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DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Encontro com nosso represen-
tante/guia. Traslado para o hotel e acomodação. 
DIA 02 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão 
opcional full day guiada com almoço “TOUR PELO BÓS-
FORO”: Pierre Loti, Catedral de São Jorge, Mesquita  de 
Suleyman o Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e um 
fascinante passeio pelas águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão 
opcional guiada com almoço “JÓIAS DE CONSTANTINO-
PLA”: 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 fun-
dador da República.  Chegada na Capadócia. Jantar 
no hotel.
DIA 05 [HB] CAPADÓCIA
Café da manhã. Partida para visitar esta região de pai-
sagem formada por larva vulcanica. Visita aos inúmeros 
mosteiros e capelas de Goreme, escavado nas rochas e 
decorados com frescos. Visita aos impressionantes va-
les da região e desfrute das vistas deslumbrantes das 
“chaminés de fadas”.  Visita a uma cidade subterrânea 
de antigas comunidades 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 : “NOITE TURCA” Apresentação de 
danças folclóricas em uma caverna típica com bebidas 
locais ilimitadas  e “PASSEIO DE BALÃO” ao amanhecer 
para admirar uma das mais belas paisagens a terra - a 
ser realizado no 5o ou 6o dia da programação. 
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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 greco-ro-
mana 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 Marmore. Visitaremos a 
casa de Maria, suposta última morada 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 inter-
nacionais. Jantar no hotel. 
DIA 08 [HB]  KUSADASI***
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão 
opcional guiada  “ILHA GREGA DE CHIOS”: 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 Em-
poios. Jantar no hotel. 
DIA 09 [BB]  KUSADASI b BURSA b ISTAMBUL a LUXOR
Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa im-
portante cidade que foi a primeira capital do Império 
Otomano. Visita a uma das das mais belas mesquitas 

da Turquia e passear pelo Mercado da Seda. Traslado 
ao aeroporto de Ist.para tomar voo com destino a 
Luxor. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Aco-
modação. 
DIA 10 [FB]  A LUXOR 
Café da manhã. Traslado ao porto para embarque em 
cruzeiro pelo Rio Nilo, com regime de pensão com-
pleta. Cruzaremos à margem Ocidental para visitar a 
necrópole de Tebas, onde admiraremos o Vale dos 
Reis, lugar onde encontram-se enterrados os faraós 
e suas esposas. Visitaremos o Templo da Rainha Hat-
shepsut no Dair Al Bahari e os Colossos de Memnon.  
Possibilidade de realizar a excursão opcional para vi-
sitar os “TEMPLOS DE LUXOR E KARNAK”.
DIA 11 [FB]  LUXOR A ESNA A EDFU 
Pela manhã navegaremos até Esna para para passar 
pelas eclusas e continuar a Edfu. Visita ao Templo 
dedicado ao Deus Horus, famoso pela figura antro-
pomórfica com cabeça de falcão, construído pelos 
Ptolomeus. 
DIA 12 [FB] EDFU A KOM OMBO A ASWAN
Navegação até Kom Ombo, chegada e visita ao Tem-
plo dedicado aos Deuses Sobek e Haroeris. Também 
veremos um nilometro utilizado pelos antigos egip-
cios  para medir  o nivel das aguas deste rio. Navega-
ção até Aswan. 
DIA 13 [FB] AASWAN a CAIRO
Pela manhã possibilidade de realizar uma excursão 
opcional aos “TEMPLOS DE ABÚ SIMBEL DE RAMSES 
II”. Visita da Alta Represa de Aswan. Traslado ao ae-
roporto para tomar o vôo doméstico com destino ao 
Cairo.  
DIA 14 [BB] CAIRO
Café da manhã. Saída para visitar a área de Giza e 
o complexo funerário formado pelas pirâmides de 
Quéops, Quéfren e Miquerinos. Visita também a Es-
finge e ao Templo do Vale. Pela tarde, possibilidade 
de realizar a Excursão Opcional de meio dia com al-
moço incluso ao “MUSEU EGÍPCIO”. Traslado ao ho-
tel. Durante a noite possibilidade de realizar a excur-
são noturna opcional “LUZES E SONS”. Acomodação. 
DIA 15 [BB] CAIRO
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais ou 
realizar excursões opcionais como “ALEXANDRIA” a 
antiga capital cultural do Egito que abrigava o famoso 
farol que foi uma das maravilhas do mundo antigo. 
Acomodação
DIA 16 [BB]  CAIRO a ISTAMBUL a GUARULHOS
Café da manhã. Traslado 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.
**Opcionalmente pode-se tomar voo doméstico 
direto p/ a Capadócia, consultar suplemento.
*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou Kusadasi em 
algumas saídas.

O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais  
GRUaISTaLXR //
ASWaCAI*aGRU 
2 malas de 32 kg / *exceto 
no trecho ASW/CAI  -1 
mala de 23 KG
 » Hotéis 4* & 5* 
 » Guia em português
 » Alimentação, entradas 
e visitas de acordo c/ o 
itinerario
 » Todos os traslados 
previstos em veículos 
com ar-condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Taxa local de serviços: 
Turquia - US$ 55 
Egito - US$ 55
 » Excursões opcionais ou 
nenhum serviço não 
especificado.
 » Visto de entrada no 
Egito 

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
 » ISTAMBUL 
- CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- RICHMOND INT. 4*+ 

- DEDEMAN 5*
 » ISTAMBUL - MAIO A SET.  
- GOLDEN TULIP BAYR. 5* 
- TRYP BY WINDHAM 
AIRP 5* 
  

 » KUSADASI  
-RICHMOND EPHESUS 5* 
- MARINA 4*

 » IZMIR - MAIO A SET.  
-RAMADA PLAZA 5* 
-D. TREE BY HILTON ALS. 4*+

 » PAMUKKALE  
- COLOSSAE 5* 
- LYCUS RIVER 4*
 » CAPADOCIA  
-SIGNATURE S.CLASS* 
-AVRASYA 5* 
-RAMADA CAPPADOCIA 5* 
-BY CAPPADOCIA 5*
 » LUXOR  
-STEIGENBERGER 4*
 » CRUZEIRO NO NILO  
-M/S RADAMIS
 » CAIRO 
-MERIDIEN 5* 
-MERCURE 5* 

OBSERVAÇÕES 
- Não recomendamos 
acomodação em triplo.
- Não é possível 
acrescentar noites extras
- As saídas são garantidas c/ 
mínimo de 10 passageiros e 
podem sofrer alteração p/
datas próximas.
- Passaportes com no 
mínimo de 6 meses 
de validade / Não são 
aceitos passaportes de 
emergência
- Consultar pelos prazos e 
gastos de cancelamento

PREÇO POR PESSOA

US$   1999 
+ US$ 750 TAXAS E IMPOSTOS
* US$ 150 SUPLEM. ALTA TEMPORADA EGITO 
* US$ 350 SUPLEM. ALTA TEMPORADA TK
- PREÇO P.P SINGLE - US$2599 
SAÍDAS PREVISTAS 2020 - TURKISH AIRLINES (GRU)
FEVEREIRO 16
MARÇO 15 29*
ABRIL 05* 26
MAIO 03 17 31
JUNHO 21*
JULHO 05*
AGOSTO 02*30*
SETEMBRO 06 20
OUTUBRO 11*25*
NOVEMBRO 08*22*
DEZEMBRO 13*27*

15  DIAS & 14 NOITES | HOTÉIS  4* & 5* 
+  VOOS PARTINDO DE GUARULHOS

16  DIAS & 15 NOITES | HOTÉIS  4* & 5* 
+  VOOS PARTINDO DE GUARULHOS

/\
TURQUIA & EGITO + CRUZEIRO NO NILO

Essencias
Faraonicas

/\


