
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL  

PE. EDUARDO ANDRADE DE MORAES 
Diocese de Assis - SP 

 
 

ISTAMBUL – CAPADÓCIA – KONYA – PAMUKKALE - LAODICEIA - HIERÁPOLIS – EFESO – KUSADASI 
PATMOS – RODES – SANTORINI - HERAKLION (CRETA) – ATENAS  - CORINTO 

 

***** SAÍDA 13/SETEMBRO/2020 – DURAÇÃO 15 DIAS ***** 
 

 

ROTEIRO 
 

01º DIA – 13/09 (DOM) –SÃO PAULO / ISTAMBUL 
Apresentação ao Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, São Paulo. Encontro com representante 
SET TOURS e embarque em voo com destino à 
Istambul. Chegada e recepção no aeroporto. Traslado 
ao hotel e acomodação. 
  
02º DIA – 14/09 (SEG) – ISTAMBUL 
Café da manhã e saída para visita de meio dia à cidade, 
incluindo: Basílica de Santa Sofia, Hipódromo Romano, 
Mesquita Azul, Mesquita de Soliman o Magnifico e o 
Gran Bazar com uma inacreditável quantidade de lojas 
com os famosos tapetes persas. Retorno ao hotel. 
Tempo livre para compras e passeio pelo bazar. Jantar 
e hospedagem.  
 
03º DIA – 15/09 (TER) – ISTAMBUL  
Após café da manhã, visita a um dos principais palácios 
de Istambul: o Topkapi. Visita ao palácio e à coleção de 
joias da coroa. Retorno ao hotel. Tarde livre para 
passeios a gosto pessoal. Sugerimos ao grupo um 
passeio em barco pelo Bósforo (canal que divide Ásia e 
Europa, colocando Istambul em dois continentes). 
Jantar. Hospedagem.  
 
04º DIA – 16/09 (QUA) – ISTAMBUL / ANKARA 
Café da manhã. Em horário estabelecido localmente, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo com 
destino a Ankara, capital da Turquia e importante 
centro comercial e cultural. Chegada, recepção no 
aeroporto e traslado ao centro da cidade. Visita ao 
museu das Antigas Civilizações da Anatólia e ao 
Mausoléu de Ataturk, a figura mais importante da 
Turquia do século XX. Acomodação no hotel. Jantar.  
 
05º DIA – 17/09 (QUI) – ANKARA / CAPADÓCIA  
Após café da manhã, saída para capadócia, uma região 
única no mundo com um relevo fascinante procedente 
de vulcões e ação da erosão. No caminho, parada para 
apreciar belas paisagens. Chegada, acomodação e 
jantar no hotel. 
  

06º DIA –18/09 (SEX) – CAPADÓCIA 
Café da manhã. Saída para visitar a região nos 
principais pontos de interesse turístico: Vale do 
Goreme, incrível complexo monástico bizantino 
integrado por igrejas escavadas nas rochas, os povos 
trogloditas de “Pasabag en Zelve”, a Fortaleza natural 
de Urchisar, Ortahisar, as chaminés de Hadas de 
Urgup, cones coroados por pedras planas, cidade 
subterrânea de Ozkonak, a última parada construída 
como depósito de cereais, dormitórios e poços de 
ventilação, o lugar foi utilizado como refúgio dos 
cristãos da época. Retorno ao hotel. Jantar. 
Hospedagem.  
 
07º DIA – 19/09 (SAB) – CAPADÓCIA / KONYA / 
PAMUKKALE 
Café da manhã e saída para Konya para visitar o 
Monastério dos Derviches dançantes fundado por 
Mevlana. Continuação para Pamukkale, patrimônio 
mundial da UNESCO. Jantar. Hospedagem.  
 
08º DIA – 20/09 (DOM) – PAMUKKALE / KUSADASI 
Café da manhã e visita à antiga Hierápolis e o Castelo 
de Algodão, maravilha natural de gigantescas cascatas 
brancas, estalactites e piscinas naturais, formadas ao 
longo dos séculos pelo deslocamento das águas 
carregadas de sal e calcários procedentes de fontes 
termais. Continuação para Kusadasi. Chegada. Jantar. 
Hospedagem. 
  
09º DIA – 21/09 (SEG) – KUSADASI / ÉFESO / 
KUSADASI 
Após café da manhã, saída para Éfeso a cidade antiga 
mais bem conservada da Ásia Menor. Situa-se na 
Turquia atual. Foi fundada por colonos provenientes 
principalmente de Atenas. Com o surgimento do 
cristianismo, Éfeso foi uma das primeiras cidades 
alcançadas pela nova religião. Visita ao Templo de 
Adriano, aos banhos romanos, à Biblioteca, o Odeon, o 
Teatro de Éfeso, à Casa da Virgem Maria e à coluna do 
famoso Artemision, uma das sete maravilhas do 
mundo antigo. Retorno à Kusadasi. Jantar. 
Hospedagem.  
 
10º DIA – 22/09 (TER) – KUSADASI / PATMOS Café da 
manhã. Em horário previamente estabelecido, 
traslado ao porto para embarque em cruzeiro pelas 
ilhas gregas. Partida do navio às 12hs00 com destino a 
Patmos, uma das mais sagradas ilhas do mundo cristão 
e também uma das mais tradicionais do Dodecaneso. 
Repleta de colinas rochosas e com pouca vegetação, é 
uma das menores ilhas habitadas e tem uma curiosa 
forma de oito, de um lado Hora e do outro Skala, seu 
único porto. Conhecida por ser refúgio do Apóstolo 
João, que viveu exilado durante certo período e onde 
a tradição local aponta a gruta onde teria recebido a 
revelação para escrever os textos do Apocalipse. 

Chegada à ilha às 16hs00 e partida às 21hs00 rumo a 
Rhodes. Pensão completa a bordo.  
 
11º DIA – 23/09 (QUA) – RHODES / CRETA Pensão 
completa a bordo.  
Chegada em Rodhes às 07hs00, importante centro 
turístico internacional. Ilha cosmopolita, fruto 
segundo a mitologia do amor de Hélios (Sol) e a ninfa 
Rhodes (a rosa). Famoso porto da antiguidade, 
conhecida sobre tudo pelo Colosso de Rhodes, estátua 
considerada uma das sete maravilhas do mundo 
antigo. Tempo livre para conhecer a ilha. Partida às 
18hs00com destino a Creta. 
  
12º DIA – 24/09 (QUI) – CRETA / SANTORINI Pensão 
completa a bordo.  
Chegada à ilha de Creta às 07hs00. Desembarque e 
tempo livre para realizar passeios opcionais como uma 
visita ao Palácio de Knossos naquela que foi a capital 
da pré-histórica civilização Minóica e que como crê foi 
a base do labirinto original onde se encontrava o 
mítico Minotauro. Partida do navio às 11hs30 com 
destino a Santorini onde o navio aportará às 16hs30. 
Desembarque e tempo livre para realizar passeios 
opcionais à Fira e outros pontos turísticos da ilha. 
Partida do navio às 20hs00 com destino a Atenas.  
 
13º DIA – 25/09 (SEX) – ATENAS 
Chegada no porto de Pireus por volta das 07:00hs. 
Após café da manhã a bordo e desembarque. Na 
continuação, saída para visitar o Canal de Corinto, 
construído entre 1881 e 1893. Na continuação, visita 
às ruínas de Corinto antigo, onde São Paulo viveu e 
estabeleceu sua igreja, estendendo o evangelho a 
outros lugares da região. Visita ao local do Sermão de 
São Paulo e retorno a Atenas. Traslado ao hotel para 
acomodação. Restante do dia livre para compras ou 
atividades pessoais. Sugerimos fazer compras na rua 
que fica em frente à Praça Syntagma e no Bairro de 
Plaka. Jantar e hospedagem no hotel.  
 
14º DIA – 26/09 (SAB) – ATENAS 
Após café da manhã saída para visita panorâmica da 
cidade, incluindo: Parthenon com Acrópoles, 
Areópago, Templo de Zeus, Praça Sintagma, 
Parlamento, Universidade e Estádio Olímpico. Término 
do passeio no hotel.  Restante do dia livre para 
atividades pessoais. Jantar e hospedagem no hotel. 
 
15º DIA – 27/09 (DOM) – ATENAS / ISTAMBUL / SÃO 
PAULO 
Alojamento previsto até às 11h00min. Em horário 
estipulado localmente, traslado ao aeroporto para 
embarque em voo com destino a São Paulo, fazendo 
conexão em Istambul. Chegada e FIM DE NOSSOS 
SERVIÇO.

SET TOURS VIAGENS E TURISMO – SÃO PÁULO – SP – CEL. 11 983123057 – WHATSAPP 11 988130258



CONDIÇÕES GERAIS 
 

PREÇO INCLUI: Passagem aérea em classe econômica, com saída de São Paulo / Taxas de embarque e portuárias / Traslados dos aeroportos e portos aos hotéis e 
vice-versa; / Hotéis de categoria 4* (estrelas); / Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - menu turístico); / Cruzeiro com pensão completa em cabines internas 
categoria IA - IB; / Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa); / Transporte em ônibus de turismo durante toda programação; / Visitas mencionadas no programa; / 
Entradas nos pontos turísticos conforme itinerário; / Guia licenciado em português; / Guia local em português em Atenas para visita a Antiga Corinto / Kit Set Tours: 
bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta documentos, porta moeda; / Acompanhante Set Tours desde o embarque de São Paulo; / Seguro Viagem. 
 
PREÇO NÃO INCLUI: Extras nos hotéis: refeições à la carte, bebidas, lavanderia, telefonemas, etc.; / Gorjetas nos hotéis, restaurantes e aeroportos; / Documentação 
(passaportes e vistos); / Serviços extras causados por mudança de horário ou atraso de voos previstos; / Visitas e passeios opcionais; / Extras de caráter pessoal.
 

PREÇO DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) - VALORES EM EUROS 

EM QUARTO DUPLO  4.200,00 

Suplemento para ficar sozinho (a) em um quarto 720,00 

Taxa de embarque Já incluída no preço 

Cartão de Assistência Médica (plano básico) Já incluído no preço 

Gorjeta a Guias e motoristas Já incluído no preço  

Número mínimo de passageiros para os preços acima  25 

Valores válidos para passageiros saindo de São Paulo – Aeroporto de Guarulhos (outras cidades, favor consultar)  

 
1 – PREÇOS - Os preços foram calculados em EUROS e podem variar em função 
da data da cotação e /ou algum evento especial, bem como, quando for o caso 
em razão da variação ou aumentos autorizados pelas entidades competentes 
(exemplo: tarifas aéreas).  
Os mesmos foram calculados para grupo mínimo de 25 passageiros, indo e 
voltando nas datas deste folheto. Caso não se atinja o número necessário, o 
passageiro será informado da diferença de preço a ser complementada, dando 
ao mesmo a opção de desistência sem ônus. 
2 – AÉREO - Por tratar-se de tarifas promocionais para grupo, o passageiro ficará 
sujeito aos voos e datas do grupo conforme folheto. No entanto, a Agência se 
prontifica a consultar a Cia Aérea caso o mesmo desejar alterar a data de 
retorno. 
3 - EMISSÃO DE BILHETES - Os bilhetes aéreos serão emitidos tão logo o grupo se 
forme e a inscrição do participante no pacote autoriza a Agência a emitir o 
bilhete a qualquer momento sem prévia autorização. 
4 - DOCUMENTO NECESSÁRIO - Para brasileiros é necessário passaporte com 
validade mínima de 06 meses (contando a partir do termino da viagem deste 
folheto).  Para estrangeiros além do passaporte válido por 06 meses é necessário 
RNE válido e original. 
A Agência poderá auxiliá-lo (a) na aquisição do passaporte, porém, não se 
responsabiliza por problemas com documentação. 
5 – VISTOS - Neste roteiro, para portadores de passaporte brasileiro, não serão 
necessário vistos consulares. Outras nacionalidades, favor consultar. 
6 – VACINA - Não é necessária vacina.  
7 – ALTERAÇÕES -Os horários de voos, tarifa aérea utilizada e os dias de visitas, 
estão sujeitos à alteração sem prévio aviso em função de eventuais 
acontecimentos alheios a nossa vontade.  
8 – RESERVAS - As reservas são limitadas e serão preenchidas por ordem de 
chegada. Tao logo o grupo se forma, não serão mais aceitas inscrições. 
9 - INSCRIÇÃO E PAGAMENTOS - A inscrição será efetuada somente com o 
preenchimento da ficha de inscrição onde consta o contrato (fornecida pela 
agência) e pagamento da taxa de inscrição de € 200,00 (dedutível do valor total). 
O restante do pagamento deverá ser efetuado até 30 dias antes do embarque, 
ao CÂMBIO TURISMO do dia. Favor consultar o câmbio no dia do pagamento 
pelo site www.settours.com.br ou pelo telefone 11 31295105. Em hipótese 
alguma será aceito outra moeda que não o real para pagamento desta viagem. 
10 – CANCELAMENTO - Entende-se por cancelamento a desistência, voluntaria 
ou não, da viagem e/ou do serviço contratado, bem como alteração de datas.  
Solicitações de cancelamento de serviços contratados deverão ser feitas por 
escrito e as penalidades serão aplicadas segundo a antecedência com que forem 
comunicadas à Set Viagens e Turismo. A Set Viagens efetuará o reembolso 
calculado sobre o total efetivamente recebido, excetuando-se despesas 
administrativas e valores já pagos aos fornecedores. 
Na ocorrência de alguma das hipóteses mencionadas, serão deduzidas as 
seguintes despesas administrativas do valor total do pacote turístico, cujo prazo 
será contado da data do início da viagem, na seguinte proporção: 
- Com 30 (trinta) dias ou mais: 10% (dez por cento); 
- Com 29 (vinte e nove) dias até 21 (vinte e um) dias: 15% (quinze por cento); 
- Com menos de 20 (vinte) dias da data do início da viagem será aplicada a 
despesa administrativa de 20% (vinte por cento), bem como despesas ou 
penalidades cobradas por fornecedores de transporte aéreo, marítimo e 
rodoviário, receptivos, hotéis e outros serviços, devidamente comprovadas 
perante a Embratur e autorizadas pela mesma, pois a Contratada é somente 
intermediária na contratação de serviços turísticos, dependendo de terceiros 
para sua efetiva execução. 
Ocorrendo desistência do turista, em qualquer fase ou etapa da viagem após 
seu início ou da não utilização de qualquer serviço confirmado, não haverá 

devolução de valores 
11 - DIVISÃO DE QUARTOS - O passageiro que se inscrever sozinho, ficará em 
quarto duplo caso exista alguém na mesma situação. Se não houver outro 
passageiro para compartilhar o apartamento, o mesmo será acomodado em 
quarto individual, devendo, portanto, pagar a diferença por este serviço 
(conforme preço indicado acima).  
12 – CONCORDÂNCIA - Ao efetuar a inscrição, o passageiro declara concordar 
com todos os termos e condições gerais deste folheto que atendem aos 
princípios do código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do previsto em 
Deliberação Normativo EMBRATUR 161/85, que regula as relações entre as 
agências de viagens e os usuários de seus serviços.  
13 - FOLHETOS SET VIAGENS N. 032/2019 - Este folheto foi reelaborado em 
MAIO/2018 substituindo e anulando qualquer outro folheto deste grupo feito 
anteriormente. 
14 - FORMAS DE PAGAMENTO  
- De uma só vez ou mensalmente durante os meses que antecedem o embarque 
sem juros com prazo para finalização até 30 dias antes do embarque (boleto ou 
depósito) 
- Pagamento com cartão de credito terá acréscimo de US$ 200,00 ao preço 
publicado podendo ser dividido em até 05 vezes mediante aprovação do mesmo. 
Cartões aceitos: Mastercard e Visa.   
A inscrição só será garantida mediante pagamento de pelo menos a taxa de 
inscrição de € 200,00 (dedutível do valor total da viagem) 
- Condições de pagamento poderão sofrer alteração sem prévio aviso em razão 
de mudanças econômicas em nosso país. 
15 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO  
Banco ITAÚ 341 – Agência 0252 
Conta Corrente 82494-1  
Titular: Set Tours Viagens e Turismo Ltda.  
CNPJ 10.521.214/0001-67  
Obs. É fundamental que avise a agência quando depositar qualquer valor em 
nossa conta.  
 

INFORMAÇÕES 

PADRE EDUARDO 
Paroquia Nossa Senhora de Fatima – Assis – SP 

 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – INFORMAÇÕES – RESERVAS 

WHATSAPP - 11 988130258 
MARIA MONTALVAN (KOIO) - 11 983123057 

JOAO ÁLVARO - 11 983123057 
joaoalvaro@settours.com.br 

koio@settours.com.br 
 
 

SET TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA 
CNPJ 10.521.214/0001-67 

São Paulo – SP 
 

www.settours.com.br 

http://www.settours.com.br/
mailto:joaoalvaro@settours.com.br
mailto:koio@settours.com.br
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