
14  DIAS & 13 NOITES | HOTÉIS  4* & 5* | GUIAS EM PORTUGUÊS 
+  VOOS INTERNACIONAIS PARTINDO  DESDE GUARULHOS 
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O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais  
GuarulhosaIstambul 
a DubaiaGuarulhos 
(Politica de bagagem = 
2x 23 kg.)
 » Hotéis 4* & 5* 
 » Guia em português
 » Alimentação, entradas 
e visitas de acordo com 
o itinerario
 » Todos os traslados 
previstos em veículos 
com ar-condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Taxas e impostos:  
590 US$
 » Gorjetas pagas no 
destino para guia, 
chófer, etc  
Turquia - 55 US$ 
Dubai - 35 US$
 » Excursões opcionais ou 
nenhum serviço não 
especificado. 
 » Imposto Tourism 
dírham pago nol 
destino  - AED $20  
por hab/noite  
em Dubai

 » Visto de entrada 
em Dubai: US$ 120 
USD (não exigido 
para passaportes 
brasileiros).

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
 » ISTAMBUL 
- GOLDEN TULIP 
BAYRAMPASA 5*  
- CROWNE PLAZA 
HARBIYE 5* 
- GRAND MAKEL 5* 
- RICHMOND INT.  
 » KUSADASI  
-RICHMOND EPHESUS 5* 
- MARINA 4* 
 » IZMIR  
-RAMADA PLAZA 5*
 » PAMUKKALE  
- COLOSSAE 5* 
- HIERAPARK 4*
 » CAPADOCIA  
-STONE CONCEPT 
BOUTIQUE*  
-AVRASYA 5* 
-CRYSTAL KAYMAKLI 5* 
-BY CAPPADOCIA 5*
 » DUBAI 
-JOOD PALACE 5* 
-CARLTON PALACE 5*

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada 
de bagagens, encontro com nosso representante/
guia. Traslado para o hotel e acomodação. 
DIA 02 [BB] ISTAMBUL**
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar 
a excursão opcional full day guiada com almoço 
“TOUR PELO BÓSFORO”: Saída para admirar a 
bela vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e vi-
sitar a Catedral de São Jorge, sede do Patriarcado 
Ecumênico Ortodoxo Grego.Visita à Mesquita  de 
Suleyman o Magnífico, ao Bazar das Especiarias, 
e uma viagem fascinante pelas águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL**
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a 
excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia,  
Hipódromo Romano, Mesquita Azul Gran Bazar. 
DIA 04 [HB] ISTAMBUL b ANKARA b CAPADÓCIA 
Café da manhã no hotel e saída cedo de ônibus 
para Ankara e visitar a capital turca e ao mausoléu 
do fundador da República.  Jantar no hotel.
DIA 05 [HB] CAPADÓCIA
Café da manhã. Partida para visitar esta região de 
paisagem formada por larva vulcanica. Visita aos 
inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, esca-
vado nas rochas e decorados com frescos. Visita 
aos impressionantes vales da região e desfrute das 
vistas deslumbrantes das “chaminés de fadas”.  Vi-
sita a uma cidade subterrânea de antigas comuni-
dades locais para proteger-se de ataques. Visita a 
um centro de jóias e pedra típica da Capadócia e a 
uma fábrica de tapetes. Jantar no hotel. Programas 
opcionais na Capadócia: “NOITE TURCA” Apresen-
tação de danças folclóricas em uma caverna típico 
com bebidas ilimitadas locais e “PASSEIO DE BA-
LÃO” ao amanhecer para admirar uma das mais 
belas paisagens a terra.
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para vi-
sitar a antiga Hierapolis e o Castelo de Algodão, 
verdadeira maravilha natural, uma cascata gigante, 
estalactites e piscinas naturais formadas ao longo 
dos séculos.  Jantar no hotel.
DIA 07 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUSADASI*** 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade gre-
co-romana melhor preservada na Ásia Menor dos 
séculos I e II que mantém tesouros como o teatro 
romano que, a Biblioteca de Celso e rua de Mar-
more. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a su-
posta última casa da mãe de Jesus, e hoje é um 
local de peregrinação. Continuação com a visita de 
uma loja de couro e um outlet de marcas interna-
cionais. Jantar no hotel. 
DIA 08 [HB]  KUSADASI***
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar 

a excursão opcional guiada  “ILHA GREGA DE 
CHIOS”: Transfer do hotel para o porto de Çesme. 
Após o processo de imigração, partimos para ilha 
para conhecer: a produção de Mastic, a vila de 
Mesta e suas ruas labirínticas da época bizantina, 
Pyrgi e suas casas decoradas em preto e branco,  
a praia vulcânica preta Mavra Volia em Empoios.  
Transfer para o porto e partida para Cesme, na Tur-
quia. Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel.  

DIA 09 [BB]  KUSADASI b BURSA b ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita des-
sa importante cidade que foi a primeira capital 
do Império Otomano. Visita a uma das das mais 
belas mesquitas da Turquia e passear pelo Mer-
cado da Seda.
DIA 10 [BB]  ISTAMBUL a DUBAI
Café da manhã. Traslado para tomar voo com 
destino a Dubai. Chegada, assistência e traslado 
ao hotel. 
DIA 11 [BB] DUBAI 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para 
a excursão “SAFARI NO DESERTO” com saída em 
carros 4x4 pelo deserto e assistir ao pôr do sol. 
Chegada ao acampamento, onde há uma noite 
árabe tradicional com buffet oriental, camelos 
para uma curta caminhada, tatuagens de hena e 
dança do ventre. 
DIA 12 [BB] DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a 
excursão opcional “ABU DHABI”: passando por Jebel 
Ali, a majestosa Mesquita de Sheikh Zayed,  “Praça da 
União, vila património e Centro Comercial Marina em 
Abu Dhabi. Traslado de volta para Dubai. 
DIA 13 [BB] DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar 
a excursão opcional “DUBAI CLÁSSICO”: Dubai Cre-
ek, área do património Bastakiya, fortaleza de Al 
Fahidi, Museu de Dubai, travessia de barco tradi-
cional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk 
e Dubai Mall com tempo livre para compras. 
DIA 14 [BO] DUBAI  a  GUARULHOS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai 
para tomar voo de regresso. 
* A ordem do itinerário pode ser alterada, sempre 
respeitando as visitas a serem feitas. Nos feriados, 
são oferecidas visitas semelhantes em caso de 
estarem fechadas.
** As noites em Istambul  podem ser dispostas de 
duas maneiras:
- 3 no início + 1 no final (de acordo com o itinerário 
publicado neste catálogo) // ou // 2 no início + 2 
no final.
*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou 
Kusadasi em algumas saídas 

PREÇO POR RESERVA 2X1

US$   2999 
+ US$ 590 TAXAS E IMPOSTOS POR PAX 
- PREÇO P.P SINGLE - US$2499
*SUPL. SAÍDAS JUL E AGO - US$ 150

SAÍDAS PREVISTAS 2019
JANEIRO 20

FEVEREIRO 17
MARÇO 10 24 31
ABRIL 07 21 28
MAIO 05 19 26

JUNHO 02 09 16 23
JULHO* 14 28

AGOSTO* 11 18 25 31
SETEMBRO 15 27
OUTUBRO 06 12

NOVEMBRO 03 10 17 24
DEZEMBRO 15

SOMENTE  PRÉ-RESERVAS  
CONSULTE AS CONDIÇÕES  
PARA LISTA  DE ESPERA
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um paga, dois viajam!SUPER OFERTA
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