EXTENSÃO
EXTENSÃO 2: ISTAMBUL
26 A 30 DE MAIO DE 2013
Dia 1: 26/05: Atenas –Istambul

Café da manhã. Em horário previamente
combinado, traslado ao aeroporto para pegar o
vôo para Istambul. Chegada a Istambul, traslado
para o hotel. Jantar e acomodação.
Dia 2: 27/05:

Istambul

Após o café da manhã, saída do hotel para visitar o
Mercado Egípcio. Visitaremos a majestosa e
elegante Mesquita Azul, assim conhecida por sua
decoração interna.
Na sequência, visitaremos o Hipódromo da época
bizantina. Prosseguiremos com a visita ao Palácio
Topkapi, residência dos sultões do império
otomano, e famoso por sua maravilhosa coleção de
joias e porcelanas. A última parada será no Grande Bazar. Retorno ao hotel. Jantar e acomodação.
Dia 3: 28/05:

Istambul

Saída pela manhã para o Palácio de
Dolmabahce, onde viveram os últimos sultões otomanos.
Terminada esta visita, seguiremos para Ortaköy, bairro típico
junto ao Bósforo. É uma região com excelentes restaurantes,
pubs e bares. Em um de seus cafés poderemos saborear o chá
de maçã, um café turco ou o famoso 'narguilé' (cachimbo de
água). À tarde, seguiremos para o Chifre de Ouro e
visitaremos o café de Pierre Loti. Depois passaremos pela
Igreja Patriarcal - sede mundial da religião ortodoxa -, pela
Mesquita Eyup e pelo Bairro Eyup. Após a visita, traslado
para o hotel. Jantar e acomodação.

Café da manhã.

Dia 4: 29/05:

Istambul - Atenas

Café da manhã. Após o café da manhã, saída do hotel para visitar
a Santa Sophia. Na sequência, nos dirigiremos ao porto para uma
bela excursão pelo estreito de Bósforo, onde se poderá apreciar a
fabulosa vista panorâmica repleta de vilarejos, palácios e
fascinantes chalés. Após a visita, traslado para o aeroporto de
Ataturk para a partida do grupo. Chegada a Atenas e traslado
para o hotel. Jantar e acomodação.

Dia 5: 30/05:

Atenas - Aeropuerto

Café da manhã. Em horário combinado, traslado para o aeroporto para a partida do grupo.

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO, DE HOTEL '4 ESTRELAS' COM MEIA PENSÃO:
Para grupos de 15-20 pessoas:

615 Euros por pessoa

Cama extra (de solteiro):

162 Euros por quarto

O PREÇO INCLUI:
• Traslado hotel-aeroporto em Atenas em ônibus privado e com assistência
• Traslados de chegada e saída em Istambul em ônibus privado e com assistência
• 3 pernoites em hotel 4 estrelas em Istambul, com meia pensão
• Todas as visitas com entradas pagas de acordo com o programa com guia
• Traslado ao aeroporto de Istambul e do aeroporto de Atenas ao hotel em ônibus privado e com
assistência
• 1 pernoite em hotel em Atenas, com meia pensão
• Traslado ao aeroporto de Atenas para a partida em ônibus privado e com assistência
O PREÇO NÃO INCLUI:
• Gorjetas
• Bebidas nos jantares
• Passagem aérea para o trecho Atenas – Istambul - Atenas
O custo dessa passagem é estimado entre 130 e 200 Euros. Será aplicada a tarifa vigente no
momento da compra da passagem. As pessoas que se decidirem por esta opção deverão comprar
as passagens de avião com antecedência.

