
 

CLÁUDIO CARDOSO VIAGENS E TURISMO LTDA 
Av. Vereador José Diniz, 3300 – conj. 409 / 410 – Campo Belo – CEP 04604-006 – São Paulo – SP  

Tel.: 11-2373-7669 - Cel.: 11-99410-4285 
Site: www.claudiocardosoviagens.com.br                                 E-mail: claudio@claudiocardosoviagens.com.br 

 

 

GRÉCIA, TURQUIA  - SETEMBRO 2021 

 

 1º.dia – 07 setembro – 3ª.feira  -  SÃO PAULO / ATENAS 
 Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, onde os representantes da 
Cláudio Cardoso Viagens e Turismo, auxiliarão os passageiros para embarque com destino a  Atenas.  
 
 2º.dia - 08 setembro -4ª.feira – ATENAS 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre para descanso. 
  
3º.dia – 09 setembro – 5ª.feira -  ATENAS 

Café da manhã. Saída para visita a Atenas incluindo: Acrópole,  Pathernon, Teatro de Dionísio, 

Parlamento (ex-Palácio Real), Templo de Zeus, Academia,  Museu Arqueológico (entrada), e Estádio 

Olímpico. Jantar. 

 4º.dia – 10 setembro – 6ª.feira - EMBARQUE MARÍTIMO POR 3 DIAS – ATENAS / MYKONOS 

Café da manhã. Traslado para o porto de Pireus (Atenas), para embarque em um cruzeiro durante 3 

dias, onde visitaremos inicialmente a ilha de Mykonos. À noite, em hora determinada, saída com 

destino a Kusadasi. Jantar no navio. 

  

5º.dia – 11 setembro – sábado - KUSADASI / PATMOS / CRETA 

Chegada pela manhã em Kusadasi. Tempo para visita à ilha. Saída com destino à ilha de Patmos. 

Tempo livre para passeio pela ilha. Às 21h00 hs, saída com destino à ilha de Creta. Pensão completa no 

navio. 

  

6º.dia – 12 setembro – domingo - CRETA / SANTORINI / ATENAS  

Pela manhã, chegada à ilha de Creta, onde teremos tempo livre para passearmos pela ilha. Às 11h30 
hs, saída com destino à ilha de Santorini. Tempo livre para passeio pela ilha. Às 21h00 hs, embarque no 
navio para viagem até a cidade de Atenas. Pensão completa no navio.  
  
7º.dia – 13 setembro – 2ª.feira – ATENAS / ISTAMBUL 
Desembarque em Pireus e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Istambul. Chegada e 
hotel. 
 
8º.dia – 14 setembro – 3ª.feira - ISTAMBUL - Café da manhã. Dia inteiro de visita a Istambul, 

incluindo: a Mesquita Azul (cuja cúpula principal tem 43 metros de altura e 22 de diâmetro, é 

suportada por apenas 4 pilares,  Hipódromo Romano (centro da vida pública durante séculos), 

Basílica de Santa Sofia (um dos maiores monumentos do Cristianismo, e o Grande Bazar (primeiro 

mercado coberto, construído pelos Bizantinos no séc. XIII). Almoço e Jantar.  
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9º.dia – 15 setembro – 4ª.feira  – ISTAMBUL / KAYSERI / CAPADÓCIA - Café da manhã. Em horário 

oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Kayseri (Capadócia). Chegada, e 

traslado ao hotel. Jantar. 

10º.dia – 16 setembro – 5ª.feira -  CAPADÓCIA - Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita a esta 

fascinante região de paisagens lunares, com suas maravilhosas cidades cristãs subterrâneas, formadas 

durante séculos sobre grossa camada de lavas, esculpidas pelos vulcões da região. Visita ao Vale do 

Goreme (museu ao ar livre) incrível complexo Monástico Bizantino integrado por igrejas escavadas na 

rocha com belíssimas figuras (ruínas das primeiras igrejas cristãs), os pequenos povoados trogloditas 

de Zelve, Uchisar (fortaleza natural), Ortahisar (chaminés de fadas de Urgup) Avanos (povoado de 

ceramistas), e cidade subterrânea , construída com depósitos de cereais, dormitórios e poços de 

ventilação, local utilizado como refúgio pelos cristãos da época. No início da manhã podemos fazer 

um inesquecível passeio opcional de balão pela Capadócia. Almoço e Jantar. 

11º.dia – 17 setembro – 6ª.feira – CAPADOCIA / KAYSERI / ISTAMBUL -  Café da manhã. Saída para 

Kayseri, para embarque com destino a Istambul. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Jantar. 

12º.dia – 18 setembro – sábado – ISTAMBUL – SÃO PAULO – Em horário oportuno, traslado ao 

aeroporto para embarque com destino a São Paulo.  

 
 

VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo ..........................................................US$ 4.418,00  

Suplemento para apto. individual.......................................US$    746,00    

Até 10 vezes no cartão de crédito sem juros 

DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 Passagem aérea em classe econômica 

 Hotéis categoria  4 estrelas 

 03 noites de cruzeiro em cabines internas com pensão completa 

 Refeições conforme programa 

 Ônibus de luxo com ar condicionado 

 Acompanhamento de um representante da agência  

 Gorjetas aos guias e motorista 

 Visitas e entradas conforme programa  

 Taxas de embarque e porto 

 Guias locais falando português ou espanhol, 

 Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

 Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

 Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

 Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

 Taxas hoteleiras 

 Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Bradesco       

Agência 1789 – 2       

Conta corrente 1109-6      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Março de 

2022. 
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