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199Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

Desde 850 €

6-8
6 e 8 Dias
Visitando:   Zagreb / Ljubljana / Zadar / Split / Dubrovnik / Pocitelj / Medjugorje / Mostar / Plitvice / Zagreb

Croácia e Bósnia Herzegovina
espetacular

Saídas 2018
A ZAGREB: DOMINGO  
2018
Março
Abril
Maio
Junho

25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categ. 25 Mar / 29 Abr 06 Maio/ 27 Maio 03 Jun /  24 Jun 01 Jul /  29 Jul 05 Ago / 09 Set 16 Set /  23 Set 30 Set / 07 Out 14 Out. / 21 Out. Supl apto. 
Indiv.

Supl pensão
completa

Tour 6 dias:
Zagreb / Dubrovnik

Iti MD501

Categ.
Única 850 960 925 995 1.050 995 925 850 275 90

Tour Categ. 25 Mar / 29 Abr 06 Maio/ 27 Maio 03 Jun /  24 Jun 01 Jul /  29 Jul 05 Ago / 09 Set 16 Set /  23 Set 30 Set / 07 Out 14 Out. / 21 Out. Supl apto. 
Indiv.

Supl pensão 
completa

Tour 8 dias:
Zagreb / Zagreb

Iti MD502

Categ.
Única 1.130 1.170 1.240 1.275 1.310 1.275 1.240 1.130 430 140

€

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação e café da manhã buffet nos ho-

téis em Categoria única.
• Um total de 5 ou 7 jantares nos hotéis (se-

gundo programa de 6 ou 8 dias, 1 dos jantares 
folclórico em Liubliana).

• Um total de 4 ou 6 almoços (segundo pro-
grama de 6 ou 8 dias) para a opção de Pensão 
Completa.

• Transporte em ônibus e guia acompanhante 
durante todo o circuito.

• Visitas em Zagreb, Liubliana, Zadar, Split, Du-
brovnik, Mostar.

• Entradas: POSTOJNA: as cavernas // SPLIT: 
sótão do Palácio de Diocleciano // DU-
BROVNIK: a catedral, a farmácia antiga // 
MOSTAR: Casa Muçulmana, mesquita // 
LAGOS DE PLITVICE: Parque nacional com 
travessia em barco.

• Seguro de proteção e assistência de viagem 
MAPAPLUS

Serviços incluídosSI

CROÁCIA

BÓSNIA

ESLOVÊNIA

Zagreb
Ljubljana

Dubrovnik

Zadar
Mostar

1+1
1

1

2

1

Cidades Cat. Única
Zagreb International 4* / Arcotel Allegra 4* /

Panorama 4* / Phoenix 4*
Ljubljana Plaza 4* / Four Points/Mons 4* /

Austria Trend Ljubljana 4* / Actum/Kranj 4*
Zadar/região Pinija 4*/ Ilirija 4*/ Kolovare 4*  

Dubrovnik Maestral Hotels/Dubrovnik 3* /
Babin Kuk Hotels/Dubrovnik 3* / Astarea/
Mlini 3* / Epidaurus / Cavtat 3*

Mostar City Hotel/Mostar 4* / Ero/Mostar 4* / 
Bristol/Mostar 4*

Hotéis Previstos ou similares

Dia 1º (Dom): Zagreb 
Chegada ao aeroporto de Zagreb e traslado ao 
hotel. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Zagreb / Liubliana
Café da manhã. Visita panorâmica da capital da 
Croácia com guia local. Zagreb tem várias igrejas 
e palácios góticos e barrocos, entre os que se des-
tacam está a Catedral de São Estêvão, a Igreja de 
São Marcos ou o convento de Santa Clara, sede 
do museu da cidade. Saída até a vizinha Eslovênia 
e chegada à Liubliana. (Almoço incluído na opção 
Pensão Completa). Tarde dedicada a visita da ci-
dade de Liubliana com guia local durante a qual 
veremos o centro antigo, a Prefeitura, a Fonte de 
Robba, as Três Pontes, a Universidade e o Centro 
Rural. Restante da tarde livre. Jantar folclórico em 
Liubliana e acomodação no hotel.

Dia 3º (Ter): Liubliana / Postojna / Zadar 
Café da manhã. Saída até Postojna e visita a 
bordo de um trem das maravilhosas cavernas 
com formações estalactites e estalagmites. 
(Almoço incluído na opção Pensão Completa). 
Saída até Zadar. Chegada e continuação da 
visita da cidade com guia local. A cidade foi o 
centro administrativo da Dalmácia Bizantina e 
alcanço fama em toda Europa no século XVIII 
por produzir licor Maraschino, que era servido 
nas mesas dos reis, czares e chefes de estado da 
época. Jantar e acomodação na região de Zadar.

Dia 4º (Qua): Zadar / Split / Dubrovnik
Café da manhã. Saída até Split. Visita de Split, 

a capital de Dalmácia, com guia local incluindo 
a entrada ao sótão do Palácio de Diocleciano. 
(Almoço incluído na opção Pensão Completa). 
Tempo livre em Split. Pela tarde continuação à 
Dubrovnik. Jantar e acomodação na região de 
Dubrovnik.

Dia 5º (Qui): Dubrovnik
Café da manhã. Visita da cidade de Dubrovnik, 
a “Pérola do Adriático”, também declarada pela 
UNESCO como Patrimônio da Humanidade, 
incluindo: a catedral, o Palácio Knezev Dvor, 
a farmácia mais antiga do mundo do Mosteiro 
franciscano. (Almoço incluído na opção de 
Pensão Completa). Restante do dia livre para 
subir as muralhas que rodeiam a cidade (en-
trada não incluída) e para passear pela cidade 
de Dubrovnik. Jantar e acomodação na região 
de Dubrovnik.

Dia 6º (Sex): Dubrovnik / Pocitelj / Med-
jugorje / Mostar 
Café da manhã e saída até Bósnia-Herzego-
vina. Paradas no povoado turco muito pito-
resco de Pocitelj e em Medjugorje, um lugar 
popular pela peregrinação. Continuação até a 
cidade de Mostar. (Almoço incluído na opção 
de Pensão Completa). Visita guiada da cidade, 
a qual encontra-se dividida entre suas culturas: 
Oriente e Ocidente, com ruas, mercados e a 
Ponte Viejo (Stari Most), recém construída pela 
UNESCO, a qual foi destruída durante a guerra 
em 1993. Jantar e acomodação na região de 
Mostar.

Para os passageiros iniciando o tour de 6 dias: 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto de Dubrovnik para embarque em 
voo de regresso. Fim dos nossos serviços. Até 
uma próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Dia 7º (Sáb): Mostar / Plitvice / Zagreb
Café da manhã e saída até Plitvice onde chega-
remos ao meio-dia. (Almoço incluído na opção 
de Pensão Completa). Tarde dedicada a visita do 
Parque Nacional, onde os 16 lagos estão interli-
gados por 92 cataratas e cascatas. Passeio pelos 
arredores dos lagos e cataratas e travessia em 
barco pelo lago de Kozjak. Regresso até a saída 
do parque. Continuação à Zagreb. Jantar frio e 
acomodação em Zagreb.

Dia 8º (Dom): Zagreb
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs

Dubrovnik

 4-6

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Desde 975 €
+

10-16

9 e 13 Dias
Visitando:   Bucareste / Piatra Neamt / Mosteiro de Bucovina / Gura Humorului / Bristita / Sighisoara / Biertan / Sibiel / 

Sibiu / Castelo de Bran / Brasov / Sinaia / Castelo de Peles / Veliko Tarnovo / Tryavna / Etara / Kazanlak (Vale 
das Rosas) / Plovdiv / Sófia / Mosteiro de Rila

Romênia e Bulgária Medievais

Saídas 2018
A BUCARESTE: SÁBADO  
2018
Maio
Junho
Julho

12, 26
09, 23, 30
07, 14, 21, 28

Agosto
Setembro
Outubro

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
06, 13

Dia 1º (Sáb): Bucareste 
Chegada ao aeroporto de Bucareste (Otopeni) e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Dom): Bucareste / Piatra Neamt 
(350Km)
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da 
cidade cujo nome significa “cidade da alegria” e 
onde conheceremos a zona antiga como a Corte 
Velha, fundada por Vlad Tepes “O Imperador”, 
também passaremos por seus numerosos bule-
vares e jardins, o Patriarcado, o Parlamento, suas 
igrejas e visita do Museu do Povo ao ar livre com 
entrada. Almoço em restaurante local. Pela tarde 
saída até Piatra Neamt via Focsani e Bacau, che-
gada a antiga capital da Moldavia Piatra Neamt. 
Acomodação no hotel.

Dia 3º (Seg): Piatra Neamt / Mosteiro De 
Bucovina / Gura Humorului (260Km)
Café da manhã no hotel e saída até Gura Humoru-
lui. Dia inteiro dedicado a visita dos Mosteiro de 
Bucovina (Patrimônio da UNESCO) com seus 
exteriores pintados - uma Bíblia com imagens 
vívidas. Visitaremos os seguintes mosteiros: Suce-
vita: sólida cidadela de pedra do século XVI com 
a Igreja da Ressurreição cujas pinturas exteriores 
encontra-se entre as mais conservadas. Moldo-
vita: em cujo recinto fortificado destaca-se a Igreja 

da Anunciação. Voronet: Conhecida como a Ca-
pela Sistina do Oriente, cujas pinturas se projetam 
sobre um fundo azul que figura entre os catálogos 
internacionais. Almoço em rota e continuação até 
Gura Humorului. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Ter): Gura Humorului / Bristita / 
Sighisoara (320Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Sighisoara 
passando por Paso Borgo onde o romancista 
irlandês Bram Stocker colocou o castelo do 
célebre vampiro “Drácula” em sua novela, Bis-
trita ponto de partida de outra obra, passeio a 
pé pelo centro da cidade. Almoço em rota em 
restaurante local. Continuação à Sighisoara. Che-
gada e acomodação no hotel.

Dia 5º (Qua): Sighisoara / Biertan / Sighisoara
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidadela 
(Patrimônio da UNESCO), originalmente cidade 
romana, hoje em dia uma das mais importantes 
cidades medievais do mundo, no alto da colina 
destaca-se a cidadela amuralhada, suas portas e 
passagens secretas, a Torre do Relógio do século 
XIV e a casa onde nasceu o príncipe Vlad Tepes - O 
Imperador. Almoço em restaurante local. Pela tarde 
saída em excursão à Biertan onde sobre uma colina 
que domina os arredores encontra-se uma igreja 
fortificada do século XVI (Patrimônio da UNESCO) 

de estilo gótico e cujo interior podemos admirar 
esculturas de madeira, pinturas e pedras timbales. 
Regresso à Sighisoara. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Qui): Sighisoara / Sibiel / Sibiu 
(170Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Sibiu - escol-
hida como Capital Européia da Cultura em 2007, 
em rota parada em Sibiel (povoado há 25Km de 
Sibiu), visita do museu das coleções de ícones 
em vidros. Almoço campestre em casa rural. 
Pela tarde visita da cidade de Sibiu com a Praça 
Maior, Praça Menor e as catedrais Ortodoxas, 
Evangélica e Católica. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sex): Sibiu / Castelo de Bran / 
Brasov (220Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Brasov, visi-
tando em rota o Castelo de Bran, famoso no 
mundo como Castelo do Drácula graças aos ci-
neastas americanos, almoço em restaurante local, 
chegada à Brasov, pitoresca e tradicional cidade 
que recorda com orgulho por ter sido a capital 
da Transilvânia, visita da Igreja Negra e o centro 
antigo (Scheii Brasovului). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Sáb): Brasov / Sinaia / Castelo de 
Peles / Bucareste (250Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Bucareste 

passando por Sinaia, conhecida como “a Pé-
rola dos Cárpatos” para visitar o Castelo de 
Peles, antiga residência de verão da família real 
da Romênia, Carol I e do Mosteiro de Sinaia 
fundada em 1.695 por Miguel Cantacuzino, ao 
regresso de uma viagem à Terra Santa. Conti-
nuação do passeio até Bucareste. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre. Jantar de des-
pedida em restaurante local. Acomodação no 
hotel.

Dia 9º (Dom): Bucareste / Veliko Tarnovo 
(192Km)
Café da manhã no hotel e saída até a fronteira 
com a Bulgária para chegar à Veliko Tarnovo, a 
Capital do Império. Almoço. Pela tarde visita pa-
norâmica da cidade passando por suas muralhas 
(visita exterior). Acomodação no hotel.

Para os passageiros terminando serviços em Bu-
careste: Café da manhã. Em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Dia 10º (Seg): Veliko Tarnovo / Tryavna / 
Etara / Kazanlak / Plovdiv (221Km)
Café da manhã e saída até Tryavna considerada 
a cidade museu. Visita da cidade incluindo os 

Castelo de Peles

8-12
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Em Apartamento Duplo Sup. Apartamento Individual Sup. 6 jantares (dias 2 ao 7)

Tour 9 dias:
Bucareste / Bucareste

Iti MD503
Categ. Primera 975 320 140

Tour Categoria Em Apartamento Duplo Sup. Apartamento Individual Sup. 10 jantares (dias 2 ao 7 e do 
dias 09 ao 12)

Tour 13 dias:
Bucareste / Sofia

Iti MD504
Categ. Primera 1.860 420 260

€

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis indi-

cados ou similares de categoria Primeira.
• 7 almoços e 1 jantar segundo itinerário na 

Romênia (sem bebidas).
• 4 almoços na Bulgária (sem bebidas). Para os 

passageiros que tomam o tour completo.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus se-

gundo o número de participantes.
• Acompanhamento de guia falando espan-

hol durante todo o circuito de Romênia e 
Bulgária.

• Programa de visitas tal como se indica no 
itinerário com entradas incluídas aos lugares 
mencionados.

• Seguro e assistência de viagem MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

Cidades Cat. Primera
Bucareste Golden Tulip Victoria 4*/ Golden Times 4*
Piatra Neamt Central Plaza 3*Sup
Gura Humorului Best Western 4*
Sighisoara Central Park 4* / Cavaler 4*
Sibiu Continental Forum 4* / Ramada 4*
Brasov Ramada 4*
Veliko Grand Yantra 4* / Interhotel Veliko 4*/ Bolyarski 4*
Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontiun 4*/ San Petersburgo 4*
Sofia Ramada Sofia  Princess 4*/ Novotel Sofia4*

Hotéis Previstos ou similares

museus Shkoloto e Daskalova Kashta. Conti-
nuação à Etara, com suas casas brancas e va-
randas. Nela encontra-se o Museu Etnográfico 
ao ar livre onde representa-se os distintos ofí-
cios búlgaros em suas oficinas reais. Almoço. 
Visita da Igreja Memorial Russa de Shipka. Con-
tinuação à Kazanlak, capital do Vale das Rosas, 
o centro da indústria da essência de rosas, um 
importante ingrediente em perfumes. Visita ao 
Museu da Rosa e a réplica da tumba Tracia. 
Continuação até Plovdiv, a maior cidade do 
país depois de Sófia. Chegada e acomodação 
no hotel.

Dia 11º (Ter): Plovdiv / Sófia (154Km)
Café da manhã e visita panorâmica da cidade. 
Ao passarmos por suas ruas de paralelepípedos 
podemos contemplar ruínas românticas, pitores-
cas casas medievais e edifícios do século XVII 
com seus telhados inclinados que quase tocam 
os prédios em frente. Almoço no bairro antigo. 
Continuação até Sófia. Chegada e acomodação 
no hotel.

Dia 12º (Qua): Sófia / Mosteiro De Rila / 
Sófia (255Km)
Café da manhã e visita panorâmica da cidade, 
passando pela Catedral de Alexander Nevski, 
a rotunda de São Jorge do século IV, cuja cons-
trução foi iniciada por Constantino O Grande, a 
Igreja de Santa Sófia, a Igreja russa de São Ni-
colau. Na continuação saída até a Montanha de 
Rila, situada há 200Km. Visita do Mosteiro de Rila, 
Patrimônio da Humanidade e grande centro da 
cultura cristã ortodoxa, emblemático para toda 
região dos Balcãs. Almoço. Regresso à Sófia, a 
capital da Bulgária, da qual dizem que se cresce e 
nunca envelhece. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Sófia
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

ROMÊNIA

BULGARIA

Plovdiv

Sofía

Veliko Tarnovo

Bucareste

Piatra NeamtSighisoara

Sibiu
Brasov

Gura Humorului

1+1

1

2
1

1

1

1

1
2

NOTAS IMPORTANTES 
• No caso de ser menos de 6 pessoas, o traslado de Bucareste (Romênia) à Veliko Tarnovo (Bulgária), no Dia 10º 

do tour será em trem, sendo este dia em regime de acomodação e café da manhã, sem incluir o almoço.
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa.

Rila

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Desde 825 €

+
8-22

7, 11, 14 e 19 Dias
Visitando:  Bucareste / Sighisoara / Sibiel / Sibiu / Castelo de Bran / Brasov / Sinaia / Castelo de Peles / Veliko Tarnovo 

/ Tryavna / Etara / Kazanlak / Plovdiv / Sófia / Mosteiro de Rila / Istambul / Capadócia / Konya / Pamukkale 
/ Éfeso / Kusadasi / Zona de Esmirna / Bursa

Romênia, Bulgária e Turquia

Saídas 2018
A BUCARESTE: SEGUNDA  

2018
Maio
Junho
Julho

14, 28
11, 25
02, 09, 16, 23, 30

Agosto
Setembro
Outubro

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
08, 15

Dia 1º (Seg): Bucareste
Chegada ao aeroporto internacional de Oto-
peni. Traslado ao hotel e acomodação. Tempo 
livre para um primeiro contato com a capital da 
Romênia.

Dia 2º (Ter): Bucareste / Sighisoara 
(320Km)
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica da 
cidade cujo nome significa “a cidade da alegria” 
onde conheceremos a zona antiga com a Velha 
Corte, fundada por Vlad Tepes “O Imperador”, 
também passearemos por seus numerosos bule-
vares e jardins, o Patriarcado, o Parlamento, suas 
igrejas e visita do Museu do Pueblo ao ar livre. Al-
moço em restaurante local. Posteriormente saída 
até Sighisoara. Chegada e acomodação no hotel.

Dia 3º (Qua): Sighisoara / Biertan / Si-
ghisoara
Café da manhã. Pela manhã, visita da cidadela 
(Patrimônio da UNESCO), originalmente cidade 
romana, hoje em dia uma das mais importantes 
cidades medievais do mundo, no alto da colina 
se destaca a cidadela amuralhada, suas portas e 
passagens secretas, a Torre do Relógio do século 
XIV e a casa onde nasceu o príncipe Vlad Tepes - O 
Imperador. Almoço em restaurante local. Pela tarde 
saída em excursão à Biertan onde sobre uma colina 
que domina os arredores encontra-se uma igreja 
fortificada do século XVI (Patrimônio da UNESCO) 
de estilo gótico e cujo interior podemos admirar 
esculturas de madeira, pinturas e pedras timbales. 
Regresso à Sighisoara. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qui): Sighisoara / Sibiel / Sibiu 
(170Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Sibiu - escol-
hida como Capital Européia da Cultura em 2007, 
em rota parada em Sibiel (povoado há 25Km de 
Sibiu), visita do museu das coleções de ícones 
em vidros. Almoço campestre em casa rural. 
Pela tarde visita da cidade de Sibiu, com a Praça 
Maior, Praça Menor e as catedrais Ortodoxas, 
Evangélica e Católica. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Sex): Sibiu / Castelo De Bran / 
Brasov (220Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Brasov, vi-
sitando em rota o Castelo de Bran, famoso no 
mundo como Castelo do Drácula graças aos 
cineastas americanos, almoço em restaurante 
local, chegada à Brasov, pitoresca e tradicional 
cidade que recorda com orgulho por ter sido a 
capital da Transilvânia, visita da Igreja Negra e 
o centro antigo (Scheii Brasovului). Acomodação 
no hotel.

Dia 6º (Sáb): Brasov / Sinaia / Castelo De 
Peles / Bucareste (250Km)
Café da manhã no hotel. Saída até Bucareste 
passando por Sinaia, conhecida como “a Pé-
rola dos Cárpatos” para visitar o Castelo de 
Peles, antiga residência de verão da família real 
da Romênia, Carol I e do Mosteiro de Sinaia 
fundada em 1.695 por Miguel Cantacuzino, ao 
regresso de uma viagem à Terra Santa. Conti-
nuação do passeio até Bucareste. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre. Jantar de des-
pedida em restaurante local. Acomodação no 
hotel.

Dia 7º (Dom): Bucareste / Veliko Tarnovo 
(192Km)
Café da manhã no hotel e saída até a fronteira 
com a Bulgária para chegar à Veliko Tarnovo, a 
Capital do Império. Almoço. Pela tarde visita pa-
norâmica da cidade passando por suas muralhas 
(vista exterior). Acomodação no hotel.

Para os passageiros terminando em Bucareste 
(tour de 7 dias)

Dia 7º (Dom): Bucareste 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Dia 8º (Seg): Veliko Tarnovo / Tryavna / 
Etara / Kazanlak / Plovdiv (221Km)
Café da manhã e saída até Tryavna considerada 
a cidade museu. Visita da cidade incluindo os 
museus de Shkoloto e Daskalova Kashta. Conti-
nuação à Etara, com suas casas brancas e varan-
das. Nela encontra-se o Museu Etnográfico ao ar 
livre. Almoço. Visita da Igreja Memorial Russa de 
Shipka. Continuação à Kazanlak, capital do Vale 
das Rosas e o centro da indústria de essência das 
rosas, um importante ingrediente dos perfumes. 
Visita ao Museu da Rosa e a réplica da tumba 
Tracia. Continuação até Plovdiv. Chegada e aco-
modação no hotel.

Dia 9º (Ter): Plovdiv / Sófia (154Km)
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade. Ao 
passearmos por suas ruas de paralelepípedos 
contemplaremos as ruínas romanas, pitorescas 
casas medievais e edifícios do século XVII com 
seus telhados que quase tocam os prédios em 
frente. Almoço no bairro antigo. Continuação até 
Sófia. Chegada e acomodação no hotel.

Dia 10º (Qua): Sófia / Mosteiro De Rila / 
Sófia (200Km)
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade 
passando pela Catedral de Alexander Nevski, 
a rotunda de São Jorge do século IV, a Igreja 
de Santa Sófia, a Igreja russa de São Nicolau. 
Na continuação saída até a Montanha de Rila, 
situada há 200Km. Visita do Mosteiro de Rila, 
Patrimônio da Humanidade e grande centro da 
cultura cristã ortodoxa, emblemática por toda 
região dos Balcãs. Almoço. Regresso à Sófia, a 
capital da Bulgária, da qual dizem que se cresce 
e nunca envelhece. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Qui): Sófia / Istambul
Café da manhã e na hora prevista traslado ao ae-
roporto para sair em voo até Istambul. Chegada 
e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Para os passageiros terminando em Sófia (tour 
de 11 dias)

Dia 11º (Qui): Sófia 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Para os passageiros iniciando em Istambul (tour 
de 9 dias, somente Turquia)

Dia 11º (Qui): Istambul 
Chegada à Istambul e traslado ao hotel. Restante 
do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sex): Istambul 
Café da manhã e dia livre para desfrutar desta 
cidade ou realizar uma visita opcional à Mesquita 
Nova, o Bazar das Especiarias, Palácio de Beyler-
beyi e continuar com um cruzeiro pelo Bósforo. 
Acomodação no hotel.

Dia 13º (Sáb): Istambul 
Café da manhã e saída para visitar a parte antiga 
da cidade onde estão concentrados os monu-
mentos mais destacados otomanos e bizantinos. 
Começaremos com a visita da Cisterna Basílica, 
que era o maior depósito de água do Império 
Bizantino construído no século VI, depois vere-
mos o famoso templo de Santa Sófia. Foi o maior 
santuário do mundo até o século XVII, construído 
pelo Imperador Justiniano durante o século VI. 
Depois da visita seguiremos ao Palácio de To-
pkap, o famoso recinto gigantesco desde onde 
foi dirigido todo o Império Otomano durante 
quase 400 anos. Almoço. Na continuação, vere-
mos o Hipódromo romano onde destacam-se os 
obeliscos da Serpente, do Teodosio e o Egípcio. 
Terminaremos nossa excursão com a visita da 
famosa Mesquita Azul, a única do mundo com 6 
mirantes. Nossos guias lhe acompanharão até o 
Grande Bazar. Acomodação no hotel. 

Dia 14º (Dom): Istambul / Capadócia 
Café da manhã e tempo livre até a hora opor-

Sighisoara
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento Duplo Sup. Apto.
Indiv.

Sup. 4 jantares
(Dias 3 ao 06 do tour)

Tour 7 dias:
Romênia

(Dia 01 ao 07 do Tour)
Iti MD505

Categ. Primera 825 270 90

€ Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento Duplo Sup. Apto.
Indiv.

Sup. 8 jantares
(Dias 3 ao 06 e 8 ao 11 do tour)

Tour 11 dias:
Romênia / Bulgária

(Dia 01 ao 11 do Tour)
Iti MD506

Categ. Primera 1.660 370 195

€

Tour Categ. Apartamento
Duplo

Sup.
Apto. Indiv.

Supl. 8 jantares
(Dias 3 ao 06

e 8 ao 11 do tour)

Tour 14 dias:
Romênia / Bulgária
e somente Istambul

(Día 01 ao 14 do Tour)
Iti MD507

A 4* 2.295 620 195

B 4* Superior 2.350 620 195

C 5* 2.395 770 195

Tour Categ. Apartamento
Duplo

Sup.
Aparta-
mento 

Individual

Supl. 8 jantares
(Dias 3 ao 06 e 8 ao 11 do tour)

Tour 19 dias:
Tour completo

(Dia 01 ao 19 do Tour)
Iti MD508

A 4* 2.795 725 195

B 4* Superior 2.895 830 195

C 5* 3.025 940 195

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles durante todo el circuito en aptotación doble con baño o 

ducha.
• 5 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 7 días.
• 9 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 11 días.
• 10 almuerzos y 1 cena en restaurantes (sin bebidas) En plan de 14 días.
• 14 almuerzos, 1 cena en restaurante y 4 cenas en los hoteles (sin bebidas) En plan de 19 días.
• Transporte en autocar o minibús climatizado durante el circuito.
• Guías de habla hispana durante todo el tour por Rumania, Bulgaria y otro en Turquía.
• Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL y ESTAMBUL/CAPADOCIA en el plan de 19 días.
• Billete de avión para el tramo SOFIA/ESTAMBUL en el plan de 14 días.
• Visitas y excursiones con entradas incluidas a los lugares mencionados.
• Seguro y asistencia en viaje MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

Cidades Cat. “B” 4*
en Turquia

Cat. “C” 4* superior
en Turquia

Cat. “D” 5* superior
en Turquia

Istambul Black Bird/ Antik Hotel 4* Senator / Beyaz Saray 4*Sup Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*
Capadocia Gold Yildirim 4* Gold Yildirim 4* Avrasya / Ramada Capadocia 5*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4* Tripolis / Ninova 4* Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Kusadasi Marina / Royal Palace 4* Marina / Royal Palace 4* Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*

Cidades Cat. Primera
Bucareste Golden Tulip Victoria 4* / Golden Times 4*

Sighisoara Central Park 4* / Cavaler 4*

Sibiu Continental Forum 4* / Ramada 4*

Brasov Ramada 4*

Veliko Grand Yantra 4* / Interhotel Veliko 4* / Bolyarski 4*

Plovdiv Ramada Plovdiv Trimontium 4* / San Petersburgo 4*

Sofia Ramada Sofia  Princess 4* / Novotel Sofia 4*

Hotéis Previstos ou similares

tuna para o traslado até o aeroporto. Saída em 
voo regular até à Capadócia. Chegada, jantar e 
acomodação no hotel.

Para os passageiros terminando em Istambul 
(tour de 14 dias)

Dia 14º (Dom): Istambul 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Dia 15º (Seg): Capadócia 
Café da manhã e visita da fantástica região, 
sua fascinante e original paisagem formada por 
lavas dos vulcões Erciyes e Hasan há cerca de 
3 milhões de anos. Saída para visitar os nume-
rosos mosteiros e capelas do Vale de Göreme, 
escavadas em rochas e decoradas com frescor. 
Continuaremos com a visita dos Vales de Av-
cilar e Güvercinlik, os quais possuem uma pai-
sagem espetacular das “Chimeneas de Hadas” 
e o povoado de Uçhisar, com sua paisagem 
e fortaleza de época, escavada em rocha. Al-
moço. Pela tarde visita da cidade subterrânea 
de Özkonak ou Kaymakli, construídas pelas co-
munidades cristãs para se proteger dos ataques 
árabes. A visita da Capadócia também nos dá 
a oportunidade de conhecer uma típica oficina 
de tapetes e pedras (ônix e turquesa). Jantar e 
acomodação no hotel. (Durante sua estadia na 
Capadócia teremos a oportunidade de partici-
par de um espetáculo de bailes folclóricos em 
uma típica caverna com bebidas regionais ilimi-
tadas e uma excursão em um balão aerostático 
ao amanhecer).

Dia 16º (Ter): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale (653Km) 
Café da manhã e saída até Konya, em rota visita 
de Kervansaray (típica pousada medieval). Visita 
do Mosteiro dos Derviches Dançantes, fundado 
por Mevlana. Almoço. Continuação à Pamukkale, 
maravilha natural da gigantesca catarata branca, 
estalactita e piscinas naturais procedentes de 
fontes termais. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 17º (Qua): Pamukkale / Éfeso / Kusa-
dasi / Zona De Esmirna (300Km)
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa por 
suas cataratas calcárias petrificadas que são forma-
das por causa da cal da água que emana da zona. 
Visita de Hierápolis, possui uma necrópolis com 
mais de 150 mil tumbas. Almoço. Saída até Éfeso, 
a capital da Ásia Menor na época romana. Visita 
dos vestígios arqueológicos, onde destacam-se o 
templo de Adriano e a biblioteca de Celso. Tere-
mos a possibilidade de visitar um típico centro de 
produção de peles. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 18º (Qui): Zona De Esmirna / Bursa / 
Istambul (501Km)
Café da manhã e saída até Bursa, primeira capital 
do Império Otomano. Visita do Mausoléu e a Mes-
quita Verde e a Grande Mesquita. Almoço. Pela 
tarde saída até Istambul cruzando em ferry o mar 
de Mármara. Acomodação no hotel de Istambul.

Dia 19º (Sex): Istambul
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

NOTAS IMPORTANTES 
• No caso de ser menos de 6 pessoas, o traslado de Bucareste (Romênia) à Veliko Tarnovo (Bulgária) no dia 8º do 

tour será em trem, sendo neste dia em regime de acomodação e café da manhã sem incluir o almoço.
• Os almoços e jantares poderão ser indistintamente nos hotéis ou restaurantes (bebidas não incluídas).
• A ordem das visitas poderá sofrer alterações no destino, mantendo-se integro o programa

Capadocia

ROMÊNIA

BULGARIA

TURQUÍA

Plovdiv
Istambul

Capadocia

Pamukkale
Kusadasi

Sofía

Veliko Tarnovo

Bucareste

Sighisoara

Sibiu
Brasov

1+1

1

1

1

1

3+1

2

1
1

2

2

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Dia 1º (Dom): Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para 
embarque com destino à Europa.

Dia 2º (Seg): Veneza
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre para conhecer está cidade única da Itália 
localizada sobre uma ilha e cercada por famosos 
canais. Acomodação no hotel em Mestre.

Dia 3º (Ter): Veneza
Café da manhã. Saída ao tronchetto para embar-
car no Vaporetto que nos conduzirá a São Mar-
cos. Visita a pé da cidade pela manhã. Tempo 
livre para almoçar e conhecer a cidade. (Almoço 
incluído no Pacote Plus P+). Opcionalmente po-
deremos dar um passeio em gondola por seus 
canais. (Passeio de gondola incluído no Pacote 
Plus P+). Acomodação no hotel em Mestre.

Dia 4º (Qua): Veneza / Pádua / Florença 
(475Km)
Café da manhã. Tempo livre até nossa saída à 
Pádua. Parada e tempo livre para poder visitar 
a Basílica de Santo Antônio. Continuação a Flo-
rença, possivelmente a mais bela cidade italiana 
e centro da arte mundial, onde chegaremos ao 
final da tarde. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Qui): Florença
Café da manhã. Pela manhã percorreremos o cen-
tro artístico da cidade com seu Duomo, o Cam-
panário de Giotto, o Batistério de San Giovanni, 
a igreja de São Lourenço, a Praça da Signoria, a 
Loggia de Lanzi e a igreja de Santa Maria de Fiore, 
terminando na ponte Vecchio, antigo centro co-
mercial da cidade. (Almoço incluído no Pacote Plus 
P+). Pela tarde sugerimos visitar o famoso museu 
da Academia para poder admirar entre suas obras 
o David de Michelangelo. Acomodação no hotel.

Dia 6º (Sex): Florença / Siena / Assis / 
Roma (382Km)
Café da manhã. Saída para realizar um dos dias 
mais completo da nossa viagem. Pouco mais 
tarde estaremos na Praça do Campo de Siena, e 
recordaremos as belas imagens da famosa “co-
rrida do p3alio” que é celebrada todos os anos. 
Continuação da viagem com destino a Assis, a ci-
dade de São Francisco. Tempo livre para almoçar 

e conhecer as basílicas superior e inferior. (Al-
moço incluído no Pacote Plus P+). Continuação 
a Roma. A última hora faremos um passeio por 
Roma iluminada (durante as datas de primavera 
e verão, por anoitecer mais tarde, as visitas se 
farão ainda com a luz do dia) para admirar todo o 
esplendor da cidade e seus belos monumentos. 
Acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Roma
Café da manhã. Saída para realizarmos opcional-
mente a visita detalhada do Vaticano incluindo 
seus museus, Capela Sistina e Basílica do Vati-
cano. (Visita ao Museu do Vaticano incluída no 
Pacote Plus P+). Logo após a visita do Vaticano 
faremos um passeio panorâmico pela cidade 
eterna visitando a praça de Veneza com o mo-
numento Emmanuel II, os Foros Imperiais e Ro-
manos, São Joao das Letras, o templo de Vesta, 
o Coliseu, Arco de Constantino, a Vía Veneto e 
o Castelo de St. Angelo. Ao término do nosso 
passeio sugerimos desfrutar de um almoço em 
um restaurante típico italiano. (Almoço incluído 
no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.

Dia 8º (Dom): Roma
Café da manhã e dia livre para desfrutar desta 
cidade. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Seg): Roma / Atenas (Avião)
Café da manhã no hotel e dia livre até a hora do 
traslado ao aeroporto para sair em voo até Ate-
nas. Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. 
Acomodação no hotel.

Dia 10º (Ter): Atenas
Café da manhã. Saída para realizar nossa pri-
meira visita ao Estádio Panatenaico, construído 
em puro mármore branco, onde foram cele-
brados os primeiros Jogos Olímpicos da era 
moderna (1896). Paramos para contemplar o 
templo dedicado a Zeus, pai de todos os deuses. 
Continuação da visita panorâmica pelas avenidas 
mais importantes da cidade, o Parlamento com 
a Tumba do Soldado Desconhecido, onde se 
realiza a tradicional troca de guardas; Museu da 
Moeda; Catedral Católica; o conjunto de edifí-
cios neoclássicos da Academia, Universidade e 
Biblioteca Nacional; Arco de Adriano. Visita ao 
recinto arqueológico de Acrópoles: os Propileos, 

a porta por onde passavam as procissões das 
Panateneas, nas quais jovem levavam oferendas 
e presentes; o Templo de Atena Niké (Atena Vi-
toriosa) em memória da vitória sobre os Persas; 
o Templo de Erecteion com as esculturas repre-
sentando belas donzelas sustentando o teto da 
varanda, consagrado as antigas divindades ate-
nienses como Poseidon e Atenas, os dois deuses 
que de acordo com a lenda disputaram a pro-
teção da cidade, e o Parthenon, o maior templo 
dórico peripteral, obra mestra de Ictinus e Fidias, 
consagrado a divindade da cidade de Atena. Na 
encosta meridional de Acrópoles, poderemos 
admirar o antigo Odeon de Herodes Ático, des-
tacável por sua acústica que ainda se utiliza para 
apresentações de verão. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Qua): Atenas / Epidauro / Mice-
nas / Olímpia
Café da manhã. Saída em direção ao Canal de 
Corinto, onde realizaremos nossa primeira pa-
rada. Seguiremos viagem até Epidauro, onde 
encontra-se o Santuário de Asclepio e o famoso 
Teatro de Epidauro, conhecido mundialmente 
por sua acústica natural, obra única do século IV 
a.C. Na continuação chegaremos a Micenas, uma 
das Acrópoles mais famosas da época pré-histó-
rica, onde visitaremos as muralhas Ciclopeas, a 
Porta dos Leões, o Cemitério das Tumbas Reais, 
a Tumba de Agamemnon e o museu de Micenas. 
Pela tarde, atravessaremos o Peloponeso central 
e chegaremos a Olímpia. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 12º (Qui): Olímpia / Delfos 
Café da manhã. Visita da cidade antiga de 
Olímpia, centro de veneração a Zeus, onde na 
antiguidade era celebrada a cada 4 anos as com-
petições olímpicas. Visita ao Estádio, Templo de 
Zeus e demais instalações olímpicas, assim como 

a visita ao Museu de Olímpia, onde poderemos 
contemplar entre outras obras, a maquete do 
Santuário de Zeus, os frontões do Templo e a 
famosa estátua de Hermes de Praxiteles. Pela 
tarde, atravessaremos o trecho do Rio à Antirion, 
passando pela nova ponte colgante, a maior da 
Europa, chegando à Delfos. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 13º (Sex): Delfos / Kalambaka 
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida 
como o centro do mundo na antiguidade, visita-
remos o Oráculo de Apólo, um dos mais sagrados 
santuários da Grécia, situado no monte Parnaso, 
a fonte de Castalia e Marmoraria e o Museu onde 
entre outras obras, veremos a famosa estátua de 
bronze “o Auriga de Delfos”. Saída até Kalam-
baka. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 14º (Sáb): Kalambaka / Metéora / 
Atenas
Café da manhã. Visita dos mosteiros colgantes 
de Metéora, centro religioso e monástico entre 
os séculos XII-XVIII. De regresso a Atenas passa-
mos por Termopilas, onde encontra-se a estátua 
do Rei Espartano Leônidas. Regresso à Atenas. 
Chegaremos aproximadamente às 19h00. Aco-
modação no hotel.

Nota: almoços não incluídos. Bebidas não incluí-
das nos jantares.

Dia 15º (Dom): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Desde 2.190 €
+

13

15 Dias
Visitando:  Veneza / Pádua / Florença   / Siena / Assis / Roma / Atenas /Epidauro /Micenas / Olímpia / Delfos / Metéora 

/ Kalambaka / Atenas. Ext. Cruzeiro Pelo Egeu

Itália e Grécia 

2018
Março
Abril
Maio
Junho

25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24

Julho
Agosto
Setembro
Outubro

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07

Saídas 2018
A VENEZA: DOMINGO 

Atenas

Cidades Cat. Confort Cat. Superior
Veneza Alexander-Mestre / Russott (TS) Delfino-Mestre /Lugano Torretta - Mestre (P)
Florença The Gate / Delta Florence (TS) Rafaello / Nil (P)
Roma Barcelo Aran Park / Ibis Fiera (TS) Barcelo / Aran Martegna (P)
Atenas Stanley (TS) Zafolia (P)
Olympia Neda (TS) Arty Grand / Amalia (P)
Delfos Hermes / Olympic (TS) Amalia (P)
Kalambaca Orfeas (TS) Amalia (P) 

Hotéis Previstos ou similares

Opção extensão cruzeiro pelo Egeu

3
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
• Acomodação e café da manhã durante todo 

o roteiro.
• 3 jantares incluídos de acordo com o roteiro.
• Transporte em ônibus de turismo.
• Acompanhamento de um guía durante todo o 

passeio europeu em ônibus. 
• Visitas indicadas no itinerário com guias locais 

falando espanhol.
• Voo de linha regular desde Roma até Atenas.
• Seguro de proteção e assistência de viagem 

MAPAPLUS.
Não inclui: 
• Taxas de estadia na Itália (Veneza, Florença 

e Roma).

Serviços incluídosSI

• Hospedagem em Atenas na categoria es-
colhida em base de acomodação e café da 
manhã.

• Traslado de saída do porto ao aeroporto. 
• Cruzeiro pelo Egeu em barco da Celestyal 

Cruises segundo roteiro indicado em regime 
de Pensão Completa e em cabines interiores 
ou exteriores segundo a categoria escolhida.

• 2 excursões no cruzeiro indicadas no roteiro.
• Bebidas incluídas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

Extensão Cruzeiro Pelo Egeu
Dia 1º (Dom): Atenas
Café da manhã. Dia livre para seguir desfrutando 
desta cidade. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Atenas / Cruzeiro: Mykonos
Café da manhã. Traslado ao porto de Pireus para 
embarcar no cruzeiro que sai às 11h30. Chegada 
a Mykonos às 18h00. Tempo livre para desfrutar 
desta ilha e saída novamente às 23h00 com destino 
a Kusadasi (Turquia). Pensão completa a bordo.

Dia 3º (Ter): Em Cruzeiro: Samos Ou Ku-
sadasi - Patmos
Neste dia podemos escolher entre desembarcar 
em Samos ou Kusadasi (Informar qual opção foi 
escolhida ao solicitar a reserva). 

Opção Samos
Chegada ao porto de Samos às 5h00 e saída 
novamente às 15h30. Inclui visita panorâmica de 
Samos, local de nascimento de Pitágoras e uma 
das ilhas mais impressionantes do Egeu. Teremos 
a oportunidade de passear pela praça principal 
de Vathi para visitar a Igreja de San Espiridón e a 
encantadora prefeitura. A ilha também possui um 
maravilhoso museu do vinho onde os visitantes 
incorporam a arte e a tradição da produção local 
de vinhos. Também oferecemos aos passagei-
ros a oportunidade de visitar a pitoresca cidade 
costeira de Kokkari, que abriga um labirinto ani-
mado de ruas estreitas, um pequeno porto resi-
dencial e algumas das mais invejadas praias do 

Creta

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• Almoço em Veneza
• Almoço em Florença
• Almoço em Assis 
• Almoço em Roma

EXTRAS
• Passeio de gôndola em Veneza
• Vaticano: Museus e Capela Sistina

15 DIAS: VENEZA / ATENAS: 0 €
INCLUI 4 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS ITALIA

Florença

Roma

Veneza

Olimpia

Delfos

Kalambaka

Mykonos

Santorini

Kusadasi

Rodas

Atenas

GRECIA

TURQUÍA

2

2

2+1

2

1

1

1
1

11

1

• Taxas de embarque, gorjetas a bordo. Preço 
por pessoa 190 € NETO

• Excursões opcionais de cruzeiro não indicadas 
no programa.

Não IncluiNO

Categoria A
Atenas Polis Grand / Stanley (4*)

Crucero Celestyal 
Cruises

Cabina Duplo Interior Estándar  IA-IB

Hoteles previstos
o similares

mar Egeu. Também teremos tempo para passear 
pelo “Pythagoreion” local arqueológico da antiga 
cidade de Samos antes do retorno ao cruzeiro.

Opção Kusadasi - Patmos
Chegada ao porto de Kusadasi às 7h30 e saída no-
vamente às 13h00. Inclui excursão à Éfeso, onde 
veremos amostras imortais dos períodos helenís-
ticos, romano e paleocristão. Você será guiado 
através de Ágora, o Odeón, a Biblioteca de Celso, 
a rua central com pavimento em mármore dos Cu-
retes, as Tremas da Escolástica, a Fonte de Trajano, 
as Latrinas Públicas, as aptotações dos Patrícios, o 
Pritaneo, o Templo de Adriano. O Grande teatro 
construído no século IV a.C, que pode abrir 24 
mil espectadores. Os resultados das escavações 
trouxeram luz à 13% da antiga Éfeso, encontrada 
no Museu Arqueológico de Éfeso, em Selçuk. Ao 
longo da excursão teremos a oportunidade de 
fazer diversas compras, como tapetes, joias e ar-
tigos de couro e outras recordações. Para ambas 
opções embarque às 13hs e saída à Patmos. Des-
embarque às 17h45 e tempo livre para poder rea-
lizar excursão opcional ao Mosteiro de São João e 
a Gruta do Apocalipse. Embarque novamente às 
21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 4º (Qua): Em Cruzeiro: Rodes
Chegada à Ilha de Rodes às 7hs. Desembarque 
e passeio por Rodes medieval e a acrópoles de 
Lindos, com o antigo templo de Atenas cons-
truído em 300 a.C, veremos as casas dos capitães 
e a Igreja de Nossa Senhora de Lindos, a acró-

poles onde veremos o templo dórico de Atenas, 
construída sobre um monumento. Atravessare-
mos a Porta d’Amboise para passear pela rua 
dos cavaleiros, onde veremos as residências dos 
cavaleiros separadas segundo a ordem e cujos 
escudos seguem intactos até hoje. Pela tarde, 
embarque às 18hs e saída até Creta. Pensão 
completa a bordo.

Dia 5º (Qui): Em Cruzeiro: Creta / Santorini
Chegada à Ilha de Creta às 7hs. Desembarque e 
tempo livre ou possibilidade de realizar uma visita 
opcional da visita do Palácio de Knossos, a qual foi 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo (Extensão cruzeiro pelo Egeu)

Tour
Baixa Temporada: Começando em Atenas no Domingo:

08/29 abril +  07/21 Outubro
Media Temporada: Começando em Atenas no Domingo:

06 Maio / 26 Agosto 
Alta Temporada: Começando em Atenas no Domingo:

02 Setembro / 30 Setembro 

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triple Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triple Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triple

Tour 6 dias
Extensão cruzeiro 

pelo Mar Egeu 
Iti MD509

A 1.150 670 1.035 A 1.210 670 1.095 A 1.260 670 1.140
B 1.390 670 1.195 B 1.485 670 1.275 B 1.550 670 1.340

C 1.520 675 1.290 C 1.595 675 1.360 C 1.675 675 1.425
D 1.575 675 1.325 D 1.675 675 1.395 D 1.725 675 1.460

€

Categoria B
Atenas Polis Grand / Stanley (4*)

Crucero Celestyal 
Cruises

Cabina Duplo Exterior Standar XA- XB

Categoria C
Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Crucero Celestyal 
Cruises

Cabina Duplo Exterior Premiun XD

Categoria D
Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Crucero Celestyal 
Cruises

Cabina Duplo Exterior Deluxe XF

capital pré-histórica da civilização Minóica. Saída 
às 12h00 até à Ilha de Santorini. Desembarque às 
16h30 e tempo livre para passear pela cidade com 
suas belas ruas e arquitetura ou possibilidade de 
realizar uma visita opcional à Oía. Saída novamente 
às 21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Sex): Atenas
Chegada ao porto de Pireus às 7hs. Café da 
manhã e desembarque. Traslado do porto ao 
aeroporto (O voo de saída tem que ser a partir 
do meio dia). Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo (Tour 15 días Veneza / Atenas)

Tour Categoria
25 Mar / 24 Jun 01 Jul / 26 Ago 02 Sep / 07 Oct

Apartamento Duplo Sup. Apto. Indiv. Apartamento Duplo Sup. Apto. Indiv. Apartamento Duplo Sup. Apto. Indiv.
Tour 15 días

Veneza / Atenas
Iti 116

Categ. Confort 2.250 890 2.190 870 2.250 890

Categ. Superior 2.480 990 2.320 895 2.480 990

€€



206 Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

Desde 1.225 €
3

7 Dias
Visitando:  Atenas / Mykonos / Samos / Kusadasi / Creta / Santorini

Atenas e Cruzeiro pelo
Mar Egeu 7 dias

Santorini

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

* Saída de 04 de abril não visita Creta
* As saídas de 28 de março à 25 de abril de 2018 serão realizadas com o barco MAJESTY
* As saídas de 02 de maio à 07 de novembro de 2018 serão realizadas com o barco CELESTYAL OLYMPIA

ITINERARIO 7 DIAS Atenas e cruzeiro de 3 dias pelo Egeu
Saídas 2018
A ATENAS: QUARTA de 28 de março à 07 de novembro 2018 

Dia 1º (Qua): Atenas
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Qui): Atenas 
Café da manhã. Saída para realizar nossa 
primeira visita ao Estádio Panatenaico, cons-
truído em puro mármore branco, onde foram 
celebrados os primeiros Jogos Olímpicos da 
era moderna (1896). Paramos para contem-
plar o templo dedicado a Zeus, pai de todos 
os deuses. Continuação da visita panorâmica 
pelas avenidas mais importantes da cidade, o 
Parlamento com a Tumba do Soldado Descon-
hecido, onde se realiza a tradicional troca de 
guardas, Museu da Moeda, Catedral Católica, 
o conjunto de edifícios neoclássicos da Acade-
mia, Universidade e Biblioteca Nacional, Arco 
de Adriano. Visita ao recinto arqueológico 
de Acrópoles: os Propileos, a porta por onde 
passavam as procissões das Panateneas, nas 
quais jovem levavam oferendas e presentes, 
o Templo de Atena Niké (Atena Vitoriosa) em 
memória da vitória sobre os Persas, o Templo 
de Erecteion com as esculturas representando 
belas donzelas sustentando o teto da varanda, 
consagrado as antigas divindades atenienses 
como Poseidon e Atenas, os dois deuses que 
de acordo com a lenda disputaram a proteção 
da cidade e o Parthenon. Tarde livre. Acomo-
dação no hotel.

Dia 3º (Sex): Atenas / Cruzeiro Pelo Mar 
Egeu: Mykonos
Café da manhã. Traslado ao porto de Pireus 
para embarcar em cruzeiro com saída às 11h30. 
Chegada a Mykonos às 18h00. Desembarque e 
tempo livre para visitar a ilha. Embarque nova-
mente para sair às 23h00 até Samos ou Kusadasi 
(Turquia). Pensão completa a bordo.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
Baixa Temporada: 28 Março / 25 Abril + 10 Outubro / 07 Nov. Media Temporada: 02 Maio / 29 Agosto Alta Temporada: 05 Setembro / 03 Outubro

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo

Tour 7 dias Atenas
Cruzeiro 3 dias

Iti MD510

A 1.225 710 1.070 A 1.270 710 1.115 A 1.310 710 1.150
B 1.450 790 1.220 B 1.510 790 1.275 B 1.560 790 1.320
C 1.575 820 1.320 C 1.640 820 1.370 C 1.690 820 1.415
D 1.795 950 1.510 D 1.850 950 1.560 D 1.895 950 1.615

€

Dia 4º (Sáb): Em Cruzeiro: Samos Ou 
Kusadasi – Patmos
Neste dia podemos escolher entre desembarcar 
em Samos ou Kusadasi (Informar qual opção foi 
escolhida ao solicitar a reserva). 

Opção SAMOS

Chegada ao porto de Samos às 5h00 e saída 
novamente às 15h30. Inclui visita panorâmica de 
Samos, local de nascimento de Pitágoras e uma 
das ilhas mais impressionantes do Egeu. Teremos 
a oportunidade de passear pela praça principal 
de Vathi para visitar a Igreja de San Espiridón e a 
encantadora prefeitura. A ilha também possui um 
maravilhoso museu do vinho onde os visitantes 
incorporam a arte e a tradição da produção local 
de vinhos. Também oferecemos aos passagei-
ros a oportunidade de visitar a pitoresca cidade 
costeira de Kokkari, que abriga um labirinto ani-
mado de ruas estreitas, um pequeno porto resi-
dencial e algumas das mais invejadas praias do 
mar Egeu. Também teremos tempo para passear 
pelo “Pythagoreion” local arqueológico da antiga 
cidade de Samos antes do retorno ao cruzeiro.

Opção KUSADASI - PATMOS

Chegada ao porto de Kusadasi às 7h30 e saída 
novamente às 13h00. Inclui excursão à Éfeso, 
onde veremos amostras imortais dos períodos 
helenísticos, romano e paleocristão. Você será 
guiado através de Ágora, o Odeón, a Biblioteca 
de Celso, a rua central com pavimento em már-
more dos Curetes, as Tremas da Escolástica, a 
Fonte de Trajano, as Latrinas Públicas, as apto-
tações dos Patrícios, o Pritaneo, o Templo de 
Adriano. O Grande teatro construído no século 
IV a.C, que pode abrir 24 mil espectadores. Os 
resultados das escavações trouxeram luz à 13% 

da antiga Éfeso, encontrada no Museu Arqueo-
lógico de Éfeso, em Selçuk. Ao longo da excur-
são teremos a oportunidade de fazer diversas 
compras, como tapetes, joias e artigos de couro 
e outras recordações. Para ambas opções em-
barque às 13hs e saída à Patmos. Desembarque 
às 17h45 e tempo livre para poder realizar uma 
excursão opcional ao Mosteiro de São João e a 
Gruta do Apocalipse. Embarque novamente às 
21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 5º (Dom): Em Cruzeiro: *Creta / San-
torini
Chegada à Ilha de Creta às 7hs. Desembarque e 
tempo livre para realizar uma excursão opcional 
da visita do Palácio de Knossos, a qual foi capital 
pré-histórica da civilização Minóica. Saída às 11h30 
até à Ilha de Santorini. Desembarque às 16h30 e 
excursão onde passearemos pelo pitoresco po-
voado de Megalojori, onde poderemos apreciar a 
típica arquitetura da ilha, depois seguiremos à Oía 
e continuaremos até o norte da ilha. Ao fundo as 
localidades de Kmári e Monólithos e cruzaremos 
Firá e os pequenos povoados tradicionais de Fi-
rostefani e Imerovigli, com sua peculiar arquitetura 
e beleza, para continuarmos até Oía. Durante o 
trajeto desfrutaremos da armoniosa caldeira, as 
ilhas de Thirassia e Palea e Néa Kameni, uma visita 
panorâmica sem igual. Em Oía poderemos des-
frutar de lojas, tirar fotas e descobrir os telhados 
característicos dos edifícios em rocha e as homo-
gêneas casas dos capitães e finalmente o bairro de 
Ammúdi aos pés da caldeira. Saída novamente às 
21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Seg): Pireus / Atenas
Pela manhã, às 7hs, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Dia livre em 
Atenas para conhecer a cidade. Acomodação 
no hotel.

Dia 7º (Ter): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

• Hospedagem em Atenas na categoria es-
colhida em base de acomodação e café da 
manhã.

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto e hotel/
porto/hotel.

• Visita da cidade em Atenas.
• Cruzeiro pelo Egeu em barco da Celestyal 

Cruises segundo roteiro indicado em regime 
de Pensão Completa e em cabines interiores 
ou exteriores segundo a categoria escolhida.

• 2 excursões no cruzeiro indicadas no roteiro.
• Bebidas incluídas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

• Taxas de embarque, gorjetas a bordo. Preço 
por pessoa 150 € NETO

• Excursões opcionais de cruzeiro não indicadas 
no programa.

Não incluiNO

Categoria A
Atenas Dorian Inn / Crystal City / (3*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Duplo Interior Estándar IA-IB

Hoteles previstos
ou similares

Categoria B
Atenas Polis Grand / Stanley (4*)

Celestyal Cruises Cabina Duplo Exterior Standar XA- XB

Categoria C
Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)

Celestyal Cruises Cabina Duplo Exterior Premiun XD

Categoria D
Atenas Wyndham Grand Athens / NJV Athens Plaza (5*)

Celestyal Cruises Cabina Duplo Exterior Deluxe XF

Mykonos

Samos

Kusadasi

PatmosSantorini

Creta

Atenas

GRECIA TURQUÍA

1

1

1

2+1

6



207Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

Desde 1.450 €

8 Dias
Visitando:   Atenas / Mykonos / Samos / Kusadasi / Patmos / Rodes / Creta / Santorini

Atenas e Cruzeiro pelo
Mar Egeu 8 dias

Kusadasi

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

* As saídas de 31 de março à 21 de abril de 2018 serão realizadas com o barco MAJESTY
* As saídas de 28 de abril à 03 de novembro de 2018 serão realizadas com o barco CELESTYAL OLYMPIA

ITINERARIO 8 DIAS Atenas e cruzeiro de 4 dias pelo Egeu
Saídas 2018
A ATENAS: SÁBADOS de 31 de Março à 03 de Noviembre 2018 

Dia 1º (Sáb): Atenas
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Dom): Atenas 
Café da manhã. Saída para realizar nossa primeira 
visita ao Estádio Panatenaico, construído em puro 
mármore branco, onde foram celebrados os pri-
meiros Jogos Olímpicos da era moderna (1896). 
Paramos para contemplar o templo dedicado a 
Zeus, pai de todos os deuses. Continuação da vi-
sita panorâmica pelas avenidas mais importantes 
da cidade, o Parlamento com a Tumba do Sol-
dado Desconhecido, onde se realiza a tradicional 
troca de guardas, Museu da Moeda, Catedral 
Católica, o conjunto de edifícios neoclássicos da 
Academia, Universidade e Biblioteca Nacional, 
Arco de Adriano. Visita ao recinto arqueológico 
de Acrópoles: os Propileos, a porta por onde pas-
savam as procissões das Panateneas, nas quais 
jovem levavam oferendas e presentes, o Templo 
de Atena Niké (Atena Vitoriosa) em memória da 
vitória sobre os Persas, o Templo de Erecteion 
com as esculturas representando belas donzelas 
sustentando o teto da varanda, consagrado as 
antigas divindades atenienses como Poseidon 
e Atenas, os dois deuses que de acordo com a 
lenda disputaram a proteção da cidade e o Par-
thenon. Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Seg): Atenas / Cruzeiro: Mykonos
Café da manhã. Traslado ao porto de Pireus para em-
barcar em cruzeiro com saída às 11h30. Chegada a 
Mykonos às 18h00. Desembarque e tempo livre para vi-
sitar a ilha. Embarque novamente para sair às 23h00 até 
Samos ou Kusadasi (Turquia). Pensão completa a bordo.

Dia 4º (Ter): Em Cruzeiro: Samos Ou Ku-
sadasi – Patmos
Neste dia podemos escolher entre desembarcar 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
Baixa temporada: 31 Março / 28 Abril + 06 Outubro / 03 Nov. Media temporada: 05 Maio / 25 Agosto Alta temporada: 01 Setembro / 29 Setembro

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo

Tour 8 dias Atenas
Cruzeiro 4 dias

Iti MD511

A 1.450 850 1.295 A 1.520 850 1.350 A 1.570 850 1.395
B 1.730 925 1.475 B 1.830 925 1.560 B 1.895 925 1.620
C 1.895 950 1.595 C 1.980 950 1.670 C 2.050 950 1.725
D 2.125 1.090 1.795 D 2.210 1.090 1.870 D 2.270 1.090 1.925

€

em Samos ou Kusadasi (Informar qual opção foi 
escolhida ao solicitar a reserva). 
Opção Samos
Chegada ao porto de Samos às 5h00 e saída 
novamente às 15h30. Inclui visita panorâmica de 
Samos, local de nascimento de Pitágoras e uma 
das ilhas mais impressionantes do Egeu. Teremos 
a oportunidade de passear pela praça principal 
de Vathi para visitar a Igreja de San Espiridón e a 
encantadora prefeitura. A ilha também possui um 
maravilhoso museu do vinho onde os visitantes 
incorporam a arte e a tradição da produção local 
de vinhos. Também oferecemos aos passagei-
ros a oportunidade de visitar a pitoresca cidade 
costeira de Kokkari, que abriga um labirinto ani-
mado de ruas estreitas, um pequeno porto resi-
dencial e algumas das mais invejadas praias do 
mar Egeu. Também teremos tempo para passear 
pelo “Pythagoreion” local arqueológico da antiga 
cidade de Samos antes do retorno ao cruzeiro.
Opção Kusadasi - Patmos
Chegada ao porto de Kusadasi às 7h30 e saída no-
vamente às 13h00. Inclui excursão à Éfeso, onde 
veremos amostras imortais dos períodos helenís-
ticos, romano e paleocristão. Você será guiado 
através de Ágora, o Odeón, a Biblioteca de Celso, 
a rua central com pavimento em mármore dos Cu-
retes, as Tremas da Escolástica, a Fonte de Trajano, 
as Latrinas Públicas, as aptotações dos Patrícios, o 
Pritaneo, o Templo de Adriano. O Grande teatro 
construído no século IV a.C, que pode abrir 24 
mil espectadores. Os resultados das escavações 
trouxeram luz à 13% da antiga Éfeso, encontrada 
no Museu Arqueológico de Éfeso, em Selçuk. Ao 
longo da excursão teremos a oportunidade de 
fazer diversas compras, como tapetes, joias e ar-
tigos de couro e outras recordações. Para ambas 
opções embarque às 13hs e saída à Patmos. 
Desembarque às 17h45 e tempo livre para poder 
realizar uma excursão opcional ao Mosteiro de São 

João e a Gruta do Apocalipse. Embarque nova-
mente às 21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 5º (Qua): Em Cruzeiro: Rodes
Chegada à Ilha de Rodes às 7hs. Desembarque e 
passeio por Rodes medieval e a acrópoles de Lin-
dos, com o antigo templo de Atenas construído 
em 300 a.C, veremos as casas dos capitães e a 
Igreja de Nossa Senhora de Lindos, a acrópoles 
onde veremos o templo dórico de Atenas, cons-
truída sobre um monumento. Atravessaremos a 
Porta d’Amboise para passear pela rua dos cava-
leiros, onde veremos as residências dos cavaleiros 
separadas segundo a ordem e cujos escudos se-
guem intactos até hoje. Pela tarde, embarque às 
18hs e saída até Creta. Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Qui): Em Cruzeiro: Creta / Santorini
Chegada à Ilha de Creta às 7hs. Desembarque e 
tempo livre para realizar uma excursão opcional 
da visita do Palácio de Knossos, a qual foi capi-
tal pré-histórica da civilização Minóica. Saída às 
11h30 até à Ilha de Santorini. Desembarque às 
16h30 e excursão onde passearemos pelo pito-
resco povoado de Megalojori, onde poderemos 
apreciar a típica arquitetura da ilha, depois se-
guiremos à Oía e continuaremos até o norte da 
ilha. Ao fundo as localidades de Kmári e Monóli-
thos e cruzaremos Firá e os pequenos povoados 
tradicionais de Firostefani e Imerovigli, com sua 
peculiar arquitetura e beleza, para continuarmos 
até Oía. Durante o trajeto desfrutaremos da ar-
moniosa caldeira, as ilhas de Thirassia e Palea e 
Néa Kameni, uma visita panorâmica sem igual. 
Em Oía poderemos desfrutar de lojas, tirar fotas 
e descobrir os telhados característicos dos edi-
fícios em rocha e as homogêneas casas dos ca-
pitães e finalmente o bairro de Ammúdi aos pés 
da caldeira. Saída novamente às 21h30. Pensão 
completa a bordo.

• Hospedagem em Atenas na categoria escolhida 
em base de acomodação e café da manhã.

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto e hotel/
porto/hotel.

•  Visita da cidade em Atenas.
• Cruzeiro pelo Egeu em barco da Celestyal 

Cruises segundo roteiro indicado em regime 
de Pensão Completa e em cabines interiores 
ou exteriores segundo a categoria escolhida.

• 2 excursões no cruzeiro indicadas no roteiro.
• Bebidas incluídas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

• Taxas de embarque, gorjetas a bordo. Preço 
por pessoa 190 € NETO

• Excursões opcionais de cruzeiro não indicadas 
no programa

Não incluiNO

Categoria A
Atenas Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)
Celestyal Cruises Cabina Duplo Interior Estándar  IA-IB

Hoteles previstos
ou similares

Categoria B
Atenas Polis Grand / Stanley (4*)
Celestyal Cruises Cabina Duplo Exterior Standar XA- XB

Categoria C
Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)
Celestyal Cruises Cabina Duplo Exterior Premiun  XD

Categoria D
Atenas Wyndham Grand Athens / NJV Athens Plaza (5*)
Celestyal Cruises Cabina Duplo Exterior Deluxe  XF

Mykonos

Samos

Kusadasi

Rodas
Santorini

Creta

Atenas

GRÉCIA TURQUÍA

1

1

1

2+1

3

8

Dia 7º (Sex): Atenas
Pela manhã, às 7hs, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Dia livre em 
Atenas para conhecer a cidade. Acomodação 
no hotel

Dia 8º (Sáb): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.
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Miconos

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Dia 1º (Sáb): Atenas
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Dom): Atenas 
Café da manhã. Saída para realizar nossa primeira 
visita ao Estádio Panatenaico, construído em puro 
mármore branco, onde foram celebrados os pri-
meiros Jogos Olímpicos da era moderna (1896). 
Paramos para contemplar o templo dedicado a 
Zeus, pai de todos os deuses. Continuação da vi-
sita panorâmica pelas avenidas mais importantes 
da cidade, o Parlamento com a Tumba do Sol-
dado Desconhecido, onde se realiza a tradicional 
troca de guardas, Museu da Moeda, Catedral 
Católica, o conjunto de edifícios neoclássicos da 
Academia, Universidade e Biblioteca Nacional, 
Arco de Adriano. Visita ao recinto arqueológico 
de Acrópoles: os Propileos, a porta por onde pas-
savam as procissões das Panateneas, nas quais 
jovem levavam oferendas e presentes, o Templo 
de Atena Niké (Atena Vitoriosa) em memória da 
vitória sobre os Persas, o Templo de Erecteion 
com as esculturas representando belas donzelas 
sustentando o teto da varanda, consagrado as 
antigas divindades atenienses como Poseidon 
e Atenas, os dois deuses que de acordo com a 
lenda disputaram a proteção da cidade e o Par-
thenon. Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Seg): Atenas / Cruzeiro Pelo Mar 
Egeu 
Café da manhã. Traslado ao porto de Pireus para 
embarcar no cruzeiro que sai às 21h00 com destino a 
Mykonos. Pensão completa e acomodação a bordo.

Dia 4º (Ter) Em Cruzeiro: Mykonos
Chegada a Mykonos às 07h00. Tempo livre para 
aproveitar a ilha durante todo o dia. Pensão com-
pleta a bordo.

Dia 5º (Qua) Em Cruzeiro: Mykonos / Milos
Saída do porto de Mykonos às 07h00 até a ilha de 
Milos com chegada às 13h00. Desembarque e dia 

inteiro para aproveitar da cidade. A ilha de Milos 
é uma pequena ilha grega vulcânica do mar Egeu, 
pertencendo ao arquipélago das Cyclades. Nas 
suas costas há fenômenos geológicos e podemos 
encontrar restos arqueológicos da época minóica, 
helenística, romana e bizantina. Está menos afe-
tada pelo turismo em massa que outras ilhas vi-
zinhas e seu nome é muito conhecido porque nela 
se encontrou a famosa Vênus de Milo. Como San-
torini, é um antigo vulcão cuja cratera, invadida 
pelo mar, forma uma entrada profunda. Saída 
novamente às 23h59. Pensão completa a bordo.

Dia 6º (Qui) Em Cruzeiro: Santorini
Chegada à Ilha de Santorini às 8hs. Desembar-
que e realizaremos uma visita incluída onde pas-
saremos pelo vilarejo de Megalojori onde iremos 
apreciar a arquitetura típica da ilha. Depois se-
guiremos viagem à Oía e continuaremos até o 
norte da ilha. Ao fundo as localidades de Kamari 
e Monolithos e cruzaremos Firá e os pequenos 
povoados tradicionais de Firostefani e Imerovigli, 
com sua peculiar arquitetura e beleza, para con-
tinuarmos até Oía. Durante o trajeto desfrutare-
mos da armoniosa caldeira, as ilhas de Thirassia e 
Palea e Néa Kameni, uma visita panorâmica sem 
igual. Em Oía poderemos desfrutar de lojas, tirar 
fotas e descobrir os telhados característicos dos 
edifícios em rocha e as homogêneas casas dos 
capitães e finalmente o bairro de Ammúdi aos 
pés da caldeira. Depois de aproveitar de um dia 
maravilhoso nesta ilha especialmente conhecida 
por sua beleza natural, poderemos desfrutar de 
um lindo por do sol. Pensão completa a bordo.

Dia 7º (Sex) Em Cruzeiro: Santorini
Dia livre para continuarmos desfrutando de San-
torini ou escolher um passeio opcional. Saída 
novamente às 23h00. Pensão completa a bordo.

Dia 8º (Sáb) Em Cruzeiro: Creta
Chegada à Ilha de Creta às 7hs. Desembarque 
e visita incluída ao Palácio de Knossos, a qual 
foi capital pré-histórica da civilização Minóica. 

Tempo livre e retorno ao barco para saídas às 
20h30. Pensão completa a bordo.

Dia 9º (Dom): Em Cruzeiro: Samos Ou 
Kusadasi – Patmos
Neste dia podemos escolher entre desembarcar 
em Samos ou Kusadasi (Informar qual opção foi 
escolhida ao solicitar a reserva). 
Opção Samos
Chegada ao porto de Samos às 5h00 e saída 
novamente às 15h30. Inclui visita panorâmica de 
Samos, local de nascimento de Pitágoras e uma 
das ilhas mais impressionantes do Egeu. Teremos 
a oportunidade de passear pela praça principal 
de Vathi para visitar a Igreja de San Espiridón e a 
encantadora prefeitura. A ilha também possui um 
maravilhoso museu do vinho onde os visitantes 
incorporam a arte e a tradição da produção local 
de vinhos. Também oferecemos aos passagei-
ros a oportunidade de visitar a pitoresca cidade 
costeira de Kokkari, que abriga um labirinto ani-
mado de ruas estreitas, um pequeno porto resi-
dencial e algumas das mais invejadas praias do 
mar Egeu. Também teremos tempo para passear 
pelo “Pythagoreion” local arqueológico da antiga 
cidade de Samos antes do retorno ao cruzeiro.
Opção Kusadasi - Patmos
Chegada ao porto de Kusadasi às 7h30 e saída no-
vamente às 13h00. Inclui excursão à Éfeso, onde 
veremos amostras imortais dos períodos helenís-
ticos, romano e paleocristão. Você será guiado 
através de Ágora, o Odeón, a Biblioteca de Celso, 
a rua central com pavimento em mármore dos Cu-
retes, as Tremas da Escolástica, a Fonte de Trajano, 
as Latrinas Públicas, as aptotações dos Patrícios, o 
Pritaneo, o Templo de Adriano. O Grande teatro 
construído no século IV a.C, que pode abrir 24 
mil espectadores. Os resultados das escavações 
trouxeram luz à 13% da antiga Éfeso, encontrada 
no Museu Arqueológico de Éfeso, em Selçuk. Ao 
longo da excursão teremos a oportunidade de 
fazer diversas compras, como tapetes, joias e ar-
tigos de couro e outras recordações. Para ambas 
opções embarque às 13hs e saída à Patmos. 

Desembarque às 17h45 e tempo livre para poder 
realizar uma excursão opcional ao Mosteiro de São 
João e a Gruta do Apocalipse. Embarque nova-
mente às 21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 10º (Seg): Cruzeiro: Atenas
Pela manhã, às 9hs, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Dia livre em Ate-
nas para conhecer a cidade. Acomodação no hotel

Dia 11º (Ter): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupa-
dos até às 10h.

• Hospedagem em Atenas na categoria escolhida 
em base de acomodação e café da manhã.

• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto e hotel/
porto/hotel.

•  Visita da cidade em Atenas.
• Cruzeiro pelo Egeu em barco da Celestyal 

Cruises segundo roteiro indicado em regime 
de Pensão Completa e em cabines interiores 
ou exteriores segundo a categoria escolhida.

• 3 excursões no cruzeiro indicadas no roteiro.
• Bebidas incluídas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência MAPAPLUS

Serviços incluídosSI

Desde 2.025 €

11 Dias
Visitando:  Atenas / Mykonos / Milos / Santorini / Creta / Samos / Kusadasi / Patmos / Atenas.

Atenas e Cruzeiro pelo
Mar Egeu 11dias

• Taxas de embarque, gorjetas a bordo. Preço 
por pessoa 325 € NETO

• Excursões opcionais de cruzeiro não indicadas 
no programa.

Não incluiNO

Categoria A
Atenas Dorian Inn / Crystal City (3*Sup)
Celestyal Cruises Cabina Duplo Interior Estándar IA-IB

Hoteles previstos
ou similares

Categoria B
Atenas Polis Grand / Stanley (4*)
Celestyal Cruises Cabina Duplo Exterior Standar XA- XB

Categoria C
Atenas Zafolia / Titania (4*Sup)
Celestyal Cruises Cabina Duplo Exterior Premiun XD

Categoria D
Atenas Wyndham Grand Athens /

NJV Athens Plaza (5*)
Celestyal Cruises Cabina Duplo Exterior Deluxe XF

ITINERARIO 11 DÍAS
Atenas e cruzeiro CELESTYAL CRYSTAL de 7 dias pelo Egeu
Saídas 2018
A ATENAS: SÁBADOS

* Todos os sábados de 28 de abril à 13 de outubro de 2018

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
28 Abr/ 26 Maio + 29 Set / 13 Out 02 Jun / 23 Jun + 01 Set / 22 Set 30 Jun / 25 Ago

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo

Tour 11 dias Atenas
Cruzeiro 7 dias

Iti MD512

A 2.025 1.140 1.850 A 2.125 1.140 1.940 A 2.215 1.140 2.025
B 2.495 1.220 2.160 B 2.625 1.220 2.275 B 2.725 1.220 2.370
C 2.695 1.250 2.310 C 2.815 1.250 2.425 C 2.940 1.250 2.520
D 2.960 1.380 2.525 D 3.095 1.380 2.650 D 3.215 1.380 2.750

€

Mykonos

Samos

Kusadasi

Milos

Santorini

Creta

Atenas

GRECIA TURQUÍA

1

1

1

2+1

4

14
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Patmos

Dia 1º (Qui): Atenas 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Sex): Atenas / Cruzeiro Pelo Mar 
Egeu: Mykonos
Café da manhã. Traslado ao porto de Pireus para 
embarcar no cruzeiro que sai às 11h30. Chegada 
a Mykonos às 18h00. Tempo livre para desfru-
tar desta ilha e saída novamente às 23h00 com 
destino a Samos ou Kusadasi (Turquia). Pensão 
completa a bordo.

Dia 3º (Seg): Em Cruzeiro: Samos Ou 
Kusadasi - Patmos
Neste dia podemos escolher entre desembarcar 
em Samos ou Kusadasi (Informar qual opção foi 
escolhida ao solicitar a reserva). 
Opção Samos
Chegada ao porto de Samos às 5h00 e saída 
novamente às 15h30. Inclui visita panorâmica de 
Samos, local de nascimento de Pitágoras e uma 
das ilhas mais impressionantes do Egeu.
Opção Kusadasi - Patmos
Chegada ao porto de Kusadasi às 7h30 e saída 
novamente às 13h00. Inclui excursão à Éfeso, 
onde veremos amostras imortais dos períodos 
helenísticos, romano e paleocristão. Para ambas 
opções o cruzeiro continua até Patmos, com 
chegada às 17h45. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional ao Mosteiro de São João e a 
Gruta do Apocalipse. Embarque novamente às 
21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 4º (Domingo) Em Cruzeiro: *Creta 
/ Santorini
Chegada à Ilha de Creta às 7hs. Desembarque e 
tempo livre para realizar uma excursão opcional 
da visita do Palácio de Knossos, a qual foi capital 
pré-histórica da civilização Minóica. Saída às 11h30 
até à Ilha de Santorini. Desembarque às 16h30 e 
excursão onde passearemos pelo pitoresco po-
voado de Megalojori, onde poderemos apreciar a 
típica arquitetura da ilha, depois seguiremos à Oía 

e continuaremos até o norte da ilha. Ao fundo as 
localidades de Kmári e Monólithos e cruzaremos 
Firá e os pequenos povoados tradicionais de Fi-
rostefani e Imerovigli, com sua peculiar arquitetura 
e beleza, para continuarmos até Oía. Durante o 
trajeto desfrutaremos da armoniosa caldeira, as 
ilhas de Thirassia e Palea e Néa Kameni, uma visita 
panorâmica sem igual. Em Oía poderemos des-
frutar de lojas, tirar fotas e descobrir os telhados 
característicos dos edifícios em rocha e as homo-
gêneas casas dos capitães e finalmente o bairro de 
Ammúdi aos pés da caldeira. Saída novamente às 
21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 5º (Seg): Pireus / Atenas
Pela manhã, às 7hs, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Dia livre em Ate-
nas para conhecer a cidade. Acomodação no hotel

Dia 6º (Ter): Atenas 
Café da manhã. Saída para realizar nossa primeira 
visita ao Estádio Panatenaico, construído em puro 
mármore branco, onde foram celebrados os pri-
meiros Jogos Olímpicos da era moderna (1896). 
Paramos para contemplar o templo dedicado a 
Zeus, pai de todos os deuses. Continuação da vi-
sita panorâmica pelas avenidas mais importantes 
da cidade, o Parlamento com a Tumba do Sol-
dado Desconhecido, onde se realiza a tradicional 
troca de guardas, Museu da Moeda, Catedral 
Católica, o conjunto de edifícios neoclássicos da 
Academia, Universidade e Biblioteca Nacional, 
Arco de Adriano. Visita ao recinto arqueológico 
de Acrópoles: os Propileos, a porta por onde pas-
savam as procissões das Panateneas, nas quais 
jovem levavam oferendas e presentes, o Templo 
de Atena Niké (Atena Vitoriosa) em memória da 
vitória sobre os Persas, o Templo de Erecteion 
com as esculturas representando belas donzelas 
sustentando o teto da varanda, consagrado as 
antigas divindades atenienses como Poseidon 
e Atenas, os dois deuses que de acordo com a 
lenda disputaram a proteção da cidade e o Par-
thenon. Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Qua): Atenas / Epidauro / Mice-
nas / Olímpia
Café da manhã e saída pela rodovia costeira 
até o Canal do Corinto, onde haverá uma breve 
parada. Visita do famoso teatro de Epideuro. 
Continuação até Nauplia e breve parada. Visita 
do recinto arqueológico de Micenas e saída até 
Olímpia através das planícies de Arcadia, Tripo-
lis e Megalópolis. Chegada ao berço dos Jogos 
Olímpicos. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 8º (Qui): Olímpia / Delfos
Café da manhã. Visita de Olímpia. Visitaremos o 
Templo de Zeus, o Templo de Hera, o Estádio, 
o Museu, etc. Saída até Delfos atravessando a 
famosa Ponte Colgante cruzando as pitorescas 
cidades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 9º (Sex): Delfos / Kalambaca
Café da manhã e visita de Delfos. Visitaremos o 
Santuário, o tesouro dos atenienses, o Oráculo 
da Pitonisa, o Museu e as Agias de Filipo. Depois 
da visita continuamos viagem até Kalambaka 
passando pelas cidades típicas da Grécia central. 
Jantar e acomodação no hotel.

Dia 10º (Sáb): Kalambaca / Metéora / 
Atenas
Café da manhã e visita de Metéora em meio de 
um Jantarrio sobrecarregado, pendurado de 
altas rochas parecendo estar suspendido no ar, 
encontraremos mosteiros que guardam tesouros 
históricos e religiosos. Regresso à Atenas. Aco-
modação no hotel

Dia 11º (Dom): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

• Hospedagem em Atenas na categoria escolhida 
em base de acomodação e café da manhã.

• 03 jantares segundo itinerário.
• Traslado aeroporto/hotel/aeroporto e hotel/

porto/hotel.
• Visita da cidade em Atenas.
• Cruzeiro pelo Egeu de 4 dias/3 noites em 

barco da Celestyal Cruises segundo roteiro 
indicado em regime de Pensão Completa e 
em cabines interiores ou exteriores segundo a 
categoria escolhida.

• 2 excursões no cruzeiro indicadas no roteiro.
• Bebidas incluídas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência MAPAPLUS

Serviços incluídosSI

Desde 1.950 €

711 Dias
Visitando:  Atenas / Mykonos / Samos / Kusadasi / Patmos / Creta / Santorini / Epidauro / Micenas / Olímpia / Delfos 

/ Kalambaka / Metéora

Grécia ao Completo com 
Cruzeiro pelo mar Egeu

• Taxas de embarque, gorjetas a bordo. Preço 
por pessoa 150 € NETO

• Excursões opcionais de cruzeiro não indicadas 
no programa.

• Bebidas durantes os almoços e jantares (ex-
ceto nos cruzeiros, que já incluem as bebidas).

Não incluiNO

Categoria A
Atenas Dorian Inn / Crystal City (3*)
Crucero Celestyal Cabina Duplo Interior Estándar  IA-IB
Olympia Neda 3*
Delfos Hermes 3*
Kalambaka Orfeas 3*

Categoria B
Atenas Polis Grand / Stanley (4*)
Crucero Celestyal Cabina Duplo Exterior Estándar  XA- XB
Olympia Arty Grand / Amalia 4*
Delfos Amalia 4*
Kalambaka Amalia 4*

Categoria C
Atenas Zafolia / Titania (4*)
Crucero Celestyal Cabina Duplo Exterior Premiun  XD 
Olympia Arty Grand / Amalia 4*
Delfos Amalia 4*
Kalambaka Amalia 4

Categoria D
Atenas Wyndham Grand Athens /

NJV Athens Plaza (5*)
Crucero Celestyal Cabina Duplo Exterior Deluxe  XF
Olympia Arty Grand / Amalia 4*
Delfos Amalia 4*
Kalambaka Amalia 4*

Hotéis Previstos ou similares

* Saída de 05 de abril não visita Creta
* As saídas de 29 de março à 26 de abril de 2018 serão realizadas com o barco MAJESTY
* As saídas de 03 de maio à 08 de novembro de 2018 serão realizadas com o barco CELESTYAL OLYMPIA

ITINERARIO 11 DIAS Atenas e cruzeiro de 3 dias pelo Egeu
Saídas 2018
A ATENAS: QUINTA de 29 de março à 08 de novembro 2018 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
Baixa temporada: 29 Março / 26 Abril + 11 Out. / 08 Nov. Media temporada: 03 Maio / 30 Agosto Alta temporada:  06 Setembro/ 04 Outubro

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo

Tour 11 dias Atenas
Cruzeiro 3 dias

Iti MD513

A 1.950 930 1.790 A 1.995 930 1.825 A 2.030 930 1.870
B 2.260 1.075 2.025 B 2.320 1.075 2.070 B 2.370 1.075 2.115
C 2.410 1.120 2.130 C 2.470 1.120 2.190 C 2.515 1.120 2.225
D 2.675 1.295 2.375 D 2.740 1.295 2.425 D 2.790 1.295 2.470

€

Olimpia

Delfos

Kalambaka

Mykonos

Santorini

Creta

KusadasiAtenas

EpidauroMicenas

GRECIA

TURQUÍA

1+2+1

1

1

1

1

1

1

1

9
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Desde 275 €

3, 4, 5 e 6 Dias

Grécia e suas Ilhas
Mykonos

NOVID
ADE

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Opción 01 Abr / 30 Jun + 01 Sep / 31 Oct. 2018 01 Jul / 31 Ago 2018

Tour Ext. Mykonos
4 dias/3 Noites

Iti MD515

A
Hab Duplo 670 850
Supl Indiv 400 500

B
Hab Duplo 770 1.075
Supl Indiv 480 720

C
Hab Duplo 1.175 1.415
Supl Indiv 940 1.170

€

Saídas diárias de 01 de abril à 31 de ou-
tubro de 2018

Saídas 2018 - 2019
A ATENAS:   

Dia 1º: Atenas / Mykonos
Café da manhã e na hora oportuna traslado ao 
porto de Pireus para sair em hydrofólio rápido 
até Mykonos (aproximadamente 3 horas de 
duração). Chegada à Mykonos e traslado até 
o hotel. Restante do dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 2º: Mykonos 
Café da manhã. Dia livre para desfrutar de uma das 
mais famosas ilhas da Grécia. Com uma paisagem ti-
picamente das ilhas Cíclades, cercada de belas praias 
de areia branca. Deve a sua fama à beleza da capital, 
das suas casinhas brancas e sinuosas passagens estre-
itas e cativantes, assim como suas numerosas praias 
de alta qualidade. Acomodação no hotel.

Dia 3º: Mykonos / Atenas 
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao 

porto de Mykonos para sair em hidrofólio rápido 
até Atenas. Chegada ao porto de Pireus em Ate-
nas e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 4º: Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!
Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Extensão Mykonos
4 Dias / 3 Noites

Atenas + Mykonos + Santorini + Peloponeso

Atenas
3 Dias / 2 Noites

Saídas diárias de 15 de março de 2018 à 
20 de março de 2019

Saídas 2018 - 2019
A ATENAS:   

Dia 1º: Atenas
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º: Atenas 
Café da manhã. Saída para realizar nossa primeira 
visita ao Estádio Panatenaico, construído em puro 

mármore branco, onde foram celebrados os pri-
meiros Jogos Olímpicos da era moderna (1896). 
Paramos para contemplar o templo dedicado a 
Zeus, pai de todos os deuses. Continuação da vi-
sita panorâmica pelas avenidas mais importantes 
da cidade, o Parlamento com a Tumba do Sol-
dado Desconhecido, onde se realiza a tradicional 
troca de guardas, Museu da Moeda, Catedral 
Católica, o conjunto de edifícios neoclássicos da 
Academia, Universidade e Biblioteca Nacional, 
Arco de Adriano. Visita ao recinto arqueológico 
de Acrópoles: os Propileos, a porta por onde pas-
savam as procissões das Panateneas, nas quais 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Opción 15 Marz  al 30 Jun + 01 Sep al 31 Oct. 2018 01 Jul / 31 Ago 2018 01 Nov 2018 / 31 Mar2019

Tour Atenas
3 dias/2 Noites

Iti MD514

A
Hab Duplo 275 275 260
Supl Indiv 160 160 140

B
Hab Duplo 310 295 280
Supl Indiv 215 190 170

C
Hab Duplo 340 310 305
Supl Indiv 240 200 195

€

jovem levavam oferendas e presentes, o Templo 
de Atena Niké (Atena Vitoriosa) em memória da 
vitória sobre os Persas, o Templo de Erecteion 
com as esculturas representando belas donzelas 
sustentando o teto da varanda, consagrado as 
antigas divindades atenienses como Poseidon 
e Atenas, os dois deuses que de acordo com a 
lenda disputaram a proteção da cidade e o Par-
thenon. Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 3º: Atenas
Café da manhã. Saída para fazer a extensão à Pe-
loponeso ou as ilhas de Mykonos e/ou Santorini.

Faça sua viagem personalizada 
por Atenas e Ilhas Gregas.
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Kalambaka

NOVIDADE

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Opción 01 Abr / 30 Jun + 01 Sep / 31 Oct. 2018 01 Jul / 31 Ago 2018

Tour Ext. Santorini
4 dias/3 Noites

Iti MD516

A
Hab Duplo 730 840
Supl Indiv 370 425

B
Hab Duplo 820 995
Supl Indiv 495 640

C
Hab Duplo 1.080 1.175
Supl Indiv 620 725

€

Saídas diárias de 01 de abril
à 31 de outubro de 2018

Saídas 2018 
A ATENAS:  

Dia 1º: Atenas / Santorini
Café da manhã e na hora oportuna traslado ao 
porto de Pireus para sair em hydrofólio rápido até 
Santorini. Chegada à Santorini e traslado até o 
hotel. Restante do dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º: Santorini
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta 
ilha repleta de charme e encantos, com paisa-
gens deslumbrantes que encantam qualquer 

um. Aproveite também para se deliciar com os 
incríveis doces gregos, como as baklavas e os 
folhados com pistache, nozes, amêndoas e uma 
calda de mel.   Acomodação no hotel.

Dia 3º: Santorini / Atenas 
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao 

Extensão Santorini
4 Dias / 3 Noites

porto de Santorini para sair em hidrofólio rá-
pido até Atenas. Chegada ao porto de Pireus 
em Atenas e traslado ao hotel. Acomodação 
no hotel.

Dia 4º: Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-

lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Opción 01 Abr / 30 Jun + 01 Sep / 31 Oct. 2018 01 Jul / 31 Ago 2018

Tour Ext. Mykonos y 
Santorini

6 dias/5 Noites
Iti MD517

A
Hab Duplo 1.050 1.350
Supl Indiv 560 720

B
Hab Duplo 1.225 1.725
Supl Indiv 750 1.140

C
Hab Duplo 1.890 2.230
Supl Indiv 1.320 1.675

€

Saídas diárias de 01 de abril
à 31 de outubro de 2018

Saídas 2018
A ATENAS:  

Dia 1º: Atenas / Mykonos
Café da manhã e na hora oportuna traslado ao 
porto de Pireus para sair em hydrofólio rápido 
até Mykonos (aproximadamente 3 horas de 
duração). Chegada à Mykonos e traslado até 
o hotel. Restante do dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 2º: Mykonos
Café da manhã. Dia livre para desfrutar de 
uma das mais famosas ilhas da Grécia. Com 
uma paisagem tipicamente das ilhas Cícla-
des, cercada de belas praias de areia branca. 

Deve a sua fama à beleza da capital, das suas 
casinhas brancas e sinuosas passagens estre-
itas e cativantes, assim como suas numero-
sas praias de alta qualidade. Acomodação 
no hotel.

Dia 3º: Mykonos / Santorini  
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao 
porto de Mykonos para sair em hidrofólio rápido 
até Santorini. Chegada ao porto e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 4º: Santorini
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta 
ilha repleta de charme e encantos, com pai-
sagens deslumbrantes que encantam qual-
quer um. Aproveite também para se deliciar 
com os incríveis doces gregos, como as 

baklavas e os folhados com pistache, nozes, 
amêndoas e uma calda de mel.   Acomo-
dação no hotel.

Dia 5º: Santorini / Atenas 
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao 
porto de Santorini para sair em hidrofólio rápido 
até Atenas. Chegada ao porto de Pireus em Ate-
nas e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Extensão Mykonos e Santorini
6 Dias / 5 Noites
(Este roteiro também pode ser realizado ao inverso, primeiro Santorini depois Mykonos).
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Micenas

NOVID
ADE

* Saídas todas as sextas de 30 de março 
de 2018 à 22 de março de 2019
* Saídas extras, além de sextas, com 
início em Atenas as Segundas de 02 de 
abril a 29 de outubro de 2018. 

Saídas 2018 - 2019
A ATENAS: SEXTAS  

Dia 1º (Sex Ou Seg): Atenas / Delfos / 
Kalambaka  
Saída em direção ao norte, passando por Tebas,Le-
vadia e o pitoresco vilarejo de Arahova, chegare-
mos as encostas do Monte Parnassus, onde se 
encontra o centro sagrado de Delfos. Visitaremos 
o Santuário de Apolo, (Deus da música e da be-

leza), assim como o Oráculo mais famoso da an-
tiguidade, pela influência que teve nas grandes 
decisões que foram de relevância na vida grega. 
Visita ao conjunto monumental e Museu onde 
entre outras obras, veremos a famosa estátua de 
bronze “o Auriga de Delfos”. Pela tarde saída até 
Kalambaka. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 2º (Sáb Ou Ter): Kalambaka / Me-
téora / Atenas
Café da manhã. Visita dos mosteiros colgantes 
de Metéora, centro religioso e monástico entre 
os séculos XII-XVIII. De regresso a Atenas passa-
mos por Termopilas, onde encontra-se a estátua 
do Rei Espartano Leônidas. Saída de regresso à 
Atenas aproximadamente às 19h00.  

Dia 3º (Dom Ou Qua): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Opción 30 Marzo 2018  al 22 marzo 2019

Ext. Tour Peloponeso
(Delfos y Meteora)

3 dias/2 Noites
Iti MD518

A
Hab Duplo 370
Supl Indiv 170

B
Hab Duplo 420

Supl Indiv 210

€

Extensão Tour Peloponeso
3 Dias / 2 Noites (Delfos e Metéora

* Saídas todas as terças de 03 de abril à 
30 de outubro de 2018

Saídas 2018
A ATENAS: TERÇAS  

Dia 1º (Ter): Atenas / Epidauro / Micenas 
/ Olímpia
Saída pela estrada costeira em direção ao Canal 
de Corinto, onde realizaremos nossa primeira 

parada. Seguiremos viagem até Epidauro, onde 
encontra-se o Santuário de Asclepio e o famoso 
Teatro de Epidauro, conhecido mundialmente 
por sua acústica natural, obra única do século IV 
a.C. Na continuação chegaremos a Micenas, uma 
das Acrópoles mais famosas da época pré-histó-
rica, onde visitaremos as muralhas Ciclopeas, a 
Porta dos Leões, o Cemitério das Tumbas Reais, 
a Tumba de Agamemnon e o museu de Micenas. 

Pela tarde, atravessaremos o Peloponeso central 
e chegaremos a Olímpia. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 2º (Qua): Olímpia / Atenas
Café da manhã. Visita da cidade antiga de 
Olímpia, centro de veneração a Zeus, onde 
na antiguidade era celebrada a cada 4 anos 
as competições olímpicas. Visita ao Estádio, 
Templo de Zeus e demais instalações olímpi-
cas, assim como a visita ao Museu de Olím-
pia, onde poderemos contemplar entre outras 
obras, a maquete do Santuário de Zeus, os 
frontões do Templo e a famosa estátua de 
Hermes de Praxiteles. Pela tarde regresso à 
Atenas. Chegada sobre às 19h00. Acomodação 
no hotel.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Opción 30 Abr / 30 Oct 2018

Ext. Tour Peloponeso
(Argolida y Olympia)

3 dias/2 Noites
Iti MD519

A
Hab Duplo 395
Supl Indiv 170

B
Hab Duplo 450
Supl Indiv 210

€

Extensão Tour Peloponeso
3 Dias / 2 Noites (Argólida E Olímpia)

* Saídas todas as quartas de 28 de março 
de 2018 à 20 de março de 2019
* Saídas extras, além de quartas, com 
início em Atenas aos sábados de 31 de 
março à 27 de outubro de 2018

Saídas 2018 - 2019
A ATENAS: QUARTAS  

Dia 1º (Qua Ou Sáb): Atenas / Epidauro 
/ Micenas / Olímpia
Saída pela estrada costeira em direção ao Canal 
de Corinto, onde realizaremos nossa primeira 
parada. Seguiremos viagem até Epidauro, onde 
encontra-se o Santuário de Asclepio e o famoso 
Teatro de Epidauro, conhecido mundialmente 
por sua acústica natural, obra única do século IV 
a.C. Na continuação chegaremos a Micenas, uma 
das Acrópoles mais famosas da época pré-histó-
rica, onde visitaremos as muralhas Ciclopeas, a 

Porta dos Leões, o Cemitério das Tumbas Reais, 
a Tumba de Agamemnon e o museu de Micenas. 
Pela tarde, atravessaremos o Peloponeso central 
e chegaremos a Olímpia. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 2º (Qui Ou Dom): Olímpia / Delfos
Café da manhã. Visita da cidade antiga de 
Olímpia, centro de veneração a Zeus, onde na 
antiguidade era celebrada a cada 4 anos as com-
petições olímpicas. Visita ao Estádio, Templo de 
Zeus e demais instalações olímpicas, assim como 
a visita ao Museu de Olímpia, onde poderemos 
contemplar entre outras obras, a maquete do 
Santuário de Zeus, os frontões do Templo e a 
famosa estátua de Hermes de Praxiteles. Pela 
tarde passaremos pela nova ponte colgante, a 
maior da Europa, chegando à Delfos. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 3º (Sex Ou Seg): Delfos / Atenas
Café da manhã e visita de Delfos, conhecida 
como o centro do mundo na antiguidade. Visi-
taremos o Santuário, tesouro dos atenienses, o 
Oráculo da Pitonisa, o Museu... Depois da visita 
continuaremos nossa viagem à Atenas, passando 
pelo vilarejo de Arahova, e pelas aforas de Leva-
dia e Tebas. Chegaremos sobre às 19h00. Aco-
modação no hotel.

Dia 4º (Sáb Ou Ter): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Opção 28 Marzo al 20 Marzo 2019

Ext. Tour Peloponeso
(Argólida, Olímpia y 

Delfos)
4 dias/3 Noites

Iti MD520

A
Apto Duplo 570
Supl Indiv 230

B
Apto Duplo 660
Supl Indiv 280

€

Extensão Tour Peloponeso
4 Dias / 3 Noites (Argólida, Olímpia e Delfos)

Dia 3º (Qui): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.
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NOITES EXTRA

 Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo e Individual

Ciudad Cat. Opção 01 Abr / 30 Jun + 01 Set / 31 Out. 2018 01 Jul / 31 Ago 2018

Atenas

A
Apto Duplo 65 65
Supl Indiv 115 115

B
Apto Duplo 75 70
Supl Indiv 150 140

C
Apto Duplo 95 75
Supl Indiv 180 145

Mykonos

A
Apto Duplo 85 180
Supl Indiv 160 305

B
Apto Duplo 130 285
Supl Indiv 235 515

C
Apto Duplo 325 455
Supl Indiv 655 910

Santorini

A
Apto Duplo 100 155
Supl Indiv 160 245

B
Apto Duplo 135 230
Supl Indiv 250 425

C
Apto Duplo 260 315
Supl Indiv 430 550

€

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Mikonos

Cidades Categoria A Categoria B Categoria C
Atenas Dorian Inn / Crystal City 3*Sup Polis Grand / Stanley 4* Zafolia / Titania 4*Sup
Mykonos Mykonos Beach / New Aeolos

(Zona de Mykonos Town) 3*
Grand Beach / Petinos
(Zona de Mykonos Town) 4*

Semeli / Princess of Mykonos
(Zona de Mykonos Town) 5*

Santorini Kamari Beach / Rivari
(Zona de Kamari) 3*

El Greco Resort / Daedalus
(Zona de Fira) 4*

Volcano View / Majestic
(Zona de Fira) 5*

Olímpia Neda 3* Arty Grand / Amalia 4*
Delfos Hermes / Olympic 3* Amalia / Nafsika Palace 4*
Kalambaka Orfeas 3* Amalia 4

Hotéis Previstos ou similares

• Hospedagem nos hotéis indicados ou similares em regime de acomodação e café da manhã. 
• Todos os traslados necessários, em Atenas com assistência em espanhol e nas ilhas de Mykonos e 

Santorini são com motorista falando em inglês.
• Bilhetes em ferry rápido nos roteiros das ilhas de Mykonos e Santorini.
• Visita da cidade em Atenas com entrada à Acrópoles na opção do roteiro Atenas.  
• Estadias em Mykonos e Santorini com dias livres. 
• Almoços e jantares indicados no roteiro (sem bebidas).
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

NOVIDADE

* Saídas todas as quartas de 28 de março 
de 2018 à 20 de março de 2019
* Saídas extras, além de quartas, com 
início em Atenas aos sábados de 31 de 
março à 27 de outubro de 2018. 

Saídas 2018 - 2019
A ATENAS: QUARTAS  

Dia 1º (Qua Ou Sáb): Atenas / Epidauro 
/ Micenas / Olímpia
Saída pela estrada costeira em direção ao Canal 
de Corinto, onde realizaremos nossa primeira 
parada. Seguiremos viagem até Epidauro, onde 
encontra-se o Santuário de Asclepio e o famoso 
Teatro de Epidauro, conhecido mundialmente 
por sua acústica natural, obra única do século IV 
a.C. Na continuação chegaremos a Micenas, uma 

das Acrópoles mais famosas da época pré-histó-
rica, onde visitaremos as muralhas Ciclopeas, a 
Porta dos Leões, o Cemitério das Tumbas Reais, 
a Tumba de Agamemnon e o museu de Micenas. 
Pela tarde, atravessaremos o Peloponeso central 
e chegaremos a Olímpia. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 2º (Qui Ou Dom): Olímpia / Delfos
Café da manhã. Visita da cidade antiga de 
Olímpia, centro de veneração a Zeus, onde na 
antiguidade era celebrada a cada 4 anos as com-
petições olímpicas. Visita ao Estádio, Templo de 
Zeus e demais instalações olímpicas, assim como 
a visita ao Museu de Olímpia, onde poderemos 
contemplar entre outras obras, a maquete do 
Santuário de Zeus, os frontões do Templo e a 

famosa estátua de Hermes de Praxiteles. Saída 
até Delfos atravessando a famosa e nova ponte 
colgante, a maior da Europa e passando pelas 
pitorescas cidades de Nafpaktos (Lepanto) e 
Itea. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º (Sex Ou Seg): Delfos / Kalambaka  
Café da manhã. Em Delfos, cidade conhecida 
como o centro do mundo na antiguidade, visi-
taremos o Oráculo de Apólo, um dos mais sa-
grados santuários da Grécia, situado no monte 
Parnaso, a fonte de Castalia e Marmoraria e o 
Museu onde entre outras obras, veremos a fa-
mosa estátua de bronze “o Auriga de Delfos”. 
Saída até Kalambaka passando pelas cidades 
típicas da Grécia Central. Jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 4º (Sáb Ou Ter): Kalambaka / Me-
téora / Atenas
Café da manhã. Visita dos mosteiros colgantes de 
Metéora, centro religioso e monástico entre os 
séculos XII-XVIII. De regresso a Atenas passamos 
por Termopilas, onde encontra-se a estátua do Rei 
Espartano Leônidas. Regresso a Atenas. Chegare-
mos sobre às 19h00. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Dom Ou Qua): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Obs: Os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Opção 28 Março al 20 Março 2019

Ext. Tour Peloponeso
(Argólida, Olímpia, Delfos y 

Metéora)
5 dias/4 Noites

Iti MD521

A
Apto Duplo 790

Supl Indiv 290

B
Apto Duplo 875

Supl Indiv 350

€

Extensão Tour Peloponeso
5 Dias / 4 Noites (Argólida, Olímpia, Delfos e Metéora)
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Dia 1º (Qui): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Sex): Istambul 
Café da manhã e saída para visitar Santa Sófia, 
berço da arte bizantina e pérola de Istambul, de-
pois visita do Palácio de Topkapi, residência dos 
sultões otomanos durante 4 séculos, incluindo o 
tesouro e as relíquias sagradas. Almoço e visita 
dos jardins da Mesquita Azul, cheio de harmo-
nia e elegância, o Hipódromo que conserva o 
Obelisco de Teodosio, a Columna Serpentina, 
a Fonte do Imperador Guillermo e o Obelisco 
Egípcio. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Sáb): Istambul 
Café da manhã e saída para visitar a Mesquita 
Nova, última mesquita imperial dos Otomanos. 
Tempo livre no Bazar das Espécies para desfrutar 
do ambiente que nos levará aos séculos passa-
dos. Na continuação, cruzando a ponte colgante 
internacional chegaremos a parte asiática para 
contemplar as maravilhosas vistas da cidade 
de Istambul desde a colina dos apaixonados, 
conhecida como Camlica. Seguiremos nossa 
excursão com a visita do Palácio de Beylerbeyi, 
construído no século XIX, para a diversão dos 
sultões otomanos durante o verão. À conti-
nuação chegaremos em um restaurante de pes-
cado nas margens do Bósforo para o almoço. 
Depois visitaremos a famosa prisão de mulheres 
que hoje é um restaurante que se chama Zindan-
han. A excursão terminará no Grande Bazar ou 
nos hotéis. Acomodação no hotel.

Dia 4º (Dom): Istambul / Capadócia
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto. Saída em voo regular até a Capa-
dócia. Chegada, jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Seg): Capadócia 
Café da manhã e visita desta fantástica região, 
uma mescla dos caprichos da natureza e a arte 
humana. Sua paisagem foi moldada no deco-
rrer de milhões de anos. Saída para visitar seus 
numerosos mosteiros e o museu ao ar livre de 
Göreme com as igrejas rupestres decoradas 
com frescor. Continuaremos com nossa visita nos 
vales de Avcilar e Güvercinlik onde se desfruta 
de uma incrível paisagem lunar. Almoço. Pela 
tarde visita da cidade subterrânea de Özkonak 
ou Kaymakli, construídas pelas comunidades 
cristãs para proteger-se dos ataques árabes. A vi-
sita da Capadócia também dará a oportunidade 
de visitar as oficinas de almofadas e de ônix e 
turquesa onde podemos encontrar qualidade e 
bom preço. Jantar e acomodação no hotel. (Du-
rante a sua hospedagem na Capadócia você terá 
a possibilidade de participar de um espetáculo 
de bailes folclóricos em uma típica caverna com 
bebidas regionais ilimitadas e um passeio de 
balão ao amanhecer). 

Dia 6º (Ter): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale (653 Kms)
Café da manhã e saída até Konya, em rota vi-
sita de uma típica pousada medieval da rota de 
Seda. Visita do Mosteiro dos Derviches Dançan-
tes, fundado por Mevlana. Almoço. Continuação 
à Pamukkale, maravilha natural de gigantesca 

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis 

durante todo o circuito em aptotação dupla 
com chuveiro.

• 6 almoços e 4 jantares segundo itinerário em 
plano de 10 dias (sem bebidas).

• Transporte em ônibus ou micro-ônibus climati-
zado durante o circuito.

• Guias em espanhol nas visitas de Istambul, e 
guia acompanhando durante todo o circuito 
pela Capadócia. 

• Bilhete de avião Istambul / Capadócia 
• Visitas e excursões com entradas incluídas nos 

lugares mencionados no roteiro.
• Seguro de proteção e assistência de viagem 

MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

Desde 650 €

10

9 Dias
Visitando: Istambul / Capadócia / Konya / Pamukkale / Hierapolis / Éfeso / Kusadasi / Zona De Izmir / Bursa / Istambul

Turquia Clássica
Istambul

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Supl.Indiv.

Tour 9 dias
Istambul / Istambul

Iti MD522

A 4* 650 400

B 4* Superior 720 450

C 5* 835 520

D 5* Superiror 1.285 900

€

Categoria A 4* en Turquía
Istambul Black Bird/ Antik Hotel 4*

Capadocia Gold Yildirim 4*

Pamukkale Tripolis / Ninova 4*

Kusadasi Marina / Royal Palace 4*

Categoria B 4* Superior en Turquía
Istambul Senator / Beyaz Saray 4*Sup

Capadocia Gold Yildirim 4*

Pamukkale Tripolis / Ninova 4*

Kusadasi Marina / Royal Palace 4*

Categoria C 5* en Turquía
Istambul Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*

Capadocia Avrasya / Ramada Capadocia 5*

Pamukkale Pam Thermal / Richmond Thermal 5*

Kusadasi Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*

Categoria D 5* Superior en Turquía
Istambul Divan Hotel/ The Marmara/ Hilton 5*

Capadocia Double Tree By Hilton 5*

Pamukkale Doga Thermal 5*

Kusadasi Charisma 5*

Hotéis Previstos ou similares

2018
Maio
Junho
Julho
Agosto

24
07, 21
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

Setembro
Outubro
Noviembre
Dezembro

06, 13, 20, 27
04, 18, 25
08, 22
06, 20

2019
Janeiro
Fevereiro
Março

03, 17, 31
14, 28
14, 28

Saídas 2018 / 2019
A ISTAMBUL: QUINTAS  

catarata branca, estalactites e piscinas naturais 
procedentes de fontes termais. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 7º (Qua): Pamukkale / Hierápolis / 
Éfeso / Kusadasi / Zona De Izmir
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas calcáreas petrificadas que são 
formadas por causa da cal da água que emana 
na região. Visita de Hierápolis, possui uma necró-
pole com mais de 150 mil tumbas. Almoço. Saída 
até Éfeso, a capital da Ásia Menor na época ro-
mana. Visita dos vestígios arqueológicos onde 
destaca-se o Templo de Adriano e a Biblioteca 
de Celso. Terão a possibilidade de visitar um 
típico centro de produção de peles. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 8º (Qui): Zona De Izmir / Bursa / Is-
tambul
Café da manhã e saída até Bursa, a primeira ca-
pital do Império Otomano. Visita do Mausoléu, 
a Mesquita Grande e a Mesquita Verde. Almoço 
e continuação até Istambul cruzando pelo mar 
de Mármara em ferry. Chegada e acomodação 
no hotel.

Dia 9º (Sex): Istambul 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Istambul

Pamukkale

Esmirna Capadocia

TURQUÍA

3+1

2

1

1

9                                   
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Dia 1º (Dom): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre para nosso primeiro contato com a cidade e 
quem sabe chegar a passear pelo Grande Bazar. 
Acomodação no hotel.

Dia 2º (Seg): Istambul / Ankara
Café da manhã Saída até Ankara, passando pelas 
montanhas de Bolu, chegada à Ankara, capital da 
república e visita do mausoléu de Ataturk, o fun-
dador da república turca. Almoço. Continuação 
da visita com o Mausoléu da Independência que 
abriga uma estátua de cera de Atatürk, seus es-
critos, cartas e objetos pessoais, assim como uma 
exposição de fotografias, gravações de momen-
tos importantes de sua vida e da constituição da 
república. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º (Ter): Ankara / Capadócia 
Café da manhã. Saída até à Capadócia para visita 
desta maravilhosa região, uma mescla dos caprichos 
da natureza e arte humana. Almoço. Pela tarde visita 
do museu ao ar livre de Göreme com as igrejas ru-
pestres decoradas com frescor. Paradas nos vales de 
Avcilar e Güvercinlik onde se desfruta de uma incrí-
vel paisagem lunar. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qua): Capadócia 
Café da manhã e saída até a cidade subterrâ-
nea de Özkonak ou Kaymakli escavadas pelas 
primeiras comunidades cristãs. Visita do Vale de 
Caza, onde veremos as formações mais curiosas 
da Capadócia e a Vila de Uçhisar, onde pode-
mos contemplar a antiga fortaleza escavada em 
rocha. Almoço. Continuação de visitas na região. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qui): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale 
Café da manhã e saída até Konya, em rota vi-

sita de uma típica pousada medieval da rota de 
Seda. Visita do Mosteiro dos Derviches Dançan-
tes, fundado por Mevlana. Almoço. Continuação 
à Pamukkale, maravilha natural de gigantesca 
catarata branca, estalactitas e piscinas naturais 
procedentes de fontes termais. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Sex): Pamukkale / Hierapolis / 
Kusadasi
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas calcárias petrificadas que são 
formadas por causa da cal da água que emana 
na região. Visita de Hierápolis, a qual possui uma 
necrópole com mais de 150 mil tumbas. Almoço 
em rota. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º (Sáb): Kusadasi / Éfeso / Kusadasi
Café da manhã e saída até Éfeso, a capital da 
Ásia Menor na época romana. Visita dos vestí-
gios arqueológicos, onde destaca-se o Templo 
de Adriano, o Grande Teatro e a Biblioteca de 
Celso. Continuaremos com a visita da Casa da 
Virgem Maria e a Vila de Sirence, casa de vinhos 
onde faremos uma degustação. Almoço. Conti-
nuação da visita e ao final da tarde traslado ao 
hotel. Jantar e acomodação no hotel em Éfeso 
ou região de Kusadasi.

Dia 8º (Dom): Kusadasi / Tróia / Canakkale 
Café da manhã e visita do Pérgamo e Asclepion, 
principal centro de cura no Oriente. Almoço. Saída 
até Tróia e visita cujo nome traz a mente os poemas 
homéricos e a epopeia troiana. Nela são encontra-
das restos arqueológicos de nove períodos de di-
ferentes colonizações. Continuação até Canakkale. 
Chegada, jantar e acomodação no hotel.

Dia 9º (Seg): Canakkale / Istambul 
Café da manhã e saída até Istambul. Almoço em 

rota. Ao chegar à Istambul iniciaremos visita ao 
Palácio de Topkapi, o famoso recinto gigantesco 
dirigido pelo Império Otomano durante quase 
400 anos e continuaremos em cruzeiro pelo Bós-
foro. Acomodação no hotel.

Dia 10º (Ter): Istambul 
Café da manhã e saída para visita da parte antiga 
onde estão concentrados os monumentos mais 
destacados Otomanos e Bizantinos. Começare-
mos com a visita de Santa Sófia, na continuação 
veremos o Hipódromo antigo romano onde 
destaca-se os obeliscos da Serpente, e do Teo-
dosio e o Egípcio. Terminaremos nossa excursão 
com a visita da famosa Mesquita Azul, a única 
do mundo com 6 mirantes. Almoço. Pela tarde 
nossos guias acompanharão até o Grande Bazar, 
construído no ano de 1660 o que podemos con-
siderar como uma pequena cidade coberta por 
centenas de cúpulas, quatro mil lojas em seu 
interior com ruas, praças e 18 portas de acesso. 
Fim da excursão. Acomodação no hotel

Dia 11º (Qua): Istambul
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis da 

categoria selecionada em Istambul. 
• 9 almoços e 7 jantares segundo itinerário (sem 

bebidas). 
• Entradas a museus e monumentos indicados.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus 

privado com guia acompanhante falando 
espanhol.

• Seguro de proteção e assistência de viagem 
MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

Desde 850 €

12

11 Dias
Visitando:  Istambul / Ankara / Capadócia / Konya / Pamukkale / Hierápolis / Kusadasi / Éfeso / Tróia / Canakkale / 

Istambul

Grande Tour da Turquia

De 18 de março 2018 à 10 de março de 2019

Saídas 2018/2019
A ISTAMBUL: DOMINGOS  

Pamukkale

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Suplemento Individual

Tour 11 dias
Istambul / Istambul

Iti MD523

A 850 375
B 915 410
C 1.150 700
D 1.470 1.05

€

Canakkale

Istambul

PamukkaleIzmir

Capadocia

Ankara

TURQUÍA

1+2

1

2

1

1

2

Categoria A
Istambul Black Bird/ Antik Hotel 4*
Ankara Atalay 4*
Capadocia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Efeso/Kusadasi Marina / Royal Palace 4*
Canakkale Iris / Tusan 4*

Hotéis Previstos ou similares

Categoria B
Istambul Senator / Beyaz Saray 4*Sup
Ankara Atalay 4*
Capadocia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Efeso/Kusadasi Marina / Royal Palace 4*
Canakkale Iris / Tusan 4*

Categoria C
Istambul Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*
Ankara Bera / Altinel 5*
Capadocia Avrasya / Ramada 5*
Pamukkale Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Efeso/Kusadasi Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*
Canakkale Parion Hotel 5*

Categoria D
Istambul Divan Hotel/ The Marmara/ Hilton 5*
Ankara Swissotel 5*
Capadocia Double Tree By Hilton 5*
Pamukkale Doga Thermal 5*
Efeso/Kusadasi Charisma 5*
Canakkale Kolin 5*

16



216 Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

Dia 1º (Seg): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º (Ter): Istambul / Capadócia 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto. Saída em voo regular até a Capa-
dócia. Chegada e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 3º (Qua): Capadócia 
Café da manhã. Começaremos nossa vista pelo 
museu ao ar livre de Göreme com as igrejas 
rupestres decoradas com frescor. Logo visita-
remos a cidade subterrânea de Özkonak es-
cavadas pelas primeiras comunidades cristãs. 
Pararemos nos vales de Avcilar e Güvercinlik 
onde se desfruta de uma incrível paisagem 
lunar. Almoço em restaurante local. Pela tarde 
retorno ao hotel. Jantar e acomodação no 
hotel. 

Dia 4º (Qui): Capadócia / Istambul 
Café da manhã e saída ao aeroporto com des-
tino à Istambul. Chegada e traslado para visita ao 
famosíssimo templo de Santa Sofia. Foi o maior 
santuário do mundo até o século XVII, construído 
pelo Imperador Justiniano durante o século VI. 
Continuaremos nosso passeio com um cruzeiro 
pelo Bósforo e pelo mar de Mármara. Almoço 
em restaurante local. Pela tarde traslado ao hotel 
e acomodação. 

Dia 5º (Sexta): Istambul
Café da manhã e saída para fazermos uma ex-
cursão Clássica onde começaremos com a visita 
ao Palácio de Topkapi, o famoso recinto gigan-
tesco dirigido pelo Império Otomano durante 
quase 400 anos. Continuaremos com a visita do 
Hipódromo e seguiremos até a famosa Mesquita 
Azul, a única do mundo com 6 mirantes. Nossa 
excursão terminará no Grande Bazar para po-
dermos percorrer livremente suas mais de 4.500 

lojas e possibilidade de retorno ao hotel na hora 
marcada ou continuar no Bazar e retorno por sua 
conta ao hotel. Acomodação no hotel. Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Sáb): Istambul 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Extensão a Atenas 09 dias

Dia 6º (Sáb): Istambul / Atenas (Em 
Avião)
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao ae-
roporto para tomar o voo à Atenas. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Dom): Atenas
Café da manhã. Saída para realizar nossa pri-
meira visita do Estádio Panatenaico de Atenas, 
onde deu lugar as primeiras Olímpiadas da era 
moderna (1896). Entraremos para contemplar o 
templo dedicado à Zeus, pai de todos os deu-
ses. Continuação da visita panorâmica pelas 
avenidas mais importantes da cidade, o Parla-
mento com a Tumba do Soldado Desconhecido, 
onde se realiza a tradicional troca de guarda; o 
Museu da Moeda; a Catedral Católica; o con-
junto de edifícios neoclássicos da Academia; a 
Universidade e a Biblioteca Nacional; o Arco de 
Adriano. Visita ao recinto arqueológico de Acró-
poles, Propileos e o Templo Jônico de Atenas 
Nike, em memória da vitória sobre os Persas, 
original Templo Jônico consagrado pelas an-
tigas divindades atenienses como Poseidon e 
Atenas, os deuses que de acordo com a lenda 
disputam a proteção da cidade. Tarde livre e 
acomodação no hotel.

Dia 8º (Seg): Atenas Cruzeiro pela Baía
Café da manhã e traslado ao porto para sair em 
cruzeiro pelo Golfo Saronico para visitar a ilha de 
Aegina, Hydra e Poros. Tempo livre em Aegina 
para caminhar pelas ruas. Almoço a bordo. Visita 
à Hydra: pequena ilha, com casas brancas em 
frente ao mar azul. Continuação à Poros, que tem 
belas casas que erguem-se ao lado das montan-
has. Regresso à Atenas pela tarde e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Ter): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Extensão à Atenas e o Egeu 12 dias

Dia 6º (Sáb): Istambul / Atenas (Em 
Avião)
Café da manhã. Na hora prevista traslado ao ae-
roporto para tomar o voo à Atenas. Chegada e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Dom): Atenas
Café da manhã. Saída para realizar nossa pri-
meira visita do Estádio Panatenaico de Atenas, 
onde deu lugar as primeiras Olímpiadas da era 
moderna (1896). Entraremos para contemplar o 
templo dedicado à Zeus, pai de todos os deu-
ses. Continuação da visita panorâmica pelas 
avenidas mais importantes da cidade, o Parla-
mento com a Tumba do Soldado Desconhecido, 
onde se realiza a tradicional troca de guarda; o 
Museu da Moeda; a Catedral Católica; o con-
junto de edifícios neoclássicos da Academia; a 
Universidade e a Biblioteca Nacional; o Arco de 
Adriano. Visita ao recinto arqueológico de Acró-
poles, Propileos e o Templo Jônico de Atenas 

Desde 875 €

4-7

6, 9 e 12 Dias
Visitando:   Istambul / Capadócia / Atenas / Cruzeiro pelo Egeu

Jóias da Turquia, Grécia 
e o Egeu

De 12 de março 2018 à 11 de março 2019
(Para os programas de 6 e 09 dias)

De 26 de março à 29 de outubro 2019
(Para os programas de 12 dias)

** Las saidas del 26 de Março al 16 de Abril 2018 se realizan con el barco MAJESTY
** Las saidas del 23 de Abril al 29 de Outubro 2018 se realizan con el barco Celestyal OLYMPIA

Saídas 2018 / 2019
A ESTAMBUL: SEGUNDAS  

Istambúl

Nike, em memória da vitória sobre os Persas, 
original Templo Jônico consagrado pelas an-
tigas divindades atenienses como Poseidon e 
Atenas, os deuses que de acordo com a lenda 
disputam a proteção da cidade. Tarde livre e 
acomodação no hotel.

Dia 8º (Seg): Atenas / Cruzeiro pelo Mar 
Egeu: Mykonos
Café da manhã. Traslado ao porto de Pireus para 
embarcar no cruzeiro que sai às 11h30. Chegada 
a Mykonos às 18h00. Tempo livre para desfru-
tar desta ilha e saída novamente às 23h00 com 
destino a Samos ou Kusadasi (Turquia). Pensão 
completa a bordo.

Dia 9º (Ter): Em Cruzeiro: Samos Ou Ku-
sadasi – Patmos
Neste dia podemos escolher entre desembarcar 
em Samos ou Kusadasi (Informar qual opção foi 
escolhida ao solicitar a reserva). 

Opção Samos

Chegada ao porto de Samos às 5h00 e saída 
novamente às 15h30. Inclui visita panorâmica 
de Samos, local de nascimento de Pitágoras e 
uma das ilhas mais impressionantes do Egeu. 
Teremos a oportunidade de passear pela praça 
principal de Vathi para visitar a Igreja de San 
Espiridón e a encantadora prefeitura. A ilha 
também possui um maravilhoso museu do 
vinho onde os visitantes incorporam a arte e 
a tradição da produção local de vinhos. Tam-
bém oferecemos aos passageiros a oportuni-
dade de visitar a pitoresca cidade costeira de 
Kokkari, que abriga um labirinto animado de 
ruas estreitas, um pequeno porto residencial 
e algumas das mais invejadas praias do mar 
Egeu. Também teremos tempo para passear 
pelo “Pythagoreion” local arqueológico da 
antiga cidade de Samos antes do retorno ao 
cruzeiro.

4-12

NOVID
ADE
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• Todos os traslados necessários.
• Café da manhã diário e almoços/jantares indicados no itinerário (sem bebidas).
• Transporte segundo rota indicada na Turquia e visitas indicadas no itinerário com guia local fa-

lando espanhol e entradas.
• Bilhete de avião Istambul / Capadócia / Istambul.  
• Bilhete de avião Istambul / Atenas nos programas de extensão à Grécia de 09 e 12 dias.
• 02 Excursões no cruzeiro indicadas no programa.
• Bebidas incluídas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

Patmos

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Categoria B
Istambul Senator / Beyaz Saray 4*Sup
Capadocia Gold Yildirim 4*
Crucero Egeo Cabina Duplo Exterior Standar  XA- XB
Atenas Polis Grand / Stanley 4*

Categoria C
Istambul Wyndham Old City/ Barcelo Eresin 5* 

Capadocia Avrasya / Ramada 5*

Crucero Egeo Cabina Duplo Exterior Premiun  XD

Atenas Zafolia / Titania 4* Sup

Categoria D
Istambul Divan Taksim/ The Marmara Taksim/

Hilton Bosphorus 5*
Capadocia Double Tree By Hilton 5*
Crucero Egeo Cabina Duplo Exterior Deluxe   XF
Atenas Wyndham Grand Athens / NJV Athens Plaza 5*

Categoria A
Istambul Antik/ Black Bird 4*
Capadocia Gold Yildirim 4*
Crucero Egeo Cabina Duplo Interior Estándar  IA-IB
Atenas Dorian Inn / Crystal City 3*

Hotéis Previstos ou similares

Opção Kusadasi - Patmos

Chegada ao porto de Kusadasi às 7h30 e saída 
novamente às 13h00. Inclui excursão à Éfeso, 
onde veremos amostras imortais dos períodos 
helenísticos, romano e paleocristão. Você será 
guiado através de Ágora, o Odeón, a Biblio-
teca de Celso, a rua central com pavimento em 
mármore dos Curetes, as Tremas da Escolás-
tica, a Fonte de Trajano, as Latrinas Públicas, as 
aptotações dos Patrícios, o Pritaneo, o Templo 
de Adriano. O Grande teatro construído no 
século IV a.C, que pode abrir 24 mil espec-
tadores. Os resultados das escavações trou-
xeram luz à 13% da antiga Éfeso, encontrada 
no Museu Arqueológico de Éfeso, em Selçuk. 
Ao longo da excursão teremos a oportunidade 
de fazer diversas compras, como tapetes, joias 
e artigos de couro e outras recordações. Para 
ambas opções embarque às 13hs e saída à 
Patmos. Desembarque às 17h45 e tempo livre 
para poder realizar uma excursão opcional ao 
Mosteiro de São João e a Gruta do Apocalipse. 
Embarque novamente às 21h30. Pensão com-
pleta a bordo.

Dia 10º (Qua): Em Cruzeiro: Rodes
Chegada à Ilha de Rodes às 7hs. Desembarque 
e passeio por Rodes medieval e a acrópoles de 
Lindos, com o antigo templo de Atenas cons-
truído em 300 a.C, veremos as casas dos capitães 
e a Igreja de Nossa Senhora de Lindos, a acró-
poles onde veremos o templo dórico de Atenas, 
construída sobre um monumento. Atravessare-
mos a Porta d’Amboise para passear pela rua 
dos cavaleiros, onde veremos as residências dos 
cavaleiros separadas segundo a ordem e cujos 
escudos seguem intactos até hoje. Pela tarde, 
embarque às 18hs e saída até Creta. Pensão 
completa a bordo.

Dia 11º (Qui): Em Cruzeiro: Creta / San-
torini
Chegada à Ilha de Creta às 7hs. Desembarque e 
tempo livre para realizar uma excursão opcional 
da visita do Palácio de Knossos, a qual foi capi-
tal pré-histórica da civilização Minóica. Saída às 
11h30 até à Ilha de Santorini. Desembarque às 
16h30 e excursão onde passearemos pelo pito-
resco povoado de Megalojori, onde poderemos 
apreciar a típica arquitetura da ilha, depois se-
guiremos à Oía e continuaremos até o norte da 
ilha. Ao fundo as localidades de Kmári e Monóli-
thos e cruzaremos Firá e os pequenos povoados 
tradicionais de Firostefani e Imerovigli, com sua 
peculiar arquitetura e beleza, para continuarmos 
até Oía. Durante o trajeto desfrutaremos da ar-
moniosa caldeira, as ilhas de Thirassia e Palea e 
Néa Kameni, uma visita panorâmica sem igual. 
Em Oía poderemos desfrutar de lojas, tirar fotas 
e descobrir os telhados característicos dos edi-
fícios em rocha e as homogêneas casas dos ca-
pitães e finalmente o bairro de Ammúdi aos pés 
da caldeira. Saída novamente às 21h30. Pensão 
completa a bordo.

Dia 12º (Sex): Atenas
Pela manhã, às 7hs, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Traslado do 
porto para o aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

Ankara

Capadocia

Istambul

Mykonos

Santorini

Creta

Kusadasi

Rodas

Atenas
GRECIA

TURQUÍA

• Taxas de embarque nem gorjetas a bordo. Preço por pessoa 190 € NETO
• Excursões opcionais de cruzeiro não incluídas no programa.
• Bebidas durante os almoços e jantares (exceto nos cruzeiros que estão incluídas).

Não incluiNO

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
Baixa temporada

26 Março / 23 Abril + 01 Outubro / 29 Outubro
Media temporada

30 Abril / 20 Agosto
Alta temporada

27 Agosto / 24 Setembro

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo

Tour 12 dias
Turquia e Grecia 

Iti MD526

A 2.490 1.010 2.340 A 2.550 1.010 2.395 A 2.590 1.010 2.445
B 2.825 1.140 2.590 B 2.930 1.140 2.670 B 2.990 1.140 2.730

C 3.090 1.270 2.810 C 3.175 1.270 2.885 C 3.240 1.270 2.940
D 3.430 1.640 3.110 D 3.515 1.640 3.185 D 3.580 1.640 3.240

€

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
Toda temporada 

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo

Tour 6 dias
Somente Turquia 

Iti MD524

A 875 260 870
B 950 340 940

C 1.060 450 1.050
D 1.240 725 1.215

€ Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
Toda temporada 

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo

Tour 9 dias
Turquia e Atenas

Iti MD525

A 1.670 525 1.590
B 1.775 690 1.670

C 1.950 830 1.835
D 2.280 1.250 2.150

€

NOVIDADE



218 Países Mediterrâneos, Romênia e Bulgária

Dia 1º (Sáb): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre para nosso primeiro contato com a cidade e 
quem sabe chegar a passear pelo Grande Bazar. 
Acomodação no hotel.

Dia 2º (Dom): Istambul 
Café da manhã e visita da Mesquita Azul con-
siderada como a mais perfeita das mesquitas 
otomanas. O Hipódromo romano. Na conti-
nuação iremos ao Palácio de Topkapi, residência 
dos sultões até o século XIX onde está a maior 
parte dos objetos de valor dos sultões otoma-
nos. Almoço. A visita de Santa Sófia, uma melhor 
amostra da arte bizantina e uma das maiores rea-
lizações da humanidade. Acomodação no hotel.

Dia 3º (Seg): Istambul / Ankara
Café da manhã Saída até Ankara, passando 
pelas montanhas de Bolu, chegada à Ankara, 
capital da república e visita do mausoléu de 
Ataturk, o fundador da república turca. Almoço. 
Continuação da visita com o Mausoléu da Inde-
pendência que abriga uma estátua de cera de 
Atatürk, seus escritos, cartas e objetos pessoais, 
assim como uma exposição de fotografias, gra-
vações de momentos importantes de sua vida e 
da constituição da república. Jantar e acomo-
dação no hotel.

Dia 4º (Ter): Ankara / Capadócia
Café da manhã. Saída até à Capadócia para visita 
desta maravilhosa região, uma mescla dos capri-
chos da natureza e arte humana. Em rota visita-
remos um Kervansaray (típica pousada medieval 
da rota de Seda). Continuação até a cidade 
subterrânea de Özkonak ou Kaymakli, escavadas 
pelas primeiras comunidades cristã. Visita de 
Ibrahimpasa, povoado típico da região com suas 
casas de diferentes culturas. Passeio no vale de 
Pasabag. Almoço. Visita do museu ao ar livre de 
Göreme com as igrejas rupestres decoradas com 
frescor. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qua): Capadócia 
Café da manhã e visita do vale de Uçhisar onde 
podemos contemplar a antiga fortaleza escavada 
em rocha. Visita do vale Kiliçlar, onde veremos as 

formações mais curiosas da Capadócia. Almoço. 
Próxima parada no vale de Avcilar e Güvercinlik 
onde desfrutaremos de uma incrível paisagem. 
Continuaremos na visita de uma famosa oficina 
de almofadas e pedras semi-preciosas onde po-
demos encontrar qualidade e bom preço. Jantar 
e acomodação no hotel.

Dia 6º (Qui): Capadócia / Konya /  Pa-
mukkale 
Café da manhã e saída até Konya, em rota vi-
sita de uma típica pousada medieval de rota de 
Seda. Visita do Mosteiro dos Derviches Dançan-
tes, fundado por Mevlana. Continuação à Pa-
mukkale. Almoço. Visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas calcárias petrificadas que são 
formadas por causa da cal da água que emana 
na região. Maravilha natural de gigantescas ca-
taratas brancas, estalactites e piscinas naturais 
procedentes de fontes termais. Visita de Hierá-
polis, com suas necrópoles com mais de 150 mil 
tumbas. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 7º (Sexta): Pamukkale / Hierápolis / 
Éfeso / Kusadasi
Café da manhã e saída até Éfeso, a capital da 
Ásia Menor na época romana. Visita dos vestí-

gios arqueológicos, onde destaca-se o templo 
de Adriano e a biblioteca de Celso. Almoço. 
Possibilidade de visitar um típico centro de pro-
dução de peles. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 8º (Sábado): Kusadasi / Embarque 
No Cruzeiro Patmos
Café da manhã no hotel. Traslado ao porto de 
Kusadasi, embarque no cruzeiro às 13h00 e saída 
à Patmos. Chegada às 17h45. Desembarque e 
tempo livre para poder realizar a excursão op-
cional ao monastério de São João e a Gruta do 
Apocalipse. Embarque novamente com saída às 
21hs. Jantar a bordo.

Dia 9º (Domingo): Em Cruzeiro: *Creta 
/Santorini
Chegada à Ilha de Creta às 7hs. Desembarque e 
tempo livre para realizar uma excursão opcional 
ao Palácio de Knossos, a qual foi capital pré-his-
tórica da civilização Minóica. Saída às 12h00 até 
à Ilha de Santorini. Desembarque às 16h30 e 
excursão incluída onde passearemos pelo pito-
resco povoado de Megalojori, onde poderemos 
apreciar a típica arquitetura da ilha, depois se-
guiremos à Oía e continuaremos até o norte da 
ilha. Ao fundo as localidades de Kmári e Monóli-

Desde 2.375 €

17

16 Dias
Visitando:   Istambul / Ankara / Capadócia / Konya / Hierápolis / Pamukkale / Éfeso / Kusadasi / Cruzeiro Pelo Mar Egeu 

/ Atenas / Epidauro / Micenas / Olímpia / Delfos / Kalambaka / Metéora 

Turquia e Grécia Espetacular

* Saída de 31 de março não visita Creta
* As saídas de 24 de março à 21 de abril de 2018 serão realizadas com o barco MAJESTY
* As saídas de 28 de abril à 03 de novembro de 2018 serão realizadas com o barco CELESTYAL OLYMPIA

Saídas 2018
A ISTAMBUL: SÁBADOS De 24 de março à 03 de novembro 2018 

Capadocia

thos e cruzaremos Firá e os pequenos povoados 
tradicionais de Firostefani e Imerovigli, com sua 
peculiar arquitetura e beleza, para continuarmos 
até Oía. Durante o trajeto desfrutaremos da ar-
moniosa caldeira, as ilhas de Thirassia e Palea e 
Néa Kameni, uma visita panorâmica sem igual. 
Em Oía poderemos desfrutar de lojas, tirar fotas 
e descobrir os telhados característicos dos edi-
fícios em rocha e as homogêneas casas dos ca-
pitães e finalmente o bairro de Ammúdi aos pés 
da caldeira. Saída novamente às 21h30. Pensão 
completa a bordo.

Dia 10º (Segunda): Atenas
Pela manhã às 7hs, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Dia livre em Ate-
nas. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Terça): Atenas 
Café da manhã. Saída para realizar nossa pri-
meira visita ao Estádio Panatenaico, construído 
em puro mármore branco, onde foram cele-
brados os primeiros Jogos Olímpicos da era 
moderna (1896). Paramos para contemplar o 
templo dedicado a Zeus, pai de todos os deuses. 
Continuação da visita panorâmica pelas avenidas 
mais importantes da cidade, o Parlamento com 

17
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• Todas às visitas indicadas no itinerário.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis da categoria selecionada.
• Almoços e jantares indicados no programa (sem bebidas).
• 1 Excursão no cruzeiro incluída no programa.
• Bebidas incluídas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

Atenas

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Categoria A
Istambul Black Bird / Antik Hotel 4*
Ankara Atalay 4*
Capadocia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Kusadasi Marina / Royal Palace 4* 
Crucero Celestyal 
Cruises

Cabina Duplo Interior Estándar  IA-IB

Atenas Dorian Inn / Crystal City 3*
Olympia Neda 3*
Delfos Hermes / Olympic 3*
Kalambaka Orfeas 3*

Categoria C
Istambul Wyndham Old City / Barcelo Eresin 5*

Ankara Bera / Altinel 5*
Capadocia Avrasya / Ramada 5*
Pamukkale Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Kusadasi Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*
Crucero Celestyal 
Cruises

Cabina Duplo Exterior Premiun  XD 

Atenas Zafolia / Titania 4*

Olympia Arty Grand / Amalia 4*
Delfos Amalia 4*
Kalambaka Amalia 4*

Categoria D
Istambul The Marmara/ Divan Hotel/

Hilton Hotel 5*
Ankara Swissotel 5*
Capadocia Double Tree By Hilton Hotel 5*
Pamukkale Doga Thermal 5*
Kusadasi Charisma 5*
Crucero Celestyal 
Cruises

Cabina Duplo Exterior Deluxe  XF

Atenas Wydham Grand Athens /
NJV Athens Plaza 5*

Olympia Arty Grand / Amalia 4*
Delfos Amalia 4*
Kalambaka Amalia 4*

Categoria B
Istambul Senator / Beyaz Saray 4*Sup
Ankara Atalay 4*
Capadocia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Kusadasi Marina / Royal Palace 4
Crucero Celestyal 
Cruises

Cabina Duplo Exterior Estándar  XA- XB

Atenas Polis Grand / Stanley 4*
Olympia Arty Grand / Amalia 4*
Delfos Amalia 4*
Kalambaka Amalia 4*

Hotéis Previstos ou similares

a Tumba do Soldado Desconhecido, onde se 
realiza a tradicional troca de guardas, Museu da 
Moeda, Catedral Católica, o conjunto de edifí-
cios neoclássicos da Academia, Universidade e 
Biblioteca Nacional, Arco de Adriano. Visita ao 
recinto arqueológico de Acrópoles: os Propileos, 
a porta por onde passavam as procissões das 
Panateneas, nas quais jovem levavam oferendas 
e presentes, o Templo de Atena Niké (Atena Vi-
toriosa) em memória da vitória sobre os Persas, 
o Templo de Erecteion com as esculturas repre-
sentando belas donzelas sustentando o teto 
da varanda, consagrado as antigas divindades 
atenienses como Poseidon e Atenas, os dois 
deuses que de acordo com a lenda disputaram 
a proteção da cidade e o Parthenon. Tarde livre. 
Acomodação no hotel.

Dia 12º (Quarta): Atenas / Epidauro / 
Micenas / Olímpia
Café da manhã e saída pela rodovia costeira 
até o Canal do Corinto, onde haverá uma breve 
parada. Visita do famoso teatro de Epidauro. 
Continuação até Nauplia e breve parada. Visita 
do recinto arqueológico de Micenas e saída até 
Olímpia através das planícies de Arcádia, Trípoli 
e Megalópoles. Chegada ao berço dos Jogos 
Olímpicos. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 13º (Quinta): Olímpia / Delfos
Café da manhã. Visita de Olímpia. Visitaremos o 

Templo de Zeus, o Templo de Hera, o Estádio, 
o Museu, etc. Saída até Delfos atravessando a 
famosa Ponte Colgante cruzando as pitorescas 
cidades de Nafpaktos (Lepanto) e Itea. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 14º (Sexta): Delfos / Kalambaka
Café da manhã e visita de Delfos. Visitaremos o 
Santuário, o tesouro dos atenienses, o Oráculo 
da Pitonisa, o Museu e as Agias de Filipo. Depois 
da visita continuaremos com a nossa viagem até 
Kalambaka passando pelas cidades típicas da 
Grécia central. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 15º (Sábado): Kalambaka / Metéora 
/ Atenas
Café da manhã e visita de Metéora em meio a 
um cenário surpreendente, pendurado em altas 
rochas parecendo estar suspenso no ar, en-
contraremos mosteiros que guardam tesouros 
históricos e religiosos. Regresso à Atenas. Aco-
modação no hotel.

Dia 16º (Domingo): Atenas
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

• Taxas de embarque nem gorjetas a bordo. Preço por pessoa 150 € NETO
• Excursões opcionais de cruzeiro não incluídas no programa.
• Bebidas durante os almoços e jantares (exceto nos cruzeiros que estão incluídas).

Não incluiNO

Santorini

Creta

Kusadasi

Istambul

GRECIA

TURQUÍA

Capadocia

Konya
Pammukale

Ankara
2

1

2

1

1

1

Olimpia

Delfos

Kalambaka

Atenas

EpidauroMicenas

1+2+1

1

1

1

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
Baixa temporada

24 Março a 21 Abril + 06 Outubro a 03 Novembro
Media temporada

28 Abril a 25 Agosto
Alta temporada

01 Setembro a 29 Setembro

Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo Cat. Apto. Duplo Supl. Ind. Apto. Triplo

Tour 16 dias
Turquia e Grecia 

Iti MD527

A 2.375 1.025 2.250 A 2.425 1.025 2.290 A 2.460 1.025 2.325
B 2.725 1.195 2.520 B 2.790 1.195 2.575 B 2.840 1.195 2.620

C 2.995 1.375 2.760 C 3.060 1.375 2.825 C 3.110 1.375 2.860
D 3.460 1.780 3.195 D 3.525 1.780 3.250 D 3.570 1.780 3.290

€
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Dia 1º (Sáb): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Dia 
livre para nosso primeiro contato com a cidade e 
quem sabe chegar a passear pelo Grande Bazar. 
Acomodação no hotel.

Dia 2º (Dom): Istambul 
Café da manhã e saída para visitar o bazar das 
especiarias e o famosíssimo templo de Santa 
Sofia. Continuaremos nosso passeio com um 
cruzeiro pelo Bósforo e almoço em restaurante 
local. Regresso ao hotel e acomodação no hotel. 

Dia 3º (Seg): Istambul 
Café da manhã e saída para visita da parte antiga 
onde estão concentrados os monumentos mais 
destacados Otomanos e Bizantinos. Começa-
remos com a visita do Palácio de Topkapi, o fa-
moso recinto gigantesco dirigido pelo Império 
Otomano durante quase 400 anos. Continuare-
mos com a visita do Hipódromo e seguiremos 
até a famosa Mesquita Azul, a única do mundo 
com 6 mirantes. Nossa excursão terminará no 
Grande Bazar para podermos percorrer livre-
mente suas mais de 4.500 lojas, retorno por sua 
conta ao hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 4º (Ter): Istambul / Capadócia 
Café da manhã e saída até o aeroporto para 
tomar o voo doméstico até Capadócia. Na che-
gada visitaremos a vila de Avanos, o mercado da 
cerâmica e a fortaleza de Uçhisar. Almoço em 
restaurante local. No final da tarde traslado ao 
hotel. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Qua): Capadócia
Café da manhã. Começaremos nossa vista pelo 
museu ao ar livre de Göreme com as igrejas ru-
pestres decoradas com frescor. Logo visitaremos 
a cidade subterrânea de Özkonak escavadas 
pelas primeiras comunidades cristãs. Almoço em 
restaurante local. No final da tarde traslado ao 
hotel. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 6º (Qui): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale 
Café da manhã e saída até Konya. Visitaremos o 
Mosteiro dos Derviches Dançantes, fundado por 
Mevlana. Almoço. Continuação até Pamukkale, 
maravilha natural de gigantescas cataratas bran-

cas, estalactites e piscinas naturais procedentes 
de fontes termais. Chegada ao hotel. Jantar e 
acomodação no hotel.

Dia 7º (Sex): Pamukkale / Éfeso / Kusadasi
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas calcárias petrificadas que são 
formadas por causa da cal da água que emana 
na região. Visita de Hierápolis, a qual possui uma 
necrópole com mais de 150 mil tumbas. Almoço 
e saída até Éfeso, a capital da Ásia Menor na 
época romana. Visita dos vestígios arqueológi-
cos, onde destaca-se o Templo de Adriano, o 
Grande Teatro e a Biblioteca de Celso. Visita da 
Casa da Virgem Maria. Continuação até Kusa-
dasi. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 8º (Sáb): Kusadasi / Embarque no 
Cruzeiro Patmos
Café da manhã no hotel. Traslado ao porto, e 
embarque em cruzeiro às 13h00 com saída à Pat-
mos. Chegada às 17h45. Desembarque e tempo 
livre para poder realizar uma excursão opcional 
ao Mosteiro de São João e a Gruta do Apoca-
lipse. Embarque novamente para sair às 21h30. 
Jantar a bordo.

Dia 9º (Dom): Em Cruzeiro: *Creta / San-
torini
Chegada a primeira hora à Ilha de Creta. Desem-
barque e tempo livre para realizar uma excursão 
opcional do Palácio de Knossos, o qual foi capital 
pré-histórica da civilização Minóica. Saída às 12h00 
até à Ilha de Santorini. Desembarque às 16h30 e 
excursão incluída onde passearemos pelo pito-
resco povoado de Megalojori, onde poderemos 
apreciar a típica arquitetura da ilha, depois segui-
remos à Oía e continuaremos até o norte da ilha. 
Ao fundo as localidades de Kmári e Monólithos e 
cruzaremos Firá e os pequenos povoados tradicio-
nais de Firostefani e Imerovigli, com sua peculiar 
arquitetura e beleza, para continuarmos até Oía. 
Durante o trajeto desfrutaremos da armoniosa cal-
deira, as ilhas de Thirassia e Palea e Néa Kameni, 
uma visita panorâmica sem igual. Em Oía podere-
mos desfrutar de lojas, tirar fotos e descobrir os 
telhados característicos dos edifícios em rocha e 
as homogêneas casas dos capitães e finalmente o 
bairro de Ammúdi aos pés da caldeira. Saída nova-
mente às 21h30. Pensão completa a bordo.

Dia 10º (Seg): Atenas
Pela manhã às 7hs, chegada ao porto de Pireus. 
Café da manhã e desembarque. Dia livre em Ate-
nas. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Ter): Atenas
Café da manhã. Saída para realizar nossa pri-
meira visita do Estádio Panatenaico de Atenas, 
onde deu lugar as primeiras Olímpiadas da era 
moderna (1896). Entraremos para contemplar o 
templo dedicado à Zeus, pai de todos os deuses. 
Continuação da visita panorâmica pelas avenidas 
mais importantes da cidade, o Parlamento com 
a Tumba do Soldado Desconhecido, onde se 
realiza a tradicional troca de guarda, o Museu da 
Moeda, a Catedral Católica, o conjunto de edifí-
cios neoclássicos da Academia, a Universidade e 
a Biblioteca Nacional e o Arco de Adriano. Visita 
ao recinto arqueológico de Acrópoles, Propileos 
e o Templo Jônico de Atenas Nike, em memória 
da vitória sobre os Persas, original Templo Jônico 
consagrado pelas antigas divindades atenienses 
como Poseidon e Atenas, os deuses que de 
acordo com a lenda disputam a proteção da ci-
dade. Tarde livre e acomodação no hotel.

Dia 12º (Qua): Atenas
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta 
cidade ou fazer uma visita opcional de dia com-
pleto à Delfos. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Atenas / O Cairo
Café da manhã no hotel. Na hora prevista tras-
lado ao aeroporto para tomar o voo até O Cairo. 
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação no 
hotel.
Para os passageiros terminando os serviços em 
Atenas: Café da manhã. Em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!
OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Dia 14º (Sex): O Cairo / Aswan / Cruzeiro 
Nilo
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
tomar o voo à Aswan. Chegada e traslado ao 
barco. Acomodação em camarotes. Jantar e 
noite a bordo.

Desde 1.950 €
+
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13, 20 ou 27 Dias
Visitando:  Istambul / Capadócia / Konya / Pamukkale / Éfeso / Kusadasi / Cruzeiro Pelo Mar Egeu / Atenas / Cairo / 

Cruzeiro Pelo Nilo de 3 Noites e Terra Santa

Grande Gira do Médio Oriente

De 24 de março à 03 de novembro 2018
* Saída de 31 de março não visita Creta
* As saídas de 24 de março à 21 de abril de 2018 serão realizadas com o barco MAJESTY
* As saídas de 28 de abril à 03 de novembro de 2018 serão realizadas com o barco CELESTYAL OLYMPIA

Saídas 2018
A ISTAMBUL: SÁBADOS  

Jerusalém

Dia 15º (Sáb): Em Cruzeiro
Acomodação e pensão completa a bordo. Pos-
sibilidade de tomar uma excursão opcional em 
ônibus à Abu Simbel para visitar seus impressio-
nantes templos de Ramsés II e Nefertari, resga-
tados das profundezas do Nilo. (Visita incluída 
no Pacote Plus P+) Visita da presa alta de Aswan.

Dia 16º (Dom): Em Cruzeiro
Kom Ombo. Visitaremos seu templo situado em 
uma plataforma rochosa na curva do Nilo. Che-
gada à Edfú. Visita do templo mais bem conser-
vado do Egito, dedicado ao deus Horus. Pensão 
completa a bordo.

Dia 17º (Seg): Cruzeiro Pelo Nilo / O 
Cairo
Café da manhã, visita do Templo de Luxor, dedi-
cado ao deus Amón-Ra onde destaca-se a avenida 
das Esfinges, o Obelisco, as estátuas de Ramsés II e 
Naos. Visita do Templo de Karnak, onde foram des-
cobertas mais de 18.000 estátuas. Opcionalmente 
cruzaremos as margens oeste do Nilo para visitar o 
Vale dos Reis e conhecer as fabulosas estátuas dos 
Colosos de Memnon e o Templo de Hatshepsut. 
(Visita ao Vale dos Reis incluída no Pacote Plus 
P+). Almoço a bordo e traslado ao aeroporto para 
tomar o voo até O Cairo. Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel.

Dia 18º (Ter): O Cairo
Café da manhã. Durante esses dias incluimos 
uma visita as mundialmente famosas Pirâmides 
de Gizeh e a Esfinge com entrada ao recinto. 
Opcionalmente sugerimos fazer uma visita ao 
Museu Egípcio, Mesquitas e Cidadela com al-
moço. (Visita e almoço incluídos no Pacote Plus 
P+). Acomodação no hotel.

Dia 19º (Qua): O Cairo
Café da manhã. Dia livre para disfrutar desta 
cidade ou fazer alguma visita opcional. Acomo-
dação no hotel.

Dia 20º (Qui): Cairo / Tel Aviv / Jeru-
salem
Café da manhã e tempo livre em Cairo. Na hora 
oportuna traslado ao aeroporto para tomar voo 
à Tel Aviv. Chegada e traslado ao nosso hotel em 
Jerusalém. Acomodação no hotel.

13-22
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• Todas as visitas indicadas no itinerário.
• Acomodação e café da manhã nos hotéis de Istambul, Atenas e Cairo.
• Circuito de Capadócia, Cruzeiro pelo Egeu e Cruzeiro pelo Nilo em pensão completa.
• Circuito Terra Santa em Meia Pensão (6 jantares).
• Aéreos em classe turista: Istambul/Capadócia, Atenas/Cairo, Cairo/Aswan, Luxor/Cairo e Cairo/Tel 

Aviv.
• 1 Excursão no cruzeiro incluída no programa. 
• Bebidas no cruzeiro “Blue Drinks”.
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

Serviços incluídosSI

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

• CRUZEIRO pelo Egeu: Taxas de embarque nem gorjetas à bordo. Preço por pessoa 150 € NETO
• CRUZEIRO pelo Egeu: Excursões opcionais do cruzeiro não incluídas no programa. 
• Gorjetas no cruzeiro do Nilo (pagamento à bordo).
• Bebidas durante os almoços e jantares (exceto em cruzeiro pelo mar Egeu que está incluído).

Não incluiNO

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Cat. Apartamento Duplo Supl. Indiv. Apartamento Triplo

Tour 13 dias: Turquia / Grecia
24 Março a 21 Abril + 06 Out. a 03 Nov.

Iti MD528

A 1.950 900 1.825
B 2.250 1.010 2.050
C 2.530 1.240 2.295

Tour 13 dias: Turquia / Grecia
28 Abril a 25 Agosto

Iti MD528

A 2.010 900 1.875
B 2.320 1.010 2.105
C 2.595 1.240 2.355

Tour 13 dias: Turquia / Grecia
01 Setembro / 29 Setembro

Iti MD528

A 2.045 900 1.910
B 2.370 1.010 2.150
C 2.650 1.240 2.395

€

Tour Cat. Datas Apto. Duplo Supl. Indiv. Apto. Triplo

Tour 20 dias:
Turquia / Grecia / Egipto

Iti MD529
A

24 Mar / 21 Abr 3.430 1.200 3.275
28 Abr / 25 Ago 3.450 1.210 3.250
01 Set / 15 Set  3.480 1.220 3.380
22 Set / 29 Set 3.575 1.230 3.420

06 Out / 03 Nov. 3.490 1.225 3.340

Tour 20 dias:
Turquia / Grecia / Egipto

Iti MD529
B

24 Mar / 21 Abr 3.870 1.390 3.650
28 Abr / 25 Ago 3.885 1.400 3.610
01 Set / 15 Set  3.930 1.415 3.780
22 Set / 29 Set 4.050 1.425 3.825

06 Out / 03 Nov.  3.940 1.420 3.720

Tour 20 dias:
Turquia / Grecia / Egipto

Iti MD529
C

24 Mar / 21 Abr 4.240 1.590 3.990
28 Abr / 25 Ago 4.250 1.600 3.995
01 Set / 15 Set  4.350 1.610 4.075
22 Set / 29 Set 4.475 1.675 4.195

06 Out / 03 Nov.  4.360 1.660 4.095

Tour Cat. Datas Apt.Duplo Supl. Indiv. Hab. Triplo

Tour 27 dias:
Turquía, Grecia, Egipto e Israel

Iti MD530
A

24 Mar / 21 Abr 5.340 1.760 5.190
28 Abr / 25 Ago 5.350 1.770 5.175
01 Set / 15 Set  5.390 1.790 5.310
22 Set / 29 Set 5.490 1.810 5.340

06 Out / 03 Nov.  5.395 1.790 5.315

Tour 27 dias:
Turquía, Grecia, Egipto e Israel

Iti MD530
B

24 Mar / 21 Abr 5.895 1.990 5.675
28 Abr / 25 Ago 5.910 1.995 5.640
01 Set / 15 Set  5.960 2.015 5.825
22 Set / 29 Set 6.075 2.025 5.915

06 Out / 03 Nov.  5.970 2.010 5.750

Tour 27 dias:
Turquía, Grecia, Egipto e Israel

Iti MD530
C

24 Mar / 21 Abr 6.350 2.370 6.095
28 Abr / 25 Ago 6.360 2.380 6.105
01 Set / 15 Set  6.475 2.395 6.190
22 Set / 29 Set 6.580 2.460 6.310

06 Out / 03 Nov. 6.495 2.450 6.210

TURQUIA

EGIPTO

GRECIA

Istambul

CapadociaPammukale

Efeso

Cairo Jerusalen

Tel Aviv

Haifa

Nazareth

Kusadasi

Atenas

PACOTE PLUS

• Visita de dia completo no Museu Egípcio, 
Mesquita e Cidadela com almoço

• Visita do Vale dos Reis em Luxor

• Excursão à Abu Simbel desde Aswan em 
ônibus

EGITO: 300 €

EXCURSÃO OPCIONAL A MASSADA e MAR MUERTO Preço por pessoa 130 €

Para os passageiros terminando os serviços em 
O Cairo: Café da manhã. Em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo 
de regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!
OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Dia 21º (Sex): Jerusalém (Cidade Nova 
E Belém)
Café da manhã. Saída para uma visita da Cidade 
Nova de Jerusalém. Visita do Santuário de Libro no 
Museu de Israel, onde estão expostos os manuscri-
tos do Mar Morto e o modelo que representa a Ci-
dade de Jerusalém nos tempos de Jesus. Vista da 
Universidade Hebrea de Jerusalém prosseguindo 
até Ein Karem, pitoresco bairro de Jerusalém para 
visitar o Santuário de São João Batista. Conti-
nuação ao Memorial Yad Vashem, monumento 
recordatório aos 6 milhões de judeus mortos no 
holocausto. Pela tarde viagem até Belém. Visita da 
Igreja da Natividade, da Gruta do Nascimento e 
Capelas de São Jerônimo. Regresso à Jerusalém. 
Jantar e acomodação no hotel em Jerusalém.

Dia 22º (Sáb): Jerusalém (Cidade Velha)
Café da manhã. Saída via Monte Scopus até o 
Monte dos Olivos. Panorama da cidade Santa amu-
ralhada. Continuação até Getsemani, Basílica da 
Agonia. Logo Muro Ocidental (Muro das Lamen-

tações), a via Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro, 
seguimos até o Monte Sião, para visitar a tumba 
do Rei Davi, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. 
Jantar e acomodação no hotel em Jerusalém.

Dia 23º (Dom): Jerusalém / Vale Do Jor-
dão / Safed / Galiléia
Café da manhã. Saída via Deserto da Judéia, cer-
cando a cidade de Jericó e apreciando ao longo 
do caminho o Monte das Tentações. Viajaremos 
através do Vale do Jordão até Beit Schean, uma 
das principais cidades de decápolis grega cuja 
importância estratégica devido a formação geo-
gráfica. Visita das escavações. Continuação até Yar-
denit (lugar do batismo), as margens do rio Jordão. 
Seguiremos nosso passeio até as alturas do Golán 
com destino a Safed, cidade da Cabala, visita da 
antigas Sinagogas e a Colonia dos Artistas. Jantar 
e acomodação no hotel em Kibbutz na Galiléia.

Dia 24º (Seg): Galiléia / Nazaré / Tibe-
riades
Café da manhã. Saída via Cana da Galiléia até 
Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação e a 
Carpintaria de São José. Na continuação prosse-
guiremos rumo à Tabgha, lugar da multiplicação 
dos pães e peixe, chegada a Capernahum, o Mi-
nistério mais importante dos últimos quatro anos 
de Jesus, visita das ruínas de uma antiga Sinagoga 
do segundo século. Seguiremos rumo a cidade de 

Tiberíades. Breve visita a Fábrica de Diamantes se-
gunda indústria mais importante do país. Jantar e 
acomodação no hotel em Kibbutz na Galiléia.

Dia 25º (Ter): Acre / Haifa / Caesarea / 
Jaffa / Tel Aviv
Café da manhã. Sáida até a cidade de Acre para 
visitar a antiga fortaleza dos cruzados, prosse-
guimos a Haifa, passeio pela cidade incluindo 
o templo Bahai e os jardins persas. Saída até 
Cesarea para visitar o teatro romano, cidade 
cruzada e o acueduto da época dos cruzados. 
Continuação até Tel Aviv pela via costeira. Breve 
visita da antiga cidade de Jaffa e Tel Aviv. Jantar 
e acomodação no hotel em Tel Aviv.

Dia 26º (Qua): Tel Aviv
Café da manhã. Dia livre para desfrutar desta in-
teressante cidade ou realizar uma visita opcional 
a Massada e Mar Morto. Jantar e acomodação 
no hotel em Tel Aviv.

Dia 27º (Qui): Tel Aviv 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

OBS: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Categoria A
Istambul Black Bird / Antik 4*
Capadocia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Kusadasi Marina / Royal Palace 4*
Crucero Egeo Cat IA/IB (Interior Estándar)
Atenas Dorian Inn / Crystal City
Cairo Barcelo / Grand Pyramids
Crucero Nilo Radamis II / Nile Dolphin
Jerusalem Jerusalem Gate / Jerusalem Gold 3*
Galilea:  Kibbutz hotel
Tiberiades: Prima Too / Prima Galil / Arcadia 3*
Tel Aviv: Sea Net / Deborah 3*

Hotéis Previstos ou similares

Categoria B
Istambul Senator / Vicenza 4*
Capadocia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis / Ninova 4*
Kusadasi Marina / Royal Palace 4*
Crucero Egeo Cat XA/XB  (Exterior Standard)
Atenas Polis Grand / Stanley 4*
Cairo: Meridien Pyramides 5*
Crucero Nilo Nile Premium / Amarco
Jerusalem Prima Park / Rimonin Jerusalem 4*
Galilea:  Kibbutz hotel
Tiberiades: Royal plaza / Golan 4*
Tel Aviv: Grand beach / Mercure 4*

Categoria C
Istambul Wyndham Old City/Barcelo Eresin 5*
Capadocia Avrasya / Ramada Capadocia 5*
Pamukkale Pam Thermal / Richmond Thermal 5*
Kusadasi Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5*
Crucero Egeo Cat XD (Exterior Premium)
Atenas Zafolia / Titania 4*
Cairo: Ramses Hilton 5*
Crucero Nilo Nile Premium / Amarco
Jerusalem: Grand Court / Leonardo 4* Sup 
Galilea: Kibbutz hotel
Tiberiades: Rimonim Mineral/Leonardo 4* Sup
Tel Aviv: Metropolitan 4* Sup

SUPLEMENTO DE ALTA TEMPORADA EM ISRAEL: 
• Aplica-se às seguintes datas a partir de Tel Aviv no 20º dia 

do tour: 

CATEGORIA A
• Supl Saídas 05/Abr, 12/Abr, 19/Abr, 02/Ago, 09/Ago,   

16/Ago, 23/Ago, 06/Set 85
• Supl Saídas 29/Mar, 20/Set, 27/Set 320

CATEGORIA B
• Supl Saídas 05/Abr, 12/Abr, 19/Abr, 02/Ago, 09/Ago,   

16/Ago, 23/Ago, 06/Set 90
• Supl Saídas 29/Mar, 20/Set, 27/Set 320

CATEGORIA C
• Supl Saídas 05/Abr, 12/Abr, 19/Abr, 02/Ago, 09/Ago,   

16/Ago, 23/Ago, 06/Set 105
• Supl Saídas 29/Mar, 20/Set, 27/Set 320
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