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GRÉCIA (com 2 ilhas) E TURQUIA (com capadócia) 
 

SAÍDA: 04/10/2022 (3ª feira) // CHEGADA: 19/10/2022 (4ª feira) – 16 DIAS 
      

 
 

ROTEIRO: 
 

1º Dia - 04/10 (3ª Feira)     – Saída do Rio para embarcarmos para Atenas (Grécia)   
2º Dia - 05/10 (4ª Feira) - ATENAS   (1 noite) 

                Recepção e chegada em Atenas. Transfers para o hotel  
3º Dia - 06/10 (5ª Feira)        – ATENAS / ILHA DE PAROS   (2 noites)                               (café da manhã) 

                Após o café da manhã, saída para o porto de Pireus, para embarque no Ferry Boat (CLASSE  

             EXECUTIVA), para a Ilha de Paros. Chegada e transfers para o hotel                          
4º Dia - 07/10 (6ª Feira ) –  ILHA DE PAROS                                                                                  (café da manhã)                       

              Dia Livre para desfrutar as belezas dessa ilha (uma das ilhas Cíclades), com casas caiadas 

             de branco e portas e janelas em madeira colorida e ruas estreitas. Há muitas lojas de  arti- 

             gos made in Grécia.  Aproveite também para ir à praia e visitar algumas das suas igrejas tí- 

             picas na cor branca            
5º Dia - 08/10 (Sãbado)        – ILHA DE PAROS / ILHA DE NAXOS  (2 noites)                    (café da manhã) 

                Saída para o porto para irmos no  Ferry Boat para irmos à Ilha de Naxos. Chegada e trans- 

              fers para o hotel. Não deixe de conhecer a grande porta (Portara), um dos restos do antigo 
              templo de Apolo                                                    
6º Dia - 09/10 (Domingo) – ILHA DE NAXOS                                                                               (café da manhã) 

             Dia Livre para aproveitar a Ilha de Naxos, que também é uma das ilhas Cíclades. Você en- 

              contrará muita história, ruínas de todas as épocas, uma extraordinária variedade de paisa- 

              gens, moradores amigáveis e comida maravilhosa na parte mais bonita do Egeu                                                                                         
7º Dia -10/10 (2ª Feira)      – ILHA DE NAXOS / ATENAS  (2 noites)                               (café da manhã) 

                Café da manhã. Transfers para o aeroporto de Naxos para pegarmos o vôo para Atenas. 

              Chegada e transfers para o hotel       
8º Dia -11/10 ( 3ª Feira)          – ATENAS                                                                                     (café da manhã) 

                Saída para visita a cidade de Atenas, com visita panorâmica do centro Neoclássico Ateniene: 
              Parlamento, Universidade, Biblioteca e Academia Nacional, Palácio Ilion, Templo de Zeus, Arco 

              de Adriano, Estádio Panatenaico, e muitos outros monumentos. Finalizada a panorâmica, visita 
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              a linda Acrópolis. Tarde livre para andar pelo centro da cidade para conhecer o comércio                                                                                                              
9º Dia -12/10 ( 4ª Feira)      – ATENAS / CAPADÓCIA  (3 noites)                           (café da manhã e jantar) 

               Manhã livre. Em horário determinado, traslado para o aeroporto para pegarmos o vôo para 

                a Capadócia (Turquia). Chegada e transfers para o hotel                            
10º Dia -13/10 (5ª Feira)          – CAPADÓCIA                                                     (café da manhã, almoço e jantar) 

                  Saída para visitar o Museu ao Ar Livre de Goreme, com suas casas e igrejas esculpidas na  

                rocha e antigos afrescos. Visita a aldeia troglodita de Uchisar e passagem pelo Vale das 

                Pombas. Visita ao Pasabag (Vale dos Monges), conhecido por “Chaminés das Fadas”.  Logo 

                após, a aldeia dos oleiros; Avanos.  Visita a cidade subterrânea de Serhatlı  (ou Özkonak) e 
                seus vários níveis de profundidade. Finalmente, visite uma oficina de tapetes para ver como 

                os tapetes turcos são tecidos e uma oficina de ônix e joalheria. Regresso ao hotel 
                             SUGESTÃO: Passeio de Balão (se o tempo estiver bom para essa atividade)                                                                           

11º Dia -14/10  (6ª Feira)          – CAPADÓCIA – ANKARA                                   (café da manhã, almoço e jantar) 

                  Após o café da manhã, saída para visita à capital da Turquia (Ankara), com destaque para 

                o Mausoléu de Ataturk e o Museu das Civivilizações da Anatólia, que conta com uma expressi- 

                va coleção de achados arqueológicos da Ásia Menor, principalmente Hitita. Continuação  da  
                viagem passando  pelo Lago Salgado, etc.                                                      
12º Dia -15/10 (Sábado)          – ANKARA/ ISTAMBUL (3 noites)                           (café da manhã e almoço) 

                Após o café da manhã, saída para Istambul, onde passaremos por uma área muito fértil  e 

                rica em história, a antiga Bitinia e sua capital Nicomedia. Chegada em Istambul e acomoda- 

                ção no hotel                 
13º Dia -16/10 (Domingo)          – ISTAMBUL                                                                (café da manhã e almoço) 

                     Café da manhã. Dia para fazermos uma visita a essa mística cidade. O bairro de Sultanahmet, 

                a famosa igreja de Santa Sofia, a Mesquita Azul, o Hipódromo. Iremos visitar a Tumba dos Sul- 
                tões, etc. Conheceremos também o Mercado das Especiarias e Grand Bazar 
14º Dia -17/10 (2ª Feira)        – ISTAMBUL                                                                                   (café da manhã) 

                  Após o café da manhã, saída para fazermos um passeio de barco no estreito de Bósforo. Res- 

               tante do dia livre para irmos às últimas compras no Grand Bazar e aproveitarmos o excelen- 

               te comércio existente nas redondezas do hotel e fazermos as últimas compras, etc, 
15º Dia - 18/10 (3ª Feira)      – ISTAMBUL – RIO DE JANEIRO                                                 (café da manhã) 

                Após o café da manhã, teremos a manhã livre, com check-out às 12:00hs e aguardaremos os 

                traslados para o aeroporto e pegarmos o nosso vôo de retorno para o Brasil                                                                                          
16º Dia - 19/10 (4ª Feira) – RIO DE JANEIRO 

                Chegada no aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão) 
 

Fim dos nossos Serviços! 
 
 

 

 

                                                    EIFFEL TOURS 

                                                   21-98157-1046 
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