
A partir de 595 €
+ 610 Dias

Visitando:   Istambul / Ankara / Capadócia / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Bursa

Turquia Mágica

Dia 1º (Ter): Brasil
Saída em voo internacional com destino a Is- 
tambul.

Dia 2º (Qua): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel.

Dia 3º (Qui): Istambul / Ankara / Capa-
dócia (PC)
Café da manhã e saída para capadócia. (Como a 
saída do hotel é bem cedo será preparado uma 
caixa com café da manhã) Chegada a Ankara e al-
moço em um restaurante local, logo após visita do 
mausoléu de Ataturk, o fundador da república turca 
e ao museu das Civilizações da Anatólia que é um 
dos museus mais importantes deste país. Depois 
do passeio continuação a Capadócia e traslado 
ao hotel, jantar e acomodação no hotel. (*Possi-
bilidade de fazer este trajeto em avião. Consulte 
suplemento). Visitas opcionais na Capadócia: A 
possibilidade de realizar una excursão opcional de 
passeio de Balão no amanhecer, ou participar de 
um espetáculo de bailes folclóricos, em uma típica 
caverna com bebidas regionais ilimitadas. Também 
pode realizar uma noite turca na Capadócia.

Dia 4º (Sex): Capadócia (PC)
Café da manhã. Saída para visita a esta mara-
vilhosa região, formada pelas lavas dos Vulcões 
Erciyes e Hasan a mais de 3 milhões de anos uma 
mescla dos caprichos da natureza e arte humana. 
Visita do museu ao ar livre de Goreme com suas 
numerosas igrejas decoradas com frescor. Conti-

nuação aos vales de Avcilar e Güvercinlik onde se 
desfruta de uma incrível paisagem lunar e a visita 
a Vila de Uçhisar, onde podemos contemplar a 
antiga fortaleza escavada em rocha. Almoço em 
um restaurante local. A tarde teremos a visita a 
cidade subterrânea de Özkonak, escavadas pelas 
primeiras comunidades cristas, para proteger 
dos ataques árabes. A visita da Capadócia tam-
bém teremos a oportunidade de visitar as lojas 
de talleres típicos de tapetes e pedras (ônix e 
turquesa). Jantar e acomodação no hotel.

Dia 5º (Sab): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale (PC)
Café da manhã e saída até Konya, em rota visita de 
uma Kervansaray (típica pousada medieval da rota 
de Seda). Visitaremos o Monastério dos Derviches 
Dançantes, fundado por Mevlana. Almoço em um 
restaurante local. Continuação à Pamukkale, mara-
vilha natural de gigantesca catarata branca, esta-
lactites e piscinas naturais procedentes de fontes 
termais. Jantar e acomodação no hotel.

Dia 6º (Dom): Pamukkale / Efeso/ Kusa-
dasi (PC)
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas de calcários petrificadas que 
são formadas por causa da cal da água que 
emana na região. Visita de Hierapolis, a qual 
possui umas necrópoles com mais de 150 mil 
tumbas. ́ Saída até Éfeso, a capital da Ásia Menor 
na época romana. Visita dos vestígios arqueoló-
gicos, onde destaca-se o Templo de Adriano, o 
Grande Teatro e a Biblioteca de Celso e terão a 

possibilidade de visitar um típico centro de pro-
dução de peles. Jantar e acomodação no hotel

Dia 7º (Seg): Kusadasi / Bursa / Istambul 
(MP)
Café da manhã e saída em direção a Bursa, a pri- 
meira capital do império Otomano. Visita mau-
soléu e a mesquita verde e a Mesquita Grande. 
Almoço em um restaurante local. A tarde conti- 
nuação a Istambul cruzando o mar de Marmara 
em ferry. Acomodação no hotel de Istambul. 
(*Possibilidade de fazer este trecho por avião). 
Consulte o suplemento.

Dia 8º (Ter): Istambul (AD)
Estadia no hotel em regime café da manhã. Visita 
panorâmica pelo Corno do Ouro (Chifre do ouro) 
com parada na colina Pierre Loti. Visita a Mes-
quita Nova e o Gran Bazar Egípcio de especiarias. 
Tempo libre com possibilidade de realizar excur-
sões opcionais a Mesquita Azul, Palácio Topkapi 
e hipódromo (Visita Incluída no Pacote Plus P+.)

Dia 9º (Qua): Istambul (AD)
Café da manhã. Dia livre para poder realizar excur-
sões opcionais a Bósforo e Santa Sofia (Visita In-
cluída no Pacote Plus P+.) Acomodação no hotel.

Dia 10º (Qui): Istambul
Café da manhã. Na hora apropriada, traslado ao 
aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços.
Obs. os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10hs.

Saídas 2019 
ISTAMBUL: TERÇAS-FEIRAS
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• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto e barco
• 4 dias de circuito em pensão completa na 

Turquia*
• 4 dias de hospedagem com café da manhã 

em Istambul
• Hospedagem e café da manhã buffet nos ho-

téis de categoria contratada.
• Visitas incluídas com guia local conforme 

programa
• Transporte em micro-ônibus ou ônibus priva-

tivo com guia idioma espanhol
• Seguro de proteção e assistência de viagem 

MAPAPLUS.
• * Para passageiros que optarem os voos in-

ternos opcionais, não incluem os almoços nos 
dias indicados na programação, nem as visitas 
de Ankara e Bursa

O Tour IncluiSI

• Gorjetas na Turquia
• Excursões Opcionais
• Voo Istambul / Capadócia – 90 € neto/por 

pessoa
• Voo Esmirna / Istambul – 90 € neto/por 

pessoa
• Bebidas nas refeições e outros extras não 

especificados.

O Tour não incluiNO

Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 1 almoço

EXTRAS
• Visita a Mezquita Azul, Palácio Topkapi e
• hípica (almoço)
• Visita ao Bósforo e Santa Sofia

210 €
 INCLUI  2 EXTRA E 1 REFEIÇÃO

Opção A 4*

Cidade Hotéis
Istambul Blackbird 4*
Capadócia Gold Yildirim 4*
Pamukkale Tripolis 4* / Ninova 4*
Kusadasi Marina 4* / Royal Palace 4*

Hotéis previstos ou similares

Opção B 5*

Cidade Hotéis
Istambul Wyndham Hotel 5* 
Capadócia Ramada 5* / Double Tree 5*
Pamukkale Pam Thermal 5* / Richmond Thermal 5*
Kusadasi Le Bleu 5*

TURQUIA

Istambul

Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

Bursa

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Capadocia

Preço por pessoa em € em Apartamento dupla

Tour Cat. Temporada única Supl.
Indv.

Tour 10 dias Istambul / Istambul
A 4* 595 300

B 5* 750 350

€

2019
Maio
Junho
Julhio

07, 21
04, 18
09, 30

Agosto
Setembro
Outubro

13, 27
03, 17
01, 22


