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Grécia e Turquia 
17 Dias / 15 Noites 

Saída: Predeterminadas. Confira no roteiro. 

29 anos de experiência e qualidade! 

Que tal um Tour completo pelo berço de toda a civilização ocidental? Comece por Atenas, uma das cidades mais 

antigas do mundo, com 3.400 anos de história. Um centro artístico, estudantil e filosófico desde a Antiguidade. Uma 
cidade global e de importância histórica inquestionável. Veja de perto a Acrópole de Atenas e viaje nas histórias 
seculares desta cidade. Em seguida, conheça as famosas ilhas gregas de Santorini e Mykonos, cartões-postais do 

mundo, suas deslumbrantes praias, suas pitorescas casas brancas que fazem de Santorini um ícone mundial.  
 

1º Dia – Brasil / Atenas  
Apresentação no aeroporto de sua cidade para embarque com destino a Atenas. 
 

2º Dia – Atenas  
Chegada à histórica capital da Grécia, berço de toda a civilização ocidental. Traslado SEM ASSISTENTE do aeroporto de 
Atenas até o hotel INCLUSO. Noite livre. Hospedagem por 01 noite. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel. 
 

3º Dia – Atenas / Santorini  
Café da manhã BUFÊ. Traslado ao porto de Pireus para embarque em ferry com destino a Santorini. Chegada e city 
tour panorâmico por Santorini, conhecendo as belíssimas e badaladas vilas de Fira e Oia, com término do city tour no 

hotel. Restante do dia livre. Hospedagem por 02 noites. 
 

4º Dia – Santorini 

Café da manhã BUFÊ. Dia livre em Santorini para passearmos por esta magnífica ilha, considerada por muitos como o 

continente perdido da Atlântida. Na entrada da baía de Santorini está o único vulcão adormecido do Leste do 
Mediterrâneo. Poderemos percorrer as ruas estreitas da vila de Fira com suas pitorescas casas brancas, aproveitar as 
praias de águas cristalinas e areia negra ou visitar as escavações pré-históricas de Akrotiri. Noite livre. Hospedagem. 
 

5º Dia – Santorini / Mykonos 
Café da manhã BUFÊ. Traslado ao porto principal para embarque em ferry com destino à bela Mykonos, a mais 
cosmopolita das Ilhas Gregas, com suas deslumbrantes praias, incríveis hotéis, restaurantes badalados e arquitetura 
encantadora. Chegada e início do passeio panorâmico. Neste dia, iremos explorar a vila de Mykonos com suas ruas 
estreitas, boutiques famosas, pequenas igrejas, típicos moinhos de vento e as famosas casas brancas com seus balcões 
repletos de flores. No final do passeio, ida para hotel e acomodação. Restante da tarde livre. Hospedagem por 02 

noites. 
 

6º Dia – Mykonos 

Café da manhã BUFÊ. Dia livre em Mykonos para continuar descobrindo a magia desta Ilha maravilhosa. Sugerimos 
uma visita às praias exclusivas e vilas mais distantes da ilha em passeios personalizados. Durante a noite, aproveite a 

tranquilidade da vida noturna da vila de Mykonos, com seus bares, restaurantes e lojinhas típicas ou curtir as animadas 
festas exclusivas nos “beach clubs” badalados da ilha. Hospedagem. 
 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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7º Dia – Mykonos / Atenas  
Café da manhã BUFÊ. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Atenas (BILHETE AÉREO EM CLASSE 

TURÍSTICA DE MYKONOS A ATENAS INCLUSO). Chegada e início da visita panorâmica à cidade, conhecendo o Palácio 
Real, Templo de Zeus, Estádio Olímpico, Arco de Adriano, Teatro de Dionísio e a deslumbrante Acrópole. Restante da 
tarde livre. Aproveitaremos a tarde para passeios e compras no ótimo comércio local. À noite, sugerimos um jantar 

com show de típica música grega OPCIONAL no animado bairro antigo de Plaka. Hospedagem por 01 noite. 
 

8º Dia – Atenas / Istambul 

Café da manhã BUFÊ. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Istambul (BILHETE AÉREO EM CLASSE 
TURÍSTICA DE ATENAS A ISTAMBUL INCLUSO). Chegada à belíssima e exótica Istambul, considerada uma das cidades 
mais lindas do mundo. Acomodação e hospedagem no hotel por 02 noites.  
NOTA IMPORTANTE: é possível que este tour tenha um Guia acompanhante diferente na Turquia. Nesse caso, o Guia 
Brasileiro passará previamente todas as instruções ao grupo antes da chegada em Atenas. O grupo fará o voo de 
Atenas à Istambul e o traslado do aeroporto de Istambul ao hotel sem assistência, e o novo Guia Brasileiro encontrará 
os passageiros no hotel em Istambul. Recepção e restante do tempo livre para começarmos a apreciar as maravilhas 

desta cidade. JANTAR INCLUSO. 
 

9º Dia – Istambul  

Café da manhã BUFÊ. Saída para visita clássica de Istambul conhecendo a Mesquita Azul (INGRESSO INCLUSO), assim 
chamada pelos 36.000 azulejos que revestem seu interior, e a única no mundo com seis minaretes, e o Hipódromo 
Romano. À tarde, faremos um maravilhoso passeio de barco pelo Bósforo (INGRESSO INCLUSO), estreito que une o 
Mar Negro ao Mar de Mármara e separa a Europa da Ásia. Durante a travessia, pode-se apreciar o imponente Palácio 
Dolmabahçe, que abrigou a corte do Sultão de 1853 até a proclamação da república. Sua fachada em estilo barroco 
recoberta de mármore se destaca na paisagem. Conheceremos a Igreja de Santa Sofia (INGRESSO INCLUSO). 
Visitaremos também o Palácio de Topkapi (INGRESSO INCLUSO), habitado pela Dinastia Otomana por 400 anos, que 

forma um maravilhoso complexo arquitetônico de mansões, pátios, pavilhões, mesquitas e jardins. Hoje, é um dos 
mais ricos museus do mundo, famoso pelo seu tesouro e coleção de porcelanas da China. Exploraremos ainda o Grand 
Bazar, com mais de 4.000 lojas, onde se pode apreciar toda a riqueza e beleza do artesanato e do comércio turco. 
Noite livre. Hospedagem. 
 

10º Dia – Istambul / Ankara 
Café da manhã BUFÊ. Sairemos pela manhã e cruzaremos o Estreito do Bósforo pela Ponte Internacional com destino a 
Ankara, a bela capital da moderna Turquia. Chegada e visita, incluindo o Museu das Civilizações da Anatólia 

(INGRESSO INCLUSO) e o Mausoléu de Kemal Ataturk (INGRESSO INCLUSO), considerado Pai dos Turcos e fundador 
da República Turca em 1923. Acomodação no hotel. JANTAR INCLUSO. Hospedagem por 01 noite. 
 

11º Dia – Ankara / Lago Salgado / Capadócia 
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre em Ankara. À tarde, saída com destino ao fascinante e extraordinário mundo da 

Capadócia. No caminho, passaremos pelo Lago Salgado. Chegada à Capadócia no final da tarde. Acomodação no hotel. 
JANTAR INCLUSO. Hospedagem por 02 noites. 
 

12º Dia – Capadócia 

Café da manhã BUFÊ. Dia inteiramente dedicado à visita desta região maravilhosa e única no mundo: Vale de Göreme 
e seu Museu ao ar livre (INGRESSO INCLUSO), com as ”chaminés de fadas” (formações geológicas naturais) e as 
igrejas rupestres, com pinturas do século X e XI; travessia do Vale de Avcilar e visita do Vale de Zelve, com as 
”chaminés de fadas” mais espetaculares da Capadócia. Visitaremos, o Castelo Uchisar (INGRESSO INCLUSO), Avanos 
(INGRESSO INCLUSO) e as Igrejas de Pedra (INGRESSO INCLUSO). À tarde, visita à cidade subterrânea (INGRESSO 
INCLUSO), Vale Vermelho e Centro de Artesanato. JANTAR INCLUSO. Hospedagem. 

NOTA IMPORTANTE: Aproveite para fazer opcionalmente um espetacular passeio de Balão na Capadócia (NÃO 

INCLUSO). Os voos de balões a ar quente operam de acordo com as condições meteorológicas favoráveis na região. 
 

13º Dia – Capadócia / Konya / Pamukkale 

Após o café da manhã BUFÊ, iniciaremos a viagem para Konya, cidade santa Mulçumana, antiga capital dos Seljúcidas. 
Chegada à Konya e visita a esta importante cidade do século XIII, com destaque para o antigo convento dos Derviches 
Dançantes e o Mausoléu de Mevlana (INGRESSO INCLUSO), famoso místico islâmico. Continuação para Pamukkale, 
passando por Cay e Dinar. Acomodação e hospedagem no hotel por 01 noite. JANTAR INCLUSO. 
 

14º Dia – Pamukkale / Kusadasi 
Café da manhã BUFÊ. Visita a Hierápolis (INGRESSO INCLUSO) e ao Castelo de Algodão (INGRESSO INCLUSO). Tempo 
livre no Castelo, que é o único do mundo com piscinas termais de origem calcária e cascatas petrificadas. Saída para 
Kusadasi, agradável resort na bela costa da Turquia. No caminho, visitaremos a Casa da Virgem Maria (INGRESSO 
INCLUSO) e as famosas ruínas de Éfesos (INGRESSO INCLUSO), que nos tempos bíblicos eram uma região grega. 

Chegada a Kusadasi. Acomodação e hospedagem no hotel por 01 noite. Tempo livre para apreciarmos este histórico e 
também moderno centro turístico. JANTAR INCLUSO. 
 

15° Dia - Kusadasi / Bursa 

Café da manhã BUFÊ. Saída para Bursa, a “Cidade Verde”, primeira capital dos Otomanos. Chegada e tour panorâmico 
conhecendo a famosa Mesquita e o Mausoléu Verde (INGRESSO INCLUSO). Acomodação e hospedagem no hotel por 01 
noite. JANTAR INCLUSO. 
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16° Dia - Bursa / Istambul 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã seguiremos viagem rodoviária pelo continente asiático da Turquia e faremos uma 

bela travessia do Mar de Mármara, em direção ao território turco do continente Europeu com destino a Istambul. A 
tarde será livre para um último passeio por essa impressionante cidade. Sugerimos visita OPCIONAL à histórica 
Cisterna da Basílica ou ao tradicional Bazar Egípcio (também conhecido como “Mercado das Especiarias” de Istambul). 

À noite, JANTAR INCLUSO. Hospedagem por 01 noite. 
 

17º Dia - Istambul / Brasil 

Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de Istambul INCLUSO. Favor notar que a 
cidade de Istambul dispõe de 2 aeroportos para linhas aéreas internacionais: ATATÜRK (código aeronáutico: IST), 
localizado no continente Europeu da cidade e distante cerca de 20 km do centro histórico; e SABIHA (código 
aeronáutico: SAW), localizado no continente Asiático da cidade e distante cerca de 45 km do centro histórico. O tempo 
de duração dos deslocamentos rodoviários dos traslados para os aeroportos são diferentes.  
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, 

neste dia, até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente 
todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída. 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Atenas 1 
NJV Athens Plaza, Wyndham Grand, Athens Ledra, 
Athens Gate, Athenian Callirhoe, Divani Caravel* 

Primeira / *Luxo 
 

Santorini 2 
Splendour Resort, El Greco, Santorini Palace, Crown 
Suites*, Daedalus, Rose Bay, Aphroditi Venus, Costa 

Grand Resort & Spa* 

Primeira / Primeira 
Superior* 

Mykonos 2 
Rhenia*, San Marco*, San AntonioSummerland, Porto 

Mykonos, Grand Beach, Petinos 
Primeira / Primeira 

Superior* 

Atenas 1 
NJV Athens Plaza, Wyndham Grand, Athens Ledra, 
Athens Gate, Athenian Callirhoe, Divani Caravel* 

Primeira / *Luxo 
 

Istambul 2 Marmara Pera, Marmara Taksim Primeira Superior 

Ankara 1 Ankara Midi Primeira Superior 

Capadócia 2 Perissia Tower Primeira 

Pamukkale 1 Colossae Thermal Primeira Superior 

Kusadasi 1 Sealight Resort Hotel Luxo 

Bursa 1 Almira Primeira Superior 

Istambul 1 Marmara Pera, Marmara Taksim Primeira Superior 
 
 

PARTE TERRESTRE  
EUR = Euro / R$ = Real 

Saídas 

Em EUR Em R$ 
Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto  
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto  
Triplo 

Quarto 
Individual 

28 Maio 20 3.999 3.979 5.249 19.196 19.100 25.196 

18Jun, 13Ago e 
10Set’20 

4.150 4.130 5.480 19.920 19.824 26.304 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de EUR 1 = 4,80 da 
data de 12/11/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

 O que inclui: 
- 15 (quinze) noites de hospedagem standard em hotéis categoria primeira, primeira superior e luxo, com café da 
manhã BUFÊ; 
- 08 (oito) jantares na Turquia; 
- Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;  
- Transporte em ferry entre Atenas / Santorini e Santorini / Mykonos;  

- Bilhete aéreo em classe turística de Mykonos a Atenas; 
- Bilhete aéreo em classe turística de Atenas a Istambul; 

- Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol; 
- Passeio de barco pelo Estreito de Bósforo em Istambul; 
- Ingressos para a Santa Sophia, a Mesquita Azul e o Palácio Topkapi em Istambul; 
- Ingressos para o Mausoléu de Ataturk e o Museu das Civilizações de Anatólia em Ankara; 
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- Ingressos para o Museu ao ar livre de Göreme, o Castelo Uchisar, Avanos, a Cidade Subterrânea e as Igrejas de 
Pedra na Capadócia; 

- Ingresso para o Mausoléu de Mevlana em Konya; 
- Ingresso em Hierápolis e Castelo de Algodão em Pamukkale; 
- Ingresso para as Ruínas de Éfesos e Templo de Artemis; 

- Ingresso para a Casa da Virgem Maria; 
- Ingresso para a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde em Bursa; 
- Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa; 
- Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
- Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa; 
- Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 

- Passeios opcionais ou sugeridos; 
- Seguro viagem; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc.; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 

Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 

Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  

Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  

- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 

- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 



  

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

- É necessário mínimo 2 passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular; 
- Acomodação Triplo em hotel: apartamento duplo + cama extra dobrável; 

- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local. São 
viagens com datas predeterminadas que não permitem qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser 
incluídas noites antes ou depois do tour regular. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem 

permitido durante a viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com 
pessoas de diferentes nacionalidades e costumes; 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

(para brasileiros) 

GRÉCIA TURQUIA 

 

Passaporte 

 

 

✓ 
Válido por pelo menos 6 meses da data de 

retorno ao Brasil. 

✓ 
Válido por pelo menos 6 meses 

da data de retorno ao Brasil. 

Visto 

✓ 
A partir de 1º de janeiro de 2021, 

passageiros com passaporte brasileiro que 

viajarem para a Europa deverão preencher 

eletronicamente a permissão especial 

denominada EITAS e efetuar o pagamento 

da taxa. O documento é válido por três 

anos, a menos que a validade do 

passaporte termine antes.  
https://www.etiasvisa.com/es  

 
Brasileiros que viajam à 

Turquia como turista poderão 

entrar apenas com o 

passaporte, sem a necessidade 

de visto, por uma estância de 

no máximo 90 dias 

Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
  

Outros 

É necessário emissão de seguro viagem com 

cobertura mínima de € 30.000 conforme 

“Tratado de Schengen” 

É necessário emissão de 

seguro viagem com cobertura 

mínima de € 30.000 conforme 

“Tratado de Schengen” 

✓ - obrigatório     - não obrigatório 


