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Turquia Extra

Cód

PUL01

Início

16 MaI, 05 e 19 Jun, 03 e 17 jul, 07 e 21
Ago, 4 e 18 Set, 09 e 30 Out, 13 e 27 Nov, 11 e 28 Dez.

Itinerário

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Terça-feira

Istanbul. Chegada em Istambul, encontro com assistência
especializada. Traslado para o hotel. Acomodação.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Kusadasi – 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

Dia 6

Dia 7

Pacote Aéreo e Terrestre: Preços em US$ por pessoa - Entrada: 25% e Saldo em 5x ou 9x -

Plano1+5X
P/Venda Pacote
P/Venda Terrestre

Plano1+9X

Triplo

Duplo

Individual

1.972,
607.

1.987,
622,

2.294,
929,

Triplo

Duplo

Individual

P/Venda Pacote
2.189,
2.205,
2.546,
P/Venda Terrestre
674,
691,
1.032,
Nos preços acima não está incluído Taxa de embarque

Inclui:
• 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
* Seguro Saúde GTA Plano Full
* Passagem Aérea Turkish

• Água mineral durante o tour.Hotéis previstos:
Istambul: Windham Capadocia: Ramada Pamukkale: Pam Thermal
Obs: Não está incluído Taxa de embarque favor consultar valor


2018
CIA

Status

GRUPO

DESTINO

EMBARQUE

RETORNO

LOC

TK

OPEN

TURQUIA EXTRA

IST

16/mai/18

25/mai/18

UBDNBJ

TK

OPEN

TURQUIA EXTRA

IST

04/set/18

13/set/18

UQT4GH

TK

OPEN

TURQUIA EXTRA

IST

18/set/18

27/set/18

RGNUIX

TK

OPEN

TURQUIA EXTRA

IST

09/out/18

18/out/18

T7RRVN

Produto

Summer Promo 2018

Cód

PULSP

Início

06 e 20 de Junho, 04 e 18 de Julho, 01 e 15 de Agosto

Itinerário

Dia 1

Istanbul. Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada. Traslado para o
hotel. Acomodação.

Dia 2

Istanbul * Capadócia (Trecho com voo doméstico)
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para serviço de traslado ao aeroporto para
voo á Capadócia. Chegada na Capadócia e transfer até a região central. Visitaremos a Vila de Ávanos
que está situada ás margens do rio Kızılırmak, o maior rio da Turquia. A cidade é conhecida
principalmente pela milenar confecção artesanal da tapeçaria e da cerâmica de barro vermelho,
extraído das margens do Kızılırmak.Tempo livre para almoço. Logo após visita a uma cooperativa de
cerâmica, onde conheceremos todo o processo de produção das famosas cerâmicas turcas.A tarde
visita a Cidade Subterranea de Özkonak, com 40 metros de profundidade e 10 andares, ela tinha
estrutura para abrigar aproximadamente 60 mil pessoas durante 3 meses. Logo após visita a Vila de
Uchisar, uma das localidades mais típicas da Capadócia, com suas casas confundindo-se com a
paisagem rochosa tão característica da região. No final da tarde traslado ao hotel para check
in, jantar e acomodação.

Dia 3

Capadócia
Café da manhã. Dia Livre para aproveitar as paisagens da região. Jantar no hotel e acomodação.
Visita guiada opcional:
Visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico bizantino composto por igrejas com
belíssimos afrescos, quartos, refeitórios, entre outras dependências escavadas na rocha. Parada para
o almoço, logo após seguiremos para um passeio pelos vales da região com suas formações únicas no
mundo, 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 para check in, jantar e
acomodação.

Dia 4

Capadócia – Konya - Antalya
Café da manhã . 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
almoço antes de seguirmos a Antalya.Visita ao Teatro de Aspendos o teatro greco-romano mais bem
conservado do mundo.No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.

Dia 5

Antalya
Café da manhã. Dia Livre para aproveitar as praias e paisagens da região. Jantar no hotel e
acomodação.

Dia 6

Antalya - Pamukkale
Café da manhã. Saída com destino a Pamukkale onde visitaremos Hierápolis, ruínas da antiga cidade
que abriga Pamukkale ou castelo de algodão, conjunto de piscinas termais de origem calcária,
formação única no mundo, juntos fazem parte do Patromônio mundial da UNESCO.
Tempo livre para almoço. No final do passeio transfer para o seu hotel para jantar e acomodação.

Dia 7

Pamukkale - Kusadasi
Café da manhã. Saída com destino a Kusadasi. Chegada e visita a 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 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

Kusadasi – 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 o 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

Istanbul
Café da manhã. Dia Livre. Acomodação.
Visita Guiada Opcional:
Visita Palácio de Topkapi, morada dos sultões durante grande parte do império Otomano, á Aya
Sophia, museu que ja foi sede de uma igreja católica e posteriormente de uma mesquita, lugar único
que abriga harmoniosamente vestígios cristãos e islâmicos, passaremos pelo antigo Hipódromo
Romano onde eram realizadas as corridas de biga. Mesquita Azul, a única com seis minaretes,
quantidade que somente os lugares mais sagrados podem ter e seus 21 mil azulejos de Iznik. Parada
para o almoço em um restaurante local, logo após seguiremos ao Grand Bazar, o mais antigo centro
de compras do mundo ainda em funcionamento pleno.
No final da tarde traslado ao hotel.

Dia 10

Istanbul Café da manhã. Dia Livre. Acomodação.
Visita Guiada Opcional:
Pela manhã seguiremos para o Porto de Eminonu para traslado de barco a Ilha de Heybeliada,
passaremos por Alman Koyu onde teremos tempo livre para aproveitar a praia. Tempo livre para o
almoço. Pela tarde seguiremo spara Ada Beach Club onde teremos tempo livre para aproveitar o
local. No final da tarde traslado para seu hotel.

Dia 11

Istanbul. Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto

Saídas: 06/jun, 18 Jul, 01 Ago, 15 Ago
Pacote Aéreo e Terrestre: Preços em US$ por pessoa - Entrada: 25% e Saldo em 5x ou 9x Triplo
Duplo
Individual
Plano1+5X

P/Venda Pacote
P/Venda Terrestre
Plano1+9X

1.905,
463.

1.912,
470,

2.227,
785,

Triplo

Duplo

Individual

P/Venda Pacote
2.114,
2.122,
2.471,
P/Venda Terrestre
514,
522,
871,
Nos preços acima não está incluído Taxa de embarque

Saídas: 20/jun e 04 Jul
Pacote Aéreo e Terrestre: Preços em US$ por pessoa - Entrada: 25% e Saldo em 5x ou 9x -

Plano1+5X
P/Venda Pacote
P/Venda Terrestre

Plano1+9X
P/Venda Pacote
P/Venda Terrestre

Triplo

Duplo

Individual

2.380,
463.

2.387,
470,

2.702,
785,

Triplo

Duplo

Individual

2.641,
514,

2.649,
522,

2.999,
871,

Inclui:
• Todos os serviços de traslados;
• 10 noites de acomodação em hotel de categoria escolhida sendo 4 em Istanbul, 2 na Capadócia, 2 em Antalya, 1 em Pamukkale
e 1 em Kusadasi;
• Refeições: 10 Cafés da manhã e 06 Jantares ;
• Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol;
• Veículo Privativo com motorista, ar condicionado e wifi;
• Imposto IVA;
• Todos os ingresso para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro;
• Água mineral no veículo durante o tour

Condições:
• Saídas garantidas a partir de 2 passageiros.
• Transfer incluso somente na data de chegada e saída e de e para os aeroportos de Ataturk. e Kayseri Consultar suplemento para
situações diferentes.
• Noites extras somente serão permitidas no início ou final do tur.
• Limite de bagagem nos turs é de 2 peças por passageiro com no máximo 32 kilos cada. Malas extras poderão ser cobradas.

* Seguro Saúde GTA Plano Full
* Passagem Aérea Turkish

• Água mineral durante o tour.Hotéis previstos:
Istanbul : Ramada Tekstilkent Istanbul : Capadócia: Avrasya Hotel Cappadocia
Antalya : Harrington Park Hotel Antalya
Pamukkale: Richmond Hotel
: Pamukkale Kusadasi: Marina Hotel
Obs: Não está incluído Taxa de embarque favor consultar valor

2018
CIA

Status

GRUPO

DESTINO

EMBARQUE

RETORNO

TK

OPEN

SUMMER PROMO

ASR

06/jun/18

16/jun/18

TK

OPEN

SUMMER PROMO

ASR

20/jun/18

30/jun/18

TK

OPEN

SUMMER PROMO

ASR

04/jul/18

14/jul/18

TK

OPEN

SUMMER PROMO

ASR

18/jul/18

28/jul/18

TK

OPEN

SUMMER PROMO

ASR

01/ago/18

11/ago/18

TK

OPEN

SUMMER PROMO

ASR

15/ago/18

25/ago/18

Produto

Essências da Turquia 2018

Cód

DRK04

Início

Todos os Sábados

Itinerário
Dia 1

Sábado

Dia 2

Domingo

Dia 3

Segunda-feira

Dia 4

Terça-feira

Istanbul
Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada. Traslado para
o hotel. Acomodação.
Istanbul
Café da manhã. Visita Palácio de Topkapi, morada dos sultões durante grande
parte do império Otomano. Passaremos pelo antigo Hipódromo Romano onde
eram realizadas as corridas de biga. Mesquita Azul, a única com seis
minaretes, quantidade que somente os lugares mais sagrados podem ter e
seus 21 mil azuleijos de Iznik.
Parada para o almoço em um restaurante local. Logo após seguiremos ao
Grand Bazar, o mais antigo centro de compras do mundo ainda em
funcionamento pleno.
No final da tarde traslado ao hotel. Acomodação.
Istanbul - Ankara
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel e saída com destino a
Ankara.
Na chegada, faremos uma parada para almoço e em seguida visitaremos o
Museu das Civilizações da Anatólia, um dos mais importantes do país, ele
ocupa dois edifícios otomanos e guarda em seu acervo, que esta exposto em
ordem cronológica, incríveis relíquias da história da Anatólia. Logo após
visitaremos o Mausoléu de Ataturk, um monumento que ocupa 750.000m²
dedicado ao fundador da república turca.
No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.
Ankara - Capadócia
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para saída com
destino a Capadócia.
Visitaremos a Vila de Ávanos que está situada ás margens do rio Kızılırmak, o
maior rio da Turquia. A cidade é conhecida principalmente pela milenar
confecção artesanal da tapeçaria e da cerâmica de barro vermelho, extraído
das margens do Kızılırmak. Faremos uma parada para o almoço e depois
visitaremos uma cooperativa de cerâmica, onde será possivel conhecer todo o
processo de produção das famosas cerâmicas turcas.
A tarde visitaremos a Cidade Subterranea de Özkonak, com 40 metros de
profundidade e 10 andares, ela tinha estrutura para abrigar aproximadamente
60 mil pessoas durante 3 meses.
Em seguida visitaremos a Vila de Uchisar, uma das localidades mais típicas da
Capadócia, com suas casas confundindo-se com a paisagem rochosa tão
característica da região.
No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.
*Neste dia sugerimos a Noite Turca, lindo espetáculo de danças e ritos
tradicionais Turcos.

Dia 5

Quarta-feira

Dia 6

Quinta-feira

Dia 7

Sexta-feira

Dia 8

Sábado

Capadócia
Café da manhã. Visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico
bizantino composto por igrejas com belíssimos afrescos, quartos, refeitórios
entre outras dependências escavadas na rocha.
Parada para o almoço em um restaurante local, logo depois seguiremos para
um passeio pelos vales da região com suas formações únicas no mundo, 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 para check in, jantar e acomodação.
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 deJalal
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.
Em seguida faremos uma parada para o almoço antes de seguirmos a
Pamukkale.
Chegada a Pamukkale e traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.
Pamukkale – Kusadasi
Café da manhã. Visita a Hierápolis, ruínas da antiga cidade que abriga
Pamukkale ou castelo de algodão, conjunto de piscinas termais de origem
calcária formação única no mundo, juntos fazem parte do Patromônio
mundial da UNESCO.
Parada para almoço em restaurante local antes de seguirmos a Kusadasi.
Chegada em Kusadasi. Visita a 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. 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.
Kusadasi
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo
internacional ou para o porto para embarque em Cruzeiro.

*Para uma experiência ainda mais completa, sugerimos adionar uma noite extra no ínício do
roteiro para o passeio Aya Sophia e Cruzeiro.

Valores (Por Pessoa em Dólares)

Parte Terrestre: Preços em US$ por pessoa - Entrada: 25% e Saldo em 5x ou 9x Verão
Hotéis 4

01/04/2018 à 31/10/2018
Duplo

USD 718

Individual
Triplo

Duplo

USD 846

USD 1.074

Individual

USD 1.183

USD 696

Triplo

USD 873

01/11/2018 à 31/03/2019

Inverno
Hotéis 4

Hotéis 5

Duplo

USD 654

Individual
Triplo

Hotéis 5

Duplo

USD 797

USD 974

Individual

USD 1.197

USD 633

Triplo

USD 774

Incluso
• Todos os serviços de traslados (transfer out em Kusadasi pode ser realizado em inglês);
• 7 noites de acomodação em hotel de categoria escolhida sendo 2 em Istanbul, 1 em Ankara, 2 na Capadócia,
1 em Pamukkale e 1 em Kusadasi;
• Refeições: 07 Cafés da manhã, 06 Almoços e 05 Jantares;
• Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol;
• Veículo Privativo com motorista, ar condicionado e wifi;
• Imposto IVA;
• Todos os ingresso para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro;
• Água mineral no veículo durante o tour
 Seguro GTA Plano FULL.

Produto

O Melhor da Turquia 2018

Cód

DRK05

Início

Todos os Sábados

Itinerário
Dia 1

Sábado

Dia 2

Domingo

Dia 3

Segunda-feira

Dia 4

Terça-feira

Istanbul
Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada. Traslado para
o hotel. Acomodação.
Istanbul
Café da manhã. Visita Palácio de Topkapi, morada dos sultões durante grande
parte do império Otomano. Passaremos pelo antigo Hipódromo Romano onde
eram realizadas as corridas de biga. Mesquita Azul, a única com seis
minaretes, quantidade que somente os lugares mais sagrados podem ter e
seus 21 mil azuleijos de Iznik.
Parada para o almoço em um restaurante local, Logo após seguiremos ao
Grand Bazar, o mais antigo centro de compras do mundo ainda em
funcionamento pleno.
No final da tarde traslado ao hotel. Acomodação.
Istanbul
Café da manhã. Visita a Aya Sophia, museu que ja foi sede de uma igreja
católica e posteriormente de uma mesquita, lugar único que abriga
harmoniosamente vestígios cristãos e islâmicos. Parada para almoço e logo
após faremos um agradável cruzeiro pelas margens européia e asitica do
Bósforo.
Em seguida visitaremos o Bazar de Especiarias, onde poderemos desfrutar
das cores e odores das especiarias e frutas secas vindas de todo o oriente.
No final da tarde traslado ao hotel e acomodação.
Istanbul * Capadócia (Trecho com voo doméstico)
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para serviço de
traslado ao aeroporto para voo á Capadócia.
Chegada na Capadócia, encontro com assistência especializada para transfer
até a região central.
Visitaremos a Vila de Ávanos que está situada ás margens do rio Kızılırmak, o
maior rio da Turquia. A cidade é conhecida principalmente pela milenar
confecção artesanal da tapeçaria e da cerâmica de barro vermelho, extraído
das margens do Kızılırmak. Faremos uma parada para o almoço e depois
visitaremos uma cooperativa de cerâmica, onde será possivel conhecer todo o
processo de produção das famosas cerâmicas turcas.
A tarde visitaremos a Cidade Subterranea de Özkonak, com 40 metros de
profundidade e 10 andares, ela tinha estrutura para abrigar aproximadamente
60 mil pessoas durante 3 meses.
Em seguida visitaremos a Vila de Uchisar, uma das localidades mais típicas da
Capadócia, com suas casas confundindo-se com a paisagem rochosa tão
característica da região.
No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.

Dia 5

Quarta-feira

Dia 6

Quinta-feira

Dia 7

Sexta-feira

Dia 8

Sábado

Capadócia
Café da manhã. Visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico
bizantino composto por igrejas com belíssimos afrescos, quartos, refeitótios
entre outras dependências escavadas na rocha.
Parada para o almoço em um restaurante local, logo depois seguiremos para
um passeio pelos vales da região com suas formações únicas no mundo, 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 para check in, jantar e acomodação.
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 deJalal
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.
Em seguida faremos uma parada para o almoço antes de seguirmos a
Pamukkale.
Chegada a Pamukkale e traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.
Pamukkale – Kusadasi
Café da manhã. Visita a Hierápolis, ruínas da antiga cidade que abriga
Pamukkale ou castelo de algodão, conjunto de piscinas termais de origem
calcária formação única no mundo, juntos fazem parte do Patromônio
mundial da UNESCO.
Parada para almoço em restaurante local antes de seguirmos a Kusadasi.
Chegada em Kusadasi. Visita a 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. 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.
Kusadasi
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo
internacional ou para o porto para embarque em Cruzeiro.
Valores (Por Pessoa em Dólares)

Parte Terrestre: Preços em US$ por pessoa - Entrada: 25% e Saldo em 5x ou 9x
Verão
Hotéis 4

01/04/2017 à 31/10/2017
Duplo

USD 956,

Individual
Triplo

Incluso

Duplo

USD 1.147,

USD 1.346.

Individual

USD 1.643

USD 932,

Triplo

USD 1.116,

01/01/2017 à 31/03/2017 e 01/11/2017 à 31/12/2017

Inverno
Hotéis 4

Hotéis 5

Duplo

USD 774,

Individual
Triplo

Hotéis 5

Duplo

USD 1.031,

USD 1.064,

Individual

USD 1.463

USD 756,

Triplo

USD 1003,

• Todos os serviços de traslados (transfer out em Kusadasi pode ser realizado em inglês);
• 07 noites de acomodação em hotel de categoria escolhida sendo 3 em Istanbul, 2 na Capadócia, 1 em
Pamukkale e 1 em Kusadasi;
• Refeições: 07 Cafés da manhã, 06 Almoços e 04 Jantares;
• Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol;
• Veículo Privativo com motorista, ar condicionado e wifi;
• Imposto IVA;
• Todos os ingresso para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro;
• Água mineral no veículo durante o tour
*Seguro GTA Plano Full.
*Trechos domésticos IST/ASR inclusos no valorincluindo taxa de embarque.

Mmmmm

Produto

Istanbul e Capadócia 2018

Cód

DRK01

Início

Todas as Segundas-Feiras

Itinerário
Dia 1

Segunda-Feira

Dia 2

Terça-Feira

Dia 3

Quarta-Feira

Dia 4

Quinta-Feira

Istanbul
Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada.
Traslado para o hotel. Acomodação.
Istanbul * Capadócia (Trecho com voo doméstico)
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para serviço
de traslado ao aeroporto para voo á Capadócia.
Chegada na Capadócia, encontro com assistência especializada para
transfer até a região central.
Visitaremos a Vila de Ávanos que está situada ás margens do rio
Kızılırmak, o maior rio da Turquia. A cidade é conhecida
principalmente pela milenar confecção artesanal da tapeçaria e da
cerâmica de barro vermelho, extraído das margens do Kızılırmak.
Faremos uma parada para o almoço e depois visitaremos uma
cooperativa de cerâmica, onde será possivel conhecer todo o
processo de produção das famosas cerâmicas turcas.
Á tarde visitaremos a Cidade Subterrânea de Özkonak, com 40 metros
de profundidade e 10 andares, ela tinha estrutura para abrigar
aproximadamente 60 mil pessoas durante 3 meses.
Em seguida visitaremos a Vila de Uchisar, uma das localidades mais
típicas da Capadócia, com suas casas confundindo-se com a paisagem
rochosa tão característica da região.
No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e
acomodação.
*Neste dia sugerimos a Noite Turca, lindo espetáculo de danças e
ritos tradicionais Turcos.
Capadócia
Café da manhã. Visita ao Museu aberto de Goreme, complexo
monástico bizantino composto por igrejas com belíssimos afrescos,
quartos, refeitórios, entre outras dependências escavadas na rocha.
Parada para o almoço em um restaurante local, logo depois
seguiremos para um passeio pelos vales da região com suas
formações únicas no mundo e uma visita a uma cooperativa de
tapepes para conhecermos todas as etapas da confecção dos famosos
tapetes turcos.
No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e
acomodação.
*Neste dia, pela manha, é possível fazer o passeio de balão pelos
vales da Capadócia.
Capadócia * Istanbul (Trecho com voo doméstico)
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo
com destino a Istanbul.
Chegada em Istanbul e visita a Aya Sophia, museu que ja foi sede de
uma igreja católica e posteriormente de uma mesquita, lugar único
que abriga harmoniosamente vestígios cristãos e islâmicos. Bazar das
Especiarias contruído no SEC XVII onde encontraremos uma infinidade

Dia 5

Sexta-Feira

Dia 6

Sábado

de especiarias e frutas secas que compõe um cenário exuberante de
cores e aromas.
Parada para almoço em um restaurante local e logo após faremos um
agradável cruzeiro pelas margens européia e asiática do Bósforo.
No final da tarde traslado ao hotel para acomodação.
Istanbul
Café da manhã. Visita Palácio de Topkapi, morada dos sultões durante
grande parte do império Otomano. Passaremos pelo antigo
hipódromo romano onde eram realizadas as corridas de biga.
Mesquita Azul, a única com seis minaretes, quantidade que somente
os lugares mais sagrados podem ter e seus 21 mil azuleijos de Iznik.
Parada para o almoço em um restaurante local, logo após seguiremos
ao Grand Bazar, o mais antigo centro de compras do mundo ainda em
funcionamento pleno.
No final da tarde traslado ao hotel para acomodação.
Istanbul
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo
internacional.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaa

Valores (Por Pessoa em Dólares)

Parte Terrestre: Preços em US$ por pessoa - Entrada: 25% e Saldo em 5x ou 9x

Verão
Hotéis 4

01/04/2017 à 31/10/2017
Duplo

USD 962

Individual
Triplo

Duplo

USD 1108

USD 1261

Individual

USD 1.485

USD 944

Triplo

USD 1083

01/01/2017 à 31/03/2017 e 01/11/2017 à 31/12/2017

Inverno
Hotéis 4

Hotéis 5

Duplo

USD 877

Individual
Triplo

Hotéis 5

Duplo

USD 1048

USD 1126

Individual

USD 1391

USD 860

Triplo

USD 1027

Incluso
• Todos os serviços de traslados;
• 5 noites de acomodação em hotel de categoria escolhida sendo 3 em istanbul e 2 na Capadócia;
• Refeições: 05 Cafés da manhã, 04 Almoços e 02 jantares;
• Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol;
• Veículo Privativo com motorista, ar condicionado e wifi;
• Imposto IVA;
• Todos os ingresso para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro;
• Água mineral no veículo durante o tour
*Seguro Saude GTA Plano FULL
*Trechos domésticos IST/ASR e ASR/IST inclusos no valor. incluindo taxa de embarque.

Produto
Cód
Início

Turquia Clássica 2018
DRK03
Todos os Domingos

Itinerário
Dia 1

Domingo

Dia 2

Segunda-Feira

Dia 3

Terça-feira

Dia 4

Quarta-feira

Dia 5

Quinta-feira

Dia 6

Sexta-feira

Istanbul. Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada. Traslado
para o hotel. Acomodação.
Istanbul - Ankara
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para saída com destino a
Ankara. Na chegada, uma parada para almoço e em seguida visita o Museu das
Civilizações da Anatólia, um dos mais importantes do país, ele ocupa dois edifícios
otomanos e guarda em seu acervo, incríveis relíquias da história da Anatólia. Logo
após visitaremos o Mausoléu de Ataturk, um monumento que ocupa 750.000m²
dedicado ao fundador da república turca.
No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.
Ankara - Capadócia
Café da manhã. Encontro com o guia e saída com destino a Capadócia.
Visitaremos a Vila de Ávanos, situada ás margens do rio Kızılırmak, o maior rio da
Turquia. A cidade é conhecida principalmente pela milenar confecção artesanal da
tapeçaria e da cerâmica de barro vermelho, extraído das margens do Kızılırmak.
Parada para o almoço e visita a uma cooperativa de cerâmica, onde será possivel
conhecer todo o processo de produção das famosas cerâmicas turcas.
A tarde visita a Cidade Subterranea de Özkonak, com 40 metros de profundidade e
10 andares, ela tinha estrutura para abrigar aproximadamente 60 mil pessoas
durante 3 meses e a Vila de Uchisar, uma das localidades mais típicas da
Capadócia, com suas casas confundindo-se com a paisagem rochosa tão
característica da região.
No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.
Capadócia
Café da manhã. Visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico bizantino
composto por igrejas com belíssimos afrescos, quartos, refeitórios entre outras
dependências escavadas na rocha.
Parada para o almoço. Logo depois seguiremos para um passeio pelos vales da
região com suas formações únicas no mundo, 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 para check in, jantar e acomodação.
Capadócia – Konya – Pamukkale
Café da manhã. Encontro com o guia e saída com destino a Konya, visita ao Museu
Mevlana onde se localiza o mausoléu deJalal 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.
Em seguida faremos uma parada para o almoço antes de seguirmos a Pamukkale.
Chegada a Pamukkale e traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.
Pamukkale – Kusadasi
Café da manhã. Visita a Hierápolis, ruínas da antiga cidade que abriga Pamukkale ou
castelo de algodão, conjunto de piscinas termais de origem calcária, formação única
no mundo, juntos fazem parte do Patromônio mundial da UNESCO.

Parada para almoço antes de seguirmos a Kusadasi para check in, jantar e
acomodação.

Dia 7

Sábado

Dia 8

Domingo

Dia 9

Segunda-feira

Dia 10

Terça-feira

Dia 11

Quarta-feira

Kusadasi
Café da manhã. Visita a 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.
Parada 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.
Kusadasi – Canakkale
Café da manhã. Visita as ruínas da antiga Tróia, lendária cidade onde occorreu a
célebre guerra de Tróia.
Parada para almoço antes de seguirmos a Çanakkale.
Chegada em Çanakkale e traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.
Canakkale - Istanbul
Café da manhã. Saída com destino a Istanbul onde visitaremos o Palácio de
Topkapi, morada dos sultões durante grande parte do império Otomano.
Parada para almoço e logo após faremos um agradável cruzeiro pelas margens
européia e asitica do Bósforo.
Em seguida visitaremos o Bazar de Especiarias, onde poderemos desfrutar das
cores e odores das especiarias e frutas secas vindas de todo o oriente.
No final da tarde traslado ao hotel para acomodação.
Istanbul
Café da manhã. Visita a Aya Sophia, museu que ja foi sede de uma igreja católica e
posteriormente de uma mesquita, lugar único que abriga harmoniosamente
vestígios cristãos e islâmicos. Passaremos pelo antigo hipódromo romano onde
eram realizadas as corridas de biga. Mesquita Azul, a única com seis minaretes,
quantidade que somente os lugares mais sagrados podem ter e seus 21 mil
azuleijos de Iznik.
Parada para o almoço, Logo aós seguiremos ao Grand Bazar, o mais antigo centro
de compras do mundo ainda em funcionamento pleno.
No final da tarde traslado ao hotel para acomodação.
Istanbul
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo internacional.
Valores (Por Pessoa em Dólares)

Parte Terrestre: Preços em US$ por pessoa - Entrada: 25% e Saldo em 5x ou 9x
Verão
Hotéis 4

01/04/2018 à 31/10/2018
Duplo

USD 1.094

Individual

USD 1.646

Individual

USD 2.059

Triplo

USD 1.057

Triplo

USD 1.312

USD 1.355

01/11/2018 à 31/03/2019

Inverno
Hotéis 4

Hotéis 5 Duplo

Duplo

USD 898

Hotéis 5 Duplo

USD 1.048

Individual

USD 1.348

Individual

USD 1.582

Triplo

USD 869

Triplo

USD 1016

Incluso
• Todos os serviços de traslados;
• 10 noites de acomodação em hotel de categoria escolhida sendo 3 em Istanbul, 1 em Ankara, 2 na Capadócia, 1 em Pamukkale, 2
em Kusadasi e 1 em Canakkale;
• Refeições: 10 Cafés da manhã, 09 Almoços e 07 jantares;
• Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol;
• Veículo Privativo com motorista, ar condicionado e wifi;
• Imposto IVA;
• Todos os ingresso para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro;
• Água mineral no veículo durante o tour.

