
 
 

 
 

Produto Turquia Clássica 

Cód DRK03 

Saídas Todos os Domingos 

Dia 1 
Istanbul 
Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada. Traslado para o hotel. Acomodação. 

Dia 2 

Istanbul - Ankara 
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para saída com destino a Ankara.  
Na chegada, uma parada para almoço e em seguida visita  o Museu das Civilizações da Anatólia, um 
dos mais importantes do país, ele ocupa dois edifícios otomanos e guarda em seu acervo, incríveis 
relíquias da história da Anatólia. Logo após visitaremos o Mausoléu de Ataturk,  um monumento 
que ocupa  750.000m² dedicado ao fundador da república turca. 
No final da tarde traslado ao hotel para check in,  jantar e acomodação. 

Dia 3 

Ankara - Capadócia 
Café da manhã. Encontro com o guia e saída com destino a Capadócia.  
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 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,  jantar e acomodação. 
Passeio Opcional - Noite Turca - USD85,00 por pessoa. 
Descritivo: No início da noite, seguiremos para o restaurante caverna para jantar e  espetáculo 
tradicional turco. Danças e rituais típicos serão apresentados por artistas locais. 
No final do show serviço de traslado para seu hotel.  

Dia 4 

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. Logo depois seguiremos para um passeio pelos vales da região com suas 
formações únicas no mundo, no final da tarde parada em uma cooperativa de tapepes para 
conhecermos todas as etapas da confecção dos famosos tapetes turcos. 
No final da tarde traslado ao hotel para check in,  jantar e acomodação. 
Passeio Opcional - Passeio de Balão - USD210,00 
Descritivo: Antes do amanhecer, encontro com transfer no lobby do seu hotel para levá-lo a sede 
para um pequeno lanche e instruções para o vôo. Logo  após você seguirá para os campos de voo. 
Saída para voo de balão sobre os vales da Capadócia com duração de  aproximadamente 50 
minutos. 
Após pouso, comemoração com Chanpagne e entrega do certificado de voo. Transfer de retorno ao 
seu hotel. 



 
 

 
 

Dia 5 

Capadócia – Konya – Pamukkale 
Café da manhã. Encontro com o guia e saída com destino a Konya, visita ao Museu Mevlana onde se 
localiza o mausoléu deJalal ad-Din Muhammad Rumi, um místico sufi também conhecido como 
Mevlâna, ou Rumi. O edifício também foi a antiga loja dervixe da ordem mevlevi, conhecidos como 
dervixes rodopiantes.  
Em seguida faremos uma parada para o almoço antes de seguirmos a Pamukkale. 
Chegada a Pamukkale e traslado ao hotel para check in,  jantar e acomodação. 

Dia 6 

Pamukkale – Kusadasi 
Café da manhã. Visita a Hierápolis, ruínas da antiga cidade que abriga Pamukkale ou castelo de 
algodão, conjunto de piscinas termais de origem calcária, formação única no mundo,  juntos fazem 
parte do Patromônio mundial da UNESCO. 
Parada para almoço antes de seguirmos a Kusadasi para check in,  jantar e acomodação. 

Dia 7 

Kusadasi 
Café da manhã. Visita a Éfeso, ruínas da antiga cidade greco-romana que abriga, entre outras 
maravilhas, a biblioteca de Celso, Fonte de Trajano e o Templo de Adriano, uma das ruínas antigas 
mais bem conservadas da atualidade.  
Parada para almoço. Logo após, visita a Casa da Virgem Maria, suposto lugar para onde Maria foi 
levada após a morte de Jesus Cristo. 
No final da tarde traslado ao hotel para jantar e acomodação. 

Dia 8 

Kusadasi – Canakkale 
Café da manhã. Visita  as ruínas da antiga Tróia, lendária cidade onde occorreu a célebre guerra de 
Tróia.  
Parada para almoço  antes de seguirmos a Çanakkale. 
Chegada em Çanakkale e traslado ao hotel para check in,  jantar e acomodação. 

Dia 9 

Canakkale - Istanbul 
Café da manhã. Saída com destino a Istanbul onde visitaremos o Palácio de Topkapi,  morada dos 
sultões durante grande parte do império Otomano.  
Parada para almoço e logo após faremos um agradável cruzeiro pelas margens européia e asitica do 
Bósforo. 
Em seguida visitaremos o  Bazar de Especiarias, onde poderemos desfrutar das cores e odores das 
especiarias e frutas secas vindas de todo o oriente. 
No final da tarde traslado ao hotel para acomodação. 

Dia 10 

Istanbul 
Café da manhã. Visita a Aya Sophia, museu que ja foi sede de uma igreja católica e posteriormente 
de uma mesquita, lugar único que abriga harmoniosamente vestígios cristãos e islâmicos. 
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 azuleijos de Iznik.  
Parada para o almoço.  
Logo após seguiremos ao Grand Bazar, o mais antigo centro de compras do mundo ainda em 
funcionamento pleno, onde termina o nosso passeio.  
 



 
 

 
 

Dia 11 
Istanbul 
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo internacional. 

 

Hotéis Previstos Hotéis 4 Hotéis 5 

Istanbul Black Bird Wyndham Old City 
Ankara Bera Hotel Içkale Hotel 

Capadócia By Capadocia Ramada 
Pamukkale Tripolis Pam Thermal 

Kusadasi Marina Le Bleu 
Çanakkale Irial Hotel  Kolin 
 

 

 

 

 

     

Preços em US$ por pessoa; Forma de pagamento Entrada 25% e saldo em 4 ou 9 X 

Forma de Pagamento   Triplo Duplo Individual 

A VISTA  01/04-31/10/2019 5* 1147, 1192, 1.792, 

1+  4  01/04-31/10/2019 5* 1197, 1242, 1.842, 

1 + 9  01/04-31/10/2019 5* 1329, 1.379, 2.045, 

      

A VISTA  01/11-31/03/2019 4* 915, 881, 1.269, 

1+  4  01/11-31/03/2019 4* 931, 965 1.319, 

1 + 9  01/11-31/03/2019 4* 1.033, 1.071 1.464, 

      

Forma de Pagamento   Triplo Duplo Individual 

A VISTA  01/04-31/10/2019 5* 930, 961, 1.576, 

1+  4  01/04-31/10/2019 5* 980, 1.011 1.626, 

1 + 9  01/04-31/10/2019 5* 1.088, 1.122, 1.805, 

      

A VISTA  01/11-31/03/2019 4* 761, 775, 1.060, 

1+  4  01/11-31/03/2019 4* 811, 825 1.110, 

1 + 9  01/11-31/03/2019 4* 900, 916, 1.232, 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Incluso     
      

• Todos os serviços de traslados; 
• 10 noites de acomodação em hotel de categoria escolhida sendo 3 em Istanbul, 1 em Ankara, 2 na 
Capadócia, 1 em Pamukkale, 2 em Kusadasi e 1 em Canakkale; 
• Refeições: 10 Cafés da manhã, 09 Almoços e 07 jantares; 
• Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol;  
• Veículo Privativo com motorista, ar condicionado e wifi; 
• Imposto IVA; 
• Todos os ingresso para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro; 
• Água mineral no veículo durante o tour.  

 SEGURO GTA PLANO EUROMAX 

 


