TURQUIA com Capadócia e
GRÉCIA com região do Peloponeso
Istambul / Capadócia / Konya / Pamukkale / Éfeso / Izmir / Atenas /
Epidauro / Micenas / Olympia / Delfos / Kalambaka / Atenas

04 a 21 de Setembro de 2023
Programação:
1º DIA (04/09 – Segunda-feira) NATAL / SÃO PAULO – GUARULHOS / ISTAMBUL
Às 10:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves onde
embarcaremos às 12:05hs no voo LATAM LA 3951 com destino à São Paulo – Guarulhos. Previsão de
chegada às 15:25hs. Tempo em conexão. Reembarque às 22:25hs no voo Turkish Airlines TK 194
com destino à Istambul – Turquia. Pernoite a bordo
2° DIA (05/09 – Terça-feira) ISTAMBUL
Previsão de chegada às 17:15hs. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel para acomodação
em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Radisson Blue Hotel Istambul Pera – Tel: +90 212 377
25 00. Pernoite
3° DIA (06/09 – Quarta-feira) ISTAMBUL
Após café da manhã, iniciaremos nosso passeio visitando o Palácio de Topkapi primeira residência dos
sultões com seu famoso tesouro e seus pavilhões. Neste dia, faremos visita à Igreja de Santa Irene. Em
seguida, embarcaremos em um passeio fascinante sobre as aguas do Bósforo que separa a Ásia da Europa
e liga o Mar de Marmara ao Mar Negro. No retorno, visitaremos o Café Pierre Loti para desfrutarmos as
vistas deslumbrantes da cidade, finalizando nosso dia com a visita ao famoso Grand Bazar – primeiro
shopping center do mundo com suas 4.000 lojas. Retorno ao hotel para pernoite
4° DIA (07/09 – Quinta-feira) ISTAMBUL
Após café da manhã, saída para visita à cidade – onde conheceremos o Hipódromo Bizantino, Mesquita
Azul com seu interior coberto por 21403 azulejos de Iznik. Visitaremos a Antiga Basílica de Santa Sófia que
marca o apogeu do Imperador Justiniano, e ao imperdível Museu de Arte Turca e Islâmica: Este museu é
conhecido por ter uma das coleções mais lindas de tapetes do mundo. Parada para almoço (Incluso no
pacote). Continuaremos a visita chegando ao Bazar das especiarias, destino essencial para os amantes da
culinária internacional onde são comercializados inúmeros tipos de temperos, pimentas, frutas secas,
castanhas, doces turcos, e uma maravilhosa seleção de chás. Retorno ao hotel no final da tarde.
Programação noturna a combinar
5° DIA (08/09 – Sexta-feira) ISTAMBUL / CAPADÓCIA
Após café da manhã, faremos traslado do hotel ao Aeroporto para embarque em voo interno (Incluso no
pacote) com destino à Capadócia. Chegada e traslado à Capadócia para conhecermos essa fantástica
região única no mundo onde nasceu São Jorge, com sua paisagem fascinante e original, formada por lava.
Neste dia, visitaremos o Vale e o Mosteiro ao Ar livre de Goreme com as capelas escavadas na rocha e
decorada com afrescos do século X e XI. Na oportunidade, visitaremos um centro de produção de tapete
artesanal onde conheceremos essa arte que é uma herança passada de geração em geração. Final da tarde
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Utopia Cave – Tel: +90 384
341 5747. Pernoite

6° DIA (09/09 – Sábado) CAPADÓCIA
Comece ao seu dia com um passeio de balão (Opcional, não incluso no pacote) sobre a Capadócia, para
admirar a vista desta região única no Mundo. (Para garantir o seu lugar reserve este passeio na sua agência
de viagens, não fique fora!). Após café da manhã, saída com destino à Região de Avanos onde podemos
apreciar a paisagem fantástica das “Chaminés de fadas”. Visitaremos um museu de cerâmica e pararemos
na Aldeia Uchisar e Ortahisar para podermos admirar a Fortaleza natural onde as casas foram construídas
à volta e no interior das rochas de formas curiosas. Neste passeio, vamos visitar a cidade subterrânea de
Ozkonak. Durante o passeio nessa região, visitaremos centros de artesanatos onde poderemos conhecer o
maravilhoso trabalho feito pelos artesões locais. Pernoite
7° DIA (10/09 – Domingo) CAPADÓCIA / PAMUKKALE
Após café da manhã, faremos acerto de extras no hotel e saída com destino à Pamukkale. Previsão de
chegada para Jantar (Incluso no pacote) e acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no
Colossae Thermal Hotel – Tel: +90 258 271 4156. Pernoite
8° DIA (11/09 – Segunda-feira) PAMUKKALE
Após café da manhã, saída para visitarmos a cidade de Pamukkale – famosa pelas suas aguas termais,
pelas cascatas de cálcio petrificado que formam um espetáculo único com suas brancas montanhas de
algodão. Neste dia, visitaremos o a antiga cidade de Hierápolis, como seu próprio nome indica: “A cidade
sagrada”. Aproveitaremos para visitar o charmoso museu e apreciar suas esculturas da época romana e
vamos ter tempo livre para passear nas piscinas naturais. Para finalizarmos, visitaremos Laodiceia – uma
encantadora cidade que faz parte das 7 Igrejas do Apocalipse na Ásia. Retorno ao hotel para pernoite.
Jantas (Incluso no pacote).
9° DIA (12/09 – Terça-feira) PAMUKKALE / EFESO / IZMIR ou KUSADASI
Após café da manhã, viagem até Éfeso. Visita da Casa da Virgem Maria, onde, segundo a crença, ela
passou os seus últimos dias. Continuação para a antiga cidade de Éfeso e visita da Biblioteca de Celso, o
Odé-on, o Templo de Adriano, o Templo de Domiciano, o teatro e outras ruínas. Almoço. Visita duma fábrica
de peles. Continuação até Izmir, a terceira maior cidade da Turquia onde faremos acomodação no Hotel
Kordon – Tel: +90 232 446 8484. Jantar (Incluso no pacote) e acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Pernoite
10° DIA (13/09 – Quarta-feira) KUSADASI ou IZMIR / BURSA / ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para Bursa, antiga capital dos Otomanos – a 250km de Istambul. Visitaremos duas
obras importantes da cidade: a Mesquita verde e o Mausoléu Verde – cujo os interiores estão cobertos de
cerâmicas verdes. Faremos uma parada breve ao Bazar de Seda – principal atração da cidade. Almoço e
prosseguiremos em viagem com destino à Istambul onde faremos acomodação em aptos duplos (Conforme
reserva) no Radisson Blue Hotel Istambul Pera – Tel: +90 212 377 25 00. Pernoite
11° DIA (14/09 – Quinta-feira) ISTAMBUL
Dia livre para atividades independentes.
12° DIA (15/09 – Sexta-feira) ISTAMBUL / ATENAS
Às 05:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Istambul para
embarque às 07:40hs no voo PEGASUS com destino à Atenas – Grécia. Previsão de chegada às 09:10hs.
Recepção e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) Hotel Crystal
City – Tel: +30 21 0520 5145. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
13° DIA (16/09 – Sábado) ATENAS / EPIDAURO / MICENAS / OLYMPIA
Café da manhã e saída com destino ao Canal de Corinto, local onde realizaremos a primeira parada.
Seguiremos viagem até Epidauro, onde se encontra o Santuário de Asclépio e o famoso Teatro de Epidauro,
conhecido mundialmente por sua acústica natural obra única do século IV a.c. Continuaremos viagem até
Micenas uma das acrópoles mais famosas da época pré-histórica, onde visitaremos as muralhas ciclopeas,
porta dos Leões e cemitério das tumbas reais, tumba de Agamenon e o Museu de Micenas. À tarde,
chegaremos a Olympia onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Neda
Hotel – Tel: +30 2624 022 563. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
14° DIA (17/09 – Domingo) OLYMPIA / DELFOS
Café da manhã e saída para cidade antiga de Olympia – Centro de veneração de Zeus, onde na antiguidade
a cada quatro ano aconteciam as competições olímpicas; visitaremos os Estádios, Templo de Zeús e demais
instalações olímpicas, assim como o Museu das Olimpíadas, onde poderemos contemplar entre outras
obras, a maquete do Santuário de Zeús, frontispício do templo e a famosa estatua de Hermes de Praxiteles.
À tarde, atravessamos o estreito do Rio Antírion, passando pela nova ponte Colgante, a maior da Europa,

chegando a Delfos onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Nafsika
Beach Hotel, Itea – Tel: +30 2265 035 007. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
15° DIA (18/09 – Segunda-feira) DELFOS / KALAMBAKA
Café da manhã e visita a Delfos, cidade conhecida como centro do mundo no período da antiguidade,
visitaremos o Oraculo de Apolo, um dos santuários mais sagrados da Grécia, situado em Monte Parnaso; a
Marmaria e o museu onde entre outras obras iremos encontrar a famosa estátua de bronze de Auriga de
Delfos. Após visitas, sairemos com destino à Kalambaka onde faremos acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva) no Hotel Orfeas – Tel: +30 2432 077 444. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
16° DIA (19/09 – Terça-feira) KALAMBAKA / ATENAS
Café da manhã e saída para visita ao Monastério Colgantes de Meteora, centro religioso e monástico entre
os séculos XII – XVIII. De regresso a Atenas passaremos por Termopilas, onde encontraremos a estátua do
Rei de Esparta Leônidas. Chegaremos a Atenas aproximadamente as 19:00hs onde faremos acomodação
em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Crystal City – Tel: +30 21 0520 5145. Jantar (Incluso
no pacote). Pernoite
17° DIA (20/09 – Quarta-feira) ATENAS
Café da manhã e visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniense: Parlamento, Universidade, Biblioteca
e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arcos de Adriano, Estádio Panatenáico e muitos outros
míticos monumentos. Ao finalizarmos o tour panorâmico em Atenas, faremos visita à Acrópole. Restante da
tarde livre na cidade de Atenas. Jantar (Incluso no pacote). Pernoite
18° DIA (21/09 – Quinta-feira) ATENAS / ISTAMBUL / SÃO PAULO – GUARULHOS / NATAL
Às 01:00hs acerto de extras no hotel e saída para o aeroporto Internacional de Athenas para embarque às
04:00hs no vôo Turkish Airlines TK 1842 com destino à Istambul – Turquia. Previsão de chegada às
05:30hs. Tempo em conexão e reembarque às 10:40hs no voo Turkish Airlines TK 15 com destino à
Guarulhos – São Paulo (SP). Previsão de chegada às 17:25hs. Tempo em conexão e reembarque às
23:00hs no voo LATAM LA 3640 com destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 02:15hs do dia 19/08.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
NOSSO PACOTE INCLUI:
•
•
•
•
•
•

Circuito em ônibus de turismo;
Visitas
panorâmicas
nos
trechos
mencionados em roteiro;
Guia acompanhante e local para Tour nas
cidades;
Traslados de chegada e saída;
Hospedagem nos hotéis previstos ou
similares com café da manhã;
Trechos aéreos internos;

•
•
•

Meia-pensão: Café da manhã e jantar;
Bolsa de Viagem Avellar Tour;
Seguro Viagem.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
•
•
•

Refeições e passeios não mencionados
no programa;
Qualquer serviço não mencionado acima;
Vistos caso necessário.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TURKISH AIRLINES (sujeito a reajuste e alteração
sem prévio aviso):
• U$ 1.550,00 (Um mil e quinhentos e cinquenta dólares) parcelado em até 05 vezes nos cartões Visa
ou Mastercard.
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:
• Em apto duplo: R$ 18.500,00 (Cartão de Debito; Transferencia Bancaria ou Pix)
• Parcelado em até 10X de R$ 1.850,00 nos Cartão de Credito (Aceitamos todas as bandeiras)
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

