
04/09 – 1º Dia SÃO PAULO / ISTAMBUL / ATENAS: Embarque

05/09 – 2º Dia ATENAS: Chegada a Atenas, acomodação.

06/09  –  3º  Dia  ATENAS:  Café  da  manhã.  City  Tour  ½Dia:  Acrópole  +  
Panorâmica de Atenas. O Parthenon, símbolo clássico da arquitetura, que é o 
maior templo erigido em homenagem à deusa Athena. O passeio panorâmico 
nos leva pelas partes mais importantes da cidade, como o túmulo do Soldado 
Desconhecido, o Parlamento e o Estádio Panatinaikon, onde foram realizados 
os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna. Tarde livre e hospedagem.

07/09  –  4º  Dia  ATENAS/MIKONOS:  Café  da  manhã.  Traslado  ao  porto  
de  Pireus  para  embarque  no  ferry  e  saída  em  direção  a  Míconos.  Chegada  
ao  porto e traslado ao hotel. Hospedagem.

08/09 – 5º Dia MIKONOS: Café da manhã e dia livre para desfrutar da ilha

09/09  –  6º  Dia  MIKONOS  /  SANTORINI: Café  da  manhã.  Tempo  livre  
até  realizar o traslado ao porto para embarque e saída rumo a Santorini. 
Chegada, traslado ao hotel e hospedagem.

10/09 – 7º Dia SANTORINI: Café da manhã e dia livre, com a possibilidade de  
realizar  um  passeio  (opcional):  cruzeiro  de  cinco  horas,  apreciando  dos  
escondidos tesouros da ilha mais linda das Cyclades, Santorini. Praias, fontes 
termais  e  toda  essa  atmosfera  única  e  Mediterrânea,  acompanhada  a  um  
menu de cozinha grega. Uma aventura emocionante e romântica.

11/09 – 8º Dia SANTORINI: Café da manhã e dia livre para desfrutar da ilha.

12/09  –  9º  Dia  SANTORINI/ATENAS: Café  da  manhã.  Tempo  livre  até  
realizar o traslado ao porto, para embarque e volta a Pireu. Chegada, traslado 
ao Hotel e hospedagem.

13/09 –  10º  Dia  ATENAS  /  ISTAMBUL:  Café  da  manhã  e  traslado  para  
o  aeroporto,  embarque  para  Istambul.  Chegada  e  recepção  no  Aeroporto  
Internacional. Traslado ao hotel e hospedagem.

14/09 – 11º 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  Gálata  e  as  paisagens  do  Bósforo,  com  o  Palácio  de  Topkapi,  
o  Palácio  Dolmabahçe,  Torre  Gálata  e  etc. Tempo livre no Grande Bazar e 
retorno ao Hotel por conta do passageiro. 

15/09 – 12º Dia ISTAMBUL: Café da manhã e dia livre.

16/09 – 13º Dia ISTAMBUL / BRASIL: Retorno para o Brasil ou extensão.

EXTENSÃO PARA A CAPADÓCIA - 03 dias
17/09  -  13º  ISTAMBUL  /  CAPADÓCIA: Café  da  manhã  e  traslado  ao  
aeroporto para embarque de retorno ao Brasil. Aos optantes pela extensão 
à  Capadócia,  pela  tarde  saída  para  o  Aeroporto  para  embarcar  no  voo  
com  destino à Capadócia. Chegada e traslado ao hotel. Janta e alojamento.

18/10 –  14º  Dia  CAPADÓCIA:  Café  da  Manhã  e  saída  para  visitar  esta  
maravilhosa região, uma mescla dos caprichos da natureza e a arte humana, 
de formação vulcânica. Visitaremos o Museu ao ar livre de Göreme com as 
igrejas rupestres  decoradas  com  pinturas.  Passaremos    pela  fortaleza  de  
Uçhisar  e no  vale  de  Avcilar,  onde  se  aproveita  de  uma  incrível  paisagem.  
Almoço    e  visita  ao  povoado  de  Avanos,  famoso  por  seus  artesanatos.  
Conheceremos  os  vales  de  Pasabigi  e  de  Guvercinlik.  Visita  à  cidade  
de  Ozkonak  ou  Mazi,  uma  das  36  cidades  subterrâneas  da  Capadócia.  
Retorno  ao  Hotel.  Jantar  e  Alojamento.

19/10 – 15º Dia CAPADÓCIA: Café da manhã e dia livre.

20/09  –  16º  Dia  CAPADÓCIA  /  BRASIL:  Café  da  manhã  e  saída  para  o  
Aeroporto para embarcar no voo com destino à Istambul e conexão imediata 
para o Brasil.

*Consulte-nos sobre os opcionais nas cidades visitadas.

ATENAS | MÍCONOS | SANTORINI | ISTAMBUL com possibilidade de extensão para a CAPADÓCIA

ILHAS GREGAS com TURQUIA

04 de setembro de 2020

13 ou 16 dias

O PROGRAMA INCLUI

• Todas as transferências, segundo o itinerario.

• 3 noites de hospedagem em Atenas, com café da manhã

• 2 noites de hospedagem em Míconos, com café da manhã

• 3 noites de hospedagem em Santorini, com café da manhã

• 3 noites de hospedagem em Istambul, com café da manhã

• Hospedagem em aptos categoria Standard

• Ferry PIREUS/MÍCONOS & SANTORINI/PIREO em classe econômica

• Navio Rapido MÍCONOS/SANTORINI em classe econômica numerada

• Visita 1/2 dia: panorâmica de Atenas e visita a Acrópole, com guia oficial    

   em espanhol e ingressos, e panorâmica em Istambul, conforme roteiro

• Almoços e jantares citados no roteiro

• Assistência nos Aeroportos e traslados Htl-Aeroporto-Htl

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus de luxo• Guia em espanhol

• Entradas aos museus citados no roteiro.

EXTENSÃO PARA A CAPADÓCIA INCLUI:

• Os voos Istambul-Capadocia-Istambul

• 3 noites de hospedagem na capadócia, em Meia Pensão

• Todos os ingressos mencionados no roteiro

OFERTA ESPECIAL
Dólar Congelado

Aéreo + Terrestre + Taxas
em apto. Duplo

Atenas a Istambul
13 dias 12x de R$ 1.267,00

Extensão Capadócia
03 dias 12x de R$ 358,00

* Oferta Válida para fechamentos até 20 de outubro de 2019

www.evoluirturismo.com.br
contato@evoluirturismo.com.br
(11) 3129 5073
(11) 99953 2541


