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O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais 
Guarulhos a Istambul 
a Guarulhos   
 » Hotéis 4* & 5* 
 » Guia em português
 » Alimentação, entradas e 
visitas de acordo com o 
itinerario
 » Todos os traslados 
previstos em veículos 
com ar-condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Taxas e impostos:  
280 US$
 » Gorjetas pagas no 
destino para o guia, 
chófer, etc  
Turquia - 55 US$
 » Excursões opcionais ou 
nenhum serviço não 
especificado. 

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
 » ISTAMBUL  
- CROWNE PLAZA 
HARBIYE 5* 
- GRAND MAKEL 5* 
- GOLDEN TULIP 
BAYRAMPASA 5* 
- RICHMOND INT.  
 » KUSADASI  
-RICHMOND EPHESUS 5* 
- MARINA 4*
 » IZMIR  
-RAMADA PLAZA 5*
 » PAMUKKALE  
- COLOSSAE 5* 
- HIERAPARK 4*
 » CAPADOCIA  
-AVRASYA 5* 
-CRYSTAL KAYMAKLI 5* 
-BY CAPPADOCIA 5* 
-STONE CONCEPT 
BOUTIQUE* 

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL****
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada 
de bagagens, encontro com nosso representante/
guia. Traslado para o hotel e acomodação. 
DIA 02 [BB] ISTAMBUL**
Café da manhã.  Dia livre. Sugerimos realizar a 
excursão opcional guiada com almoço em restau-
rante de comidas típicas “TOUR PELO BÓSFORO”: 
Visita à Mesquita  de Suleyman o Magnífico, atual-
mente a maior mesquita de Istambul,  e uma obra-
-prima do arquiteto otomano Mimar Sinan. Visita 
ao Bazar das Especiarias, construído em 1660 e 
segue sendo um destino imperdível para os aman-
tes da cozinha internacional. Depois do almoço em 
um restaurante típico, embarcamos em uma via-
gem fascinante pelas águas do Bósforo, o estreito 
que separa as parte européia e asiática da cidade  
e onde se pode contemplar as preciosas vilas, palá-
cios  e fortalezas otomanas. Acomodação.

DIA 03 [BB] ISTAMBUL** 
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a ex-
cursão opcional guiada com almoço em restauran-
te de comidas típicas “JÓIAS DE CONSTANTINO-
PLA”:   Topkapi Palace,  foi a residência dos sultões 
otomanos do século  XV ao XIX e hoje apresenta 
amostras do tesouro real e outras  relíquias  reli-
giosas.  Santa Sofia, uma obra-prima da arquite-
tura mundial desde o século V, hoje  apresenta 
referências  religiosas cristãs  e muçulmanas mes-
cladas depois da conversão em museu. O Hipó-
dromo Romano, construído no ano 203, decorado 
com obeliscos,  colunas  e fontes. A Mesquita Azul 
com seus seis minaretes e decorada com azulejos 
de cor turquesa. Seguimos ao famoso Gran Bazar, 
um mercado de paredes e cúpulas seculares. Aco-
modação. 
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 fundador da República.  Jantar no hotel.
DIA 05 [HB] CAPADÓCIA
Café da manhã. Partida para visitar esta região de 
paisagem formada por larva vulcanica. Visita aos 
inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, esca-
vado nas rochas e decorados com frescos. Visita 
aos impressionantes vales da região e desfrute das 
vistas deslumbrantes das “chaminés de fadas”.  Vi-
sita a uma cidade subterrânea de antigas comuni-
dades 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 na Capadócia: “NOITE TURCA” Apresen-
tação de danças folclóricas em uma caverna típico 
com bebidas ilimitadas locais e “PASSEIO DE BA-
LÃO” ao amanhecer para admirar uma das mais 

belas paisagens a terra.
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para vi-
sitar 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 gre-
co-romana 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 Mar-
more. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a su-
posta última casa 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 interna-
cionais. Jantar no hotel. 
DIA 08 [HB]  KUSADASI***
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar 
a excursão opcional guiada  “ILHA GREGA DE 
CHIOS”: Transfer do hotel para o porto de Çesme. 
Após o processo de imigração, partimos para ilha 
para conhecer: 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 Empoios.  
Transfer para o porto e partida para Cesme, na Tur-
quia. Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel. 
DIA 09 [BB]  KUSADASI b BURSA b ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita des-
sa importante cidade que foi a primeira capital 
do Império Otomano. Visita a uma das das mais 
belas mesquitas da Turquia e passear pelo Mer-
cado da Seda.
DIA 10 [BB]  ISTAMBUL a GUARULHOS
Café da manhã. Traslado para tomar voo com 
destinode 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.
** As noites em Istambul  podem ser dispostas de 
duas maneiras:
- 3 no início + 1 no final (de acordo com o itinerário 
publicado neste catálogo) // ou // 2 no início + 2 
no final.
*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou 
Kusadasi em algumas saída.
****O descritivo acima considera  os voos  diretos 
da Turkish Airlines. As saídas British Airways tem o 
acréscimo de 1 dia antes do início do descritivo do 
programa referente  ao voo com conexão em Londres.

SAÍDAS PREVISTAS 2019
JANEIRO 171 18 241 25
FEVEREIRO 042 062 08 152 15 211 28
MARÇO 01 02 15 183 211 22 271 281 29
ABRIL 041 05 112 12 181 19 253 26
MAIO 02 03 073 093 10 16 17 24 31
JUNHO 01 07 082 14 151 21 28
JULHO* 12 26
AGOSTO* 02 16 30
SETEMBRO 02 05 08 11 14

17 20 23 26 29
OUTUBRO 02 05 08 11 14

17 20 23 26 29
NOVEMBRO 08 15 22 29
DEZEMBRO 13

SUPER OFERTA

Turquia
Premium

PREÇOS EM US$ POR PAX DBL/TPL A PARTIR DE

US$ 1299
1- SAÍDAS B.A. DESDE  GUARULHOS 1349
2 - SAÍDAS B.A. DESDE  GUARULHOS  C/ PREÇO ESPECIAL 1299
3 - SAÍDAS B.A. DESDE  GALEÃO  C/ PREÇO ESPECIAL 1299
DEMAIS SAÍDAS: TURKISH AIRLINES 1349
SUPL. SINGLE 300
TAXAS E IMPOSTOS 280 
*SUPL. JUL/AGO 350

Manuel.Nogueira
Carimbo
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Turquia
Dubai&

O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais  
GuarulhosaIstambul 
a DubaiaGuarulhos 
(Politica de bagagem = 
2x 23 kg.)
 » Hotéis 4* & 5* 
 » Guia em português
 » Alimentação, entradas 
e visitas de acordo com 
o itinerario
 » Todos os traslados 
previstos em veículos 
com ar-condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Taxas e impostos:  
590 US$
 » Gorjetas pagas no 
destino para guia, 
chófer, etc  
Turquia - 55 US$ 
Dubai - 35 US$
 » Excursões opcionais ou 
nenhum serviço não 
especificado. 
 » Imposto Tourism 
dírham pago nol 
destino  - AED $20  
por hab/noite  
em Dubai

 » Visto de entrada 
em Dubai: US$ 120 
USD (não exigido 
para passaportes 
brasileiros).

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
 » ISTAMBUL 
- GOLDEN TULIP 
BAYRAMPASA 5*  
- CROWNE PLAZA 
HARBIYE 5* 
- GRAND MAKEL 5* 
- RICHMOND INT.  
 » KUSADASI  
-RICHMOND EPHESUS 5* 
- MARINA 4* 
 » IZMIR  
-RAMADA PLAZA 5*
 » PAMUKKALE  
- COLOSSAE 5* 
- HIERAPARK 4*
 » CAPADOCIA  
-STONE CONCEPT 
BOUTIQUE*  
-AVRASYA 5* 
-CRYSTAL KAYMAKLI 5* 
-BY CAPPADOCIA 5*
 » DUBAI 
-JOOD PALACE 5* 
-CARLTON PALACE 5*

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada 
de bagagens, encontro com nosso representante/
guia. Traslado para o hotel e acomodação. 
DIA 02 [BB] ISTAMBUL**
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar 
a excursão opcional full day guiada com almoço 
“TOUR PELO BÓSFORO”: Saída para admirar a 
bela vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e vi-
sitar a Catedral de São Jorge, sede do Patriarcado 
Ecumênico Ortodoxo Grego.Visita à Mesquita  de 
Suleyman o Magnífico, ao Bazar das Especiarias, 
e uma viagem fascinante pelas águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL**
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a 
excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA”: 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 fundador da República.  Jantar no hotel.
DIA 05 [HB] CAPADÓCIA
Café da manhã. Partida para visitar esta região de 
paisagem formada por larva vulcanica. Visita aos 
inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, esca-
vado nas rochas e decorados com frescos. Visita 
aos impressionantes vales da região e desfrute das 
vistas deslumbrantes das “chaminés de fadas”.  Vi-
sita a uma cidade subterrânea de antigas comuni-
dades 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 na Capadócia: “NOITE TURCA” Apresen-
tação de danças folclóricas em uma caverna típico 
com bebidas ilimitadas locais e “PASSEIO DE BA-
LÃO” ao amanhecer para admirar uma das mais 
belas paisagens a terra.
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para vi-
sitar 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 gre-
co-romana 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 Mar-
more. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a su-
posta última casa 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 interna-
cionais. Jantar no hotel. 
DIA 08 [HB]  KUSADASI***
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar 

a excursão opcional guiada  “ILHA GREGA DE 
CHIOS”: Transfer do hotel para o porto de Çesme. 
Após o processo de imigração, partimos para ilha 
para conhecer: 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 Empoios.  
Transfer para o porto e partida para Cesme, na Tur-
quia. Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel.  

DIA 09 [BB]  KUSADASI b BURSA b ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita des-
sa importante cidade que foi a primeira capital 
do Império Otomano. Visita a uma das das mais 
belas mesquitas da Turquia e passear pelo Mer-
cado da Seda.
DIA 10 [BB]  ISTAMBUL a DUBAI
Café da manhã. Traslado para tomar voo com 
destino a Dubai. Chegada, assistência e traslado 
ao hotel. 
DIA 11 [BB] DUBAI 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para 
a excursão “SAFARI NO DESERTO” com saída em 
carros 4x4 pelo deserto e assistir ao pôr do sol. 
Chegada ao acampamento, onde há uma noite 
árabe tradicional com buffet oriental, camelos 
para uma curta caminhada, tatuagens de hena e 
dança do ventre. 
DIA 12 [BB] DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a 
excursão opcional “ABU DHABI”: passando por Jebel 
Ali, a majestosa Mesquita de Sheikh Zayed,  “Praça da 
União, vila património e Centro Comercial Marina em 
Abu Dhabi. Traslado de volta para Dubai. 
DIA 13 [BB] DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar 
a excursão opcional “DUBAI CLÁSSICO”: Dubai Cre-
ek, área do património Bastakiya, fortaleza de Al 
Fahidi, Museu de Dubai, travessia de barco tradi-
cional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk 
e Dubai Mall com tempo livre para compras. 
DIA 14 [BO] DUBAI  a  GUARULHOS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai 
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.
** As noites em Istambul  podem ser dispostas de 
duas maneiras:
- 3 no início + 1 no final (de acordo com o itinerário 
publicado neste catálogo) // ou // 2 no início + 2 
no final.
*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou 
Kusadasi em algumas saídas 

PREÇO POR RESERVA 2X1

US$   2999 
+ US$ 590 TAXAS E IMPOSTOS POR PAX 
- PREÇO P.P SINGLE - US$2499
*SUPL. SAÍDAS JUL E AGO - US$ 150

SAÍDAS PREVISTAS 2019
JANEIRO 20

FEVEREIRO 17
MARÇO 10 24 31
ABRIL 07 21 28
MAIO 05 19 26

JUNHO 02 09 16 23
JULHO* 14 28

AGOSTO* 11 18 25 31
SETEMBRO 15 27
OUTUBRO 06 12

NOVEMBRO 03 10 17 24
DEZEMBRO 15

SOMENTE  PRÉ-RESERVAS  
CONSULTE AS CONDIÇÕES  
PARA LISTA  DE ESPERA

2 1
um paga, dois viajam!SUPER OFERTA

x
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PREÇO POR RESERVA 2X1

US$  3999 
+ US$ 690 TAXAS E IMPOSTOS POR PAX 
- PREÇO P.P SINGLE - US$2999
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Essencias
Orientais

O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais  
GuarulhosaIstambul 
aDelhiaDubai 
aGuarulhos
 » Hotéis 4* e/ou 5* 
 » Guias em português
 » Comidas, entradas e 
visitas de acordo ao 
itinerário
 » Todos os traslados 
previstos em veículos 
com ar-condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Taxas e impostos:  
690 US$
 » Gorjetas pagas no 
destino para o guia, 
motoristas, etc 
Turquia - 25 US$ 
India - 45 US$ 
Dubai - 35 US$
 » Excursões opcionais 
ou nenhum serviço 
não especificado. 
 » Imposto Tourism 
Dírham pago no 
destino  - AED $20  
por hab/noite 

em Dubai
 » Visto de entrada em 
Dubai: US$ 120 USD 
(não exigido para 
passaportes brasileiros)
 » Visto de entrada na Índia

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
 » ISTAMBUL 
- GOLDEN TULIP 
BAYRAMPASA 5*  
- CROWNE PLAZA 
HARBIYE 5* 
- GRAND MAKEL 5* 
- RICHMOND INT.  
 » DELHI  
-ITC WELCOME 5*
 » JAIPUR 
-ROYAL ORCHID TONK 
ROAD 5* 
 » AGRA  
-  CLARK CHIRAZ 5*
 » DUBAI 
-JOOD PALACE 5* 
-CARLTON PALACE 5*

SAÍDAS PREVISTAS 2019
FEVEREIRO 23

MARÇO 28
ABRIL 18
MAIO 15 29

JUNHO 05
JULHO -

AGOSTO -
SETEMBRO 03 21
OUTUBRO 01 18

NOVEMBRO 14 28

ISTAMBUL - ÍNDIA  - DUBAI

/\

SOMENTE  PRÉ-RESERVAS  
CONSULTE AS CONDIÇÕES  
PARA LISTA  DE ESPERA

2 1
um paga, dois viajam!SUPER OFERTA

x

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de 
bagagens, encontro com nosso representante/guia. 
Traslado para o hotel e acomodação. 
DIA 02 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar 
a excursão opcional full day guiada com almoço 
“TOUR PELO BÓSFORO”: Saída para admirar a bela 
vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a Ca-
tedral de São Jorge, sede do Patriarcado Ecumênico 
Ortodoxo Grego.Visita à Mesquita  de Suleyman o 
Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e uma viagem 
fascinante pelas águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a 
excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia,  
Hipódromo Romano, Mesquita Azul Gran Bazar. 
DÍA 04 [BB] ISTAMBUL a DELHI
Café da manhã no hotel e saída para o aeroporto 
para tomar voo com destino a Delhi. Chegada, re-
cepção e traslado para o hotel. 
DIA 05 [BB] NOVA DELHI 
Café da manhã no hotel. Partida para visita pano-
râmica na antiga Delhi passeando por Red Fort e 
Chandi Chowk Street. O Raj Ghat, belo parque 
onde Mahatma Gandhi foi cremado após seu as-
sassinato. Continuaremos a visita de Nova Delhi, 
os edifícios do governo, o Portal da Índia. Caminha-
remos pela área do parlamento e pela residência 
do presidente. Continuaremos com a visita do mais 
importante templo sikh em Delhi, o Gurdwara Bn-
gla Sahib. Também visitaremos os templos hindus 
complexos Akshardham, mostrando a cultura tradi-
cional, espiritualidade e arquitetura Hindu. Retor-
nar ao hotel e hospedagem.
DIA 06 [BB] NOVA DELHI b JAIPUR
Café da manhã no hotel. De manhã partida para 
Jaipur, chegada e check-in no hotel. Jaipur, a cidade 
rosa que deve seu apelido à cor do arenito com que 
os edifícios da cidade antiga, foram construídos. À 
tarde, visite o Templo Hindu Birla e caminhe pelo 
mercado da cidade. Possibilidade de tomar o tour 
opcional “PASSEIO  RIQUIXÁ” passeio guiado em 
triciclos tradicionais ao longo da parte antiga da 
cidade. Acomodação.
DIA 07 [BB] JAIPUR b AMBER b JAIPUR
Café da manhã no hotel. Partida para visitar o Forte 
Amber (subir montado no elefante (sujeito a dispo-
nibilidade / descida de jipe). Durante a caminhada, 
você pode admirar as belas vistas de Jaipur, do Lago 
Maotha e da parede original de Amber. Continua-
ção com a visita do Gaitor, onde você pode ver vá-
rios memoriais dos reis de Jaipur. Possibilidade de 
fazer a visita guiada opcional “PALACIO REAL DE 
JAIPUR”. Retorno do hotel e alojamento. 
DIA 08 [BB] JAIPUR b AGRA
Café da manhã no hotel. Partida para Agra, chegada 

e traslado ao hotel. Sobre as margens do rio Yamu-
na, foi a capital do Império Mughal entre 1556 e 
1658. À tarde, visita ao Forte Vermelho, um Patri-
mónio Mundial da UNESCO em 1983. O edifício, 
datado de 1565, e destina-se como um palácio 
murado cercado por um poço profundo de água. A 
fortaleza, que é acessado a partir de um portão im-
ponente chamado Amar Singh, contém numerosos 
palácios e edifícios imponentes construído pelo im-
perador Akbar, e utilizadas em sucessivos governos 
do Império Mughal. Acomodação  
DIA 09 [BB]  AGRA  
Café da manhã no hotel. Hoje eles vão visitar uma 
das sete maravilhas do mundo. Taj Mahal, o monu-
mento que tornou Agra famoso em todo o mundo 
e se tornou um símbolo da Índia. É um mausoléu 
que o imperador Shah Jahan construiu em 1631 
em honra de sua amada esposa Mumtaz Mahal, a 
senhora do Taj, que morreu ao dar à luz seu décimo 
quarto filho em 1629. A construção, em que 20.000 
pessoas participaram, não foi concluída até 1653 
e constitui a amostra mais representativa da ar-
quitetura de Mughal. Possibilidade de fazer o tour 
guiado opcional “MINI TAJ + JARDINS DE MEHTAB”. 
Acomodação
DIA 10 [BB] AGRA b DELHI a DUBAI
Café da manhã. Traslado para Delhi e tomar um voo 
com destino a Dubai. Chegada em Dubai, assistên-
cia e traslado ao hotel. 
DIA 11 [BB] DUBAI 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para a 
excursão “SAFARI NO DESERTO” com saída em car-
ros 4x4 pelo deserto e assistir ao pôr do sol. Che-
gada ao acampamento, onde há uma noite árabe 
tradicional com buffet oriental, camelos para uma 
curta caminhada, tatuagens de hena e dança do 
ventre. 
DIA 12 [BB] DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a 
excursão opcional “ABU DHABI”: passando por Jebel 
Ali, a majestosa Mesquita de Sheikh Zayed,  “Praça da 
União, vila património e Centro Comercial Marina em 
Abu Dhabi. Traslado de volta para Dubai. 
DIA 13 [BB] DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a 
excursão opcional “DUBAI CLÁSSICO”: Dubai Creek, 
área do património Bastakiya, fortaleza de Al Fahi-
di, Museu de Dubai, travessia de barco tradicional 
“Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk e Dubai 
Mall com tempo livre para compras. 
DIA 14 [BO] DUBAI  a  GUARULHOS
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai 
para tomar voo de regresso. 
 
Nota: A sequência das cidades e locais a serem 
visitadaos durante o programa estarão sujeitos a 
alterações de acordo com as circunstâncias.

Manuel.Nogueira
Carimbo



12  DIAS & 11 NOITES | HOTÉIS  4* & 5* | GUIAS EM PORTUGUÊS
+  VOOS INTERNACIONAIS PARTINDO  DESDE GUARULHOS 

0YEARS
2
ANNIVERSARY

1999 2019

SUPER OFERTA

O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais  
GuarulhosaIstambul 
/ AtenasaGuarulhos
 » Hotéis 4* e/ou 5* 
 » Guias em português
 » Comidas, entradas e 
visitas de acordo ao 
itinerário
 » Pacote de 2 excursões 
no cruzeiro
 » Pacote de pensão 
completa e bebidas 
ilimitadas durante o 
cruzeiro
 » Todos os traslados 
previstos em veículos 
com ar-condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Taxas e impostos:  
690 US$
 » Gorjetas pagas no 
destino para o guia, 
motoristas, etc 
Turquia - 55 US$
 » Excursões opcionais 
ou nenhum serviço 
não especificado

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
 » ISTAMBUL 
- GOLDEN TULIP 
BAYRAMPASA 5*  
- CROWNE PLAZA 
HARBIYE 5* 
- GRAND MAKEL 5* 
- RICHMOND INT.  
 » KUSADASI  
-RICHMOND EPHESUS 5* 
-MARINA 4* 
 » IZMIR  
-RAMADA PLAZA 5*
 » PAMUKKALE  
- COLOSSAE 5* 
- HIERAPARK 4*
 » CAPADOCIA  
-STONE CONCEPT 
BOUTIQUE*  
-AVRASYA 5* 
-CRYSTAL KAYMAKLI 5* 
-BY CAPPADOCIA 5*
 » CRUZEIRO GRECIA 
-CELESTYAL CRUISES

 » ATENAS  
-ATHENS AVENUE 4* 
-TITANIA 4* 
-ZAFOLIA 4*

TURQUIA E GRÉCIA + CRUZEIRO

Essencias
Egeu

/\

do

PREÇO POR PAX DBL

US$  1999 
+ US$ 690 TAXAS E IMPOSTOS POR PAX 
- PREÇO P.P SINGLE - US$ 2899
*SUPL. SAÍDAS JUL E AGO - US$ 180
*SUPL. SAÍDAS  MAI/SET/OUT- US$ 100

SAÍDAS PREVISTAS 2019
MARÇO 23
ABRIL 06 13

MAIO* 11 18 25
JUNHO 08 22
JULHO* 06 20

AGOSTO* 03 17
SETEMBRO* 07 14
OUTUBRO* 05 19 26

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de 
bagagens, encontro com nosso representante/guia. 
Traslado para o hotel e acomodação. 
DIA 02 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar 
a excursão opcional full day guiada com almoço 
“TOUR PELO BÓSFORO”: Saída para admirar a bela 
vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a Ca-
tedral de São Jorge, sede do Patriarcado Ecumênico 
Ortodoxo Grego.Visita à Mesquita  de Suleyman o 
Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e uma viagem 
fascinante pelas águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a 
excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA”: 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 fundador da República.  Jantar no hotel.
DIA 05 [HB] CAPADÓCIA
Café da manhã. Partida para visitar esta região de 
paisagem formada por larva vulcanica. Visita aos 
inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, escava-
do nas rochas e decorados com frescos. Visita aos 
impressionantes vales da região e desfrute das vis-
tas deslumbrantes das “chaminés de fadas”.  Visita 
a uma cidade subterrânea de antigas comunidades 
locais para proteger-se de ataques. Visita a um cen-
tro de jóias e pedra típica da Capadócia e a uma fá-
brica de tapetes. Jantar no hotel. Programas opcio-
nais na Capadócia: “NOITE TURCA” Apresentação 
de danças folclóricas em uma caverna típico com 
bebidas ilimitadas locais e “PASSEIO DE BALÃO” ao 
amanhecer para admirar uma das mais belas pai-
sagens a terra.
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 
a antiga Hierapolis e o Castelo de Algodão, verda-
deira maravilha natural, uma cascata gigante, esta-
lactites 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 gre-
co-romana 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 Marmo-
re. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a suposta 
última casa 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 internacionais. Jan-
tar no hotel. 
DIA 08 [FB] KUSADASI A PATMOS
Café da manhã.Traslado ao porto para embarcar  em 
um cruzeiro maravilhoso de 2 dias / 2 noites da Celes-
tyal Cruise, incluindo 2 excursões nas ilhas. À tarde, 
navegaremos em direção a Patmos, a Jerusalém do 
Mar Egeu, onde você poderá participar da excursão 
opcional para visitar o mosteiro e a gruta onde São 
João viveu e escreveu o livro do Apocalipse.
DIA 09 [FB] CRETA A SANTORINI
Café da manhã. Chegada a Heraklion, capital de 
Creta, uma ilha com uma história intrigante onde 
temos a oportunidade de participar da excursão 
opcional ao Palácio de Knossos, o centro da civiliza-
ção minóica. Partida para a ilha de Santorini, a mais 
deslumbrante de todas as ilhas gregas que vai tirar 
o seu fôlego. Santorini também é conhecida hoje 
e sempre como o continente perdido da Atlântida.
DIA 10 [BB] A ATENAS
Café da manhã. Desembarque no porto às 07:00 
hrs. passeio turístico da cidade excursão de meio 
dia: O edifício do parlamento com o túmulo do 
soldado desconhecido, áreas residenciais, o Está-
dio Olímpico, Academia, Universidade e Biblioteca 
Nacional, o Teatro Dionisio, o Monte Philoppapos 
com uma vista panorâmica inesquecível da cidade 
Odeon de Herodes Atticus. Visite o sítio arqueológi-
co da Acrópole com todos os seus monumentos e o 
Parthenon. Acomodação
DIA 11 [BB] ATENAS
Pequeno almoço Dia livre. Acomodação
DIA 12 [BO] ATENAS a ISTAMBUL  
a GUARULHOS
Café da manhã. Traslado para aeroporto. Fim de 
nossos serviços.

SOMENTE  PRÉ-RESERVAS  
CONSULTE AS CONDIÇÕES  
PARA LISTA  DE ESPERA

Manuel.Nogueira
Carimbo



PREÇO POR PAX DBL/TPL

US$ 2999 
+ US$ 690 TAXAS E IMPOSTOS POR PAX 
- PREÇO P.P SINGLE - US$3899

0YEARS
2
ANNIVERSARY

1999 2019

O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais  
GuarulhosaIstambula 
Samarkanda aTashkent 
aS. Petesburgo / 
Moscou a Guarulhos
 » Hotéis 4* e/ou 5* 
 » Guias em português
 » Comidas, entradas e 
visitas de acordo ao 
itinerário
 » Todos os traslados 
previstos em veículos 
com ar-condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Taxas e impostos:  
690 US$
 » Gorjetas pagas no 
destino para o guia, 
motoristas, etc 
Turquia - 25 US$ 
Uzbequistão - 35 US$ 
Rússia - 35 US$
 » Excursões opcionais ou 
nenhum serviço não 
especificado. 
 » Visto de entrada no 
Uzbequistão

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
 » ISTAMBUL  
- CROWNE PLAZA 
HARBIYE 5* 
- GRAND MAKEL 5* 
- GOLDEN TULIP 
BAYRAMPASA 5* 
- RICHMOND INT.  
 » TASHKENT  
-WYNDHAM TASHKENT 5* 

 » BUKHARA  
-DEVON BEGI 
*BOUTIQUE 
 » SAMARCANDA  
-ASIA SAMARKAND 4*
 » S. PETESBURGO 
-PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 4*
 » MOSCOU  
-IZMAYLOVO VEGA 4* 

SAÍDAS PREVISTAS 2019
ABRIL 21
MAIO 12 26
JUNHO 02 16 30
JULHO 14 28
AGOSTO 11 25
SETEMBRO 08 22
OUTUBRO 06 20

SUPER OFERTA EXCLUSIVA

Rota
SedaDA

ISTAMBUL - UZBEKISTÃO - RÚSSIA

13  DIAS & 12 NOITES | HOTÉIS  4* & 5* | GUIAS EM PORTUGUÊS
+  VOOS INTERNACIONAIS PARTINDO  DESDE GUARULHOS

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de 
bagagens, encontro com nosso representante/guia. 
Traslado para o hotel e acomodação.
DIA 02 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a 
excursão opcional full day guiada com almoço “TOUR 
PELO BÓSFORO”: Saída para admirar a bela vista do 
Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a Catedral de 
São Jorge, sede do Patriarcado Ecumênico Ortodoxo 
Grego.Visita à Mesquita  de Suleyman o Magnífico, ao 
Bazar das Especiarias, e uma viagem fascinante pelas 
águas do Bósforo.
DIA 03 [BB] ISTAMBUL a SAMARKANDA
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a 
excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia,  
Hipódromo Romano, Mesquita Azul Gran Bazar. Em 
horário a combinar, saída ao aeroporto para tomar 
voo noturno com destino a Samarkanda. Chegada e 
traslado ao hote hotel. Acomodação.
DIA 04 [BB] SAMARKANDA
Café da manhã. Samarkanda , uma das cidades mais 
antigas do mundo ainda habitadas, ela prosperou 
devido a sua localização na Rota Da Seda entre 
a China e a Europa. Sob o Império Sassanian, 
Samarkanda floresceu até se tornar uma das cidades 
mais importantes do Império Persa. Tour na cidade: 
Praça Registan: Madraza Ulughbek (século XV), 
Madrasah Shir-Dor (século XVII), Madrasah Tilla-
Kori (século XVII) Mausoléu Guri Emir (Túmulo de 
Tarmelane, séculos XIV – XV), Mesquita Bibi-Khonum, 
Bazar Siab. Acomodação.
DIA 05 [BB]SAMARKAND b SHAHRISABZ b 
BUKHARA
Café da manhã. Saída para Shahrisabz, cidade natal 
de Tamerlane (130 km – 3 horas). Tour por Ak-Saray, 
ruinas do palácio (XIV – XV séculos), Complexo de 
Dor-ut Saodat : Mesquita Jasrati Imom, Mausoléu 
Jahongir e cripta do Século XII); Complexo de Dor-
ut Tillovat: Gumbazi-Saidón, Mesquita Kok Gumbaz 
(século XV). Partida para Bukhara (290 km – 5 horas). 
Chegada e acomodação.
DIA 06 [BB] BUKHARA r TASHKENT
Café da manhã. Bukhara tem sido um dos principais 
centros da civilização Iraniana ao longo da história. 
Sua arquitetura e sítios arqueológicos são parte dos 
pilares da história e da arte persa. Inicio do Tour de 
Bukhara: Visita ao Mausoléu de Samani, as águas 
da nascente Santo Chashmai Ayub, Mesquita Bolo 
Hauz, Cidadela Ark, Minarete Kalyan, Mesquita Poi 
Kalyan, Madrasah Miri Arab, Cúpula Toki Zargaron, 
Madrasah Ulughbek e Abdullazizkan, Cúpula Toki 
Telpak Furushon, Mesquita Magoki Attory, Cúpula 
Toki Sarafon.  Transfer para estação de trem, em 

direção a Taskent (em algumas saídas o traslado será 
de ônibus e/ou voo).
DIA 07 [BB] TASHKENT
Café da manhã. City Tour em Tashkent: Museu 
de Artes Aplicadas, Praça da Independência e 
da Eternidade, na praça os Monumentos da 
Independência e Humanitarismo, inaugurado em 
1991, o Memoria da Segunda Guerra Mundial em 
homenagem ao soldado caído, Arco Ezgulik
Na entrada da praça, fontes e monumentos 
modernos, o Teatro da Opera e Ballet na Praça 
Amir Temur e o metrô da cidade. Continuando, 
à tarde, visita ao Parque da Amizade, dedicado a 
família Uzbek, que adotou 15 órfãos que perderam 
seus pais durante a Segunda Guerra Mundial. 
Acomodação.
DIA 08 [BO] TASHKENT a S. PETESBURGO
Café da manhã. Transfer para o aeroporto 
internacional, voo em direção a São Petersburgo.
DIA 09 [BB] S. PETESBURGO
Café da Manhã. São Petersburgo é conhecida como 
um tesouro cultural da Rússia, também como 
um Museu ao ar livre. O city Tour inclui visita aos 
principais pontos da cidade: Hermitage, Almirantado, 
Catedral de São Isaac, Nevsky Prospekt e outros.
DIA 10 [BB] S. PETESBURGO a MOSCOU
Café da manhã. Em horário a combinar, traslado 
ao aeroporto para tomar voo co destino a Moscou. 
Acomodação
DIA 11 [BB] MOSCOU
Café da manhã no hotel. O passeio começa na 
Praça Vermelha com uma visita a Catedral de São 
Basílio, o Mausoléu de Lenin, o Museu histórico, 
etc...continua ao longo do Rio Moskva, com vista 
do Kremlin, em seguida, a Catedral Cristo Salvador, 
o Convento Novodevichy, Universidade Estadual 
de Moscou, excelente vista panorâmica da cidade 
em Vorobyovy Gory (Monte dos Pardais), visita ao 
Memorial de Poklonnaya, Kutuzovsky prospekt, 
Avenida Novy Arbat, Praça Pushkin, Rua Tverskaya e 
Praça Manezhnaya. Acomodação.
DIA 12 [BB] MOSCOU
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pes-
soais e compras. Acomodação
DIA 13 [BO] MOSCOU a ISTAMBUL a 
GUARULHOS
Café da manhã. Transfer para aeroporto. Fim de nos-
sos serviços.

Nota: A sequência das cidades e locais a serem 
visitadaos durante o programa estarão sujeitos a 
alterações de acordo com as circunstâncias.

SOMENTE  PRÉ-RESERVAS  
CONSULTE AS CONDIÇÕES  
PARA LISTA  DE ESPERA

Manuel.Nogueira
Carimbo




