
TURQUIA DE CONTRASTES A PARTIR DE US$ 856, 
INCLUI VOO DOMÉSTICO E ESTADIA EM ANTALIA (MEDITERRÂNEO)

DIA 01 [-/-/-]  CHEGADA - ISTAMBUL 

Chegada, assistência e traslado do aeroporto (IST) para o hotel. 

DIA 02 [B/-/-] ISTAMBUL** 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar excursão 
opcional de dia inteiro com almoço em um restaurante de 
comida típica "TOUR PELO BÓSFORO": apreciar a bela vista do 
Corno de Ouro em Pierre Loti, visita da Catedral de São Jorge; 
Visita da Grande Mesquita Suleyman, o Bazar das Especiarias e 
realizar um fascinante passeio de barco ao longo do Estreito do 
Bósforo. Acomodação. 

DIA 03 [B/-/-] ISTAMBUL** 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer a excursão 
opcional de dia inteiro com almoço em restaurante de comidas 
típica "JÓIAS DE CONSTANTINOPLA": Visita da magnífica 
residência dos Sultões no Palácio Topkapı; Museu da Basílica e 
Mesquita Santa Sofia - uma obra prima de engenharia e 
arquitetura; o Hipódromo Romano do ano 203d.c., Mesquita 
Azul e a incrível decoração do seu interior; o famoso Grande 
Bazar com mais de 4.000 lojas. Acomodação. 

DIA 04 [B/-/D] ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA 

Café da manhã no hotel e partida para Ancara. Visita da capital 
da Turquia e do Mausoléu do fundador da República. Chegada 
na Capadócia. Jantar no hotel e acomodação. 

DIA 05 [B/-/D] CAPADÓCIA 

Café da manhã. Partida para visitar esta maravilhosa região com 
sua paisagem fascinante e original, formada pela lava vulcânica. 
Visita dos vários mosteiros e capelas de Goreme, escavados nas 
rochas e decorados com afrescos. Visita dos impressionantes 
vales da região e aprecie as vistas dos chaminés de fadas. Visita 
de uma cidade subterrânea construída por comunidades locais 
antigas para se proteger contra ataques. Visita de um centro de 
jóias e pedras típico da Capadócia e uma fábrica de tapetes para 
aprender sobre a produção desses produtos. Jantar no hotel. 

Programas opcionais na Capadócia: “NOITE TURCA” 
Apresentação de danças folclóricas em uma caverna típica com 
bebidas locais ; “PASSEIO DE BALÃO” no início da manhã para 
admirar uma das paisagens mais bonitas do mundo. 
Acomodação. 

DIA 06 [B/-/D] CAPADÓCIA - ANTÁLIA 

Partida para Antália, cercada por montanhas e localizada na 
costa do mar Mediterrâneo. Jantar e acomodação. 

DIA 07 [B/-/D] ANTÁLIA 

Café da manhã. Visita à magnífica cidade de Perge, uma cidade 
importante na província romana de Panfilia que durante o 
período helenístico foi uma das mais ricas e bonitas dos tempos 
antigos. Continuação para Kaleici, a antiga Antália, com uma 
mistura de história antiga e atual, mostrando antigas casas 
portuárias dos séculos XVIII e XIX. Visita a uma joalheria, uma 
vez que a região é conhecida por seu alto padrão em joalherias 
e marcas mundiais. Jantar e acomodação. 

DIA 08 [B/-/-] ANTÁLIA A ISTAMBUL 

Café da manhã. Partida para o aeroporto para embarcar em voo 
(já incluído no preço do programa) de volta a Istambul. 
Acomodação.  

DIA 09 [B/-/-]  ISTAMBUL - DESTINO 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto (IST). Fim dos nossos 
serviços. 

Notas importantes: A ordem do itinerário pode ser alterada sem 
aviso prévio por disponibilidade de guias e dias de fechamento 
dos monumentos, sempre respeitando as visitas a serem 
realizadas. Também pode ser alterado a orden das excursões 
opcionais entre os dias 2 e 3. Dia de fechamento para visitas: 
Domingos - Gran Bazar, Segundas - Santa Sofia, Terças - Palácio 
Topkapı. São oferecidas visitas similares em caso de fechamento.
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CHEGADAS AOS DOMINGOS - SAÍDAS REGULARES A PARTIR DE 02 PAX  
JANEIRO 2021 10 24 SETEMBRO 2021 5 19 

FEVEREIRO 2021 7 21 OUTUBRO 2021 3 24 

MARÇO 2021 7 21 NOVEMBRO 2021 7 14 28 

ABRIL 2021 4 25 DEZEMBRO 2021 5 26 

MAIO 2021 9 16 30 JANEIRO 2022 9 16 

JUNHO 2021 13 27 FEVEREIRO 2022 13 27 

JULHO 2021 11 18 MARÇO 2022 13 27 

AGOSTO 2021 8 29 

PARA AS SAÍDAS  QUE TENHAM A NOITE DO 31 DE DEZEMBRO SE APLICA SUPLEMENTO PARA O JANTAR DE ANO NOVO  - 
CONSULTE CONDIÇÕES E PREÇOS 

B402/BR 09 DIAS & 08 NOITES - PREÇOS E CONDIÇÕES POR PESSOA
CATEGORIA DUPLO TRIPLO* SINGLE 

PLATINO 856 856 1.270
OURO 970 970 1.428,

TURQUESA 1.256, 1.256, 1.928,
O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

▪ Hotéis 4* e/ou 5* de acordo à categoria escolhida
▪ Guia em português e/ou espanhol
▪ Alimentação, entradas e visitas de acordo ao

mencionado no programa
▪ Todos os traslados previstos em veículos com ar-

acondicionado.
▪ 09 Café-da-manhãs; 06 Jantares
▪ Voo Doméstico mencionado como incluído: ANTALYA –

ISTAMBUL  (Política de bagagem  15kg por pax)

▪ Gastos pessoais
▪ Gorjetas para o guia, chófer, etc.
▪ Excursões opcionais
▪ Traslados não indicados, ou em dias diferentes dos de

chegada ou partida do programa.
▪ Nenhum serviço não especificado
▪ Bebidas nas comidas incluídas

Notas importantes: 1 - PreçoS em Dólares Americanos. 2 - A acomodação em triplo será c/ a adição de uma cama extra 
portátil uma vez que os hotéis não costumam ter quartos com 3 camas na Turquia. 3 - Entre 20 de Maio à 31 de agosto se 
aplica suplemento na Catergoria Turqueza. 
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