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TURQUIA & Grécia em maio DE 2022
Com Frei Rogério & LUIZ

01ª DIA, 23/05/22 – SEGUNDA-FEIRA
BRASIL/ISTAMBUL (TURQUIA) – Encontro no Aeroporto de Florianópolis e em horário determinado
embarque com destino a Istambul. Pernoite no voo em deslocamento.
02ª DIA, 24/05/22 – TERÇA-FEIRA
ISTAMBUL - Após a retirada da bagagem e imigração, transfer para o Hotel, check-in. Tempo livre.
Pernoite no Hotel em Istambul.
03ª DIA, 25/05/22 – QUARTA-FEIRA
ISTAMBUL (CRUZEIRO PELO BÓSFORO) – Após o café da manhã, visita a Aya Sophia, museu que
já foi sede de uma igreja católica e posteriormente de uma mesquita, lugar único que abriga
harmoniosamente vestígios cristãos e islâmicos. Bazar das Especiarias construído no SEC XVII onde
encontraremos uma infinidade de especiarias e frutas secas que compõe um cenário exuberante de
cores e aromas. Parada para almoço em um restaurante local e, logo após faremos um agradável
cruzeiro pelas margens europeia e asiática do Bósforo. No final da tarde traslado ao hotel. Pernoite no
Hotel em Istambul.
04ª DIA, 26/05/22 – QUINTA-FEIRA
ISTAMBUL - Café da manhã e visita Palácio de Topkapi, morada dos sultões durante grande parte do
império Otomano. Passaremos pelo antigo Hipódromo Romano onde eram realizadas as corridas de
biga. Mesquita Azul, a única com seis minaretes, quantidade que somente os lugares mais sagrados
podem ter e seus 21 mil azulejos de Iznik. Parada para o almoço em um restaurante local, logo após
seguiremos ao Grand Bazar, o mais antigo centro de compras do mundo ainda em funcionamento
pleno. Pernoite no Hotel em Istambul.
05ª DIA – 27/05/22 - SEXTA-FEIRA
ISTAMBUL / KAYSERI CAPADÓCIA (TRECHO COM VOO DOMESTICO) - Bem cedo embarcamos
em um voo com destino a Kayseri na Capadócia região onde se estabeleceram as primeiras
comunidades cristãs. Visitaremos a Vila de Ávanos, situada ás margens do rio Kızılırmak, o maior rio
da Turquia. A cidade é conhecida principalmente pela milenar confecção artesanal da tapeçaria e da
cerâmica de barro vermelho, extraído das margens do Kızılırmak. Parada para o almoço e visita a uma
cooperativa de cerâmica, onde será possivel conhecer todo o processo de produção das famosas
Rod. Armando Calil Bulos, 4747 – Loja 2A - Bairro Ingleses – Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
CEP: 88058-000 | Fones: (48) 3371 - 3788 / (48) 3371 – 3798

WWW.PONTODEPARTIDA.TUR.BR

cerâmicas turcas. A tarde visita a Cidade Subterranea de Özkonak, com 40 metros de profundidade e
10 andares, ela tinha estrutura para abrigar aproximadamente 60 mil pessoas durante 3 meses e a Vila
de Uchisar, uma das localidades mais típicas da Capadócia, com suas casas confundindo-se com a
paisagem rochosa tão característica da região. No final da tarde traslado ao hotel para check-in e jantar.
Pernoite no Hotel na Capadócia.
06ª DIA, 28/05/22 – SÁBADO
CAPADÓCIA - Café da manhã, visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico bizantino
composto por igrejas com belíssimos afrescos, quartos, refeitórios entre outras dependências
escavadas na rocha. Parada para o almoço em um restaurante local, logo depois seguiremos para um
passeio pelos vales da região com suas formações únicas no mundo e uma visita a uma cooperativa
de tapetes para conhecermos todas as etapas da confecção dos famosos tapetes turcos. No final da
tarde traslado ao hotel para jantar. Pernoite no Hotel na Capadócia. (Opcional passeio de balão, em
torno de EUR 200,00).
07ª DIA, 29/05/22 – DOMINGO
CAPADÓCIA / TARSO (POR TERRA) / ADANA / ESMIRNA (TRECHO COM DOMESTICO) - Café da
manhã e saída para Tarso bem cedo: cidade natal de Saulo, judeu e cidadão romano que, de
perseguidor dos cristãos tornou-se apóstolo dos gentios ao converter-se após um encontro com Jesus.
Foi missionário, autor de diversas Epístolas e, assim como você, um grande viajante; Almoço e visitas
ao poço, às ruínas da casa e à Igreja de São Paulo, onde celebramos a 1ª Missa da viagem; Em Adana
embarcamos num voo com destino a Esmirna (voo noturno). Chegada em Kuşadası. Pernoite no Hotel
em Kusadasi.
08ª DIA, 30/05/22 – SEGUNDA-FEIRA
KUSADASI / ÉFESO / KUSADASI - Café da manhã e traslado para Eféso onde o grupo explora as
ruínas da segunda maior cidade do Império Romano e da primeira Igreja dedicada a Virgem Maria no
mundo; Depois do almoço visitamos a tumba de São João Evangelista e uma fábrica de roupas em
couro; 2ª Missa da viagem é celebrada no topo do Monte Rouxinol, mais precisamente no Santuário
que abriga a casa onde Maria viveu seus últimos anos na Terra. Retorno e jantar. Pernoite no hotel em
Kusadasi.
09ª DIA, 31/05/22 – TERÇA-FEIRA
KUSADASI / PATMOS / RODES (GRÉCIA) - Após o café embarcamos em um cruzeiro de 3 dias pelo
mar Egeu; A primeira ilha visitada é Patmos, onde São João Evangelista viveu exilado e escreveu o
último livro da Bíblia. Aqui conhecemos o Monastério de São João e a Gruta do Apocalipse Navegação
noturna até Rhodes. Refeições e pernoite a bordo do navio (bebidas não alcoólicas inclusas).
10ª DIA, 01/06/22 – QUARTA-FEIRA
RODES / CRETA - Desembarque em Rhodes com tempo livre para atividades pessoais; Navegação
noturna até Creta. Refeições e pernoite a bordo do navio (bebidas não alcoólicas inclusas).
11ª DIA, 02/06/22 – QUINTA-FEIRA
CRETA / SANTORINI / ATENAS - Desembarque em Creta, onde o grupo conhece as ruínas de Cnossos, e
Santorini; Navegação noturna até Atenas. Refeições e pernoite a bordo do navio (bebidas não alcoólicas
inclusas).
12ª DIA, 03/06/22 – SEXTA-FEIRA
ATENAS / CORINTO / ATENAS - Café da manhã e desembarque no Porto de Pireus, de onde saímos
para visitar o canal e as ruínas de Corinto – comunidade a quem São Paulo endereçou a mais bela
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carta de amor já escrita (1Cor 13). Depois do almoço visitamos a Acrópole (com o Partenon) e o
Areópago, onde Paulo discursou aos atenienses sobre o Deus Desconhecido (Atos 17,15) retorno ao
hotel e jantar. Pernoite no Hotel em Atenas.
13ª DIA, 04/06/22 – SÁBADO
ATENAS / BRASIL - Café da manhã e saída à Igreja de São Dionísio, catedral católica onde haverá a
3ª e última missa do roteiro. A missa terá duração máxima de 1 hora. Depois seguimos para visitar o
Estádio Panatenaico e haverá tempo livre para passear por conta. Em horário determinado, transfer ao
Aeroporto e embarque com destino ao Brasil.
14ª DIA, 05/06/22 – DOMINGO
BRASIL - Chegada prevista para o início da manhã e em seguida voo para Florianópolis.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
1- Parte aérea em classe econômica a partir de Florianópolis com taxas de embarque e uma mala de
23 kg despachada e uma de 8 kg de mão.
2- Hospedagem em hotéis 4* centrais em apto duplo standard.
3- Regime de pensão completa: café, almoço e jantar (não inclui bebidas).
4- Seguro viagem com cobertura de US$ 80.000,00 por passageiro.
5- Seguro cancelamento de USD 2.000,00 (consulte o contrato).
6- Transfers.
7- Entradas a monumentos, museus e sítios arqueológicos mencionados neste roteiro.
8- Cruzeiro com pensão completa e pacote de bebidas com base em cabines interiores categoria IA
padrão e 02 excursões (Rodes e Heraklion) de forma regular e guia em espanhol.
9- Veículos com ar condicionado durante os passeios.
10- Voo interno – Istambul /Capadócia e Adana/Izmir - em classe econômica.
11- Veiculo privativo em Atenas para transferências e a visita de meio dia à cidade de Atenas.
12- Bilhetes para a entrada para antiga Corinto, Acrópoles de Atenas e o Estádio Panatenaico.
13- Gorjetas para Guias – Motoristas – Maleteiros na Turquia e Grécia.
14- Guia profissional em português, eventualmente em espanhol.
15- Coordenador da Ponto de Partida Turismo.
16- Taxas de embarque no cruzeiro e gorjetas.
17- Kit de Viagem.
PASSEIOS INCLUÍDOS:
1- Visita a Aya Sophia.
2- Visita ao Bazar de Especiarias.
3- Visita ao Palacio de Topkapi.
4- Visita ao Grand Bazar.
5- Visita a Vila de Ávanos.
6- Visita a uma cooperativa de cerâmica.
7- Visita a Cidade subterrânea de Ozkonak e a Vila de Uchisar.
8- Visita ao Museu de Goreme.
9- Visita a uma cooperativa de tapetes.
10- Visita a Cidade de Tarso.
11- Visita ao poço, as ruinas da casa e a Igreja de São Paulo com a 1° missa.
12- Visita a Cidade de Éfeso.
13- Visita à tumba de São João Evangelista e uma fábrica de roupa de couro.
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2° Missa celebrada no topo do Monte Rouxinol, no santuário.
Visita a Ilha de Patmos.
Visita ao Monastério de São João e a Gruta do Apocalipse.
Visita as ruinas de Cnossos em Creta e Santorini.
Visita ao canal e as ruínas de Corinto.
Visita a Acrópole e o Areópago.
3° e última Missa na Igreja São Dionísio.

INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: USD 4.990,00 COM TAXAS DE
EMBARQUE.
PARCELAMENTO:
ABRIL/21: ENTRADA DE USD 415,83 + 11 X DE USD 415,83
ENTRADA DE R$ 2.287,08 + 11X DE R$ 2.287,08 + PARCELA FINAL*
MAIO/21: ENTRADA DE USD 453,64 + 10 X DE USD 453,64
ENTRADA DE R$ 2.495,00 + 10X DE R$ 2.495,00 + PARCELA FINAL*
JUNHO/21: ENTRADA DE USD 499,00 + 09 X DE USD 499,00
ENTRADA DE R$ 2.744,50 + 09X DE R$ 2.744,50 + PARCELA FINAL*
JULHO/21: ENTRADA DE USD 554,44 + 08 X DE USD 554,44
ENTRADA DE R$ 3.049,44 + 08X DE R$ 3.049,44 + PARCELA FINAL*
AGOSTO/21: ENTRADA DE USD 623,75 + 07 X DE USD 623,75
ENTRADA DE R$ 3.430,63 + 07X DE R$ 3.430,63 + PARCELA FINAL*
FORMA DE PAGAMENTO:
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.
CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 27/10/2020 Á R$ 5,50.
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do
parcelamento será apurado a variação cambial do período e caso necessário será adicionado
mais uma parcela ao final do contrato para quitação da diferença, se houver.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados no item Inclui.
• Bebidas durante as refeições.
• Comidas não mencionadas como nos aeroportos.
• Extras de caráter pessoal (telefone, lavanderia, etc.).
• Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens.
• Não inclui marcação de assentos nos voos, pois esse serviço e vendido separado pela cia aérea.
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem.
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA É OBRIGATÓRIA. Você pode tomar esta vacina em qualquer
posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da ANVISA pela
Carteira Internacional de Vacinação.
3 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro.
4 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações,
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item
que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força
maior, alheios a vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito
a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado
e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima,
tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a
continuação da viagem, a conclusão do roteiro.
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem,
quando houver.
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações.
5 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de
valores.
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