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SAÍDAS PREVISTAS 2020 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 17 JULHO 10*24*
FEVEREIRO 07 21 AGOSTO 07*21*
MARÇO 06 20 SETEMBRO 04 11 18 25
ABRIL 03 17 24 OUTUBRO 02 16 23 30
MAIO 01 15 29 NOVEMBRO 06 13 20 27
JUNHO 05 19 DEZEMBRO 04 11 18*

O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais  
GRUaISTaGRU 
2 malas de 32 kg
 » Hotéis 5* 
 » Guia em português e/ou 
espanhol
 » Alimentação, entradas e visitas 
de acordo c/ o itinerario
 » Cirurgia de implante capilar 
(1 sessão) + pós-operatório 
c/ traslados e assistência
 » 1 aplicação de PRP
 » Shampoo e loção especiais;
 » Toda medicação necessária 
para 30 dias do pós 
operatório.
 » Todos os traslados previstos 
em veículos com ar-
condicionado

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Gastos pessoais
 » Taxa local de serviços: 
Turquia - US$ 55

Excursões opcionais ou nenhum 
serviço não especificado.  
 
 
 

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

- DEDEMAN 5* 
- GRAN CEVAHIR 5*
 » ISTAMBUL - MAIO A SET.  
- GOLDEN TULIP BAYR. 5* 
- TRYP BY WINDHAM AIRP 5*  
 » CAPADOCIA  
-SIGNATURE S.CLASS* 
-AVRASYA 5* 
-RAMADA CAPPADOCIA 5* 
-BY CAPPADOCIA 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
- Consultar pelos prazos e gastos 
de cancelamento

DUBAI

DUBAI CLÁSSICO - Esplendor e Patrimonio desta encantadora cidade.

ALEXANDRIA- 

TEMPLOS DE ABÚ SIMBEL DE RAMSES II- 

Capital cultural do Egito.

LUZES E SONS- Espectáculo unico único usando raios laser.

MUSEU EGÍPCIO- Tem uma incrível coleção de arte egípcia an�ga

por sua grandeza é considerada
uma das maravilhas da humanidade

TEMPLOS DE LUXOR E KARNAK- Construidos por dezenas de faraos ao largo
de 2000 anos de história.

ANTIGA CIDADE DE MENFIS/
 NECRÓPOLIS DE SAKKARA/

Primeiro pais soberano do mundo e necrópole
 mais importantes e suges�vas do país.

80

DUBAI MODERNO - Esplendor e Patrimonio desta encantadora cidade. 80

JANTAR NO BARCO DHOW  - Passeio de duas horas com jantar e oportunidade 
de admirar as luzes da cidade desde a enseada de Dubai. 60

ABU DHABI - Conheça toda a riqueza da capital dos Emirados. 125

SUBIDA AO BURJ KHALIFA - Esplendor e Patrimonio desta encantadora cidade. 80

ENTRADA NO FERRARI WORLD - Conheça toda a riqueza da capital dos 
Emirados. 125

PACOTE DE EXCURSÕES EM DUBAI - Esplendor e Patrimonio desta 
encantadora cidade. 260

145

60

65

310a
145b

50

60

EGITO

NEPAL

TODO O DIA

VÔO EVEREST (HIMALAYA)

JANTAR COM DANÇAS

50

205

25

ÍNDIA

JAIPUR - VISITA DO PALÁCIO REAL 15

JAIPUR - PASSEIO EM RICKSHAW 
Passeio neste curioso veiculo pelas ruas da cidade 10

AGRA - VISITA OPCIONAL DO MINI TAJ E JARDINS MEHTAB (vista do Taj 
Mahal pelo outro lado do rio Yamuna)  30

*OBS.: 1-Todos os preços incluem ingressos para os lugares mencionados e transfers In/Out 
para o hotel previamente informado. 2- Os preços das excursões opcionais são para venda 

PASSEIO DE BALÃO  
PAMUKKALE
Hierápolis e do Castelo de Algodão 
-  (a operação deste passeio depende das 

PREÇO POR PAX

US$ 225*

A ILHA GREGA 
CHIOS
Fullday tour com visitas guiadas para conhecer a 
produção de Mas�c, a vila de Mesta e suas ruas 
labirín�cas da época bizan�na, Pyrgi e suas casas 
decoradas em preto e branco,  a praia vulcânica 
Mavra Volia.
PREÇO POR PAX

€ 115*

PASSEIO PELO 
BÓSFORO
Halfday Tour c/ almoço e visitas guiadas à 

das Especiarias e uma fascinante viagem de 
barco pelo estreito do Bósforo.
PREÇO POR PAX:

US$ 100*

AS JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA
Fullday tour com almoço e visitas guiadas a 

Hipódromo Romano e Gran Bazar.
PREÇO POR PAX

US$ 110*

NOITE TURCA  
Um charmoso espetáculo de danças  

ventre.

NA CAPADÓCIA:  EM ESTAMBUL:
+Bebidas ilimitadas +Delicioso Jantar 
PREÇO POR PAX PREÇO POR PAX

US$ 80* US$ 100*

PASSEIO DE BALÃO 
CAPADÓCIA
A experiência inesquecível de poder 
admirar o nascer do sol em uma das 
paisagens vulcânicas mais belas da terra 
- (a operação deste passeio depende das 

PREÇO POR PAX

US$ 225*

EXCURSÕES OPCIONAIS TURQUIA

EXCURSÕES OPCIONAIS NOS DEMAIS DESTINOS

*

PRECIO ESPECIAL

US$ 475*PACOTE DE PASSEIOS OPCIONAIS NA TURQUIA
Noite Turca + Balão + Bósforo + Jóias - Válido para todos os  
programas com 

CRUZEIRO DE 1 DIA-

CAPE SOUNIO-

Visita funeral diurna com as famosas ilhas de Hydra,
Poros e Aegina.

onde estão localizadas as famosas colunas brancas
do Templo de Mármore do Templo de Posêidon.

NOITE ATENAS- Visita funeral diurna com as famosas ilhas de Hydra,
Poros e Aegina.

DELFOS-

125

125

55

75

GRECIA

10  DIAS & 09 NOITES | HOTÉIS  5* | GUIAS EM PORTUGUÊS

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 restaurante de comidas típicas “TOUR 
PELO BÓSFORO”: Visita à Mesquita  de 
Suleyman o Magnífico, uma obra-prima do 
arquiteto otomano Mimar Sinan. Visita ao 
Bazar das Especiarias, construído em 1660 e 
segue sendo um destino imperdível para os 
amantes da gastronomia. Depois do almoço 
em um restaurante típico, embarcamos em 
um fascinante passeio de barco pelas águas 
do Bósforo, o estreito que separa as parte 
européia e asiática da cidade  e onde se pode 
contemplar as preciosas vilas, palácios  e 
fortalezas otomanas. Acomodação.

DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar 
a excursão opcional guiada com almoço em 
restaurante de comidas típicas “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA”:   Topkapi Palace,  foi a 
residência dos sultões otomanos do século  
XV ao XIX e hoje apresenta amostras do 
tesouro real e outras  relíquias  religiosas.  
Santa Sofia, uma obra-prima da arquitetura 
mundial desde o século V, hoje  apresenta 
referências  religiosas cristãs  e muçulmanas 
mescladas depois da conversão em museu. 
O Hipódromo 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. 
Acomodação. 
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. 
Chegada na Capadócia. 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, escavado nas rochas e decorados 
com frescos. Visita aos impressionantes vales 
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 na Capadócia: “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 [BB] CAPADÓCIA a ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida ao aeroporto para to-
mar voo (já incluído no preço do programa) 
de regresso a Istambul. Chegada e traslado ao 
hotel. Acomodação.
DIA 07 [BB] ISTAMBUL (CIRURGIA)
Café da manhã -  Transferir para o hospital 
onde o implante será realizado. Nossa assis-
tência em espanhol receberá e acompanhará 
você durante a reunião com os especialistas 
que realizarão o procedimento. Após uma 
avaliação dos exames pré-operatórios, a ci-
rurgia é iniciada. Após o implante, voltaremos 
para o hotel. Assistência via whattsapp para 
qualquer dúvida. Alojamento.
DIA 08 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado de ida e rgresso ao 
hospital para limpeza do curativo. Restante 
do dia livre em repouso. Alojamento
DIA 09 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã - Retornar ao hospital para a 
primeira lavagem, uma avaliação rápida do 
implante e instruções de cuidados. Retorno ao 
hotel. Restante do dia de folga. Alojamento
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. 
**Opcionalmente pode-se tomar voo 
doméstico direto p/ a Capadócia, consultar 
suplemento.

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

US$ 3499
1- EM QUARTO DBL/TWIN 3499
2 - EM QUARTO SINGLE 4199
3 -  ACOMPANHANTE DBL/TW N 2199
TAXAS E IMPOSTOS 575 
*SUPLEMENTO ALTA TEMP. 350

PROCEDIMENTO DE IMPLANTE
Ao confirmar a reserva, é solicitado o envio de fotos da cabeça do paciente de vários angulos para se possa avaliar a quantidade de folículos a ser implantado e 
quantas sessões deverão ser feitas. Um formulário com perguntas sobre a condição de saúde do paciente também deverá ser preenchido e enviado juntamente 
às fotos.  Médicos responsáveis: EMRE GÖMEÇ / SEVIL KARA - Proficientes em Transplante Capilar Hair Transland. Cirurgia a ser realizada no Hospital Avrasya. in-
tervenção é realizada através da técnica de FUE, o paciente é o proprio doador dos folículos. Ao redor de 4.000 folículos capilares são removidas a partir da nuca e 
manualmente realocadas nas áreas mais necesitadas. A duração é de aprox. 9 horas com intervalo de 30 minutos (almoço incluido). A anestesia é local e o pós-ope-
ratório é como qualquer intervenção estética central: dormir de queixo para cima, exercício físico, champús cicatrizantes e a medicação relevante. 

Sonhos
se realizam na

Turquia
ISTAMBUL & CAPADÓCIA  + IMPLANTE CAPILAR 

VOOS PARTINDO DE GUARULHOS

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS


