o itinerário (4)
• Ingressos nas excursões mencionadas 
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

9 DIAS / 8 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Diariamente o ano todo.

O pacote pode começar desde 
Atenas tambem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído. 

ITINERÁRIO 
 
 
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, assistência, recepção e 
traslado para o hotel selecionado. Resto do dia livre. 

DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. 
O bairro de Sultanahmet, a Mesquita Azul, 
a igreja de Santa Sofia e o Hipódromo. Vis-
ita ao Gran Bazar seguida por almoço em 
um restaurante local. Continuação para o 
Palácio Topkapi e finalização do passeio 
com a visita a mesquita de Küçük Ayasofya.
(Alguns pontos turísticos fecham durante 
um dia da semana - consulte seu agente). 

DIA 3: ISTAMBUL - BÓSFORO 
Partida para um pequeno cruzeiro pelo 
Bósforo, o estreito que separa a Europa da 
Ásia. Aprecie a vista das mansões de madeira, 
os Palácios de mármore e a antiga fortaleza. 
Desembarque no lado Europeu eretorno para 
o seu hotel.

DIA 4: ISTAMBUL - DOIS CONTINENTES
Partida para visitar a ponte intercontinental do
Bósforo e após, continuação para o morro de 
Camlica no lado asiático, desfrutando uma 
maravilhosa vista panorâmica de Istambul. 
Visita do Palácio de Beylerbeyi e um típico 
vilarejo de pesca às margens do Bósforo. 
Tempo para compras. Retorno ao hotel na 
parte da tarde.

DIA 5: ISTAMBUL - ATENAS
Na hora indicada traslado ao aeroporto para
embarque no vôo com destino a Atenas. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel 
escolhido.

DIA 6: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro 
Neoclássico Ateniense: Parlamento, 
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, 
Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole.Tarde livre na cidade.
 
DIA 7: ATENAS - ARGÓLIDA 
Passando pelos pitorescos caminhos da costa 
do golfo Sarônico, chegaremos ao Canal de 
Corinto (parada). Em seguida, partiremos em 
direção a Micenas, onde visitaremos o “Portão 
dos Leões”, a Tumba de Agamêmnon e o 
Palácio. Após o almoço, visitaremos Epidauro 
e seu teatro, o qual é famoso pela sua acústica 
excepcional. Regresso a Atenas ao anoitecer.
 
DIA 8: ATENAS 
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de 
Atenas para compras, atividades pessoais 
ou um passeio opcional.
 
DIA 9: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado traslado para o aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida. 
**As excursões incluídas podem ter a ordem 
alterada de acordo com a data da chegada.

O programa inclui:

Melodia da CapadóciaO programa inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 4 dias/3 noites a Ankara e Capadócia 
  com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhete aéreo Capadócia/Istambul
• 3 noites de hotel em Atenas
• 2 noites de hotel em Santorini
• 2 noites de hotel em Myconos
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Bilhetes de ferry boat entre Pireus-Santorini-
  Myconos-Pireus
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Todos os traslados conforme o itinerário (11)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

14 DIAS / 13 NOITES
Chegada a Istambul em 2017:  Cada Sábado de 01 de Abril a 14 de Outubro.

*Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído. 

ITINERÁRIO

SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção, assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel selecionado. Resto 
do dia livre. 
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. 
O bairro de Sultanahmet, a famosa igreja de 
Santa Sofia, a Mesquita Azul e o Hipódromo. 
Almoço em restaurante local, continuação para 
o Palácio Topkapi e finalização do passeio com a 
mesquita de Küçük Ayasofya e regresso ao hotel. 
(O Gran Bazaar esta fechado aos domingos).

2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos 
por uma área muito fértil e rica em história, a 
antiga Bitinia e a sua capital Nicomedia Almoço. 
Chegada a Ankara para hospedagem e jantar.

3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, 
com destaque para o Mausoléu de Atartuk (Fundador 
da Turquia moderna) e o Museu das Civilizações da 
Anatólia, que conta com uma expressiva coleção de 
achados arqueológicos da Ásia Menor, principalmente 
dos Hititas. Continuação da viagem para a Capadócia 
passando pelo Lago Salgado. Almoço. Chegada a 
Capadócia para hospedagem e jantar.

4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Café da manhã e visita da espetacular região da 
Capadócia, única por sua paisagem original, formada 
por lavas lançadas pelos vulcões Erciyes e Hasan, 
há 3 milhões de anos. Visita aos inúmeros mosteiros 
e capelas de Goreme escavadas nas rochas e 
decoradas com afrescos do século X (alguns deles 
muito bem conservados). Passaremos pela fortaleza 
de Uçhisar e o vale de Avcilar. Almoço e pela tarde 
visita ao povoado de Avanos, famoso por seu 
artesanato e os vales de Pasabagi e do Guvercinlik. 
Visita da cidade subterrânea de Ozkonan ou Serrátil, 
uma das 36 cidades da Capadócia que serviu de 
refúgio para os cristãos. Regresso ao hotel e jantar.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Após o café da manhã saída ao aeroporto 
para embarque no vôo de regresso a Istambul.
Chegada e traslado para o hotel escolhido. 
 
6ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO - ATENAS
Traslado ao aeroporto para embarque no vôo com 
destino a Atenas (vôo não incluso). Chegada, 
recepção e traslado para o hotel escolhido. 
Resto do dia livre.

SÁBADO: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca 
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de 
Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e 
muitos outros míticos monumentos. Finalizada a 
panorâmica, visita a espetacular Acrópole. Tarde 
livre na cidade.

DOMINGO: ATENAS - SANTORINI
Pela manhã, traslado para o porto de Pireus para 
embarque no ferry boat que o levará a Santorini 
(viagem de aprox. 8 horas). Chegada e traslado
para o hotel escolhido.

2ª FEIRA: SANTORINI 
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & 
Palea Kameni localizadas dentro da Caldera e 
banhe-se nas fontes quentes com suas águas 
verdes e amarelas. Admire as formosas vilas da 
ilha, com seu casario branco, suas ruas estreitas 
e seus cafés ao ar livre debruçados pelo penhasco 
e acessíveis pelo teleférico ou no lombo dos seus 
famosos burrinhos.

3ª FEIRA: SANTORINI - MYCONOS
Traslado, no horário indicado, ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Myconos. 
Chegada e traslado para o hotel escolhido.

4ª FEIRA: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta 
ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e
restaurantes  sofisticados. 
 
5ª FEIRA: MYCONOS - ATENAS
No horário indicado, traslado ao porto para embarque 
no ferry boat com destino a Pireus. Chegada 
traslado para o hotel escolhido em Atenas. 
 
6ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto 
para embarque no seu vôo de partida. 
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Três Continentes
O programa inclui:
• 4 noites de hotel em Istambul
• 4 noites de hotel no Cairo
• 4 noites de hotel em Atenas
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Meio dia de excursão aos dois Continentes
• Excursão de dia inteiro em Cairo com almoço
• Visita de meio dia a Memfis e Sakkara
• Jantar com espetáculo tradicional em barco no Nilo
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Dia inteiro de excursão a Argólida com almoço
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Ingressos nas excursões mencionadas  
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

13 DIAS / 12 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Diariamente o ano todo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  *Bilhetes aéreos Istambul-Cairo-Atenas não incluídos. 

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado para o
hotel escolhido. Resto do dia livre para atividades
independentes.

DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio 
com a visita a mesquita de Küçük Ayasofya.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente).

DIA 3: ISTAMBUL - BÓSFORO 
Partida para um pequeno cruzeiro pelo Bósforo, o
estreito que separa a Europa da Ásia. Aprecie a
vista das mansões de madeira, os Palácios de
mármore e a antiga fortaleza. Desembarque no
lado Europeu e retorno para o seu hotel. 

DIA 4: ISTAMBUL - DOIS CONTINENTES
Partida para visitar a ponte intercontinental 
do Bósforo e, após, continuação para o morro 
de Camlica no lado asiático, desfrutando uma 
maravilhosa vista panorâmica de Istambul. Visita do 
Palácio de Beylerbeyi e um típico vilarejo de pesca 
as margens do Bósforo. Tempo para compras. 
Retorno ao hotel na parte da tarde.
 
DIA 5: ISTAMBUL - CAIRO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no vôo com destino a Cairo. Chegada,
recepção e traslado ao hotel selecionado. 
Resto do dia livre.

DIA 6: CAIRO
De manhã, iremos a Giza onde se encontram as
três pirâmides: Keops, Kefren e Miquerinos
construídas há mais de 4.500 anos. Logo após,
visita da Esfinge e o Vale do Templo. Depois do
almoço, visita ao Museu Egípcio com suas obras e
monumentos do Antigo Egito, incluindo o tesouro
de Tut Ankh-Amoun, dentre outros.
 
DIA 7: CAIRO - MEMFIS - SAKKARA
Meio dia de visita a Memfis a primeira capital antiga 
do Egito com a famosa estatua de Ramses II. 
Continuação a Sakkara lugar considerado a Necrópole 
de Memfis, onde se encontra a Pirâmide Escalonada. 

DIA 8: CAIRO - JANTAR TRADICIONAL
Manha livre no Cairo para atividades pessoais,
compras ou algum passeio opcional. De noite 
jantar a bordo de barco no Nilo (pequeno cruzeiro 
noturno) com espetáculo tradicional e traslados.

DIA 9: CAIRO - ATENAS
No horário indicado, traslado ao aeroporto para
embarque no vôo com destino a Atenas. Chegada,
recepção e traslado ao hotel selecionado.
Resto do dia livre. 

 
DIA 10: ATENAS 
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
DIA 11: ATENAS - ARGÓLIDA
Passando pelos pitorescos caminhos da costa do 
golfo Sarônico, chegaremos ao Canal de Corinto 
(parada). Em seguida, partiremos em direção a 
Micenas, onde visitaremos o “Portão dos Leões”, 
a Tumba de Agamêmnon e o Palácio. Após o 
almoço, visitaremos Epidauro e seu teatro, o 
qual é famoso pela sua acústica excepcional. 
Regresso a Atenas ao anoitecer.

DIA 12: ATENAS
Um dia inteiro livre na vibrante cidade de 
Atenas para compras, atividades pessoais 
ou um passeio opcional.
DIA 13: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto
para embarque no seu vôo de partida.
**As excursões incluídas podem ter a ordem 
alterada de acordo com a data da chegada. 
  

Relíquias do Oriente
• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 3 dias/2 noites a Ankara e Capadócia 
  com pensão completa hotéis de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara-Capadócia/Istambul
• 4 noites de hotel no Cairo
• Excursão de dia inteiro no Cairo com almoço
• Visita de meio dia a Memfis e Sakkara
• Jantar com espetáculo tradicional em barco no Nilo
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Ingressos nas excursões mencionadas
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

10 DIAS / 9 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada 6ª feira e domingo o ano todo.

 
 
 
 
 
 
 *Bilhete aéreo Istambul-Cairo não incluído. 

ITINERÁRIO 
 
DIA 1: ISTAMBUL
Chegada em Istambul, assistência e traslado para 
o hotel selecionado. Resto do dia livre. 
 
DIA 2: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio com
a visita a mesquita de Küçük Ayasofya.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente). 

DIA 3: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã para o aeroporto para
embarque no vôo com destino a Ankara. Chegada e
traslado para o centro da cidade para visita do
Museu das Civilizações Anatólicas e ao Mausoléu
de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação para a
Capadócia, jantar e pernoite.

DIA 4: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea 
de Kaymakli. Após o almoço continuação do passeio 
pelo vale do Goreme e o museu a céu aberto. 
As últimas atrações serão o Vale de Pasabag e 
Avanos. Retorno para o hotel, jantar e pernoite.

DIA 5: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Saída do hotel em direção a Kayseri e traslado 
para o aeroporto para embarque no vôo de retorno 
a Istambul. Chegada e traslado para o hotel
selecionado.

             
DIA 6: ISTAMBUL - CAIRO
Café da manhã e traslado ao aeroporto para
embarque no vôo com destino a Cairo. Chegada e
traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre.

DIA 7: CAIRO
De manhã, iremos a Giza onde se encontram as
três pirâmides: Keops, Kefren e Miquerinos
construídas há mais de 4.500 anos. Logo após,
visita da Esfinge e o Vale do Templo. Depois do
almoço, visita ao Museu Egípcio com suas obras e
monumentos do Antigo Egito, incluindo o tesouro
de Tut Ankh-Amoun, dentre outros.

DIA 8: CAIRO - MEMFIS - SAKKARA
Meio dia de visita a Memfis a primeira capital antiga 
do Egito com a famosa estatua de Ramses II. 
Continuação a Sakkara lugar considerado a Necrópole 
de Memfis, onde se encontra a Pirâmide Escalonada.

DIA 9: CAIRO - JANTAR TRADICIONAL
Manha livre no Cairo para atividades pessoais,
compras ou algum passeio opcional. De noite 
jantar a bordo de barco no Nilo (pequeno cruzeiro 
noturno) com espetáculo tradicional e traslados.

DIA 10: CAIRO - AEROPORTO
No horário indicado, traslado para o aeroporto para
embarque no seu vôo de partida.

O programa inclui:

O pacote pode começar desde 
Atenas tambem.
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 *Bilhetes aéreos Istambul/Tel-aviv - Amman/Cairo não incluídos. 

ITINERÁRIO 
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado para o
hotel escolhido. Resto do dia livre.
 
3ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O 
bairro de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja 
de Santa Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran 
Bazar seguida por almoço em um restaurante 
local. Continuação para o Palácio Topkapi e 
finalização do passeio com a visita a mesquita de 
Küçük Ayasofya. (Alguns pontos turísticos fecham 
durante um dia da semana - consulte seu agente). 

4ª FEIRA: ISTAMBUL - BÓSFORO
Partida para um pequeno cruzeiro pelo Bósforo, o
estreito que separa a Europa da Ásia. Aprecie 
a vista das mansões de madeira, os Palácios de 
mármore e a antiga fortaleza. Desembarque no 
lado Europeu e retorno para o seu hotel.

 
5ª FEIRA: ISTAMBUL - AEROPORTO DE BEN 
GURION - JERUSALÉM
No horário apropriado traslado ao aeroporto de 
Istambul para embarque no voo com destino a Tel-
Aviv (voo não incluso). Chegada ao aeroporto de 
Ben Gurion, recepção e traslado para o hotel.

6ª FEIRA: JERUSALÉM 
Café da manha e partida ao Monte das Oliveiras 
para uma vista panorâmica da cidade, com 
continuação ao Jardim do Getsêmani para ver 
a Basílica da Agonia. Visita ao Museu de Israel, 
onde se encontram o Santuário do Livro e a 
maquete de Jerusalém na época de Jesus. Em 
seguida, visita ao Museu do Holocausto. De 
tarde, saída a Belém para visitar a Igreja da 
Natividade, a Gruta de São Jerônimo e Igreja de 
Santa Catarina. Retorno a Jerusalém.

SÁBADO: JERUSALÉM 
Café da manha e saída ao Monte Sião para 
visitar o Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a 
Abadia da Dormição. Continuação para a cidade 
velha, fazendo o passeio das 14 estações da 
Via Dolorosa, que inclui a Igreja da Flagelação, 
Capela da Condenação, o Calvário e Santo 
Sepulcro.  Sequencia ao bairro judeu e ao Cardo 
Romano até o Museu da Cidadela de Davi. Logo 
após, continuação à cidade nova para uma visita 
panorâmica dos principais pontos de interesse: o 
Knesset (Parlamento), a residência do presidente, 
o Teatro Municipal. Finalizando com um passeio a 
Ein Karem para visitar o local de nascimento de 
João Batista e visita ao Muro das Lamentações.

DOMINGO: JERUSALÉM
Café da manha e dia livre em Jerusalém, com 
possibilidade de um passeio opcional para 
Massada e Mar Morto. 

2ª FEIRA: AMMAN
Café da manha e partida para a Ponte Sheikh 
Hussein, fronteira Israel/Jordânia e, após as 
formalidades de imigração, continuação para uma 
visita a Jerash, uma das cidades da Decápolis. 
Jerash está localizada ao norte de Amman, cerca 
de 45 Km (uma hora de carro). Durante o passeio, 
visita-se o Arco de Triunfo, a Praça oval, o cardo, 
a colunata, o templo de Afrodite e terminando, o 
teatro romano, com sua acústica maravilhosa. 
Terminando as visitas, continuação a Amman. 

3ª FEIRA: PETRA
Café da manha e saída para a vista panorâmica da 
cidade de Amman. Logo após, sequencia a Madaba, 
para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde 
se encontra o primeiro mapa em mosaico da Terra 
Santa. Continuação ao Monte Nebo para admirar a 
vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto 
desde a montanha. Este lugar é importante porque 
foi o último local visitado por Moisés e de onde o 
profeta viu a terra prometida, a qual nunca chegaria. 
Na parte da tarde, chegada a Petra. Alojamento.

4ª FEIRA: AMMAN 
Café da manha e visita de dia inteiro da cidade rosa, 
a capital dos Nabateus. Durante o passeio, visita aos 
monumentos mais importantes e representativos 
esculpidos na rocha: O Tesouro, famoso e conhecido 
internacionalmente por um dos filmes do Indiana 
Jones, os Túmulos de cores, os Túmulos Reais, o 
Mosteiro. Petra é um daqueles lugares no mundo 
que se deve visitar pelo menos uma vez na vida. De 
tarde, retorno para Amman.

5ª FEIRA: AMMAN - AEROPORTO - CAIRO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de 
Amman para embarque no voo com destino a Cairo 
(voo não incluso). Chegada, recepção e traslado 
para o hotel.

6ª FEIRA: CAIRO
Dia inteiro dedicado a visitas comecando pelo 
museu das Antiguidades do Cairo e o Bazar com 
tempo livre para fazer suas compras, depois do 
almoço iremos a Giza onde se encontram as 
três pirâmides: Keopes, Kefren e Miquerinos 
construídas há mais de 4.500 anos. Logo após, 
visita da Esfinge e do Vale do Templo.

SÁBADO: CAIRO
Dia livre para explorar esta cidade. A noite se sugere
a excursão opcional “Luz e Som” nas Pirâmides. 

DOMINGO: CAIRO - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para
embarque no seu vôo de partida.

Civilizações do OrienteO programa inclui:
• 3 noites de hotel em Istambul 
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Meio dia de excursão-cruzeiro no Bósforo
• Circuito de 7 noites a Israel e Jordania
• 3 noites de hotel no Cairo
• Excursão de dia inteiro a Cairo com almoço
• Ingressos nas excursões mencionadas  
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

Anatólia Glamorosa
• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Circuito de 7 dias à Anatólia com pensão completa
  em hotéis de 4* ou 5*
• 4 noites de hotel em Dubai
• Meio dia de visita a Dubai
• Safári com jantar tradicional no deserto (em Inglês)
• Mini-cruzeiro em Dhow com jantar incluso (em Inglês)
• Dia inteiro de visita a Abu Dhabi com almoço
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Ingressos nas excursões mencionadas 
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras na Turquia 
• As taxas de Dubai se pagam diretamente ao hotel

14 DIAS / 13 NOITES
Chegada a Istambul em 2017:
Cada Sábado o ano inteiro.

O programa inclui:

14 DIAS / 13 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada 2ª feira o ano todo.

 *Bilhete aéreo Istambul-Dubai não incluído.

ITINERÁRIO 

SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre.
 
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a 
Mesquita Azul e o Hipódromo. Almoço em restaurante 
local, continuação para o Palácio Topkapi e finalização 
do passeio com a mesquita de Küçük Ayasofya e 
regresso ao hotel. (O Gran Bazaar esta fechado aos 
domingos).
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos 
por uma área muito fértil e rica em história, a antiga 
Bitinia e a sua capital Nicomedia Almoço. Chegada a 
Ankara para hospedagem e jantar 

3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, 
com destaque para o Mausoléu de Atartuk (Fundador 
da Turquia moderna) e o Museu das Civilizações da 
Anatólia, que conta com uma expressiva coleção de 
achados arqueológicos da Ásia Menor, principalmente 
dos Hititas. Continuação da viagem para a Capadócia 
passando pelo Lago Salgado. Almoço. Chegada a 
Capadócia para hospedagem e jantar.
 
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Café da manhã e visita da espetacular região da 
Capadócia, única por sua paisagem original, formada 
por lavas lançadas pelos vulcões Erciyes e Hasan, 
há 3 milhões de anos. Visita aos inúmeros mosteiros 
e capelas de Goreme escavadas nas rochas e 
decoradas com afrescos do século X (alguns deles 
muito bem conservados). Passaremos pela fortaleza 
de Uçhisar e o vale de Avcilar. Almoço e pela tarde 
visita ao povoado de Avanos, famoso por seu 
artesanato e os vales de Pasabagi e do Guvercinlik. 
Visita da cidade subterrânea de Ozkonan ou Serrátil, 
uma das 36 cidades da Capadócia que serviu de 
refúgio para os cristãos. Regresso ao hotel e jantar.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Saída bem cedo para Konya, capital dos sultões
selyucidas do século XI. Visita do Caravanserai de
Sultanhan, onde antigamente paravam as
caravanas de camelos que faziam a rota da seda.
Visita ao Mausoléu de Mevlana, poeta e filósofo que
fundou a seita mística e religiosa dos Deviches
Dançantes. Almoço na cidade e continuação da
viagem para Pamukkale, hospedagem e jantar.

6ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Pela manhã poderemos desfrutar de Pamukkale, 
lugar espetacular e único no mundo por suas 
deslumbrantes cascatas brancas e suas piscinas 
naturais. No caminho para Kusadasi conheceremos 
a antiga cidade de Hierápolis, a necrópole 
que contém mais de 150.000 tumbas. Almoço,
continuação para Éfesos, cidade greco-romana, 
antiga capital da Ásia Menor e uma das mais 
bem conservadas da antiguidade, onde se 
encontram o Templo de Adriano, o Templo de 
Trajano, o Teatro, a Biblioteca de Celsus etc. Visita 
da Casa da Virgem Maria, lugar onde passou 
seus últimos anos de vida. Hospedagem e jantar.

SÁBADO: KUSADASI - PERGAMO - TRÓIA - 
CANAKKALE
Café da manhã e partida para Pergamo, cidade 
rival de Alexandria no domínio das artes e das 
letras. Visita desta antiga cidade Romana, onde 
veremos seu Teatro, o Templo de Trajano e o Altar 
a Zeus, etc. Almoço e visita de Tróia, legendária 
cidade famosa pela “Ilíada de Homero e a Guerra  e
e Tróia. Hospedagem e jantar no hotel em Canakkale.

DOMINGO: CANAKKALE - BURSA - ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída para Bursa, primeira 
capital do Império Otomano, visita da Grande 
Mesquita, o Mausoléu e Mesquita verdes. Almoço 
e tempo livre. Continuação da viagem, chegada ao
hotel em Istambul no final da tarde.
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL - DUBAI  
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Dubai (voo não 
incluído). Chegada, recepção e traslado para o hotel 
escolhido. Resto do dia livre.

3ª FEIRA: DUBAI
Café da manha no hotel e manha livre para 
atividades pessoais. Ao entardecer, começo da 
excursão mais popular de todas: o Safári no Deserto. 
Este safári começa com um excitante trajeto 
pelas fantásticas e douradas dunas do deserto 
de Dubai, onde veremos um pôr-do-sol único no 
mundo Árabe. Logo após esta volta, continuação 
ao nosso acampamento no deserto, onde, ao som 
da relaxante musica árabe, desfrutaremos de um 
suntuoso jantar tradicional e de um espetáculo 
da famosa Dança do Ventre. Retorno ao hotel. 
 
4ª FEIRA: DUBAI
Café da manhã e saída em direção a Deira, onde
apreciaremos o mercado tradicional de especiarias.
Atravessando o Canal, visita ao Museu de Dubai, 
com sua belíssima exposição. Após esta visita, 
continuação pela Avenida de Jumeirah, onde veremos 
a Mesquita Jumeirah e faremos uma breve parada 
para fotos no Hotel Burj Al Arab, o único 7 estrelas do 
mundo. Passaremos ainda pelo edifício mais alto do 
mundo chamado Burj Khalifa, pelo World Trade Center 
e pelo Centro Internacional Financeiro. Retorno ao 
hotel e tarde livre. A noite, saída para um pequeno 
cruzeiro a bordo de um Dhow tradicional, com jantar 
a bordo, que terminará com a linda vista do famoso 
Dubai Creek Golf Club, edifício que tem formato de 
vela de barco, todo iluminado. Retorno ao hotel.

 
 

5ª FEIRA: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Café da manha e início do passeio de dia inteiro a 
Abu Dhabi. Começaremos nossa excursão ate a 
capital dos Emirados Árabes Unidos, passando 
pelo porto de Jebel Ali, o maior porto do mundo feito 
pelo homem. Chegando, admiraremos a Mesquita 
e o túmulo de Sheikh Zayed, ex-presidente e pai 
da nação. Continuação até a ponte de Al Maqta, 
atravessando uma das áreas mais ricas de Abu 
Dhabi, a Área de Ministros, ate a rua Corniche, que é 
comparada a Manhattan. Parada para fotos no hotel 
Emirates Palace, hotel riquíssimo, que tem o seu 
próprio heliporto e porto. Seguiremos pela área de Al 
Batee, onde se encontram os palácios da família real. 
Almoço em restaurante local e passeio panorâmico 
do parque Ferrari, com um breve tempo livre para 
fotos. Retorno ao hotel em Dubai ao anoitecer.

6ª FEIRA: DUBAI - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto de 
Dubai para embarque no seu vôo de partida.
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PACOTES  COM CRUZEIRO 
EM DOLARES

Indice
20 JÓIAS E ESPECIARIAS / ISTAMBUL-3 DIAS A CAPADOCIA-ATENAS-CRUZEIRO DE 3 NOITES

21 MUNDOS EXCITANTES / ISTAMBUL-CIRCUITO DE 4 DIAS PELO LITORAL TURCO

 CRUZEIRO DE 3 NOITES-MYCONOS-ATENAS

22 CULTURAS CLÁSSICAS / ISTAMBUL-CIRCUITO DE 5 DIAS DA ANATÓLIA-CRUZEIRO DE 4 NOITES

23 MUNDOS FASCINANTES / ISTAMBUL-CIRCUITO DE 4 DIAS PELO LITORAL TURCO E PAMUKALE

 CRUZEIRO DE 3 NOITES-ATENAS

24 TURQUIA MAJESTOSA / ISTAMBUL-CIRCUITO DE 6 DIAS DA ANATÓLIA - CRUZEIRO DE 2 NOITES-ATENAS

25 ANATOLIA MAGNÍFICA / ISTAMBUL-5 DIAS A CAPADOCIA, PAMUKKALE, EFESO
CRUZEIRO DE 3 NOITES-ATENAS

26 ANATOLIA ROMÂNTICA / ISTAMBUL-5 DIAS A CAPADOCIA, PAMUKKALE, EFESO

 CRUZEIRO DE 3 NOITES-SANTORINI-ATENAS

27 SUPREMO DO ORIENTE / ISTAMBUL-4DIAS A ANKARA, CAPADOCIA, 

 DUBAI, ATENAS, CRUZEIRO DE 3 NOITES

 
 

Caminhos do Oriente
• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 7 dias na Turquia com pensão
  completa - hotéis 4*ou 5*
• Circuito de 8 dias em Israel
• Ingressos nas excursões mencionadas 
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

*Bilhete aéreo Istambul/Tel-Aviv não incluído
 
ITINERÁRIO 
 
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.
Resto do dia livre. 
 
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro de
Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a Mesquita
Azul e o Hipódromo. Almoço em restaurante local,
continuação para o Palácio Topkapi e finalização do
passeio com a mesquita de Küçük Ayasofya e regresso 
ao hotel. (O Gran Bazaar esta fechado aos domingos).
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos por 
uma área muito fértil e rica em história, a antiga Bitinia e 
a sua capital Nicomedia Almoço. Chegada a Ankara para 
hospedagem e jantar.
 
3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, com 
destaque para o Mausoléu de Atartuk (Fundador da Turquia 
moderna) e o Museu das Civilizações da Anatólia, que conta 
com uma expressiva coleção de achados arqueológicos da 
Ásia Menor, principalmente dos Hititas. Continuação da 
viagem para a Capadócia passando pelo Lago Salgado. 
Almoço. Chegada a Capadócia para hospedagem e jantar.
 
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Café da manhã e visita da espetacular região da Capadócia, 
única por sua paisagem original, formada por lavas 
lançadas pelos vulcões Erciyes e Hasan, há 3 milhões de 
anos. Visita aos inúmeros mosteiros e capelas de Goreme 
escavadas nas rochas e decoradas com afrescos do século 
X (alguns deles muito bem conservados). Passaremos pela 
fortaleza de Uçhisar e o vale de Avcilar. Almoço e pela tarde 
visita ao povoado de Avanos, famoso por seu artesanato 
e os vales de Pasabagi e do Guvercinlik. Visita da cidade 
subterrânea de Ozkonan ou Serrátil, uma das 36 cidades da 
Capadócia que serviu de refúgio para os cristãos. Regresso 
ao hotel e jantar.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Saída bem cedo para Konya, capital dos sultões
selyucidas do século XI. Visita do Caravanserai de
Sultanhan, onde antigamente paravam as caravanas de
camelos que faziam a rota da seda. Visita ao Mausoléu
de Mevlana, poeta e filósofo que fundou a seita mística e
religiosa dos Deviches Dançantes. Almoço na cidade e
continuação da viagem para Pamukkale para
hospedagem e jantar.

 

6ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Pela manhã poderemos desfrutar de Pamukkale, lugar
espetacular e único no mundo por suas deslumbrantes
cascatas brancas e suas piscinas naturais. No caminho
para Kusadasi conheceremos a antiga cidade de
Hierápolis, a necrópole que contém mais de 150.000
tumbas. Almoço, continuação para Éfeso, cidade 
grecoromana, antiga capital da Ásia Menor e uma 
das mais bem conservadas da antiguidade, onde se 
encontram o Templo de Adriano, o Templo de Trajano, 
o Teatro, a Biblioteca de Celsus etc. Visita da Casa da 
Virgem Maria, lugar onde passou seus últimos anos de
vida. Hospedagem e jantar.

 
SÁBADO: KUSADASI-PERGAMO-TRÓIA-CANAKKALE
Café da manhã e partida para Pergamo, cidade rival de
Alexandria no domínio das artes e das letras. Visita desta 
antiga cidade Romana, onde veremos seu Teatro, o
Templo de Trajano e o Altar a Zeus, etc. Almoço e visita de 
Tróia, legendária cidade famosa pela “Ilíada de Homero 
e a Guerra de Tróia. Hospedagem e jantar no hotel em 
Canakkale.

DOMINGO: CANAKKALE - BURSA- ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída para Bursa, primeira 
capital do Império Otomano, visita da Grande Mesquita, 
o Mausoléu e Mesquita verdes. Almoço e tempo livre.
Continuação da viagem. Chegada ao hotel em Istambul
no final da tarde.

2ª FEIRA: ISTAMBUL - TEL  AVIV
No horário apropriado, traslado para o aeroporto de
Istambul para embarcar no vôo com destino a Tel Aviv 
(voo não incluído). Chegada ao aeroporto de Ben Gurion, 
recepção e traslado para o hotel em Tel Aviv.

3ª FEIRA: TEL AVIV 
Café da manha e partida para Jope para visitar o Bairro dos 
Artistas e o Mosteiro de São Pedro. A seguir, passeio pelas 
principais atrações da cidade: Rua Dizengoff, o Palácio 
da Cultura, o Museu de Tel Aviv, a Praça Yitzhak Rabin, 
o Mercado Carmelo. Continuação ao famoso Museu da 
Diáspora e tarde livre. 

4ª FEIRA: GALILEA
Café da manha e saída a Cesaréia para visitar o teatro 
romano, a cidade cruzada e o aqueduto. Sequencia a Haifa, 
com visita ao Santuário de Bahai e aos jardins persas. Logo 
após, apreciação da bela vista panorâmica sobre o Monte 
Carmelo e visita ao Mosteiro Carmelita. Continuação para 
São João de Acre para ver as fortificações medievais. 
Passagem pela cidade de Safed, conhecida pela Cabala e 
pelo misticismo judaico. Visita a Sinagoga de Josef Caro. E, 
pelas montanhas da Galiléia, chegada ao kibutz.

5ª FEIRA: GALILEA - JERUSALÉM
Café da manha e passeio pelas várias instalações do kibutz 
para conhecer este estilo de vida. Partida ao Monte das 
Beatitudes, local do Sermão da Montanha e depois para 
Tabgha, local do milagre da multiplicação dos peixes e pães. 
Continuação a Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e a 
Casa de São Pedro. Entre Tiberíades a Yardenit, parada no 
Rio Jordão, local tradicional do batismo de Jesus. Visita da 
Basílica da Anunciação, carpintaria de São José de Nazaré e 
da Fonte da Virgem. Sequencia ao longo do vale do Jordão, 
ao redor de Jericó. Vista panorâmica da cidade e do Monte 
da Tentação. Em seguida, através do Deserto da Judéia, 
chegada a Jerusalém. 

6ª FEIRA: JERUSALÉM - BELÉM
Café da manha e partida ao Monte das Oliveiras para uma 
vista panorâmica da cidade, com continuação ao Jardim do 
Getsêmani para ver a Basílica da Agonia. Visita ao Museu de 
Israel, onde se encontram o Santuário do Livro e a maquete 
de Jerusalém na época de Jesus. Em seguida, visita ao 
Museu do Holocausto. De tarde, saída a Belém para visitar 
a Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e Igreja de 
Santa Catarina. Retorno a Jerusalém. 

SÁBADO: JERUSALÉM 
Café da manha e saída ao Monte Sião para visitar o 
Túmulo do Rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Continuação para a cidade velha, fazendo o passeio 
das 14 estações da Via Dolorosa, que inclui a Igreja da 
Flagelação, Capela da Condenação, o Calvário e Santo 
Sepulcro.  Sequencia ao bairro judeu e ao Cardo Romano 
até o Museu da Cidadela de Davi. Logo após, continuação 
à cidade nova para uma visita panorâmica dos principais 
pontos de interesse: o Knesset (Parlamento), a residência 
do presidente, o Teatro Municipal. Finalizando com um 
passeio a Ein Karem para visitar o local de nascimento de 
João Batista e o Muro das Lamentações. 

DOMINGO: JERUSALÉM
Dia livre em Jerusalém. Possibilidade de excursão opcional
ao Mar Morto e a Massada.

2ª FEIRA: JERUSALÉM - AEROPORTO DE BEN GURION
No horário indicado, traslado ao aeroporto de Tel Aviv (Ben 
Gurion) para embarque no seu voo de partida.

17 DIAS / 16 NOITES
Chegada a Istambul em 2017:  
Cada sábado o ano todo.

O programa inclui:

* A saída de 16/09 não vai Operar*
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Jóias e Especiarias
• 3 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 3 dias / 2 noites a Ankara e Capadócia 
  com pensão completa hotéis de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara-Capadócia/Istambul
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas ilhas gregas e Turquia  
  (baseado na mínima categoria de camarote 
  interior) com pensão completa
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro 
• Todos os traslados conforme o itinerário (7)
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

11 DIAS / 10 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada 6ª feira a partir de 03 de Março até 20 de Outubro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído. 

ITINERÁRIO 
 
6ª FEIRA: ISTAMBUL 
Chegada em Istambul, assistência e traslado
para o hotel selecionado. Resto do dia livre. 
 
SÁBADO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro 
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa 
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida 
por almoço em um restaurante local. Continuação 
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio 
com a visita a mesquita de Küçük Ayasofya. 
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente).

DOMINGO: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã para o aeroporto para 
embarque no vôo com destino a Ankara. Chegada 
e traslado para o centro da cidade para visita do 
Museu das Civilizações Anatólicas e ao Mausoléu 
de Kemal Ataturk. Almoço. Continuação para a 
Capadócia, jantar e pernoite.

2ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a 
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea 
de Kaymakli. Após o almoço continuação do passeio 
pelo vale do Goreme e o museu a céu aberto. 
As últimas atrações serão o Vale de Pasabag e 
Avanos. Retorno para o hotel, jantar e pernoite.
 
3ª FEIRA: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Traslado ao aeroporto para embarque no vôo de 
retorno a Istambul. Chegada e traslado para o hotel 
selecionado.

4ª FEIRA: ISTAMBUL - ATENAS
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
embarque no vôo para Atenas (vôo não incluído). 
Chegada e traslado para o hotel escolhido. 
Resto do dia livre.

5ª FEIRA: ATENAS 
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Traslado pela manhã ao porto de Pireus 
para embarque no navio que fará o cruzeiro 
de 3 noites pelas ilhas Gregas e Turquia. A 
primeira escala será Myconos, com tempo 
livre para passear por suas ruas brancas 
estreitas, apreciando as lojas internacionais e 
sua incrível vida noturna.
 

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio opcional a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, cuja excursão incluída 
visita a gruta de São Joao Evangelista, onde ele viveu 
e escreveu o livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada.

DOMINGO: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. 
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha 
de Santorini, onde a excursão incluída irá até a vila 
de Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens 
dos cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

2ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus cedo pela manhã (ao redor 
das 06:00hr). Café da manhã a bordo e imediato 
traslado ao aeroporto. 

Necessariamente o voo de partida deverá ser 
depois das 10:30hr da manhã.

O programa inclui: Mundos Excitantes• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 4 dias/3 noites a Canakkale e Pamukkale  
  com pensão completa - hotéis de 4* ou 5*
• Cruzeiro de 4 dias / 3 noites pelas ilhas Gregas e 
  Turquia com pensão completa (baseado na mínima   
  categoria de camarote interior) com embarque 
  em Kusadasi
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Trajeto Pireus-Myconos a bordo do cruzeiro(sem cabine)
• 2 noites de hotel em Myconos
• Bilhetes de ferry boat Myconos-Pireus
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Todos os traslados conforme o itinerário (5)
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

13 DIAS / 12 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada 5ª feira a partir de 09 de Março até 19 de Outubro.

O programa inclui:

ITINERÁRIO 
5ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção, assistência 
no aeroporto e traslado ao hotel selecionado. 
Resto do dia livre. 
 
6ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O 
bairro de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja 
de Santa Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran 
Bazar seguida por almoço em um restaurante local. 
Continuação para o Palácio Topkapi e finalização 
do   passeio com a visita a mesquita de Küçük 
Ayasofya. (Alguns pontos turísticos fecham durante 
um dia da semana - consulte seu agente). 
 
SÁBADO: ISTAMBUL -TRÓIA - CANAKKALE
Saída pela manhã com destino a Canakkale. Almoço 
no trajeto e visita a Tróia, a antiga cidade de 9 níveis. 
A fama da cidade procede da “Ilíada” de Homero e da 
Guerra de Tróia e seu conhecido cavalo de madeira. 
Continuação a Canakkale, jantar e pernoite.
 
DOMINGO: CANAKKALE - PERGAMO - PAMUKKALE
Após o café da manha, saída para visitar 
Pergamo, cidade rival de Alexandria um dos 
mais importantes centros culturais, comerciais 
e médicos do passado. Visita a essa antiga 
cidade Romana onde se destacam o Grande 
Teatro, com uma inclinação impressionante, o 
Templo de Trajano e o Altar de Zeus. Almoço 
e continuação a Pamukkale. Jantar e pernoite.

2ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI 
Após o café da manha, poderemos desfrutar de 
Pamukkale, lugar espetacular e único no mundo por 
suas deslumbrantes cascatas brancas e piscinas 
naturais. No caminho ate Kusadasi, conheceremos 
a antiga Hierapole e a Necrópole que contem mais 
que 150.000 tumbas. Almoço e continuação a Éfeso, 
a antiga cidade que durante os séculos I e II tinha 
250.000 habitantes, monopolizando a riqueza do 
Oriente Médio. Durante essa excursão, se visitará o 
Templo de Adriano, os Banhos romanos, a Biblioteca, 
o Odeon, o Teatro de Éfeso assim como a Casa 
da Virgem Maria e a coluna do famoso Artemísio, 
uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo.
À tarde, regresso a Kusadasi, jantar e pernoite.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
Após o café da manhã, traslado ao porto para 
embarcar no cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas ilhas 
Gregas e Turquia. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, onde se tem a opção 
de aproveitar o tempo livre na pequena praia de 
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta 
de São João Evangelista, que escreveu o livro do 
Apocalipse, da Bíblia Sagrada.
4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul 
da Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua 
antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo, 
a bela baía de São Paulo. E, no centro da 
Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.
5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. 
Após o almoço, o navio parte para a fantástica 
ilha de Santorini, onde a excursão incluída irá até 
a vila de Oia, a joia da ilha, local das belíssimas 
paisagens dos cartões postais e das igrejas
de cúpulas azuis.
6ª FEIRA:  ATENAS - MYCONOS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus. 
Logo após o café da manhã a bordo, check 
out do camarote e permanência a bordo. 
Continuação da viagem com destino a Myconos. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido. 
SÁBADO: MYCONOS
Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha 
oferece. Praias, muito sol, lojas, bares, restaurantes 
sofisticados e uma vida noturna incrível.
DOMINGO: MYCONOS - PIREUS
No horário indicado traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido em Atenas.
2ª FEIRA: ATENAS 
Pela manha, saída para visita panorâmica do 
centro Neoclássico Ateniense: Parlamento, 
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, 
Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
3ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado para o aeroporto
para o embarque no seu vôo de partida. 
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Mundos Fascinantes
O programa inclui:

• 2 noites de hotel em Istambul
• Excursão de dia inteiro em Istambul com almoço
• Circuito de 4 dias / 3 noites a Canakkale, Pamukkale  
   e Kusadasi com pensão completa hotéis de 4* ou 5*
• Cruzeiro de 4 dias / 3 noites pelas ilhas Gregas  
  e Turquia com pensão completa (baseado na 
  mínima categoria de camarote interior) com   
  embarque em Kusadasi
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro 
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Todos os traslados conforme o itinerário (3)
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

11 DIAS / 10 NOITES
Chegada a Istambul em 2017:  Cada 5ª feira de 09 de Março até 19 de Outubro.

Culturas Clássicas
• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 5 dias/4 noites a Ankara, Capadócia, 
  Pamukkale e Kusadasi conforme o roteiro com
  pensão completa e hotéis de 4* ou 5*
• Bilhetes aéreos Istambul/Ankara-Esmirna/Istambul
• 3 noites de hotel em Atenas
• Cruzeiro de 4 noites pelas Ilhas Gregas e Turquia  
  com pensão completa (baseado em camarote 
  interno na categoria mais econômica)
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro  
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

15 DIAS / 14 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada Domingo a partir de 05 de Março até 15 de Outubro.

O programa inclui:

*Bilhete aéreo Istambul-Atenas não incluído.

ITINERÁRIO
DOMINGO: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado para o hotel
selecionado. Resto do dia livre. 
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio com
a visita a mesquita de Küçük Ayasofya.
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente). 
 
3ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Traslado pela manhã para o aeroporto para embarque 
no vôo com destino aAnkara. Chegada e traslado para o 
centro da cidade para visita do Museu das Civilizações 
Anatólicas e ao Mausoléu de Kemal Ataturk. Almoço. 
Continuação para a Capadócia, jantar e pernoite.
 
4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Dia inteiro de excursão a Capadócia visitando a 
Cidadela natural de Uchisar e a cidade subterrânea de 
Kaymakli. Após o almoço, continuação do passeio pelo 
Vale do Goreme e o museu a céu aberto. As últimas 
atrações serão o Vale de Pasabag e Avanos. Retorno 
para o hotel, jantar e pernoite. 
5ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Bem cedo pela manhã partida para Konya. No caminho, 
visita do Seljukian Caravanserai “Sultanhan”, do 13o. 
século. Em Konya, visitaremos o famoso Museu Mevlana 
e a Escola Teológica dos Derviches Rodopiantes. Almoço 
no percurso e continuação para Pamukkale. Acomodação, 
jantar e pernoite.

6ª FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI
Visita pela manhã da antiga cidade de Hierapole, as 
ruínas da Necrópole, os banhos romanos, a Basílica e os 
penhascos de calcário. Continuação para Afrodisias. Após 
o almoço, visita ao povoado grecoromano, uma cidade 
antiga dedicada a Afrodite, Deusa do Amor. Continuação 
para Kusadasi, acomodação, jantar e pernoite.

SÁBADO: KUSADASI - ESMIRNA - ISTAMBUL 
Ida para Meryemana e visita a Casa da Virgem Maria. 
Logo após, visita a Éfeso, a Capital Romana da Ásia 
Central. Visita às ruínas da Avenida Odeon, o Portão de 
Hercules, o Templo de Adriano, a Biblioteca de Celsius, 
a Agora e o grandioso Teatro Greco-Romano. Após o 
almoço visita da Basílica de São João e continuação 
da viagem para o aeroporto de Esmirna. Embarque no 
vôo para Istambul. Chegada e traslado para o hotel 
escolhido. Resto do dia livre.

DOMINGO: ISTAMBUL - ATENAS 
Café da manhã e traslado para o aeroporto para 
embarque no vôo a Atenas (voo não incluso). Chegada 
e traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre.

2ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para embarque no 
navio que fará o cruzeiro de 4 noites pelas ilhas Gregas e 
Turquia. A primeira escala será Myconos, com tempo livre 
para passear por suas ruas brancas estreitas, apreciando 
suas lojas internacionais e sua incrível vida noturna.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
O primeiro porto de parada será Kusadasi na Turquia. 
Aproveite que você está voltando para suas últimas 
compras no Bazar ou para relaxar a bordo. No horário 
do almoço, o navio segue para a ilha de Patmos, onde 
se tem a opção de aproveitar o tempo livre na pequena 
praia de Scala ou de participar do passeio opcional a 
gruta de São João Evangelista, que escreveu o livro do 
Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

 4ª FEIRA: RODES 
Chegada a Rodes, também conhecida como a ilha 
das Rosas. A excursão incluída irá ao sul da Ilha visitar 
a cidade de Lindos, que tem sua antiga Acrópole no alto 
da montanha e, abaixo, a bela baía de São Paulo. E, no 
centro da Rodes Medieval, visitará também a Cidadela 
dos Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios para 
combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.

5ª FEIRA: HERAKLIO (CRETA) - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. 
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha 
de Santorini, onde a excursão incluída irá até a vila 
de Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens 
dos cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis. 

6ª FEIRA: PIREUS - ATENAS 
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus. Logo após o 
café da manhã a bordo, desembarque e traslado imediato 
ao centro para inicio da visita panorâmica do núcleo 
Neoclássico Ateniense: Parlamento, Universidade, 
Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo 
de Zeus, Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos 
outros míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 
SÁBADO: ATENAS
Dia inteiro livre na cidade de Atenas para atividades
pessoais, compras ou um passeio opcional. 
DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado para o aeroporto para
embarque no seu vôo de partida.

ITINERÁRIO 
 
5ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção & assistência no
aeroporto e traslado ao hotel selecionado. Resto 
do dia livre. 

6ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro
de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de Santa
Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar seguida
por almoço em um restaurante local. Continuação
para o Palácio Topkapi e finalização do passeio
com a visita a mesquita de Küçük Ayasofya. 
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia da
semana - consulte seu agente)

 
SÁBADO: ISTAMBUL - TRÓIA - CANAKKALE
Saída pela manhã com destino a Canakkale.
Almoço no trajeto e visita a Tróia, a antiga cidade de
9 níveis. A fama da cidade procede da “Ilíada” de
Homero e da Guerra de Tróia e seu conhecido
cavalo de madeira. Continuação a Canakkale,
jantar e pernoite.

DOMINGO: CANAKKALE - PERGAMO - 
PAMUKKALE
Após o café da manha, saída para visitar Pergamo, 
cidade rival de Alexandria um dos mais importantes 
centros culturais, comerciais e médicos do 
passado. Visita a essa antiga cidade Romana 
onde se destacam o Grande Teatro, com uma 
inclinação impressionante, o Templo de Trajano e o 
Altar de Zeus. Almoço e continuação a Pamukkale. 
Jantar e pernoite.

2ª FEIRA: PAMUKKALE - KUSADASI - ÉFESO
Após o café da manha, poderemos desfrutar de 
Pamukkale, lugar espetacular e único no mundo 
por suas deslumbrantes cascatas brancas e 
piscinas naturais. No caminho ate Kusadasi, 
conheceremos a antiga Hierapole e a Necrópole 
que contem mais que 150.000 tumbas. Almoço 
e continuação a Éfeso, a antiga cidade que 
durante os séculos I e II tinha 250.000 habitantes, 
monopolizando a riqueza do Oriente Médio. 
Durante essa excursão, se visitará o Templo de 
Adriano, os Banhos romanos, a Biblioteca, o 
Odeon, o Teatro de Éfeso assim como a Casa 
da Virgem Maria e a coluna do famoso Artemísio, 
uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. À 
tarde, regresso a Kusadasi, jantar e pernoite.   
 
3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
Após o café da manhã, traslado ao porto para 
embarcar no cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas ilhas 
Gregas e Turquia. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, onde se tem a opção 
de aproveitar o tempo livre na pequena praia de 
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta 
de São João Evangelista, que escreveu o livro do 
Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul 
da Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua 
antiga Acrópole no alto da montanha e, abaixo, 
a bela baía de São Paulo. E, no centro da  
Rodes Medieval, visitará também a Cidadela dos 
Cavaleiros Cruzados da Ordem de São João, que, 
naquela época, deixaram para trás seus domínios 
para combater o Sultão Suleyman, o Magnífico. 
 
5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro 
da Civilização Minóica e local do famoso 
labirinto do Minotauro. Após o almoço, o navio 
parte para a fantástica ilha de Santorini, onde 
a excursão incluída irá até a vila de Oia, a joia 
da ilha, local das belíssimas paisagens dos 
cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.
 
6ª FEIRA: PIREUS - ATENAS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus. Logo 
após o café da manhã a bordo, desembarque e 
traslado imediato ao centro para inicio da visita 
panorâmica do núcleo Neoclássico Ateniense: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia 
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de 
Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, 
visita a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

SÁBADO: ATENAS
Dia inteiro livre na cidade para atividades 
pessoais, compras ou um passeio opcional. 
DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado para o aeroporto
parao embarque no seu vôo de partida.
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Turquia Majestosa• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Circuito de 6 dias/5 à Anatólia noites com
  pensão completa - hotéis 4* ou 5*
• Cruzeiro de 3 dias /2 noites pelas ilhas Gregas 
  com pensão completa (baseado na mínima catego
  ria interior) com embarque em Kusadasi
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Todos os traslados conforme o itinerário (3)
• Café da manhã diariamente
• Taxas hoteleiras

O programa inclui:

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Istambul em 2017:Cada Sábado 
de 04 de Março ate 21 de Outubro.

Possibilidade de acrescentar Circuito 
Clássico de 3 ou 4 dias.

Anatólia MagníficaO programa inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Bilhete aéreo Istambul/Capadócia
• Circuito de 5 dias/4 noites à Anatólia com 
  pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Cruzeiro de 4 dias / 3 noites pelas ilhas 
  Gregas & Turquia com pensão completa
  (baseado em camarote interno na categoria 
  mais econômica) com embarque em Kusadasi
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Todos os traslados conforme o itinerário (4)
• Café da manha diariamente
• Taxas hoteleiras

12 DIAS / 11 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada 4ª feira 
a partir de 08 de Março até 18 de Outubro.

Possibilidade de acrescentar Circuito 
de 2 Dias Delfos/Meteora.

ITINERÁRIO 

SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhi-
do.Resto do dia livre.
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade.O bairro 
de Sultanahmet, a famosa igreja de Santa Sofia, a 
Mesquita Azul e o Hipódromo. Almoço em restau-
rante local, continuação para o Palácio Topkapi e 
finalização do passeio com a mesquita de Küçük 
Ayasofya e re-gresso ao hotel. (O Gran Bazar esta 
fechado aos domingos).

2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos 
por uma área muito fértil e rica em história, a antiga 
Bitinia e a sua capital Nicomedia Almoço. Chegada a 
Ankara para hospedagem e jantar.

3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, 
com destaque para o Mausoléu de Atartuk (Fundador 
da Turquia moderna) e o Museu das Civilizações 
da Anatólia, que conta com uma expressiva 
coleção de achados arqueológicos da Ásia Menor, 
principalmente dos Hititas. Continuação da viagem 
para a Capadócia passando pelo Lago Salgado. 
Almoço. Chegada a Capadócia para hospedagem 
e jantar.

4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Café da manhã e visita da espetacular região 
da Capadócia, única por sua paisagem original, 
formada por lavas lançadas pelos vulcões 
Erciyes e Hasan, há 3 milhões de anos. Visita 
aos inúmeros mosteiros e capelas de Goreme 
escavadas nas rochas e decoradas com afrescos 
do século X (alguns deles muito bem conservados). 
Passaremos pela fortaleza de Uçhisar e o vale de 
Avcilar. Almoço e pela tarde visita ao povoado de 
Avanos, famoso por seu artesanato e os vales 
de Pasabagi e do Guvercinlik. Visita da cidade 
subterrânea de Ozkonan ou Serrátil, uma das 36 
cidades da Capadócia que serviu de refúgio para 
os cristãos. Regresso ao hotel e jantar.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Saída bem cedo para Konya, capital dos sultões 
selyucidas do século XI. Visita do Caravanserai 
de Sultanhan, onde  antigamente paravam as 
caravanas de camelos que faziam a rota da seda. 
Visita ao Mausoléu de Mevlana, poeta e filósofo 
que fundou a seita mística e religiosa dos Deviches 
Dançantes. Almoço na cidade e continuação da 
viagem para Pamukkale, hospedagem e jantar.
6ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Pela manhã poderemos desfrutar de Pamukkale, 
lugar espetacular e único no mundo por suas 
deslumbrantes cascatas brancas e suas piscinas 
naturais. No caminho para Kusadasi conheceremos 
a antiga cidade de Hierápolis, a necrópole 
que contém mais de 150.000 tumbas. Almoço, 
continuação para Éfeso, cidade greco-romana, 
antiga capital da Ásia Menor e uma das mais bem 
conservadas da antiguidade, onde se encontram o 
Templo de Adriano, o Templo de Trajano, o Teatro, a 
Biblioteca de Celsus etc. Visita da Casa da Virgem 
Maria, lugar onde passou seus últimos anos de vida. 
Hospedagem e jantar.

SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
De manha, traslado ao porto de Kusadasi para 
embarque ao cruzeiro de 3 dias pelas ilhas Gregas. 
No horário do almoço, o navio segue para a ilha de 
Patmos, cuja excursão incluída visita a gruta de 
São Joao Evangelista, onde ele viveu e escreveu 
o livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada.
 
DOMINGO: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. 
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha 
de Santorini, onde a excursão incluída irá até a vila 
de Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens 
dos cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.

2ª FEIRA: PIREUS - ATENAS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus. Logo 
após o café da manhã a bordo, desembarque e 
traslado imediato ao centro para inicio da visita 
panorâmica do núcleo Neoclássico Ateniense: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia 
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de 
Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.

3ª FEIRA: ATENAS
Dia inteiro livre na cidade de Atenas para atividades 
pessoais, compras ou um passeio opcional. 
 
4ª FEIRA: ATENAS-AEROPORTO 
No horário indicado, traslado para o aeroporto para o 
embarque no seu vôo de partida.

ITINERÁRIO 

4ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado para o hotel
escolhido. Resto do dia livre para atividades
independentes. 
 
5ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bair-
ro de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja de 
Santa Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran Bazar 
seguida por almoço em um restaurante local. Con-
tinuação para o Palácio Topkapi e finalização do 
passeio com a visita a mesquita de Küçük Ayasofya. 
(Alguns pontos turísticos fecham durante um dia
da semana - consulte seu  agente). 

6ª FEIRA: ISTAMBUL - CAPADÓCIA
De manhã, traslado ao aeroporto de Istambul para 
embarque no vôo com destino a Kayseri. Chegada e 
traslado ao hotel previsto. Almoço. De tarde visita ao 
Caravanseralo de Saruhan, os vales Devrent e Zelve 
e a aldeia de Ortahisar. Regresso ao hotel, jantar e 
pernoite.

SÁBADO: CAPADÓCIA
Visita aos inúmeros monastérios e capelas de 
Göreme, escavados nas rochas e decoradas com 
afrescos do século X. Passaremos pela fortaleza de 
Uçhisar e o vale de Avcilar. Almoço e pela tarde visita 
ao povoado de Avanos, famoso por seu artesanato 
e os vales de Pasabagi e do Guvercinlik. Visita da 
cidade subterrânea de Ozkonan ou Serrátil, uma das 
36 cidades da Capadocia que serviu de refúgio para os 
cristãos. Regresso ao hotel, jantar e pernoite.

DOMINGO: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Saída bem cedo para Konya, capital dos sultões 
selyucidas do século XI. Visita do Caravanserai de 
Sultanhan, onde antigamente paravam as caravanas 
de camelos que faziam a rota da seda. Visita ao 
Mausoléu de Mevlana, poeta e filósofo que fundou 
a seita mística e religiosa dos Deviches Dançantes. 
Almoço na cidade e continuação da viagem para 
Pamukkale. Hospedagem e jantar

2ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Pela manhã poderemos desfrutar de Pamukkale, 
lugar espetacular e único no mundo por suas 
deslumbrantes cascatas brancas e suas piscinas 
naturais. No caminho para Kusadasi conheceremos a 
antiga cidade de Hierápolis, a necrópole que contém 
mais de 150.000 tumbas. Almoço, continuação 
para Éfeso, cidade greco-romana, antiga capital 
da Ásia Menor e uma das mais bem conservadas 
da antiguidade, onde se encontram o Templo de 
Adriano, o Templo de Trajano, o Teatro, a Biblioteca 
de Celsus, etc. Visita da Casa da Virgem Maria, 
lugar onde passou seus últimos anos de vida. 
Hospedagem e jantar.

3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS 
Após o café da manhã, traslado ao porto para 
embarcar no cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas ilhas 
Gregas e Turquia. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, onde se tem a opção 
de aproveitar o tempo livre na pequena praia de 
Scala ou de participar do passeio opcional a gruta 
de São João Evangelista, que escreveu o livro 
do Apocalipse, da Bíblia Sagrada.

4ª FEIRA: RODES 
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul da 
Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua antiga 
Acrópole no alto da montanha e, abaixo, a bela baía 
de São Paulo. E, no centro da Rodes Medieval, 
visitará também a Cidadela dos Cavaleiros Cruzados 
da Ordem de São João, que, naquela época, 
deixaram para trás seus domínios para combater 
o Sultão Suleyman, o Magnífico.

5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço, o navio parte para 
a fantástica ilha de Santorini, onde a excursão 
incluída irá até a vila de Oia, a joia da ilha, local 
das belíssimas paisagens dos cartões postais e
das igrejas de cúpulas azuis.

6ª FEIRA:  PIREUS - ATENAS
Chegada ao amanhecer ao porto de Pireus. Logo 
após o café da manhã a bordo, desembarque e 
traslado imediato ao centro para inicio da visita 
panorâmica do núcleo Neoclássico Ateniense: 
Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia 
Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de 
Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 
 
SÁBADO: ATENAS
Dia inteiro livre na cidade de Atenas para atividades 
pessoais, compras ou um passeio opcional. 

DOMINGO: ATENAS - AEROPORTO
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para o
embarque no seu vôo de partida.
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ITINERÁRIO
 
SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado para o hotel escolhido.Resto 
do dia livre.
 
DOMINGO: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O bairro de 
Sultanahmet, a Mesquita Azul e o Hipódromo. Almoço em 
restaurante local. Continuação para visitar o majestoso Palácio 
Topkapi.
 
2ª FEIRA: ISTAMBUL - ANKARA
Saída bem cedo de ônibus para Ankara. Passaremos por 
uma área muito fértil e rica em história, a antiga Bitinia e 
a sua capital Nicomedia Almoço. Chegada a Ankara para 
hospedagem e jantar.
 
3ª FEIRA: ANKARA - CAPADÓCIA
Após o café da manhã visita da capital da Turquia, com 
destaque para o Mausoléu de Atartuk (Fundador da Turquia 
moderna) e o Museu das Civilizações da Anatólia, que conta 
com uma expressiva coleção de achados arqueológicos da 
Ásia Menor, principalmente dos Hititas. Continuação da 
viagem para a Capadócia passando pelo Lago Salgado. 
Almoço. Chegada a Capadócia para hospedagem e jantar.

4ª FEIRA: CAPADÓCIA
Café da manhã e visita da espetacular região da Capadócia, 
única por sua paisagem original, formada por lavas lançadas 
pelos vulcões Erciyes e Hasan, há 3 milhões de anos. Visita 
aos inúmeros mosteiros e capelas de Goreme escavadas 
nas rochas e decoradas com afrescos do século X (alguns 
deles muito bem conservados). Passaremos pela fortaleza 
de Uçhisar e o vale de Avcilar. Almoço e pela tarde visita ao 
povoado de Avanos, famoso por seu artesanato e os vales de 
Pasabagi e do Guvercinlik. Visita da cidade subterrânea de 
Ozkonan ou Serrátil, uma das 36 cidades da Capadócia que 
serviu de refúgio para os cristãos. Regresso ao hotel e jantar.

17 DIAS / 16 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada sábado 
25 de Fevereiro até 14 de Outubro.

 *Bilhetes aéreos Istambul-Dubai-Atenas não incluídos.

Anatólia Romântica
O programa inclui:
• 2 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço incluído
• Bilhete aéreo Istambul/Capadócia
• Circuito de 5 dias/4 noites à Anatólia com pensão 
  completa em hotéis de 4* ou 5*
• Cruzeiro de 3 dias /2 noites pelas ilhas Gregas & 
  Turquia com pensão completa
  (baseado em camarote interno na categoria mais  
  econômica) com embarque em Kusadasi e desem
  barque em Santorini
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• 2 noites de hotel em Santorini
• Passeio de veleiro ao redor do vulcão em Santorini
• Bilhetes de ferry Santorini-Pireus
• 2 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita da cidade de Atenas
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia
• Todos os traslados conforme o itinerário (6)
• Café da manha diariamente
• Taxas hoteleiras

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ITINERÁRIO
 
4ª FEIRA: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado para o hotel
escolhido. Resto do dia livre para atividades
independentes. 

5ª FEIRA: ISTAMBUL
Dia inteiro de visitas a essa mística cidade. O 
bairro  de Sultanahmet, a Mesquita Azul, a igreja 
de Santa Sofia e o Hipódromo. Visita ao Gran 
Bazar seguida por almoço em um restaurante 
local. Continuação para o Palácio Topkapi e 
finalização do passeio com a visita a mesquita de 
Küçük Ayasofya. (Alguns pontos turísticos fecham 
durante um dia da semana - consulte seu  agente). 

6ª FEIRA: ISTAMBUL - CAPADÓCIA
De manhã, traslado ao aeroporto de Istambul para 
embarque no vôo com destino a Kayseri. Chegada e 
traslado ao hotel previsto. Almoço. De tarde visita ao 
Caravanseralo de Saruhan, os vales Devrent e Zelve 
e a aldeia de Ortahisar. Regresso ao hotel, jantar e 
pernoite.

SÁBADO: CAPADÓCIA
Visita aos inúmeros monastérios e capelas de 
Göreme, escavados nas rochas e decoradas com 
afrescos do século X. Passaremos pela fortaleza de 
Uçhisar e o vale de Avcilar. Almoço e pela tarde visita 
ao povoado de Avanos, famoso por seu artesanato 
e os vales de Pasabagi e do Guvercinlik. Visita da 
cidade subterrânea de Ozkonan ou Serrátil, uma 
das 36 cidades da Capadocia que serviu de refúgio 
para os cristãos. Regresso ao hotel, jantar e pernoite.

DOMINGO: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE
Saída bem cedo para Konya, capital dos sultões 
selyucidas do século XI. Visita do Caravanserai 
de Sultanhan, onde antigamente paravam as 
caravanas de camelos que faziam a rota da seda. 
Visita ao Mausoléu de Mevlana, poeta e filósofo 
que fundou a seita mística e religiosa dos Deviches 
Dançantes. Almoço na cidade e continuação da 
viagem para Pamukkale. Hospedagem e jantar.
 
2ª FEIRA: PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI
Pela manhã poderemos desfrutar de Pamukkale, 
lugar espetacular e único no mundo por suas 
deslumbrantes cascatas brancas e suas 
piscinas naturais. No caminho para Kusadasi 
conheceremos a antiga cidade de Hierápolis, a 
necrópole que contém mais de 150.000 tumbas. 
Almoço, continuação para Éfeso, cidade greco-
romana, antiga capital da Ásia Menor e uma das 
mais bem conservadas da antiguidade, onde se 
encontram o Templo de Adriano, o Templo de 
Trajano, o Teatro, a Biblioteca de Celsus, etc. 
Visita da Casa da Virgem Maria, lugar onde passou 
seus últimos anos de vida. Hospedagem e jantar. 

 
3ª FEIRA: KUSADASI - PATMOS
Após o café da manhã, traslado ao porto para 
embarcar no cruzeiro de 3 dias/2 noites pelas ilhas 
Gregas e Turquia. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, cuja excursão incluída 
visita a gruta de São Joao Evangelista, onde ele viveu 
e escreveu o livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada. 

4ª FEIRA: RODES
Chegada a Rodes, também conhecida como a 
ilha das Rosas. A excursão incluída irá ao sul da 
Ilha visitar a cidade de Lindos, que tem sua antiga 
Acrópole no alto da montanha e, abaixo, a bela baía 
de São Paulo. E, no centro da Rodes Medieval, 
visitará também a Cidadela dos Cavaleiros 
Cruzados da Ordem de São João, que, naquela 
época, deixaram para trás seus domínios para 
combater o Sultão Suleyman, o Magnífico.

5ª FEIRA: HERAKLIO - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e 
visita incluída ao Palácio de Knossos, centro da 
Civilização Minóica e local do famoso labirinto 
do Minotauro. Após o almoço o navio segue em 
direção a Santorini. Ao chegar, desembarque e 
traslado para o hotel escolhido. Resto do dia livre.

6ª FEIRA: SANTORINI
Desfrute de um passeio de veleiro de meio dia 
que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & 
Palea Kameni localizadas dentro da Caldera e as 
fontes quentes com as águas verdes e amarelas. 
Admire as formosas vilas da ilha, com seu casario 
branco, suas ruas estreitas e seus cafés ao ar 
livre debruçados pelo penhasco e acessíveis pelo 
teleférico ou no lombo dos seus famosos burrinhos.

 
SÁBADO: SANTORINI - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao porto para 
embarque no ferry boat com destino a Pireus 
(VIAGEM DE 09 HORAS). Chegada e traslado para o
hotel escolhido em Atenas. 
 
DOMINGO: ATENAS
De manha, saída para visita panorâmica do 
centro Neoclássico Ateniense: Parlamento, 
Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, 
Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco de Adriano, 
Estádio Panatenáico e muitos outros míticos 
monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
a espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade. 

2ª FEIRA: ATENAS - AEROPORTO
No horário indicado, traslado ao aeroporto para o 
embarque no seu vôo de partida.

13 DIAS / 12 NOITES
Chegada a Istambul em 2017: Cada 4ª feira a partir de 08 de Março até 18 de Outubro.

5ª FEIRA: CAPADÓCIA - ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída ao aeroporto de Nevsehir 
para embarque no vôo de regresso a Istambul. Chegada 
e traslado ao hotel escolhido.
 
6ª FEIRA: ISTAMBUL - DUBAI
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque 
no voo com destino a Dubai (voo não incluído). Chegada, 
recepção e traslado para o hotel escolhido. Resto dodia livre.
 
SÁBADO: DUBAI
Café da manha no hotel e manha livre para atividades 
pessoais. Ao entardecer, começo da excursão mais popular 
de todas: o Safári no Deserto. Este safári começa com um 
excitante trajeto pelas fantásticas e douradas dunas do 
deserto de Dubai, onde veremos um pôr-do-sol único no 
mundo Árabe. Logo após esta volta, continuação ao nosso 
acampamento no deserto, onde, ao som da relaxante musica 
árabe,desfrutaremos de um suntuoso jantar tradicional e de 
um espetáculo da famosa Dança do Ventre. Retorno ao 
hotel.

DOMINGO: DUBAI
Café da manhã e saída em direção a Deira, onde 
apreciaremos o mercado tradicional de especiarias. 
Atravessando o Canal, visita ao Museu de Dubai, com 
sua belíssima exposição. Após esta visita, continuação 
pela Avenida de Jumeirah, onde veremos a Mesquita 
Jumeirah e faremos uma breve parada para fotos 
no Hotel Burj Al Arab, o único 7 estrelas do mundo. 
Passaremos ainda pelo edifício mais alto do mundo 
chamado Burj Khalifa, pelo World Trade Center e pelo 
Centro Internacional Financeiro. Retorno ao hotel e 
tarde livre. A noite, saída para um pequeno cruzeiro a 
bordo de um Dhow tradicional, com jantar a bordo, que 
terminará com a linda vista do famoso Dubai Creek Golf 
Club, edifício que tem formato de vela de barco, todo 
iluminado. Retorno ao hotel.

2ª FEIRA: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Café da manha e início do passeio de dia inteiro a Abu 
Dhabi. Começaremos nossa excursão ate a capital dos 
Emirados Árabes Unidos, passando pelo porto de Jebel 
Ali, o maior porto do mundo feito pelo homem. Chegando, 
admiraremos a Mesquita e o túmulo de Sheikh Zayed, 
ex-presidente e pai da nação. Continuação até a 
ponte de Al Maqta, atravessando uma das áreas mais 
ricas de Abu Dhabi, a Área de Ministros, ate a rua 
Corniche, que é comparada a Manhattan. Parada para 
fotos no hotel Emirates Palace, hotel riquíssimo, que 
tem o seu próprio heliporto e porto. Seguiremos pela 
área de Al Batee, onde se encontram os palácios da 
família real. Almoço em restaurante local e passeio 
panorâmico do parque Ferrari, com um breve tempo 
livre para fotos. Retorno ao hotel em Dubai ao anoitecer.

3ª FEIRA: DUBAI - ATENAS
No horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a Atenas (voo não 
incluído). Chegada, recepção e traslado para o hotel 
escolhido. Resto do dial ivre.

 
4ª FEIRA: ATENAS
De manhã, visita panorâmica do centro Neoclássico 
Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca e 
Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, 
Arco de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros 
míticos monumentos. Finalizada a panorâmica, visita a 
espetacular Acrópole. Tarde livre na cidade.
 
5ª FEIRA: ATENAS
Dia livre nesta cidade histórica para passear, fazer 
compras nas diversas lojas internacionais ou aproveitar 
de um passeio opcional.
 
6ª FEIRA: ATENAS - MYCONOS
Pela manhã, traslado ao porto de Pireus para 
embarque no navio que fará o cruzeiro de 3 noites 
pelas ilhas Gregas e Turquia. A primeira escala será 
Myconos, com tempo livre para passear por suas ruas 
brancas estreitas, apreciando suas lojas internacionais 
e sua incrível vida noturna.
 
SÁBADO: KUSADASI - PATMOS
O navio amanhece em Kusadasi, na Turquia. O ponto 
alto deste local é o passeio opcional a Éfeso, antiga 
cidade de Artemisa. No horário do almoço, o navio 
segue para a ilha de Patmos, cuja excursão incluída 
visita a gruta de São Joao Evangelista, onde ele viveu 
e escreveu o livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada.
 
DOMINGO: HERAKLIO(CRETA) - SANTORINI
Chegada pela manhã a Heraklio, em Creta, e visita 
incluída ao Palácio de Knossos, centro da Civilização 
Minóica e local do famoso labirinto do Minotauro. 
Após o almoço, o navio parte para a fantástica ilha de 
Santorini, onde a excursão incluída irá até a vila de 
Oia, a joia da ilha, local das belíssimas paisagens dos 
cartões postais e das igrejas de cúpulas azuis.
 
2ª FEIRA: PIREUS - AEROPORTO
O navio volta a Pireus muito cedo pela manhã (ao 
redor das 06:00hr). Café da manhã a bordo e imediato 
traslado ao aeroporto. 

• 3 noites de hotel em Istambul
• Dia inteiro de visita a Istambul com almoço
• Circuito de 4 dias/3 noites à Ankara e Capadocia
  com pensão completa em hotéis de 4* ou 5*
• Bilhete aéreo Capadocia/Istambul
• 4 noites de hotel em Dubai
• Meio dia de visita de cidade de Dubai
• Safári com jantar tradicional no deserto (em Inglês)
• Mini-cruzeiro em Dhow com jantar incluso (em Inglês)
• Dia inteiro de visita a Abu Dhabi com almoço
• 3 noites de hotel em Atenas
• Meio dia de visita de cidade de Atenas
• Cruzeiro de 3 noites pelas ilhas gregas e Turquia
  (baseado na mínima categoria de camarote interior)
• 3 excursões do cruzeiro conforme descrito no itinerário
• Pacote de bebidas ilimitadas durante o cruzeiro
• Todos os traslados conforme o itinerário (8)
• Ingressos nas excursões mencionadas na Turquia e Dubai
• Café de manhã diariamente
• Taxas hoteleiras na Turquia e Atenas – As taxas de
  Dubai se pagam diretamente ao hotel

O programa inclui: Supremo do    
Oriente

Necessariamente o voo de partida   
deverá ser depois das 10:30hr da manhã.




