
 
 

Produto Turquia Extra 

Início    18 Jul, 08 e 22 Ago, 5 e 19 Set, 10 e 31 Out, 14 Novembro e 12 e 26 Dez. 

Itinerário           
Dia 1 Terça-feira Istanbul. Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada.  

Traslado para o hotel. Acomodação. 

Dia 2 Quarta-feira 

Istanbul  
Café da manhã.  Saída para  Tour Panorâmico pela cidade passando pelo Chifre de 
Ouro , parada na Colina Pierre Loti , visita a Mesquita Nova , obra construida por 
ordem da Sultana Safiye a partir do ano 1597 com a demora de 66 anos e ao 
Mercado das Especiarias ou Bazar Egípcio, o 2° maior e mais antigo bazar de 
Istambul, um ótimo lugar para comprar especiarias, frutas secas e castanhas, 
doces, chá e caviar. Tarde Livre.Acomodação. 

Dia 3 Quinta-feira 

Istanbul – Ankara -Capadócia 
Café da manhã. Saída para Ankara. Chegada e tempo livre para o almoço. 
Pela tarde tour panorâmico pela capital turca com parada no Mausoléu de 
Ataturk, um monumento que ocupa  750.000m² dedicado ao fundador da 
república turca. Continuação até a Capadócia.  
Jantar e acomodação. 

Dia 4 Sexta-feira 

Capadócia 
Café da manhã. Logo após visitaremos a cidade subterrânea de Ozkonak com 40 
metros de profundidade e 10 andares, ela tinha estrutura para abrigar 
aproximadamente 60 mil pessoas durante 3 meses e o Museu aberto de Goreme, 
complexo monástico bizantino composto por igrejas com belíssimos afrescos, 
quartos e refeitórios entre outras dependências escavadas na rocha.   
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 jantar e acomodação. 

Dia 5 Sábado 

Capadocia 
Cafe da manha. Saída para visitarmos os vales da Capadócia com as Chaminés de 
Fadas que fazem desta região um lugar tão único.  Tarde Livre. Jantar e 
Acomodação. 

Dia 6 Domingo 

Capadócia – Konya - Pamukkale 
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para saída com destino a 
Konya.Em Konya visitaremos o Museu Mevlana onde se localiza o mausoléu de 
Jalal 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.  
Tempo livre para o almoço. Logo apó seguiremos para Pamukkale. Chegada e visita 
a Hierápolis ou castelo de Algodão, conjunto de piscinas termais de origem 
calcária, formação única no mundo,  juntos fazem parte do Patromônio mundial da 
UNESCO. 
No final da tarde traslado ao hotel para check in,  jantar e acomodação. 



 
 

Dia 7 Segunda-feira 

Pamukkale – Efeso - Kusadasi 
Café da manhã. Saída para visitar 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.  
Tempo livre para 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 Terça-feira 

Kusadas i  – Bursa - Istanbul 
Café da manhã. Saída para Bursa. Visita panorâmica pela cidade que foi a capital 
do Império Otomano antes de Edirne. Visita a Mesquita Verde e ao Mausoleu 
Verde, que foram construídos á pedido do Sultão Mehmet I. A mesquita tem seu 
interior decorado por azuleijos Iznik de cores verde e turquesa.Em Bursa também 
teremos a oportunidade de passear pelo mercado da seda, onde se pode apreciar 
antiguidades, sedas, perfumes e pashminas. Continuamos com destino à Istambul. 
Transfer ao hotel para check in e acomodação.  

Dia 9 Quarta-feira Istanbul 
Café da manhã. Dia Livre. Acomodação. 

Dia 10 Quinta-feira Istanbul 
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo internacional. 

Parte Aérea e Terrestre : Valores (Por Pessoa em Dólares) 

 Triplo Duplo Individual 
Plano 1+5 2.071, 2.086, 2.393, 
Plano 1+9 2.249, 2.265, 2.588, 
IRFF 35 36 55 
Taxa de Embarque 50, 50, 50, 
Incluso 
• Transporte Aéreo  voando Turkish para as saídas de 08 e 22 Agosto vigente dia 04/06/2017 , favor reconfirmar 
preços para saída escolhida * 9 noites de acomodação sendo 4 em Istanbul, 3 na Capadócia, 1 em Pamukkale e 
1 em Kusadasi;* Todos os serviços de traslados;• 09 cafés da manhã e 5 jantares;• Acompanhamento de guia 
licenciado falando português ou espanhol; • Veículo Privativo com motorista, ar condicionado e wifi;• Imposto 
IVA; • Todos os ingressos para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro• 
Água mineral durante o tour.* Seguro Saude GTA PlanoFULL 

  


