
13/ago - sex - 1º Dia CIDADE DE ORIGEM - ISTAMBUL: Chegada 
e recepção no aeroporto por nossa equipe. Traslado ao hotel. 
Alojamento

14/ago - sáb - 2º Dia ISTAMBUL: Café da manhã e excursão 
panorâmica à cidade, vendo as muralhas antigas de Constantinopla, 
na Costa do Mar de Marmara, a Ponte de Galata e as paisagens do 
Bósforo, o Palácio Dolmabahçe, Torre Galata e etc. Completamos o 
dia com a excursão mais clássica da cidade, começando com uma 
visita ao antigo Hipódromo romano, onde se destacam os obeliscos 
da Serpente e de Teodosio, e também o famoso obelisco Egípcio. 
Após a visita dos jardins da Mesquita Azul, única no mundo com 
6 minaretes, conhecerão o famosíssimo templo de Santa Sofia. 
Foi o maior santuário do mundo até o século XVII, construído pelo 
imperador Justiniano durante o século VI. Após o almoço (incluído), 
visita ao palácio de Topkapi, famoso recinto gigante no qual foi 
governado todo o império Otomano ao longo de quase 400 anos. 
Tempo livre no Grande Bazar.

15/ago - dom - 3º Dia ISTAMBUL: Café da manhã e dia livre, você 
pode fazer a excursão opcional;  visitar a mesquita de Soliman, a mais 
importante da arquitetura otomana. Continuaremos visitando a igreja 
de São Jorge do patriarcado Ortodoxo. Seguiremos pelas margens 
do Corno de Ouro e chegaremos até a emblemática Cafeteria de 
Pierre Lotti onde teremos a melhor vista do Corno de Ouro. Almoço 
(incluído) às margens do Bósforo e em seguida embarcaremos 
em um cruzeiro para conhecer as margens deste estreito, onde se 
encontram os edifícios mais bonitos de Istambul. A tarde, tempo livre 
no Bazar das Especiarias. Se houver interesse, pode-se organizar a ida 
um tradicional Banho Turco (o famoso Haman) (pagamento a parte) 
uma variante mais úmida da sauna e se divide em várias partes: 
Átrio, Frio, Moderado e Quente. O interior dos banhos é decorado 
com mármore por ser um material que conserva muito bem o calor. 
Retorno ao hotel livre, acomodação.

16/ago - seg - 4º Dia ISTAMBUL - ANCARA - CAPADÓCIA: Bufê de 
café da manhã no hotel e partida de ônibus para Ancara. Chegada e 
mausoléu de Atatürk. Continue para a Capadócia. Chegada, jantar e 
acomodação. 

17/ago - ter - 5º Dia CAPADÓCIA: Café da manhã e partida para a 
visita a essa maravilhosa região, uma mistura dos caprichos da 
natureza e da arte humana. Visita ao museu ao ar livre de Göreme 
com as igrejas das cavernas decoradas com afrescos. Para nos vales 
de Avcilar e Güvercinlik, onde você pode desfrutar de uma incrível 
paisagem lunar. A seguir, algumas visitas típicas às oficinas de 
tapetes e pedras semipreciosas. Jantar e acomodação. Programas 
opcionais na Capadócia:Show de dança folclórica turca à noite: Em 
uma caverna típica com bebidas locais ilimitadas.Passeio de balão: 
passeio de balão de ar quente ao amanhecer para admirar uma das 
paisagens mais impressionantes do mundo. (Os voos dependem da 
disponibilidade e das condições meteorológicas, caso não consiga 
voar A Potential Travel não aceita responsabilidades) 

18/ago - qua - 6º Dia CAPADÓCIA: Café da manhã e partida para a 
cidade subterrânea de Özkonak ou Mazı escavada pelas primeiras

comunidades cristãs. Visite Çavusin, uma cidade típica da região, 
com casas de diferentes culturas. Em seguida, visite o vale de 
Uçhisar, onde você pode ver a antiga fortaleza esculpida na rocha. 
Visite o Vale do Amor, onde veremos as formações mais curiosas da 
Capadócia. Jantar e acomodação.

19/ago - qui - 7º Dia CAPADÓCIA - PAMUKKALE: Café da manhã e 
partida para Pamukkale. Na rota, visite uma pousada medieval da 
Rota da Seda. Continue até Pamukkale, uma maravilha natural de 
uma gigantesca cachoeira branca, estalactites e piscinas naturais de 
fontes termais. Jantar e acomodação. 

20/ago - sex - 8º Dia PAMUKKALE - EFESO: Café da manhã e visita 
a Pamukkale, famosa por suas cachoeiras calcárias petrificadas que 
se formaram devido ao cal da água que emana na área. Visita a 
Hierapolis, com uma necrópole de mais de 150.000 túmulos. Partida 
para Éfeso, capital da Ásia Menor nos tempos romanos. Visite os restos 
arqueológicos onde se destacam o templo Adriano e a biblioteca 
Celso. Então visite a Casa da Virgem Maria e à tarde visite um centro 
de produtos para peles. Jantar e acomodação.Em Pamukkale, 
você terá a possibilidade de uma excursão opcional de balão de ar 
quente ao amanhecer. (Os voos dependem da disponibilidade e das 
condições meteorológicas, caso não consiga voar A Potential Travel 
não aceita responsabilidades). Aos que iniciam apenas o programa 
de Grécia, chegada em Izmir, traslado ao hotel e acomodação.

21/ago - sáb - 9º Dia KUSADASI - SAMOS: Chegada ao porto de 
Samos e traslado ao hotel. Tarde livre. Alojamento. Aos que terminam 
o programa de Turquia e regressam traslado ao aeroporto, embarque 
em voo para Istambul com conexão imediata para o Brasil.

22/ago - dom - 10º Dia SAMOS - MYKONOS: Café da manhã. No 
horário acordado, transfira para o porto. Alojamento 

23/ago - seg - 11º Dia MYKONOS: Café da manhã. Dia livre para curtir 
a ilha. Alojamento.

24/ago - ter - 12º Dia MYKONOS - SANTORINI: Café da 
manhã. Tempo livre até a hora do traslado ao porto para embarcar 
e partir para Santorini. Chegada em Santorini, traslado ao hotel. 
Alojamento. 

25/ago - qua - 13º Dia SANTORINI: Café da manhã. Dia livre para curtir 
a ilha. Alojamento. 

26/ago - qui - 14º Dia SANTORINI-ATENAS: Café da manhã. Tempo 
livre até a transferência para o porto para embarcar e retornar a 
Atenas. Chegada ao porto de Pireu, traslado ao hotel de Atenas. 
Alojamento .

27/ago - sex - 15º Dia ATENAS: Café da manhã. Partida para o City 
Tour ½ Dia: Acrópole e Panorâmica de Atenas. O Parthenon, símbolo 
clássico da arquitetura, construído inteiramente em mármore 
branco. O Partenon é o maior templo erigido em homenagem à 
deusa Atena. O passeio panorâmico nos leva pelas partes mais 
importantes da cidade, como o Túmulo do Soldado Desconhecido, o 
Parlamento e o Estádio Panathinaikon. Tarde livre. 

28/ago - sáb - 16º Dia  ATENAS - AEROPORTO: Café da manhã e 
traslado ao aeroporto. Fim da sua estadia na Grécia.

TURQUIA COMPLETA
COM EXTENSÃO PARA A GRÉCIA

13 a 28 de agosto de 2021

16 dias / 15 noites



www.evoluirturismo.com.br
contato@evoluirturismo.com.br
(11) 99953 2541 

VALOR TERRESTRE POR PESSOA (US$)

DESTINO DUPLO/TRIPLO SINGLE

COMPLETO US$ 3.525,00 US$ 5.262,50

SÓ TURQUIA US$ 1.025,00 US$ 1.312,50

SÓ GRECIA US$ 2.500,00 US$ 3.950,00

Suplemento Hotel Cave na Capadócia: US$ 180,00

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares)
ISTAMBUL Yiğitalp, Oran

CAPADÓCIA Cappadocia Lodge, Dinler Nevsehir

PAMUKKALE Richmond Thermal, Hierapark Thermal

IZMIR / KUSADASI Marina

SAMOS Samos City - 3*

MYKONOS Petinos - 4*

SANTORINI El Greco - 4*

HOTÉIS CAVE Hanedan, Sunak, Best Western, Dere

 INCLUI        

•  3 noites de acomodação em Istambul em A.D

•  Excursão clássica no primeiro dia

•  3 noites de hospedagem na Capadócia no P.P.

•  1 noite de hospedagem em Pamukkale no P.P

•  1 noite de hospedagem em Efeso / Kusadasi

•  Todos os traslados

•  Todas as entradas

•  O guia que fala espanhol

•  O veículo com ar condicionado

•  Todas as transferências do itinerário.

•  1 noite em Samos em regime de acomodação e café da manhã

•  2 noites em Mykonos em regime de acomodação e café da manhã 

•  2 noites em Santorini em regime de acomodação e café da manhã 

•  2 noites em Atenas em regime de alojamento e pequeno-almoço 

• City Tour ½ dia, em Atenas-regular, com guia em espanhol e 

   ingressos

• Ferry KUSADASI -SAMOS - MYKONOS / MYKONOS- SANTORINI - 

   PIREO na classe econômica numerada.

•  Lancha MYKONOS / SANTORINI em classe econômica numerada

•  Guia acompanhante durante as visitas.

HORÁRIOS DE FERRY

•  BARCO: KUSADASI - SAMOS - 09.00-11.30
•  BARCO: SAMOS - MYKONOS - 14.15-18.20
•  BARCO RÁPIDO: MYKONOS - SANTORINI -10.00-11.50
•  BARCO: SANTORINI - ATENAS - 15.30-23.25

VALOR AÉREO POR PESSOA (US$)

AÉREO + TAXAS

US$ 1.045,00 + US$ 523,00

NÃO INCLUI        

•  Taxa alfandegária em Kusadasi - € 11,00 por pessoa

•  Taxa turística de € 4 por quarto e noite em Atenas para pagamento 

   direto ao hotel

•  Suplemento para transporte noturno ao aeroporto de Atenas por  

   pessoa: Solteiro € 36,50, Duplo € 11,50, Triplo € 7,70


