
TURQUIA E GRÉCIA – 22/05 a 03/06 

 
22/05 – DIA 1: PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / ISTAMBUL 
Em horário determinado, encontro no aeroporto Salgado Filho para embarque com destino a São Paulo. Chegada e 
embarque com destino a Istambul  
 
23/05 - DIA 2: ISTAMBUL 

Chegada e traslado ao hotel 
 

24/05 - DIA 3: ISTAMBUL 

Café da manhã. Saída para visita com almoço “TOUR PELO BÓSFORO”: Saída para admirar a bela vista do Corno de 
Ouro em Pierre Loti e visitar a Catedral de São Jorge, sede do Patriarcado Ecumênico Ortodoxo Grego. Visita à 
Mesquita de Suleyman o Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e uma viagem fascinante pelas águas do Bósforo.  
 

25/05 - DIA 4: ISTAMBUL 

Café da manhã. Saída para tour pela cidade incluindo Topkapi Palace, Santa Sofia, Hipódromo Romano, Mesquita Azul 
Gran Bazar.  
 

26/05 - DIA 5: ISTAMBUL / ATENAS 

Em horário determinado, traslado para o aeroporto. Recepção e traslado para o hotel em Atenas. Resto do dia livre. 
 

27/05 - 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.  
 

28/05 - DIA 7: ATENAS – MYCONOS 

No horário indicado, traslado ao porto para embarque no ferry boat com destino a Myconos. Chegada e traslado para 
o hotel  
 

29/05 - DIA 8: MYCONOS 

Dia livre para desfrutar dos prazeres que esta ilha oferece. Praias, muito sol, lojas, bares e restaurantes sofisticados. 
 
30/05 – DIA 9: MYCONOS / 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.  
 

31/05 - DIA 10: SANTORINI 
Desfrute de um passeio de barco de meio dia que circula as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni localizadas 
dentro da Caldera e banhese 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 também 
pelo teleférico ou no lombo dos seus famosos burrinhos. 
 

01/06 - DIA 11: SANTORINI – ATENAS 
No horário indicado, traslado ao porto para embarque no ferry boat com destino a Pireus. Chegada e traslado para o 
hotel em Atenas. 
 

02/06 - DIA 12: ATENAS - AEROPORTO 

No horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque no seu voo de partida. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA INCLUI: 
 

- Passagem aérea internacional com 1 mala de 23kg por pessoa 

- Passagem aérea de Istambul / Atenas com 1 mala de 23kg por pessoa 

- Acompanhamento da Operadora para o mínimo de 16 pessoas 

- Kit Viagem (mochila, porta voucher e etiquetas de bagagem) 

- Seguro Viagem 
 
Turquia 
Traslados in/out aeroporto 
Visitas e ingressos aos monumentos, museus e sites arqueológicos mencionados 
Guia profissional em português 
Carros com ar condicionado durante o itinerário 
3 noites no Hotel Crowne Plaza Istanbul Harbiye ou similar com café da manhã 
 
Grécia  
Traslados de chegada e partida com ônibus particulares e assistência em português. 
3 Noites Hotel Athens Avenue ou similar en Atenas com café da manhã. 
Visita de meio dia à de Atenas com ônibus particular, guia profissional em português e entradas na Acrópoles 
Traslados Hotel - Porto e Porto – Hotel com ônibus particular e assistência em portugués. 
Ferry rápido Pireu / Myconos e Santorini / Pireo na classe econômica com assento 
Hydrofoil Myconos / Santorini na classe econômica com assento 
Traslado de chegada e partida com ônibus particular e assistência em espanhol (portunhol) em Mykonos. 
2 Noites Hotel Mykonos Essence * ou similar em Mykonos com café da manhã. 
Traslado de chegada e partida com ônibus particular e assistência em español (ou portunhol) em Santorini. 
2 Noites Hotel Santorini Palace ou similar em Santorini com café da manhã. 
Meio día passeio de barco as pequenas ilhas de Nea Kameni & Palea Kameni e traslados com ônibus particular e 
assistência em español (ou portunhol) em Santorini. 
 

PROGRAMA NÃO INCLUI: 
 
Refeições / jantares nas cidades não mencionados 
Maleteiros nos Hotéis 
Gorjetas aos guias e motoristas no criterio do cliente 
O novo imposto hoteleiro válido de 01/01/2018 para todos os hotéis em Grécia 
 

VALORES DO PROGRAMA: 
 
Valores por pessoa em duplo / triplo 
 
R$ 17.875,00 + R$ 1.333,00 taxas 
Suplemento de single = R$ 4.291,00 
 

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
 

- À vista 5% desconto  
- Sem entrada em até 6x (cartão de crédito, cheque ou boleto bancário) 
- Cartão de Crédito: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros (Visa, Master e ELO) 
- Cheque e Boleto: entrada de 25% + 9 parcelas sem juros. Sendo que as 5 primeiras parcelas deverão ser 
pagas antes da data do embarque. 
 
 


