
EXTENSÃO À ISTAMBUL A PARTIR US$ 199 
SIMPLESMENTE UM STOPOVER INESQUECÍVEL ENTRE A EUROPA E ÁSIA

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

Chegada, recepção e traslado do aeroporto de Nova Istambul 
para o hotel. Acomodação 

DIA 02 [B/-/-] ISTAMBUL  

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer a visita guiada 
opcional com almoço em um restaurante de comida típica 
"TOUR PELO BÓSFORO":aapreciar a bela vista do Corno de Ouro 
em Pierre Loti, visita da Catedral de São Jorge;  visita da 
Mesquita Suleyman e Magnífica, uma das maiores mesquita de 
Istambul, e uma obra-prima do arquiteto otomano Mimar Sinan 
. Visita do Bazar das Especiarias, construído em 1660 e 
seguindo-o como um destino essencial para os amantes da 
cozinha internacional. Após o almoço em um restaurante típico, 
você embarcará em uma fascinante jornada pelas águas do 
Bósforo, o trecho que separa europeus e asiáticos da cidade e 
de onde poderá admirar as belas vilas, palácios e fortalezas 
otomanas. Acomodação. 

DIA 03 [B/-/-] ISTAMBUL 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer a excursão 
guiada opcional com almoço em um restaurante de comida 

típica "JÓIAS DE CONSTANTINOPLA": Palácio de Topkapi, foi a 
residência dos sultões otomanos do século XV ao século XIX e 
hoje apresenta amostras do tesouro real e outras relíquias 
religiosas. Santa Sofia, uma obra-prima da arquitetura mundial 
desde o século V, apresenta hoje referências mistas cristãs e 
muçulmanas após a conversão do museu. O Hipódromo 
Romano, construído em 203, decorado com obeliscos, colunas 
e fontes. A Mesquita Azul com seus seis minaretes e decorada 
com azulejos turquesas. Seguimos o famoso Grand Bazaar, um 
mercado de paredes e cúpulas seculares. Acomodação 

DIA 04 [B/-/-] ISTAMBUL - DESTINO 

Café da manhã, traslado ao aeroporto (IST) para tomar o voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços 

Nota importante:  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. 

EX01/BR 04 DIAS & 03 NOITES - PREÇOS E CONDIÇÕES POR PESSOA 
CATEGORIA DUPLO TRIPLO* SINGLE 

PLATINO 199 199 289 
OURO 229 229 479 

TURQUESA 369 369 629 
O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

▪ Hotéis 4* e/ou 5* de acordo à categoria escolhida
▪ Guia em português e/ou espanhol
▪ Todos os traslados previstos em veículos com ar-

acondicionado.
▪ 03 Café-da-manhãs

▪ 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 netos 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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