
 

 

“““VVVIIIAAAGGGEEEMMM À TURQUIA & GRÉCIA” 

Incluindo cruzeiro de 3 noites pelas Ilhas Gregas 

ROTEIRO “SUPER COMPLETO” COM TODAS AS REFEIÇÕES, 

 PASSEIOS E TOURS NAS ILHAS DURANTE O CRUZEIRO 

Coordenadores: Pe. Luciano Massullo – Paróquia São Pedro – Porto Alegre/RS 

Setembro de 2019  –  15 dias 

15/09 (dom) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / PARIS 
Embarque em Porto Alegre no início da tarde. Voo com destino a São Paulo onde faremos conexão 
para Paris em voo da Air France.  
 

16/09 (seg) -  SÃO PAULO / PARIS / ISTAMBUL  
Chegada em Paris no final da manhã. Conexão para Istambul, onde chegaremos por volta das 19h. 
Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e jantar. 
 

17/09 (ter) -  ISTAMBUL  
Café da manhã no hotel. No final da manhã sairemos para nossa primeira visita da cidade. 
Iniciaremos pelo Hipódromo, a Basílica de Santa Sofia e a Mesquita Azul. Almoço. À tarde 
conheceremos as Cisternas da Basílica de Santa Sofia e em seguida teremos tempo para descobrir 
o maravilhoso Grand Bazar, com suas mais de 4 mil lojas. Hospedagem no hotel e jantar.  
 

18/09 (qua) -  ISTAMBUL  
Café da manhã no hotel. Iniciaremos nosso dia celebrando a Missa na Igreja de Santo Antônio, 
uma das mais belas da cidade. Em seguida faremos um passeio de barco pelo Estreito do Bósforo, 
vendo também a parte asiática da cidade. Almoço incluído. À tarde, visita ao magnífico Palácio de 
Topkapi, com sua riqueza arquitetônica e de acervo. Encerraremos nosso dia visitando o Bazar 
Egípcio, com suas cores e sabores únicos.  Jantar e noite livre. 
 

19/09 (qui) – ISTAMBUL / CAPADÓCIA  
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque com destino a Nevsehir ou Kaiseri, cidades 
localizadas próximas à região da Capadócia (neste voo é permitido o despacho de 1 mala de até 
20kg por pessoa). Chegada e almoço. À tarde inciaremos a descoberta desta que é a mais bela das 
regiões da Turquia, conhecendo o Vale de Pashaba, com os famosos chaminés de fadas. 
Hospedagem no hotel. Jantar. Para os que desejarem, possibilidade de participar opcionalmente 
do espetáculo folclórico Noite Turca.  
 

20/09 (sex) – CAPADÓCIA 
Ainda na madrugada, possibilidade de realizar, opcionalmente, o belíssimo passeio de balão pela 
Capadócia. O grupo vai até o local de onde partem os balões, e fará um passeio inesquecíveis de 
aproximadamente 1 hora de duração, vendo o nascer do sol em um espetáculo único no mundo. 
Café da manhã no hotel e dia para conhecer a região da Capadócia. São três pequenas cidades, 
Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos o vale de Göreme, incrível complexo Monástico Bizantino 



 

 

escavadas na rocha. Veremos fortalezas naturais, e as famosas cidades subterrâneas,  refúgios dos 
antigos cristãos. Terminaremos nosso dia visitando uma fábrica de tapetes, onde apreciaremos a 
fabricação dos famosos tapetes turcos. Almoço  e Jantar incluídos.   
 

21/09 (sab)  – CAPADÓCIA / KONYA  
Café da manhã e viagem em direção a Konya, onde está o Mosteiro da Ordem Mevlevi, dos 
Derviches Dançantes, fundado por Mevlana. Almoço. Celebração da MISSA na Igreja de São Pedro 
e São Paulo. Hospedagem no hotel e jantar.  
 

22/09 (dom) – KONYA / PAMUKKALE 
Café da manhã. Logo cedo seguimos viagem para Pamukkale. Almoço. Chegada e visita da antiga 
Hierápolis e do Castelo de Algodão, maravilha natural de gigantescas cascatas brancas e piscinas 
naturais formadas ao longo dos séculos pela passagem das águas ricas em calcário. Hospedagem 
no hotel. Jantar e noite livre. 
 

23/09 (seg) – PAMUKKALE  / ÉFESO / KUSADASI   
Café da manhã. Viagem de ônibus para Éfeso. Chegada e visita à cidade romana de Éfeso, a cidade 
antiga melhor conservada na Ásia Menor, e que nos séculos I e II teve uma população de 250 mil 
habitantes, monopolizando a riqueza do Oriente Médio. Visitaremos o Templo de Adriano, os 
Banhos Romanos, a Biblioteca, o Odeon. Almoço. À tarde visitaremos a Casa da Virgem Maria, com 
a celebração da Missa. Hospedagem no hotel em Kusadasi e jantar. 
 

24/09 (ter) – KUSADASI (início do cruzeiro) / PATMOS 

Café da manhã. Traslado para o porto onde embarcaremos no navio para início de nosso cruzeiro 
pelas ilhas gregas. Almoço a bordo do navio. Às 17h45 chegada em Patmos (Grécia).  Realização de 
um passeio pela ilha com visita ao Mosteiro de São João e gruta do Apocalipse. À noite seguiremos 
navegando até Rhodes. Jantar a bordo.  

 

25/09 (qua) – RHODES  

Café da manhã. Chegada em Rhodes no início da manhã e realização de um passeio até a praia de 
Lindos, onde poderemos visitar a famosa Acrópolis. Este maravilhoso sítio arqueológico revela 
belezas encantadoras, tais como o seu pitoresco vilarejo de casas brancas, aos pés da Acrópolis de 
Lindos, e o Templo de Athena Linda, antecedendo o Parthenon de Athenas. Retorno ao porto de 
Mandraki, onde se localizava uma das Sete Maravilhas do Mundo, o extinto Colosso de Rhodes. A 
partir daí, percorreremos a pé as ruas da antiga cidade medieval, cujas muralhas permanecem 
intactas até os dias atuais. Tempo livre para compra de artesanatos típicos, sobretudo à base do 
bronze e cobre. O Castelo dos Cavaleiros com os seus bastões e Museu, no interior da cidade 
medieval também constitui uma das principais atrações de Rhodes. Retorno ao navio e almoço a 
bordo. Partida em direção à Creta no final da tarde. Jantar. 

 

26/09 (qui) – CRETA / SANTORINI   

Café da manhã. Chegada em Creta no início da manhã. Realização de um passeio por esta que é a 
maior das ilhas gregas.  É também a casa da grande civilização minoica e a casa mitológica de Zeus. 
Depois de um curto passeio de ônibus pela cidade de Heraklion, a turnê chegará nas escavações de 



 

 

Knossos. O guia nos levará em uma jornada de descoberta e conhecimento da cultura sofisticada 
que floresceu milhares de anos atrás. As 11:30 partida para a ilha de Santorini. Almoço a bordo do 
navio. Chegada em SANTORINI por volta das 16:30 e tour pela ilha. No caminho teremos a 
oportunidade única de admirar a vista panorâmica do Mar Egeu e ilhas vizinhas. Uma visão única 
são as várias camadas de lava que podem ser vistas na face da rocha, cada camada é mais uma fase 
da atividade do vulcão. Construída sobre a caldeira, a aldeia de Oia é um excelente exemplo da 
arquitetura das ilhas Cíclades. Explore a vila a pé pelas ruas de pedra de calçada e as suas casas 
brancas com janelas azuis, onde se tem a impressão de que eles são um pôster. O passeio 
prosseguirá à cidade de Fira, situada na borda da Caldera.  Retorno ao navio e partida para 
Athenas. Jantar e pernoite a bordo do navio. 

 

27/09 (sex) – ATENAS (final do cruzeiro) / CABO SUNION  

Café da manhã. Chegada a Atenas no início da manhã. Desembarque do navio e fim do cruzeiro. 
Visitaremos o magnífico sítio arqueológico da Acrópolis, apreciando de perto toda a 
monumentalidade do Parthenon. Em seguida, visitaremos o Parlamento, a Tumba do Soldado 
Desconhecido, os edifícios Clássicos da Universidade, a Academia de Letras e a Biblioteca Nacional, 
a praça Omonia, o primeiro Parlamento, a praça da Constituição (Syntagma), o Palácio Presidencial, 
o ex-Palácio Real, o Estádio Panathinaikos (onde se realizaram as primeiras Olimpíadas da Era 
Moderna, no ano de 1896). O Arco de Adriano, o Templo de Zeus Olímpico, o Odeão de Herodes 
Atticus. Almoço em um restaurante local. Saída na parte da tarde, passando pela avenida costeira 
de Atenas, e atravessando os balneários de Glyfada, Vougliagmeni e Varkiza, e chegando ao Cabo 
Sounion, onde você vai se deslumbrar com as colunas de mármore do Templo de Poseidon.  
Regresso a Atenas e jantar no hotel. 

 

28/09 (sab) – ATENAS / ANTIGA CORINTO /MICENAS / EPIDAURUS   
Café da manhã. Saída para visitar a Argólida, região da Grécia localizada na periferia de 
Peloponeso. Visitaremos Corinto, local onde S Paulo se tornou famoso por suas Epístolas. Almoço. 
Continuaremos até Micenas, onde se encontram o Túmulo de Agamenon e a Porta dos Leões, a 
planície de Náuplia, primeira capital grega, onde conheceremos em Epidauro, o Teatro conhecido 
por sua acústica excepcional. Celebração da MISSA de encerramento de nossa  peregrinação. No 
final da tarde, retorno para Atenas. Jantar no hotel.  
 

29/09 (dom) – ATENAS / AMSTERDAM / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE 
Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto e embarque em voo com destino a São Paulo com 
a KLM. Conexão em Amsterdam. Chegada no final da tarde em São Paulo e conexão para Porto 
Alegre. 
 

* os passeios nas ilhas durante o cruzeiro são fornecidos pela companhia marítima e realizados 
com guias em espanhol. 
 

** o passeio de Balão na Capadócia tem um custo aproximado entre € 170,00 e € 190,00 e deverá 
ser pago localmente. A realização do mesmo fica atrelada às condições climáticas. Em caso de não 
operação do passeio no dia agendado, o valor é reembolsado. 
 

  



 

 

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS          GG  EE  RR  AA  II  SS 

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo) 
 < preços por pessoa – mínimo 25 passageiros > 

Serviço Valor 

 

U$ 5.340,00 (Dólares) 
PACOTE AÉREO + TERRESTRE 

PENSÃO COMPLETA 

 Suplemento por pessoa para hospedagem em cabine externa (com janela) 
durante o cruzeiro – U$ 220,00    
Suplemento para apartamento individual em todo o roteiro – U$  780,00 

                            

 
O preço inclui: 
• Passagem aérea desde Porto Alegre com Air France / KLM 

• Taxas de embarque nos aeroportos 

• Trecho aéreo de Istanbul/Kayseri na Turquia  

• Hotéis de categoria  4 e 5 estrelas 

• Carregadores de malas (1 mala por pessoa) nos hotéis 

• Regime de pensão completa (café, almoço e jantar) em TODO O ROTEIRO, 
exceto o jantar do dia 16/09 devido ao horário de chegada do voo 

• Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 

• Passeios conforme mencionados no programa 

• Cruzeiro de 4 dias/3 noites pelas ilhas gregas em cabines standard IB internas 
com pacote de bebidas durante as refeições, gorjetas obrigatórias e taxas 
portuárias 

• Tours durante o cruzeiro nas ilhas de Patmos, Rodes, Creta e Santorini com guia 
em espanhol 

• Acompanhante da Unitur desde o Brasil durante todo o roteiro 

• Guias locais em português na Turquia e Grécia (exceto nas visitas durante o 
cruzeiro, que serão em espanhol) 

• Ingressos para Museus e atrações visitadas conforme roteiro 

• Gorjetas a guias e motoristas  

• Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-documentos, boné. 

• Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares.  

O preço não inclui: 

• Passaporte  

• Refeições “a la carte” e 
bebidas 

• Passeio de balão na 
Capadócia  

• Outros passeios 
opcionais 

 
 
 

 
 

Condições de pagamento e inscrições: 

•A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 200,00 (Duzentos Dólares) que constitui parte do 
pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 

•A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. Aérea estiver operando no 
período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem.  

•Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode ser 
paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos em Euros 
ou Dólares no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. Os 
interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato com a Unitur o quanto 
antes. 

•IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem da 
nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais do dólar 
e do euro, etc. 

  


