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ROTEIRO DA VIAGEM 
 

ROTEIRO – TURQUIA + GRÉCIA + EGITO 

 

1º DIA (09/10) - RIO DE JANEIRO/ ISTAMBUL  

Apresentação ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro, assistência ao embarque em voo com destino 

a Istambul. 

 

2º DIA (10/10) - ISTAMBUL  

Chegada, recepção e traslado do Aeroporto e acomodação no hotel. 

 

3 º DIA (11/10)- ISTAMBUL  

Saída para City Tour Panorâmico pela parte antiga de Istambul, visita a Catedral de São Jorge, Igreja 

Ortodoxa Patriarcal Grega. Em seguida, visita ao Bazar das Especiarias. Após o almoço, embarque num 

passeio fascinante sobre as águas do Bósforo, o estreito que separa as partes europeia e asiática da 

cidade. 

 

4 º DIA (12/10) - ISTAMBUL  

Visita a cidade de Istambul Palácio de Topkapı, o maior monumento de arquitetura civil turca. Visitaremos 

a Basílica de Santa Sofia, a Mesquita do Sultão Ahmet (Mesquita Azul), uma das mesquitas mais 

impressionantes de Istambul. Vista ao famoso Grande Bazar. Tempo livre para compras. 

 

5 º DIA (13/10) - ISTAMBUL – ANKARA - CAPADÓCIA  

Café da manhã no hotel e saída de ônibus para Ankara. Chegada em Ankara. Pela tarde visita à capital 

turca e ao Mausoléu de Ataturk (fundador da Turquia moderna). Continuação até a Capadócia. Jantar e 

acomodação. 

 

6 º DIA (14/10)- CAPADÓCIA  

Partida para conhecer a fantástica região onde nasceu São Jorge. À tarde, visita aos muitos mosteiros e 

capelas de Göreme, escavados na rocha e decorados com afrescos do século X. Também vamos passar 

pela cidade de Avanos, tradicional pelas cerâmicas, pelos famosos tapetes e oficinas de artesanato. 

Programação opcional na Capadócia: passeio de balão para avistar uma das mais lindas paisagens da 

terra. 

 



 

 

7 º DIA (15/10)– CAPADÓCIA – KONYA - PAMUKKALE  

Visita ao Vale dos Pasabagi. Em Avcilar e Guvercinlik, aprecie uma paisagem fantástica das 'Chaminés de 

Fadas'. Visita à vila de Uchisar, aldeia troglodita, no ponto mais alto da Capadócia. Pela tarde Saída para 

Konya para visitar o mosteiro dos dervixes. Continuamos nossa viagem com destino à Pamukkale para 

visitar a antiga Hierápolis e o “Castelo de Algodão”. 

 

 

8 º DIA (16/10)- PAMUKKALE – ÉFESO – KUSADASI  

Saída para Éfeso, cidade greco-romana melhor preservada na Ásia Menor. Visita à Casa da Virgem Maria, 

local da última morada da mãe de Jesus. Continuação até Kusadasi. Visita a um centro de peles para 

apreciar a produção local, e a um outlet de marcas internacionais de grife. 

 

9 º DIA (17/10)- KUSADASI – CRUZEIRO PELAS ILHAS GREGAS – PATMOS 

Pela manhã, traslado ao porto para embarque em navio para um maravilhoso cruzeiro de 3 dias/2 noites. 

 

10 º DIA (18/10)- CRETA - SANTORINI  

Chegada a Heraklion, a capital de Creta, ilha com intrigante história, berço da civilização Minóica. Saída 

com destino a belíssima ilha de Santorini. A visão é a mais deslumbrante de todas as ilhas gregas. A 

capital Fira, fica no topo de um precipício com uma vista panorâmica inigualável. 

 

11 º DIA (19/10)- PIREUS - ATENAS  

Desembarcamos no Porto de Piraeus. Partida para excursão pela cidade de Atenas, com visita ao 

magnífico sítio arqueológico da Acrópole, apreciando de perto toda a monumentalidade do Parthenon. Em 

seguida, visita ao Parlamento, a Tumba do Soldado Desconhecido, os edifícios Clássicos da Universidade, 

a Academia de Letras e a Biblioteca Nacional, a Praça Omonia, a Praça da Constituição, o Palácio 

Presidencial, o ex-Palácio Real, o Estádio Panathinaikos, o Arco de Adriano, o Templo de Zeus Olímpico, 

o Odeão de Herodes Atticus. 

 

12 º DIA (20/10)- ATENAS  

City tour pela cidade e tarde livre para compras. 

 

13 º DIA (21/10)- ATENAS – CAIRO 

Em horário a combinar, traslado e embarque com destino a Cairo. 

 

14º DIA (22/10)- EGITO – CAIRO 

Após o café, saída para Gizah e visita às Pirâmides de Queóps – uma das Sete Maravilhas do Mundo, 

Quéfren e Mykerinos. Visitaremos também a Esfinge e Sakkara, com importantes tumbas e a famosa 

Pirâmide Escalonada, primeira edificação em pedra maciça conhecida da história. 

 

15º DIA (23/10)- CAIRO 

Após o café, continuaremos nossas visitas no Cairo Antigo, a igreja Copta, a Sinagoga, a igreja de Santa 

Bárbara, a cripta onde José, Maria e o menino Jesus ficaram escondidos, a igreja da sagrada família, a 

Cidadela de Sabatino e a Mesquita do Sultão Mohamed Ali. A tarde, visita aos bazares de Khan El Khalili e 

tempo para compras. 

 



 

 

 

16º Dia (24/10)- MUSEU DO CAIRO 

Café da manhã, check out do hotel e saída para o Museu Egípcio, onde se poderá admirar, entre outras 

maravilhas, o fabuloso sarcófago de ouro maciço do Faraó Tutankhamon. No caminho, parada em um 

moderno shopping Center e tempo livre para o almoço e últimas compras. Traslado para o aeroporto 

internacional com destino ao Brasil. 

 

17 º DIA (25/10)– BRASIL 

Chegada ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, fim dos nossos serviços. 

 

Este roteiro inclui: 

* Passagem aérea internacional, com saída do Rio de Janeiro (GIG). 

* Hospedagem com café da manhã e jantar em Hotel 4 ou 5 estrelas. 

* Passeios e refeições conforme descrito na programação. 

* Guia acompanhante em português. 

* Traslados de chegada e saída. 

* Taxas inclusas. 

* Kit de viagem (camisa e bolsa). 

* Seguro Viagem básico (cobertura 30 mil Euros). 

 

 

IMPORTANTE: 

* Reservas sujeitas a disponibilidade de lugares. 

* Tarifas sujeitas a reajuste sem aviso prévio. 

* A viagem deve estar quitada 30 dias antes da saída. 

* A Operadora reserva-se o direito de alterar a ordem da programação e horários, caso necessário, para o 

bom andamento da excursão. 

* Favor ler o contrato que rege a compra do produto da Operadora. 

 

 

VALOR POR PESSOA em apartamento DUPLO: 

 

R$11.300,00  por pessoa (valor acordado em Reais) 

 

Em até 10x sem juros no cartão 

 

Ou 6x no cheque 

 

Formas de Pagamento: Cheque ou cartão de crédito. 

 


