
TURQUIA - GRÉCIA - CHIIPRE  - DUBAI - EGITO - TERRA SANTA
ÍNDIA - SINGAPURA - MALÁSIA - TAILANDIA

EUROPA  CLÁSSICA / EUROPA IMPERIAL

 PACOTES DE CIRCUITOS TERRESTRES
 VOOS INTERNACIONAIS 

SAINDO DO BRASIL +
Super  100 USD 
EM SAÍDAS PROMOCIONAIS+ Desconto!

2022super
Ofertas





 699US$
A PARTIR DE

11  DIAS & 10 NOITES 

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 999
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

GRU - IST - GRUa
06 JANTARES + C. DA MANHÃ DIÁRIAMENTE  

VOOS INTERNACIONAIS  

GUIAS EM PORTUGUÊS +  INGRESSOS

TURQUIAPREMIUM

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 16)
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. Possibilidade de fazer a excursão 
guiada opcional com almoço em restaurante de comida 
típica “TOUR PELO BÓSFORO”: Saída para contemplar 
o panorama espetacular das antigas muralhas de 
Constantinopla e do Aqueduto Romano; Visitaremos 
também o antigo bairro judeu em Balat e o bairro grego 
em Fener e contemplar a magnífica vista do "Corno de 
Ouro"; visita à Catedral de São Jorge, principal patriarcado 
da Igreja Ortodoxa Grega e sede do Patriarcado 
Ecumênico de Constantinopla, reconhecido como o 
líder espiritual dos Cristãos Ortodoxos do mundo; Visita 
à magnífica Mesquita Suleyman, Bazar das Especiarias e
um fascinante passeio de barco pelas águas do Bósforo
entre a Ásia e a Europa. 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 + CISTERNA 
BASÍLICA”:   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. Visita da Cisterna Basílica, 
construída com mais de 300 colunas de mármore. 
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.

DIAS 06 & 07 SEGUNDO A TEMPORADA

DIA 08 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUŞADASI/IZMIR*** 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-roma-
na 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 Marmore. 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. Jantar 
no hotel. 
DIA 09[HB]  KUŞADASI/IZMIR***
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão 
opcional guiada  “ILHA GREGA DE CHIOS”: Transfer do ho-
tel 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 Turquia. Chegada e traslado 
ao hotel. Jantar no hotel. 
DIA 10 [BB]  KUŞADASI/IZMIR b BURSA b ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa importan-
te cidade que foi a primeira capital do Império Otomano. 
Visita a uma das das mais belas mesquitas da Turquia e 
passear pelo Mercado da Seda.
DIA 11 [B0]  ISTAMBUL a GUARULHOS (TK193)
Café da manhã. Traslado para tomar voo com destinode 
regresso.

TEMPORADAS OUTONO/INVERNO  
SAÍDAS DE 02/10 A 15/04
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA 
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a 
excursão “CAPITAL DE INVERNO DA CAPADOCIA – ERCIYES 
SKI RESORT”, experiência única na neve com os traslados, 
aluguel das roupas apropriadas, subida no teleférico e um 
churrasco no estilo turco incluído no valor.

Possibilidade de realizar a excursão “CORES DO OUTONO 
NA CAPADOCIA”: o tour visita o Vale do Ihlara,o Mosteiro 
de Selime,a igreja vermelha de Sivrihisar, além da parada na 
aldeia Belisırma para o almoço em um restaurante sobre o 
rio. Jantar no hotel.
DIA 07 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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.

TEMPORADAS PRIMAVERA/VERÃO  
SAÍDAS DE 16/04 A 01/10
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a excursão 
“MALDIVAS TURCAS”: Saída para visitar a Gruta de Keloğlan, 
a cidade bíblica de Laodicéia e a oportunidade de banhar-se 
no Lago Salda com almoço incluído. Jantar no hotel.

*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. A ordem das noites e visitas em Istambul também 
pode variar.** Trechos podem ser realizados opcionalmente 
com aéreos dmésticos*** A hospedagem poderá ser em 
Izmir ou Kusadasi em algumas saídas.

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 / Não são aceitos 
passaportes de emergência; Consultar pelos prazos 
e gastos de cancelamento; Devido ao atual cenário 
inconstante, as condições de operação deste pacote 
poderão ser alteradas de acordo com a exigências dos 
governos de cada país a ser visitado.

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 17 31
FEVEREIRO 07 21
MARÇO 07 14 16 21 28
ABRIL 04 09 11 13 181 201 251

MAIO 021 041 091 111 161 231 301

JUNHO 131 271

JULHO 112

AGOSTO 082

SETEMBRO 153 173 193 203 243 263 303

OUTUBRO 033 043 103 113 173 24 31
NOVEMBRO 7 8 14 15 21 28
DEZEMBRO 5 12
REVEILLON* 232 242 252 262 272 282 292 302

SUPLEMENTOS SEGUNDO A TEMPORADA: 1 - 
US$ 110 / 2 - US$ 440 / 3 - US$ 165

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» KUŞADASI 

--SIGNATURE BLUE RES.5*
--RICHMOND EPHESUS 5*
- - TUSAN RESORT 5*

» IZMIR - MAIO A SET.  
- - RAMADA KEMAL PAŞA 4* 
- -  RAMADA ENC. 4*

» PAMUKKALE 
- - ADEM PIRA 5*
- - LYCUS RIVER 5*
- - COLOSSAE 5*
- - RICHMOND 5*

» CAPADOCIA 
--SIGNATURE S.CLASS*
--AVRASYA 5* 
--BURCU KAYA 5* 
--BY CAPPADOCIA 5*

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 55

Super de 699
por 599 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

+ Desconto!

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  
DE LOCALIZ. + EXC. DO 
BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 
SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» KUŞADASI 

--SIGNATURE BLUE
RES.5*
--RICHMOND EPHESUS 5*
- - TUSAN RESORT 5*

» IZMIR - MAIO A SET. 
- - RAMADA KEMAL
PAŞA 4* 
- -  RAMADA ENC. 4*

» PAMUKKALE 
- - ADEM PIRA 5* 
- - LYCUS RIVER 5*
- - COLOSSAE 5*
- - RICHMOND 5*

» CAPADOCIA 
--SIGNATURE S.CLASS*
--AVRASYA 5* 
--BURCU KAYA 5* 
--BY CAPPADOCIA 5*

» DUBAI 
- OCCIDENTAL AL JADDAF 4*
- GOLDEN TULIP MEDIA 4*
- GRAND KINGSGATE
WATERFRONT 4*

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 / Não são aceitos 
passaportes de emergência; Consultar pelos prazos 
e gastos de cancelamento; Devido ao atual cenário 
inconstante, as condições de operação deste pacote 
poderão ser alteradas de acordo com a exigências dos 
governos de cada país a ser visitado.

DIA 01/02 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 194)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de 
bagagens, encontro com nosso representante/guia. Traslado 
para o hotel e acomodação. 
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Possibilidade de fazer a excursão guiada 
opcional com almoço em restaurante de comida típica 
“TOUR PELO BÓSFORO”: “TOUR PELO BÓSFORO”: Saída 
para contemplar o panorama espetacular das antigas 
muralhas de Constantinopla e do Aqueduto Romano; 
Visitaremos também o antigo bairro judeu em Balat e 
o bairro grego em Fener e contemplar a magnífica vista 
do "Corno de Ouro"; visita à Catedral de São Jorge, 
principal patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega e sede do 
Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, reconhecido 
como o líder espiritual dos Cristãos Ortodoxos do 
mundo; Visita à magnífica Mesquita Suleyman, Bazar das 
Especiarias e um fascinante passeio de barco pelas águas
do Bósforo entre a Ásia e a Europa. Acomodação.

DIA 04 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão 
opcional guiada com almoço em restaurante de comidas 
típicas “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA 
BASÍLICA”:  visita da magnífica residência dos Sultões no 
Palácio Topkapı; Santa Sofia que é uma obra-prima da 
engenheria e arquitetura, o Hipódromo Romano do ano 
de 203; a Mesquita Azul c/ seus 6 minaretes; o famoso e 
secular Gran Bazar. Visita da Cisterna Basílica, construída 
com mais de 300 colunas de mármore.
DIA 05 [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 06 [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.

DIAS 07 & 08 SEGUNDO A TEMPORADA

DIA 09 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUŞADASI/IZMIR*** 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-romana 
melhor preservada na Ásia Menor dos séculos I e II que man-
tém tesouros como o teatro romano que, a Biblioteca de 
Celso e rua de Marmore. Visitaremos a Casa da Virgem Ma-
ria, 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. Jantar no hotel. 
DIA 10 [HB]  KUŞADASI/IZMIR***
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão op-
cional guiada  “ILHA GREGA DE CHIOS”: Transfer do hotel 
para o porto de Çesme. Após o processo de imigração, par-
timos 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 par-
tida para Cesme, na Turquia. Chegada e traslado ao hotel. 
Jantar no hotel. 
DIA 11 [BB]  KUŞADASI/IZMIR b BURSA b ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa importante 

cidade que foi a primeira capital do Império Otomano. Visita 
a uma das das mais belas mesquitas da Turquia e passear 
pelo Mercado da Seda.
DIA 12 [B0]  ISTAMBUL a DUBAI (TK760)
Café da manhã. Traslado para tomar voo com destinode 
regresso.
DIA 13 [BB] DUBAI 
Café da manhã. Saída para realizar a excursão “DUBAI 
CLÁSSICO”: Dubai Creek, área do património Bastakiya, 
fortaleza de Al Fahidi, Museu de Dubai, travessia de 
barco tradicional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold 
Souk e Dubai Mall.
DIA 14 [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 15 [BB] DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde possibilidade 
de realizar a excursão opcional “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. 
Regresso ao hotel.
DIA 16 [BO] DUBAI  a  GUARULHOS (TK763/TK193)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para 
tomar voo de regresso.

TEMPORADAS OUTONO/INVERNO  
SAÍDAS DE 02/10 A 15/04
DIA 07 [HB] CAPADÓCIA 
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a 
excursão “CAPITAL DE INVERNO DA CAPADOCIA – ERCIYES 
SKI RESORT”, experiência única na neve com os traslados, 
aluguel das roupas apropriadas, subida no teleférico e um 
churrasco no estilo turco incluído no valor.
Possibilidade de realizar a excursão “CORES DO OUTONO 
NA CAPADOCIA”: o tour visita o Vale do Ihlara,o Mosteiro 
de Selime,a igreja vermelha de Sivrihisar, além da parada na 
aldeia Belisırma para o almoço em um restaurante sobre o 
rio. Jantar no hotel.
DIA 08 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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.

TEMPORADAS PRIMAVERA/VERÃO  
SAÍDAS DE 16/04 A 01/10
DIA 07 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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 08 [HB] PAMUKKALE
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a excursão 
“MALDIVAS TURCAS”: Saída para visitar a Gruta de Keloğlan, 
a cidade bíblica de Laodicéia e a oportunidade de banhar-se 
no Lago Salda com almoço incluído. Jantar no hotel.

*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. A ordem das noites e visitas em Istambul também 
pode variar.** Trechos podem ser realizados opcionalmente 
com aéreos dmésticos*** A hospedagem poderá ser em 
Izmir ou Kusadasi em algumas saídas.

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 17
FEVEREIRO 07 14 28
MARÇO 07 14 28
ABRIL 041 181 251

MAIO 021 161 301

JUNHO 061

JULHO 113

AGOSTO 083

SETEMBRO 152 192 262 302

OUTUBRO 032 102 172 24 31
NOVEMBRO 07 14 28
DEZEMBRO 12 283

SUPLEMENTOS SEGUNDO A TEMPORADA: US
$ 110 / 2 - US$ 440 / 3 - US$ 165

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 55
Dubai - US$ 35

Super de 1199
por 1099 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

+ Desconto!

 1199US$
A PARTIR DE

TURQUIA DUBAI&
16  DIAS & 14 NOITES 

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 1599
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

GRU - IST - DXB - GRUa
06 JANTARES + C. DA MANHÃ DIÁRIAMENTE  

VOOS INTERNACIONAIS 

GUIAS EM PORTUGUÊS +  INGRESSOS

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



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 / Não são aceitos 
passaportes de emergência; Consultar pelos prazos 
e gastos de cancelamento; Devido ao atual cenário 
inconstante, as condições de operação deste pacote 
poderão ser alteradas de acordo com a exigências dos 
governos de cada país a ser visitado.

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 10
FEVEREIRO 07
MARÇO 07
ABRIL 02
MAIO 071

JUNHO 111

JULHO 162

AGOSTO 202

SETEMBRO 171

OUTUBRO 291

NOVEMBRO 12
DEZEMBRO 10

SUPLEMENTOS SEGUNDO A 
TEMPORADA: 1 - US$ 110 /  2 - US$ 440

DIA 01/02 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 194)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de bagagens, 
encontro com nosso representante/guia. Traslado para o 
hotel e acomodação. 
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Possibilidade de fazer a excursão guiada 
opcional com almoço em restaurante de comida típica “TOUR 
PELO BÓSFORO”:  Saída para contemplar o panorama 
espetacular das antigas muralhas de Constantinopla e do 
Aqueduto Romano; Visitaremos também o antigo bairro 
judeu em Balat e o bairro grego em Fener e contemplar a 
magnífica vista do "Corno de Ouro"; visita à Catedral de 
São Jorge, principal patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega 
e sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, 
reconhecido como o líder espiritual dos Cristãos Ortodoxos 
do mundo; Visita à magnífica Mesquita Suleyman, Bazar 
das Especiarias e um fascinante passeio de barco pelas 
águas do Bósforo entre a Ásia e a Europa. Acomodação

DIA 04 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional 
guiada com almoço em restaurante de comidas típicas “JÓIAS 
DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”:  visita da 
magnífica residência dos Sultões no Palácio Topkapı; Santa 
Sofia que é uma obra-prima da engenheria e arquitetura, o 
Hipódromo Romano do ano de 203; a Mesquita Azul c/ seus 
6 minaretes; o famoso e secular Gran Bazar. Visita da Cisterna 
Basílica, construída com mais de 300 colunas de mármore.
DIA 05 [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 06 [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.

DIAS 07 & 08 SEGUNDO A TEMPORADA

DIA 09 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUŞADASI/IZMIR*** 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-roma-
na 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 Marmore. 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. Jantar no hotel. 
DIA 10 [HB]  KUŞADASI/IZMIR***
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão op-
cional 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 Ces-
me, na Turquia. Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel. 
DIA 11 [BB]  KUŞADASI/IZMIR a ERCAN a KYRENIA (TK2313/ TK 968)
Café da manhã. Partida ao aeroporto de Izmir para tomar 
o voo com destino ao Chipre, com conexão em Istambul. 
Pousaremos no norte da Ilha. Chegada e traslado a Kyrenia, 
cidade ao norte do Chipre e muito rica vestígios arqueologicos. 
No caminho, teremos uma vista panorâmica das montanhas 

Beşparmak. Traslado ao hotel e tempo livre. Acomodação. 
DIA 12 [BB] KYRENIA
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Possibilidade 
de excursão opcional de dia inteiro: Visita ao Castelo Kyrenia 
e ao Castelo de Hilarião, um dos mais belos do Mediterrâneo, 
visita a Abadia de Bellapais, mosteiro construído no século 
XII. À tarde seguiremos para a capital e maior cidade da ilha, 
Nicósia (também conhecida como Lefkosia), famosa por ser 
a última capital dividida da Europa. Passaremos pela catedral 
gótica de Santa Sofia, convertida na Mesquita Selimiye pelos 
otomanos, pela Coluna Veneziana e depois teremos tempo 
livre para visitar o Mercado Buyuk Han, almoçar ou beber um 
café típico cipriota. Retorno ao hotel. Acomodação.

DIA 13 [BB] KYRENIA
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 
Possibilidade de excursão opcional de dia inteiro: Cruzaremos 
a fronteira ao sul do Chipre para visitar à cidade de Larnaca, 
sede do antigo reino de Kition, fundado pelos aqueus e 
fenícios; Depois seguiremos para a Igreja de San Lázaro, 
construída no século 9 sobre seus restos mortais. Seguiremos 
para Nicósia e ainda ao lado sul do Chipre, visitaremos o 
Museu Arqueológico, com peças que datam desde o oitavo 
milênio aC. Em seguida iremos ao Palácio do Arcebispo, onde 
está localizada a Catedral Metropolitana Mosteiro de São 
João e seus belos murais do século XVIII. En seguida retorno 
ao hotel em Kyrenia.

DIA 14 [B0] KYRENIA a ERCAN a ISTAMBUL a  
GUARULHOS (TK 965 / TK 015)
Café da manhã. Traslado para aeroporto para tomar o voo de 
retorno com conexão em Istambul. Fim de nossos serviços.

TEMPORADAS OUTONO/INVERNO  
SAÍDAS DE 02/10 A 15/04
DIA 07 [HB] CAPADÓCIA 
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a excursão 
“CAPITAL DE INVERNO DA CAPADOCIA – ERCIYES SKI RESORT”, 
experiência única na neve com os traslados, aluguel das 
roupas apropriadas, subida no teleférico e um churrasco no 
estilo turco incluído no valor.
Possibilidade de realizar a excursão “CORES DO OUTONO 
NA CAPADOCIA”: o tour visita o Vale do Ihlara,o Mosteiro 
de Selime,a igreja vermelha de Sivrihisar, além da parada na 
aldeia Belisırma para o almoço em um restaurante sobre o 
rio. Jantar no hotel.
DIA 08 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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.

TEMPORADAS PRIMAVERA/VERÃO  
SAÍDAS DE 16/04 A 01/10
DIA 07 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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 08 [HB] PAMUKKALE
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a excursão 
“MALDIVAS TURCAS”: Saída para visitar a Gruta de Keloğlan, a 
cidade bíblica de Laodicéia e a oportunidade de banhar-se no 
Lago Salda com almoço incluído. Jantar no hotel.

*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. 
A ordem das noites e visitas em Istambul também pode 
variar.** Trechos podem ser realizados opcionalmente com 
aéreos dmésticos*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou 
Kusadasi em algumas saídas.

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» KUŞADASI 

--SIGNATURE BLUE RES.5*
--RICHMOND EPHESUS 5*
- - TUSAN RESORT 5*

» IZMIR - MAIO A SET.  
- - RAMADA KEMAL PAŞA 4* 
- -  RAMADA ENC. 4*

» PAMUKKALE 
- - ADEM PIRA 5*
- - LYCUS RIVER 5*
- - COLOSSAE 5*
- - RICHMOND 5*

» CAPADOCIA 
--SIGNATURE S.CLASS*
--AVRASYA 5* 
--BURCU KAYA 5* 
--BY CAPPADOCIA 5*

» KYRENIA
-- BÜYUK ANADOLU 4* 
-- RIVERSIDE 4*

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 55
Chipre - US$ 35

Super de 799
por 699 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

+ Desconto!

 799US$
A PARTIR DE

TURQUIA CHIPRE&
14  DIAS & 12 NOITES 

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 1299
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

GRU - IST //  ADB - ECN - GRUa
06 JANTARES  
+ CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIAMENTE 

VOOS INTERNACIONAIS  

GUIAS EM PORTUGUÊS +  INGRESSOS

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  
DE LOCALIZ. + EXC. DO 
BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*

» DELHI 
-- ITC WELCOME 5*

» JAIPUR 
-- ROYAL ORCHID TONK 
ROAD 5* 

» AGRA
-- CLARK CHIRAZ 5*

» DUBAI 
- OCCIDENTAL AL JADDAF 4*
- GOLDEN TULIP MEDIA 4*
- GRAND KINGSGATE
WATERFRONT 4*
- MILLENIUM AIRPORT 4*

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 16)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de ba-
gagens, 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 “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍ-
LICA”:   Topkapi Palace,  foi a residência dos sultões oto-
manos 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 mina-
retes e decorada com azulejos de cor turquesa. Visita da 
Cisterna Basílica, construída com mais de 300 colunas de 
mármore. Seguimos ao famoso Gran Bazar, um mercado 
de paredes e cúpulas seculares. Acomodação. 
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão 
opcional full day guiada com almoço “TOUR PELO BÓSFO-
RO”: Saída para contemplar o panorama espetacular das 
antigas muralhas de Constantinopla e do Aqueduto Ro-
mano; Visitaremos também o antigo bairro judeu em Ba-
lat e o bairro grego em Fener e contemplar a magnífica 
vista do "Corno de Ouro"; visita à Catedral de São Jorge, 
principal patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega e sede do 
Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, reconhecido 
como o líder espiritual dos Cristãos Ortodoxos do mundo; 
Visita à magnífica Mesquita Suleyman, Bazar das Espe-
ciarias e um fascinante passeio de barco pelas águas do 
Bósforo entre a Ásia e a Europa. Acomodação.
DIA 04 [BB] ISTAMBUL a DELHI (TK716)
Café da manhã. Dia livre. Em horário definido, saída para 
o aeroporto para tomar voo com destino a Delhi. Noite a
bordo. 
DIA 05 [BB] CHEGADA - DELHI
Chegada a Delhi bem cedo pela manhã. Recepção e tras-
lado ao hotel. Partida para visita panorâmica, passeando 
por Red Fort e Chandi Chowk Street, veremos também 
o parque onde Mahatma Gandhi foi cremado. Em Nova 
Delhi veremos os edifícios do governo, o Portal da Índia. 
Caminharemos pela área do parlamento e pela residência 
do presidente. Visita do mais importante templo sikh em 
Delhi, o Gurdwara Bngla Sahib, e logo os templos hindus 
Akshardham, mostrando a cultura tradicional, espirituali-
dade e arquitetura Hindu. Acomodação.
DIA 06 [BB] 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 ci-
dade antiga, foram construídos. À tarde, visite o Templo 
Hindu Birla e caminhe pelo mercado da cidade. Sugerimos 
realizar  o tour opcional “PASSEIO  RIQUIXÁ”. Acomodação.
DIA 07 [BB] JAIPUR b FORTE AMBER b JAIPUR
Café da manhã no hotel. Partida para visitar o Forte Am-
ber (subir montado no elefante (sujeito a disponibilidade / 
descida de jipe). Durante a caminhada, você pode admirar 

as belas vistas de Jaipur, do Lago Maotha e da parede ori-
ginal de Amber. Continuação com a visita do Gaitor, onde 
você pode ver vários memoriais dos reis de Jaipur. Possibi-
lidade de fazer a visita guiada opcional “PALACIO REAL DE 
JAIPUR”. Retorno do hotel e Acomodação. 
DIA 08 [BB] JAIPUR b AGRA
Café da manhã no hotel. Partida para Agra. Sobre as mar-
gens do rio Yamuna, foi a capital do I mpério 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 aces-
sado a partir de um portão imponente chamado Amar 
Singh, contém numerosos palácios e edifícios imponentes 
construído pelo imperador Akbar. Acomodação.  
DIA 09 [BB] AGRA  
Café da manhã no hotel. Hoje eles vão visitar uma das 
sete maravilhas do mundo. Taj Mahal, o monumento 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 arquitetura 
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, assistência e traslado 
ao hotel. 
DIA 11 [BB] DUBAI 
Café da manhã. Saída para realizar a excursão “DUBAI 
CLÁSSICO”: Dubai Creek, área do património Bastakiya, 
fortaleza de Al Fahidi, Museu de Dubai, travessia de barco 
tradicional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk e 
Dubai Mall.
DIA 12 [BB] DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a ex- cur-
são 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. Manhã livre. Pela tarde possibilidade de 
realizar a excursão opcional “SAFARI NO DESERTO” com 
saída em carros 4x4 pelo deserto e assistir ao pôr do sol. 
Chegada ao acampamento, onde há uma noite árabe tra-
dicional com buffet oriental, camelos para uma curta ca-
minhada, tatuagens de hena e dança do ventre. Regresso 
ao hotel.
DIA 14 [BO] DUBAI a ISTAMBULaGUARULHOS 
(TK761/TK193)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para to-
mar voo de regresso.

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

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. Não são aceitos passaportes de 
emergência
- A India exigem certificado de febre amarela.
- Consultar pelos prazos e gastos de cancelamento
- O governo dos Emirados exige seguro médico 
local, além do teste PCR com até 72 horas antes da 
chegada. Consulte para mais detalhes.
- Devido ao atual cenário inconstante, as condições 
de operação deste pacote poderão ser alteradas de
acordo com a exigências dos governos de cada país
a ser visitado. 

O PREÇO NÃO INCLUI
» Gastos pessoais
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não

especificado.
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 25
India - US$ 45
Dubai - US$ 35

» Imposto Tourism - pago local AED $20 por 
noite em Dubai

» Vistos de entrada
-  -  Dubai: US$ 120 - não exigido para brasileiros
-  -  India: e-visa

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO -
FEVEREIRO 18
MARÇO 18
ABRIL 15
MAIO 13
JUN/JUL/AGO -
SETEMBRO 231

OUTUBRO 072 212

NOVEMBRO 111 25
DEZEMBRO 09

SUPLEMENTOS SEGUNDO A 
TEMPORADA: 1 - US$ 110 /  2 - US$ 165, 

de 2099
por 1999 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

Super+ Desconto!

 2099US$
A PARTIR DE

ESSÊNCIAS ORIENTAIS
14  DIAS & 13 NOITES  - ISTAMBUL, ÍNDIA, DUBAI

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 2699
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

GRU - IST - DEL - DXB - GRUa
C. DA MANHÃ DIÁRIAMENTE 

VOOS INTERNACIONAIS  

GUIAS EM PORTUGUÊS +  INGRESSOS

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



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.
- Devido ao atual cenário inconstante, as condições 
de operação deste pacote poderão ser alteradas de
acordo com a exigências dos governos de cada país
a ser visitado.

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» KUŞADASI

--SIGNATURE BLUE RESORT  5*
--RICHMOND EPHESUS 5*
- - TUSAN RESORT 5*

» IZMIR - MAIO A SET.  
- - RAMADA KEMAL PAŞA 4* 

- -  RAMADA ENCORE BY
WYNDHAM 4*

» PAMUKKALE 
- - ADEM PIRA 5* 
- - LYCUS RIVER 5*
- - COLOSSAE 5*

» CAPADOCIA 
--SIGNATURE S.CLASS* 
--AVRASYA 5*
--BY CAPPADOCIA 5*

» CRUZEIRO GRECIA 
- - MIRAY CRUISES 
M/V GEMINI -CABINES
INTERNAS  STANDARD

DIA 01/02 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 194)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de baga-
gens, encontro com nosso representante/guia. Traslado 
para o hotel e acomodação. 
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Possibilidade de fazer a excursão guiada 
opcional com almoço em restaurante de comida típica 
“TOUR PELO BÓSFORO”:  Saída para contemplar 
o panorama espetacular das antigas muralhas de 
Constantinopla e do Aqueduto Romano; Visitaremos 
também o antigo bairro judeu em Balat e o bairro grego 
em Fener e contemplar a magnífica vista do "Corno de 
Ouro"; visita à Catedral de São Jorge, principal patriarcado 
da Igreja Ortodoxa Grega e sede do Patriarcado Ecumênico 
de Constantinopla, reconhecido como o líder espiritual dos 
Cristãos Ortodoxos do mundo; Visita à magnífica Mesquita 
Suleyman, Bazar das Especiarias e um fascinante passeio 
de barco pelas águas do Bósforo entre a Ásia e a Europa. 
Acomodação.
DIA 04 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão 
opcional guiada com almoço em restaurante de comidas 
típicas “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”:  
visita da magnífica residência dos Sultões no Palácio 
Topkapı; Santa Sofia que é uma obra-prima da engenheria 
e arquitetura, o Hipódromo Romano do ano de 203; a 
Mesquita Azul c/ seus 6 minaretes; o famoso e secular Gran 
Bazar. Visita da Cisterna Basílica, construída com mais de 
300 colunas de mármore.
DIA 05 [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 Repú-
blica.  Chegada na Capadócia. Jantar no hotel.
DIA 06 [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 caver-
na típica com bebidas locais ilimitadas  e “PASSEIO DE BA-
LÃO” ao amanhecer para admirar uma das mais belas paisa-
gens a terra - a ser realizado no 5o ou 6o dia da programação. 
DIA 07 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar a anti-
ga 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 08 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUŞADASI/IZMIR*** 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-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 Marmore. 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. Jantar no hotel. 

DIAS 09-10-11-12 VARIA SEGUNDO A DATA DE SAÍDA
DIA 13 [BB] ÇESME b IZMIR a ISTAMBUL
Café da manhã. Desembarque do cruzeiro e partida para o 
aeroporto para tomar voo já incluído no preço do programa 
de regresso a Istambul. Chegada e traslado ao hotel. 
Acomodação.
DIA 14 [BO] ISTAMBUL b GUARULHOS (TK 15)
Café da manhã. Traslado para aeroporto. Fim de nossos 
serviços.

ITINERÁRIO DO CRUZEİRO NAS SEGUINTES SAÍDAS DE GRU: 
T5 - 28/05, 11/06, 25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 20/08
DIA 09 [FB] IZMIR A ÇESME A MYKONOS
Café da manhã. Traslado ao  cruzeiro maravilhoso de 4 
noites com  pensão completa. À tarde, Mykonos, com 
chegada às 20:00. 
DIA 10 [FB] MYKONOS 
Café da manhã. Dia livre .
DIA 11 [FB] MYKONOS A SANTORINI
Café da manhã. Chegada à Ilha de Santorni às 10:00. 
Excursão opcional guiada. 
DIA 12 [FB] SANTORINI A RHODES
Café da manhã. Chegada a Rhodes às 08:00.  Partida às 
18:00.

ITINERÁRIO DO CRUZEİRO NAS SEGUINTES SAÍDAS DE GRU:  
T3 - 30/04, 07/05
DIA 09 [FB] IZMIR A ÇESME A RHODOS
Café da manhã. Traslado ao cruzeiro de 4 noites com 
pensão completa. À tarde, navegaremos para Rhodos,. 
DIA 10 [FB] RHODOS A SANTORINI
Café da manhã. Chegada em Rhodos as 8:00 da manhã,. 
Tour opcional na ilha. As 19h, zarpa em direção a 
Santorini.  
DIA 11 [FB] SANTORINI A ATENAS
Café da manhã. Chegada à Ilha de Santorini às 08:00. 
Excursão opcional guiada. As 18:00, o cruzeiro segue a 
Pireus.
DIA 12 [FB] ATENAS A ÇEŞME
Café da manhã. Chegada a Atenas às 10:00,.  Partida às 
18:00 á Çeşme, na Turquia.

ITINERÁRIO DO CRUZEİRO NAS SEGUINTES SAÍDAS DE GRU:  
T7 – 14/05, 21/05
DIA 09 [FB] IZMIR A ÇESME A MYKONOS
Café da manhã. Traslado para o cruzeiro de 4 noites com 
pensão completa. À tarde Mykonos, com chegada às 
20:30. 
DIA 10 [FB] MYKONOS A SANTORINI
Café da manhã. Saída de Mykonos  e chegada em 
Santorini as 10h. Tour opcional na ilha. As 20h, zarpa em 
direção a Rhodos 
DIA 11 [FB] A SANTORINI A RHODOS
Café da manhã. Chegada em Rhodos as 8:00h. Tour 
opcional na ilha. As 18h, zarpa em direção a Pireus
DIA 12 [FB]  RHODOS A ATENAS
Café da manhã. Chegada a Atenas às 11:00h. Partida às 
19:00 a Çeşme, na Turquia.

ITINERÁRIO DO CRUZEİRO NAS SEGUINTES SAÍDAS DE GRU:  
T6 - 04/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 
03/09
DIA 09 [FB] IZMIR A ÇESME A MYKONOS
Café da manhã. Embarcar em cruzeiro de 4 noites com 
pensão completa. À tarde, Mykonos, com chegada às 
20:30h. 
DIA 10 [FB] MYKONOS 
Café da manhã. Dia livre.
DIA 11 [FB] MYKONOS A ATENAS A SANTORINI
Café da manhã. As 3:00h embarque para Atenas. 
Chegada 11:00h.  Partida às 20:00h a Santorini, noite a 
bordo.
DIA 12 [FB] SANTORINI A ÇEŞME
Chegada a Santorini às 10:00h. Excursão opcional guiada. 
Partida às 20:00 a Çeşme, na Turquia.

*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.  
Os horários de chegada e partida do cruzeiro podem alterar. 
** Trechos podem ser realizados opcionalmente com 
aéreos dmésticos*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou 
Kusadasi em algumas saídas.

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 55

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JAN/FEB/MAR -
ABRIL 30
MAIO 07 14 21 28
JUNHO 04 11 18 25
JULHO 021 091 161 231 301

AGOSTO 061 131 201 271

SETEMBRO 031

OUTUBRO -
NOV/DIC -

SUPLEMENTOS SEGUNDO A 
TEMPORADA: 1 - US$ 330

de 1799
por 1699 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

Super+ Desconto!

A
4 NOITES DE CRUZEIRO 
PELAS ILHAS GREGASDO EGEU

TURQUIA& ILHAS

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

a
08 JANTARES + 04 ALMOÇOS 
C. DA MANHÃ DIÁRIAMENTE 

VOOS INTERNACIONAIS 
GRU a IST // ADB a IST a GRU

GUIAS EM PORTUGUÊS 
+ ENTRADAS INCLUÍDAS

 1799US$
A PARTIR DE

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 2299
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

14 DIAS & 12 NOITES 

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



2299US$
A PARTIR DE

ESSÊNCIASASIÁTICAS
15  DIAS & 13 NOITES - ISTAMBUL, BANGKOK, SINGAPURA, KUALA LUMPUR

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 2899
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

GRU - BKK - SGP // KUL - GRUa
CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIAMENTE  

VOOS INTERNACIONAIS  

GUIAS EM PORTUGUÊS +  INGRESSOS

SAÍDAS PREVISTAS 2021 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 15
FEVEREIRO 12
MARÇO 12 19
ABRIL 02 09
MAI/JUN/JUL/AGO -
SETEMBRO 241

OUTUBRO 221 29
NOVEMBRO 12
DEZEMBRO -

SUPLEMENTOS SEGUNDO A 
TEMPORADA: 1 - US$ 220

DIA 01/02 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 194)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de baga-
gens, encontro com nosso representante/guia. Traslado 
para o hotel e acomodação. 
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão op-
cional guiada com almoço em restaurante de comidas tí-
picas “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”:   
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 de-
corada com azulejos de cor turquesa. Visita da Cisterna 
Basílica, construída com mais de 300 colunas de mármore. 
Seguimos ao famoso Gran Bazar, um mercado de paredes 
e cúpulas seculares. Acomodação. 
DIA 04 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão op-
cional full day guiada com almoço “TOUR PELO BÓSFORO”:  
Saída para contemplar o panorama espetacular das anti-
gas muralhas de Constantinopla e do Aqueduto Romano; 
Visitaremos também o antigo bairro judeu em Balat e o 
bairro grego em Fener e contemplar a magnífica vista do 
"Corno de Ouro"; visita à Catedral de São Jorge, principal 
patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega e sede do Patriar-
cado Ecumênico de Constantinopla, reconhecido como o 
líder espiritual dos Cristãos Ortodoxos do mundo; Visita 
à magnífica Mesquita Suleyman, Bazar das Especiarias e 
um fascinante passeio de barco pelas águas do Bósforo 
entre a Ásia e a Europa. Acomodação.
DIA 05/06 [BB] ISTAMBUL a BANGKOK(TK064)
Café da manhã. Dia livre. traslado ao aeroporto de 
Istambul para tomar voo com destino a Tailandia. Noite 
a bordo. Chegada ao aeroporto de Bangkok. Após os 
procedimentos de imigração e bagagens, recepção e 
traslado para o hotel. restante do dia livre. Acomodação.
DIA 07 [BB] BANGKOK
Após café da manhã no hotel, saída para conhecer 
o “Wat Pho” ou Templo do Buda Reclinado, além da
impressionante imagem de Buda, este templo foi a
primeira escola de medicina tradicional e massagem 
tailandesa, e é considerada a primeira universidade
do país - Massagem opcional pagando diretamente
no templo. Mais tarde, iremos ao esplêndido Palácio 
Real e ao Templo do Buda de Esmeralda. Este é o
mesmo lugar onde começamos a visitar o Wat Phra
Kaew em que vemos o Buda de Esmeralda, feito
de uma única peça de jade esculpido. Em seguida,
visita do Palácio Real, o orgulho dos tailandeses e
onde os reis viveram até o século XIX. Retornaremos 
ao hotel por volta das 14h e teremos a tarde livre. 
*É importante usar calças compridas e uma camisa
de manga para entrar no Grande Palácio.
DIA 08 [BB] BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos excursão 
opcional para visitar o “MERCADO DE TRENS & 
MERCADO FLUTUANTE” - Saída para 80 km fora da 
cidade, chegaremos ao curioso mercado entre os 
trilhos onde os comerciantes dobram seu posto de 
vendas para permitir que o trem atravesse o meio 

do mercado! Em seguida pegaremos um pequeno 
barco pelos canais de Damnoen Saduak, enquanto 
os vendedores nos oferecem todos os tipos de 
souvenirs, frutas e comida tailandesa. Retornarno ao 
hotel e tarde livre.
DIA 09 [BB] BANGKOK a SINGAPURA 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. Chegada 
ao encantado aeroporto de Singapura. Traslado ao 
hotel. Restante do dia livre.Opcionalmente poderão 
realizar a visita dos fantásticos jardins “GARDENS BY 
THE BAY” e o seu show de luzes
DIA 10 [BB]  SINGAPURA
Começamos a nossa visita a esta bela cidade. A 
experiência da história, cultura e estilo de vida de 
Singapura multirracial. Passaremos pelo Distrito 
Cívico para ver Padang, Cricket Club, a histórica 
Casa do Parlamento, a Suprema Corte e a Prefeitura. 
Continuamos com uma parada no Parque Merlion e 
apreciar a vista deslumbrante de Marina Bay e visitar 
Thian Hock Keng, um antigo templo budista-taoísta 
Cingapura e continuará a Chinatown e os famosos 
Jardim Botânico de Singapura e Jardim Nacional das 
Orquídeas (Bilhetes não incluídos). Nossa última 
parada é Little India, onde você será cativado pelo 
cheiro de incenso, jasmim e especiarias. Tarde livre. 
Acomodação
DIA 11 [BB]  SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para continuar descobrindo 
a cidade e suas inúmeras opções de entretenimento, 
como os parques de diversões, safaris, ou fazendo 
compras. Acomodação
DIA 12 [BB] SINGAPURA b KUALA LUMPUR
Café da manhã. Embarque de ônibus com direção 
a Capital da Malásia. Ao cruzar a fronteira e passar 
o controle de passaportes, encontro com nosso
guia local e traslado  o controle de passaportes e
seguimos para  eguimos para Kuala Lumpur na
chegada, visitamos as Torres PETRONAS, atualmente 
as torres gêmeas mais altas do mundo, e símbolo da 
Malásia. Check-in no seu hotel e resto do dia livre .
Acomodação.
DIA 13 [BB] KUALA LUMPUR b MELAKA b
PUTRAJAYA b KUALA LUMPUR
Café da manhã no hotel. Saída para um passeio  de 
barco no rio Malaca e depois damos uma caminhada 
até a colina de São Paulo para ver
ruínas da igreja dedicada ao santo, onde San 
Francisco Xavier foi temporariamente sepultado. 
Seguimos a Putrajaya - nova capital administrativa 
do país, uma cidade planejada e rodeada por uma 
vegetação exuberante, jardins botânicos e parques 
espalhados por toda a paisagem. 
DIA 14 [BB] KUALA LUMPUR
Café da manhã. Dia livre. Aproveite para explorar esta 
pujante cidade. Acomodação
DIA 15 [BB] KUALA LUMPUR a GUARULHOS (TK061/
TK193)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Kuala Lumpur 
para tomar voo de regresso.

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

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 / Não são aceitos 
passaportes de emergência; Consultar pelos prazos 
e gastos de cancelamento; Devido ao atual cenário 
inconstante, as condições de operação deste pacote 
poderão ser alteradas de acordo com a exigências dos 
governos de cada país a ser visitado. Esse programa 
não confiröa Quarto Triplo ou Cama Extra. Grupos com 
menos de 16 passageiros realizam o trajeto Cingapura - 
Kuala Lumpur em ônibus regular.

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» BANGKOK 

- - NOVOTEL FENIX SILOM  4*

» SINGAPURA 
- - HOTEL MARIOTT 4*
-- HOTEL COURTYARD 4*
-- HOTEL NOVENA 4*

» KUALA LUMPUR 
- - IMPIANA KLCC 
- - MAYA KLCC
- - OAKWOOD

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 25

Super de 2299
por 2199 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

+ Desconto!

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 16)
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 “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”:   
Topkapi Palace,  a residência dos sultões otomanos 
do século  XV ao XIX;Santa Sofia, uma obra-prima da 
arquitetura mundial desde o século V;. 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. Visita da Cisterna 
Basílica, construída com mais de 300 colunas de mármore. 
Seguimos ao famoso Gran Bazar, um mercado de paredes e 
cúpulas seculares. Acomodação. 
DIA 03 [HB] ISTAMBUL b ANKARA b CAPADÓCIA**
Café da manhã no hotel e saída cedo de ônibus para Ankara e visi-
tar a capital turca e ao mausoléu do fundador da República.  Chega-
da na Capadócia. Jantar no hotel.
DIA 04 [HB] CAPADÓCIA
Café da manhã. Partida para visitar esta região de paisagem for-
mada 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 deslum-
brantes 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 caver-
na 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. 

DIAS 05 & 06 SEGUNDO A TEMPORADA

DIA 07 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUŞADASI/IZMIR*** 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-romana me-
lhor preservada na Ásia Menor dos séculos I e II que mantém 
tesouros como o teatro romano que, a Biblioteca de Celso e rua 
de Marmore. 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. Jantar no hotel. 
DIA 08[HB]  KUŞADASI/IZMIR***
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão opcio-
nal 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 decora-
das 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]  KUŞADASI/IZMIR b BURSA b ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa importante 
cidade que foi a primeira capital do Império Otomano. Visita a 
uma das das mais belas mesquitas da Turquia e passear pelo 
Mercado da Seda. 
DIA 10 [BB] ISTAMBULa HUGARDA
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de fazer a excursão 
guiada opcional com almoço em restaurante de comida 
típica “TOUR PELO BÓSFORO. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto de Istambul para tomar voo com destino a 
Hurghada. 
DIA 11 [FB] HURGADA b LUXOR (TK702)
Chegada, traslado ao hotel em Hurghada. Café da manhã e 
traslado a Luxor para o embarque em cruzeiro pelo Rio Nilo, 
com regime de pensão completa. Possibilidade de realizar 
a excursão opcional para visitar os “TEMPLOS DE LUXOR E 
KARNAK”.

DIA 12 [FB] LUXOR  A ESNA A EDFU 
Pensão completa a bordo, pela manhã, passagem para 
a Cisjordânia, Visita à Necrópole de Tebas:Vale dos Reis, 
templo da Rainha Hatshepsut e os Colossos de Memnon. 
Início da navegação em direção a Esna, após a travessia da 
eclusa, continuação para Edfu. Noite em Edfu.
DIA 13 [FB] EDFU A KOM OMBO A ASWAN
Pensão completa a bordo: Pela manhã visita ao templo de 
Deus Horus em Edfu. Navegação para Kom Ombo. À tarde, 
visita ao templo dedicado aos Deuses Sobek e Haroeris. 
Navegação para Aswan e noite em Aswan.
DIA 14 [FB] ASWAN
Pensão completa a bordo. Pela manhã, visita à Represa Alta 
de Aswan. Noite em Aswan.
DIA 15 [BB] ASWAN a CAIRO
Café da manhã, desembarque, traslado ao aeroporto de 
Aswan e vôo ao Cairo, chegada, assistência e traslado ao 
hotel e acomodação.
DIA 16 [BB] CAIRO
Café da manhã. Saída para visitar a área de Giza e o complexo 
funerário formado pelas pirâmides de Quéops, Quéfren e 
Miquerinos. Visita também a Esfinge e ao Templo do Vale. 
Pela tarde, possibilidade de realizar a Excursão Opcional de 
meio dia com almoço incluso ao “MUSEU EGÍPCIO”. Traslado 
ao hotel. Durante a noite possibilidade de realizar a excursão 
noturna opcional “LUZES E SONS”. Acomodação. 
DIA 17 [BB] CAIRO a ISTAMBUL a GUARULHOS (TK693 
/ TK 15)
Café da manhã. Traslado para tomar voo de regresso.

TEMPORADAS OUTONO/INVERNO  
SAÍDAS DE 02/10 A 15/04
DIA 05 [HB] CAPADÓCIA 
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a 
excursão “CAPITAL DE INVERNO DA CAPADOCIA – ERCIYES 
SKI RESORT”, experiência única na neve com os traslados, 
aluguel das roupas apropriadas, subida no teleférico e um 
churrasco no estilo turco incluído no valor.
Possibilidade de realizar a excursão “CORES DO OUTONO 
NA CAPADOCIA”: o tour visita o Vale do Ihlara,o Mosteiro 
de Selime,a igreja vermelha de Sivrihisar, além da parada na 
aldeia Belisırma para o almoço em um restaurante sobre o 
rio. Jantar no hotel.
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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.

TEMPORADAS PRIMAVERA/VERÃO  
SAÍDAS DE 16/04 A 01/10
DIA 05 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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 06 [HB] PAMUKKALE
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a excursão 
“MALDIVAS TURCAS”: Saída para visitar a Gruta de Keloğlan, 
a cidade bíblica de Laodicéia e a oportunidade de banhar-se 
no Lago Salda com almoço incluído. Jantar no hotel.

*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. 
A ordem das noites e visitas em Istambul também pode 
variar.** Trechos podem ser realizados opcionalmente com 
aéreos dmésticos*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou 
Kusadasi em algumas saídas.

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» KUŞADASI

--SIGNATURE BLUE RESORT  5*
--RICHMOND EPHESUS 5*
- - TUSAN RESORT 5*

» IZMIR - MAIO A SET.  
- - RAMADA KEMAL PAŞA 4* 
- -  RAMADA ENCORE BY

WYNDHAM 4*
» PAMUKKALE 

- - ADEM PIRA 5* 
- - LYCUS RIVER 5*
- - COLOSSAE 5*

» CAPADOCIA 
--SIGNATURE S.CLASS* 
--AVRASYA 5*
--BY CAPPADOCIA 5*

» CAIRO 
-- MERIDIEN 5* 
- - MERCURE 5*

» HURGHADA 
-- HTL. AZUR

» CRUZEIRO NO NILO
-- M/S RADAMIS
-- M/S SARAH

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 / Não são aceitos 
passaportes de emergência; Consultar pelos prazos 
e gastos de cancelamento; Devido ao atual cenário 
inconstante, as condições de operação deste pacote 
poderão ser alteradas de acordo com a exigências dos 
governos de cada país a ser visitado.

O PREÇO NÃO INCLUI
» Taxa local de serviços: Turquia - US$ 55 / Egito - 

US$ 55
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Visto de entrada no Egito entregue na chegada c/ 

assistência em português - US$ 45
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 21
FEVEREIRO 11
MARÇO 11
ABRIL 012 151

MAIO 13 27
JUNHO 10
JULHO 081

AGOSTO 121

SETEMBRO 161

OUTUBRO 071 211

NOVEMBRO 11
DEZEMBRO -

SUPLEMENTOS SEGUNDO A 
TEMPORADA: 1 - US$ 110 /  2 - US$  220

Super de 1699
por 1599 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

+ Desconto!

FARAÔNICAS
ESSÊNCIAS

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

a
06X JANTARES +  03X ALMOÇOS 
+ CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIAMENTE 

GUIAS EM PORTUGUÊS 
+ ENTRADAS INCLUÍDAS

 1699US$
A PARTIR DE

POR PESSOA EM APT. DBL 
EM APT. SGL. - Us$ 2299
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

VOOS SAINDO DE GUARULHOS
GRUaISTa HRG //     ASWaCAIaGRU

17  DIAS & 16 NOITES 
A

4 NOITES DE CRUZEIRO 
PELO RIO NILO

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 16)
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. Possibilidade de fazer a excursão guiada opcional 
com almoço em restaurante de comida típica “TOUR PELO 
BÓSFORO”:  Saída para contemplar o panorama espetacular das 
antigas muralhas de Constantinopla e do Aqueduto Romano; 
Visitaremos também o antigo bairro judeu em Balat e o bairro 
grego em Fener e contemplar a magnífica vista do "Corno de 
Ouro"; visita à Catedral de São Jorge, principal patriarcado da 
Igreja Ortodoxa Grega e sede do Patriarcado Ecumênico de 
Constantinopla, reconhecido como o líder espiritual dos Cristãos 
Ortodoxos do mundo; Visita à magnífica Mesquita Suleyman, 
Bazar das Especiarias e um fascinante passeio de barco pelas 
águas do Bósforo entre a Ásia e a Europa. 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 + CISTERNA BASÍLICA”:  visita da magnífica 
residência dos Sultões no Palácio Topkapı; Santa Sofia que é uma 
obra-prima da engenheria e arquitetura, o Hipódromo Romano 
do ano de 203; a Mesquita Azul c/ seus 6 minaretes; o famoso 
e secular Gran Bazar. Visita da Cisterna Basílica, construída com 
mais de 300 colunas de mármore.
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.

DIAS 06 & 07 SEGUNDO A TEMPORADA

DIA 08 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUŞADASI/IZMIR*** 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-romana me-
lhor preservada na Ásia Menor dos séculos I e II que mantém te-
souros como o teatro romano que, a Biblioteca de Celso e rua de 
Marmore. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a suposta última 
casa da mãe de Jesus, e hoje é um local de peregrinação. Conti-
nuação com a visita de uma loja de couro e um outlet de marcas 
internacionais. Jantar no hotel. 
DIA 09 [HB]  KUŞADASI/IZMIR***
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão opcional 
guiada  “ILHA GREGA DE CHIOS”: Transfer do hotel para o por-
to 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 Turquia. Chegada 
e traslado ao hotel. Jantar no hotel. 
DIA 10 [BB]  KUSADASI/ IZMIR b BURSA bISTAMBUL
Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa importante 
cidade que foi a primeira capital do Império Otomano. Visita a 
uma das das mais belas mesquitas da Turquia e passear pelo 
Mercado da Seda. Traslado ao hotel em Istambul, acomodação.
DIA 11 [BB]  ISTAMBUL aTEL AVIV b BELÉM (TK2311)
Café da manhã. Partida para o aeroporto de Istambul para tomar 
voo com destino a Tel Aviv. Chegada em Israel, imigração e pro-
cedimentos aduaneiros para continuar em direção à cidade de 
Belém.

 DIA 12 [BB] BELEM  
Café da manhã Visita à cidade de Belém. Vista do campo dos pas-
tores. Visita da Igreja da Natividade, Gruta da Natividade, Capelas 
de San Jerónimo e San José. Partida para uma visita à Nova Cida-
de de Jerusalém., continuando para Ein Karem, bairro pitoresco 
dos arredores de Jerusalém para visitar o Santuário de San Juan 
Bautista. De lá, continuaremos a visitar o Memorial Yad VashemA-
lojamento na cidade de Belém. Acomodação.
DIA 13 [BB] BELEM
Café da manhã. Partida da cidade de Belen Via Monte Scopus em 
direção ao Monte das Oliveiras. Panorama da cidade murada san-
tamente. Continue até Getsemani, Basílica da Agonia. A cidade 
velha Visite o Muro das Lamentações (Muro das Lamentações), 
Vista da Esplanada do Templo. Via Dolorosa, Igreja do Santo Se-
pulcro, Monte Calvário, Monte Sião, Túmulo do Rei Davi, Cenácu-
lo, Abadia da Dormição. Acomodação.
DIA 14 [BB] BELEM b JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional 
guiada “MASSADA E MAR MORTO”: Partida para o deserto da Ju-
déia em direção a Massada. Subida com teleférico em direção à 
última fortaleza da resistência judaica durante a ocupação roma-
na. Visita das magníficas escavações da época do rei Herodes. Ao 
descer, tempo livre para nadar no Mar Morto.
DIA 15 [BB] JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Possibilidade de re-
alizar a excursão opcional “NAZARETH - LIBERDADES – GALILEA”: Via-
jaremos por Caná até Nazaré para visitar a Igreja da Anunciação e a 
Carpintaria de José. Continuação para Tabgha, local da Multiplicação 
dos Pães e Peixes e para Cafarnaum (ruínas de uma antiga sinagoga). 
Continuaremos contornando o Mar da Galiléia em direção à cidade 
de Tiberíades Passeio de barco e seguiremos para Yardenit, local de 
batismo no rio Jordão. Acomodação.
DIA 16 [BO] JERUSALÉM/BELEM bTEL AVIV a  
ISTAMBUL a GUARULHOS (TK793/TK193)
Café da manhã. No horário programado, traslado ao aeroporto 
para a partida do voo para Guarulhos. Fim dos nossos serviços

TEMPORADAS OUTONO/INVERNO  
SAÍDAS DE 02/10 A 15/04
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA 
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a excursão 
“CAPITAL DE INVERNO DA CAPADOCIA – ERCIYES SKI RESORT”, 
experiência única na neve com os traslados, aluguel das roupas 
apropriadas, subida no teleférico e um churrasco no estilo turco 
incluído no valor.

Possibilidade de realizar a excursão “CORES DO OUTONO NA 
CAPADOCIA”: o tour visita o Vale do Ihlara,o Mosteiro de Selime,a 
igreja vermelha de Sivrihisar, além da parada na aldeia Belisırma 
para o almoço em um restaurante sobre o rio. Jantar no hotel.
DIA 07 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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.

TEMPORADAS PRIMAVERA/VERÃO  
SAÍDAS DE 16/04 A 01/10
DIA 06 [HB] CAPADÓCIA b PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a excursão 
“MALDIVAS TURCAS”: Saída para visitar a Gruta de Keloğlan, a 
cidade bíblica de Laodicéia e a oportunidade de banhar-se no 
Lago Salda com almoço incluído. Jantar no hotel.

*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. A ordem das noites 
e visitas em Istambul também pode variar.** Trechos podem 
ser realizados opcionalmente com aéreos dmésticos*** A 
hospedagem poderá ser em Izmir ou Kusadasi em algumas saídas.

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 21
FEVEREIRO 18
MARÇO 18
ABRIL 15
MAIO 201

JUNHO 101

JULHO 153

AGOSTO 123

SETEMBRO 093 231

OUTUBRO 072 282

NOVEMBRO 18
DEZEMBRO 08

SUPLEMENTOS ADCIONAIS POR TEMPORADA:
1. - US$ 165 /  2. - US$ 220 /  3. - US$ 275

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  
DE LOCALIZ. + EXC. DO 
BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 
SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» KUŞADASI

--SIGNATURE BLUE RESORT  5*
--RICHMOND EPHESUS 5*
- - TUSAN RESORT 5*

» IZMIR - MAIO A SET.  
- - RAMADA KEMAL
PAŞA 4* 
- -  RAMADA ENCORE BY

WYNDHAM 4*
» PAMUKKALE 

- - ADEM PIRA 5* 
- - LYCUS RIVER 5*
- - COLOSSAE 5*

» CAPADOCIA 
--SIGNATURE S.CLASS* 
--AVRASYA 5*
--BY CAPPADOCIA 5*

» JERUSALÉM
--SHALOM HOTEL 
--EIN KAREM HOTEL
- GRAND COURT 4*

» BELEM
--PARADISE 
PREMIUM 4* 
--MANGER SQUARE 4* 
--GRAND HOTEL
BETLEHEM 4*

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 / Não são aceitos 
passaportes de emergência; Consultar pelos prazos 
e gastos de cancelamento; Devido ao atual cenário 
inconstante, as condições de operação deste pacote 
poderão ser alteradas de acordo com a exigências dos 
governos de cada país a ser visitado.

O PREÇO NÃO INCLUI
» Taxa local de serviços: Turquia - US$ 55 
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas

Super de 1399
por 1299 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

+ Desconto!

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

a
06 JANTARES + 
C. DA MANHÃ DIÁRIAMENTE 

GUIAS EM PORTUGUÊS 
+ ENTRADAS INCLUÍDAS

 1399US$
A PARTIR DE

POR PESSOA EM APT. DBL 
 EM APT. SGL. - Us$ 1999

+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

16  DIAS & 15 NOITES 
TURQUIA

TERRA SANTA
&

VOOS INTERNACIONAIS INCLUÍDOS 
GRUaISTa TLVaGRU

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 16)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de 
bagagens, encontro com nosso representante/guia. 
Traslado para o hotel e acomodação. 
DIA 02 [B/-/D] ISTAMBUL a ANTIOQUIA
Café da manhã. Saída para excursão guiada com almoço em 
restaurante de comida típica "TOUR PELO BOSFORO". Saída 
para contemplar o panorama espetacular das antigas mura-
lhas de Constantinopla e do Aqueduto Romano; Visitaremos 
também o antigo bairro judeu em Balat e o bairro grego em 
Fener; visita à Catedral de São Jorge, principal patriarcado 
da Igreja Ortodoxa Grega e sede do Patriarcado Ecumênico 
de Constantinopla, reconhecido como o líder espiritual dos 
Cristãos Ortodoxos do mundo; Visita à magnífica Mesquita 
Suleyman, Bazar das Especiarias e um fascinante passeio de 
barco pelas águas do Bósforo. Em horário oportuno traslado 
ao aeroporto para embarque em vôo com destino a Antio-
quia. Chegada, jantar e pernoite no hotel.
DIA 03 [B/-/D] ANTIOQUIA b TARSUS bCAPPADOCIA
Café da manhã. Visita a Antioquia, primeiro centro de difu-
são do cristianismo onde pela primeira vez os membros da 
comunidade, fundada por São Barnabé e posteriormente 
dirigida por dois apóstolos, São Paulo e São Pedro, adotam 
o nome de cristãos. Visita da caverna de San Pedro, os cru-
zados localizaram na caverna uma igreja caverna onde os 
cristãos de Antioquia se reuniam clandestinamente. Visite o 
Museu Hatay que contém uma coleção de mosaicos roma-
nos considerados os melhores do mundo. Nós continuamos. 
transferência para Tarso, cidade natal de São Paulo e uma das
cidades mais antigas do mundo. Visite o Poço de San Pablo e 
a antiga avenida de Tarso, parcialmente escavada. Continua-
mos para a Capadócia. Chegada e acomodação.
DIA 04 [B/-/D] CAPPADOCIA
Café da manhã. Hoje iremos visitar esta maravilhosa região 
com sua paisagem fascinante e original, formada por lava 
vulcânica há mais de 3 milhões de anos. Visita ao Museu ao 
Ar Livre de Goreme, antigo mosteiro cristão com mais de 
27 capelas talhadas em rochas vulcânicas e decoradas com 
afrescos do século XIII, alguns dos quais dedicados a São 
Jorge, nascido na região. Visite os impressionantes vales da 
Capadócia com suas paisagens naturais que são verdadeiras 
obras de Deus, São Paulo percorreu a região o que explica a 
existência de muitas igrejas e intensa vida monástica durante 
a época medieval. Eles também apreciarão as vistas das fa-
mosas formações geológicas conhecidas como "Chaminés de 
Fadas". Faremos uma parada para apreciar a incrível e exten-
sa vista panorâmica do Vale dos Pombos, que deve seu nome 
aos muitos pombais escavados nas rochas, desde na Capadó-
cia. Visite uma cidade subterrânea construída pelas antigas 
comunidades cristãs locais para se protegerem de ataques ao 
longo da história. Visite um típico centro de joias e pedras da 
Capadócia e uma fábrica de tapetes para aprender sobre a 
produção desses produtos. Jantar e hospedagem. Programas 
opcionais na Capadócia: “NOITE TURCA” Show de dança fol-
clórica em uma típica caverna com bebidas locais ilimitadas e 
“PASSEIO DE BALÃO” ao nascer do sol para admirar uma das 
mais belas paisagens do planeta.
DIA 05 [B / - / D] CAPPADOCIA b LISTRA b KONYA
Café da manhã. Pela manhã Listra, pertencente à região da 
Galácia e mencionada cinco vezes no Novo Testamento; 
São Paulo fez várias viagens a Listra e foi lá que conheceu 
Timóteo, natural daquela cidade. Durante seu ministério lá, 
eles curaram um paralítico e, como resultado, os habitantes 
pagãos consideraram os apóstolos como deuses e fizeram 
preparativos para oferecer sacrifícios a eles. Quando os 
apóstolos se recusaram a aceitar honras divinas, o povo ficou 
ofendido, Paulo foi apedrejado, mas se recuperou de suas 
feridas (Atos 14: 6-21; 2Tm 3: 1). Continuação para "Icônio", 
cidade onde São Paulo e São Barnabé pregaram o Evangelho 
em sua primeira viagem missionária (Atos 14: 1-6) e poste-

riormente capital dos seljúcidas nos séculos XII e XIII. Visitare-
mos o Mausoléu de Mevlana, fundador da filosofia Dervixes 
Dançantes. Jantar e hospedagem.
DIA 06 [B/-/ D] KONYA b ANTIOQUIA DE PSIDIA b 
PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Antioquia da Pisídia, uma me-
trópole romana muito rica, foi aqui que o apóstolo São Pau-
lo deu o seu primeiro sermão conhecido na Ásia Menor (At 
13,16 e 44). Visite as sinagogas e igrejas da cidade junto com 
o templo e o teatro. Continuação para Pamukkale, local onde
o Apóstolo Filipe veio difundir o Cristianismo e onde se acre-
dita que ele viveu e foi mártir; visitaremos a antiga Hierápolis
e o Castelo do Algodão, uma verdadeira maravilha natural, 
uma cachoeira gigante, estalactites e piscinas formada ao
longo dos séculos pela passagem de fontes termais carrega-
das de sais calcários. Jantar e hospedagem.
DIA 07 [B/-/D] PAMUKKALE b LAODICEA b EPHESUS b
KUSADASI ***
Café da manhã. Visita a Laodicéia Ad Lycum, uma das sete 
igrejas dirigidas pelo Apóstolo João no livro do Apocalipse (Ap 
3, 14-22). Laodicéia era um centro comercial com uma gran-
de comunidade judaica. João Evangelista prometeu àqueles 
que fossem sensíveis o suficiente para ouvir e responder 
que o Espírito se juntaria a eles na Grande Festa. "Aqui es-
tou, batendo à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a 
porta, entrarei e sentarei para jantar com ele e ele comigo" 
(Apocalipse 3:20) Saída para visitar Éfeso, o Greco mais bem 
preservado - Cidade romana na Ásia Menor desde os séculos 
I e II que guarda tesouros como o Teatro Romano (famoso 
para muitos cristãos devido à história de um ourives que 
tentou incitar a rebelião para derrubar São Paulo por danos 
ao seu negócio de fazer imagens de Artemis); a Biblioteca do 
Celso e a rua do Mármol. Veremos também uma pequena 
construção de pedra no canto oeste da muralha da cidade, 
conhecida como prisão de San Pablo, onde ele escreveu sua 
carta aos efésios. Visitaremos também a antiga Basílica de 
São João, construída no local de sua sepultura pelo Impera-
dor Justiniano no ano 548. Visita à última casa da Mãe de 
Jesus, hoje local de peregrinação. Jantar e hospedagem. *** 
A acomodação pode ser em Izmir ou Kusadasi em algumas 
partidas.
DIA 08 [B/-/-] KUSADASI/IZMIR b PERGAMO b KUSADASI 
Café da manhã. Visite Esmirna, uma das sete igrejas do livro 
do Apocalipse de João Evangelista (2: 8-11). Pobre e perse-
guido, Esmirna sofreu por se recusar a adorar o imperador 
romano. Visitaremos a Igreja de San Policarpo, que fazia par-
te do grupo apostólico em que viveu com os primeiros após-
tolos. Policarpo foi martirizado em Esmirna em 156, quando 
retornou a Roma. Saída em ônibus para Pérgamo, onde você 
visitará a Acrópole, o Templo de Trajano, Atena Polias, Heras, 
a biblioteca, o ginásio, o altar de Pérgamo, uma estrutura de-
dicada a Zeus Zoter. Pergamum tem um significado religioso 
histórico e uma beleza única. Ao que João Evangelista se re-
fere em Apocalipse (Apocalipse 2: 12-17), foi descrito como o 
lugar onde Satanás foi entronizado (Apocalipse 2:13). 
DIA 09 [BB]  KUŞADASI/IZMIR b BURSA b ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa importante 
cidade que foi a primeira capital do Império Otomano. Visita 
a uma das das mais belas mesquitas da Turquia e passear 
pelo Mercado da Seda.
DÍA 10 [BB] ESTAMBUL
Café da manhã. para excursión guiada con almuerzo en un 
restaurante de comida típica "JOYAS DE CONSTANTINOPLA + 
CISTERNA BASÍLICA": Topkapi Palace, Santa Sofia, hipódromo 
Romano, Mezquita Azul y Gran Bazar. Visita de la Cisterna Ba-
sílica, construída con mas de 300 columnas de mármol.
DIA 11 [B/-/D] ISTAMBUL a PARTIDA (TK193)
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto (IST) e vôo de volta. 
Fim dos nossos serviços.

** PREÇOS/RESERVAS VÁLIDOS A PARTIR 
DE 10 PAX

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» ANTIOQUIA 

- - ANEMON 4*
» KONYA 

--GRAND HOTEL 5*

» KUŞADASI 
--SIGNATURE BLUE RES.5*

--RICHMOND EPHESUS 5*
- - TUSAN RESORT 5*

» IZMIR - MAIO A SET.  
- - RAMADA KEMAL PAŞA 4* 
- -  RAMADA ENC. 4*

» PAMUKKALE 
- - ADEM PIRA 5*
- - LYCUS RIVER 5*
- - COLOSSAE 5*
- - RICHMOND 5*

» CAPADOCIA 
--SIGNATURE S.CLASS*
--AVRASYA 5* 
--BURCU KAYA 5* 
--BY CAPPADOCIA 5*

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 55

O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais 
GRUaISTaGRU

» Voos Domésticos 
ISTaHTY // ADBaIST

» Hotéis 4* & 5*
» Guia em português

 » Alimentação, entradas
e visitas de acordo c/ o 
itinerario

» Todos os traslados 
previstos em veículos
com ar-condicionado

 1399US$
A PARTIR DE

POR PESSOA EM APT. DBL / EM APT. SGL. - US$ 
1899+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

*PREÇOS/RESERVAS  P/ GRUPOS A PARTIR DE 10 PESSOAS

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 17 31
FEVEREIRO 07 21
MARÇO 07 14 16 21 28
ABRIL 04 09 11 13 181 201 251

MAIO 021 041 091 111 161 231 301

JUNHO 131 271

†27/06 - SAÍDA ESPECIAL PELO DIA SÃO PAULO E SÃO PEDRO COMEMORADO EM 
 29/06 DURANTE VISITA DE TARSO E ANTIOQUIA

JULHO 112

AGOSTO 082

SETEMBRO 153 173 193 203 243 263 303

OUTUBRO 033 043 103 113 173 24 31
NOVEMBRO 7 8 14 15 21 28
DEZEMBRO 5 12
REVEILLON* 232 242 252 262 272 282 292 302

SUPLEMENTOS SEGUNDO A TEMPORADA: 1 - 
US$ 110 / 2 - US$ 440 / 3 - US$ 165

Turquia
Biblica

UMA VIAGEM PELO NOVO TESTAMENTO VISITANDO LOCAIS  
MENCIONADOS NOS LIVROS ATOS E REVELAÇÃO: 
A Primeira Igreja Cristã na Antioquia de São Pedro + A última casa da Mãe de Jesus; 
As origens e passos de São Paulo; Igrejas do Apocalipse de São João

//

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



» PROCEDIMENTO DE IMPLANTE CAPILAR
» 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.

DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK16)
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. Possibilidade de fazer a excursão 
guiada opcional com almoço em restaurante de comida 
típica “TOUR PELO BÓSFORO”:  Saída para contemplar 
o panorama espetacular das antigas muralhas de 
Constantinopla e do Aqueduto Romano; Visitaremos 
também o antigo bairro judeu em Balat e o bairro grego 
em Fener e contemplar a magnífica vista do "Corno
de Ouro"; visita à Catedral de São Jorge, principal 
patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega e sede do
Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, reconhecido 
como o líder espiritual dos Cristãos Ortodoxos do 
mundo; Visita à magnífica Mesquita Suleyman, Bazar 
das Especiarias e um fascinante passeio de barco pelas 
águas do Bósforo entre a Ásia e a Europa. 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 + 
CISTERNA BASÍLICA”:   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. 
Visita da Cisterna Basílica, construída com mais de 
300 colunas de mármore. 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 tomar voo 
(já incluído no preço do programa) de regresso a Istam-
bul. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.
DIA 07 [BB] ISTAMBUL (CIRURGIA)
Café da manhã -  Transferir para o hospital onde o im-
plante será realizado. Nossa assistência em espanhol 
receberá e acompanhará você durante a reunião com 
os especialistas que realizarão o procedimento. Após 
uma avaliação dos exames pré-operatórios, a cirurgia 
é iniciada. Após o implante, voltaremos para o hotel. 
Assistência via whattsapp para qualquer dúvida. Aco-
modação.
DIA 08 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Traslado de ida e regresso ao hospital 
para limpeza do curativo. Restante do dia livre em 
repouso. Acomodação.
DIA 09 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Retorno ao hospital para a primeira la-
vagem, uma avaliação rápida do implante e instruções 
de cuidados. Retorno ao hotel. Restante do dia em re-
pouso. Acomodação.
DIA 10 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.
DIA 11 [BO]  ISTAMBUL a GUARULHOS (TK193) 
Café da manhã. Traslado para tomar voo com destino-
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.
**Opcionalmente pode-se tomar voo doméstico direto 
p/ a Capadócia, consultar suplemento.

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 (o preço do pacote inclui 1 sessão somente, no mínimo 6 meses para realizar uma outra). Um formulário com perguntas sobre a 
condição de saúde do paciente também deverá ser preenchido e enviado juntamente às fotos.  Médicos responsáveis: Sevcan Tekin. Cirurgia a ser realizada no Hos-
pital Atakoy Özel. intervenção 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-operatório é como qualquer intervenção estética central: dormir de queixo para cima, evitar exercício físico, utilizar shampoo cicatrizante e a medicação 
relevante. Maiores informações sobre o procedimento de implante no link:

HOTÉIS PREVISTOS 
OU SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  
DE LOCALIZ. + EXC. DO 
BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 
SGL 

- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» CAPADOCIA 

--SIGNATURE S.CLASS* 
--AVRASYA 5*
--BY CAPPADOCIA 5*

» CLINICA DO 
PROCEDIMENTO 
-- HAIR TRANSLAND ou
similar

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 55

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 17 31
FEVEREIRO 07 21
MARÇO 07 14 16 21 28
ABRIL 04 09 11 13 181 201 251

MAIO 021 041 091 111 161 231 301

JUNHO 131 271

JULHO 112

AGOSTO 082

SETEMBRO 153 173 193 203 243 263 303

OUTUBRO 033 043 103 113 173 24 31
NOVEMBRO 7 8 14 15 21 28
DEZEMBRO 5 12
REVEILLON* 232 242 252 262 272 282 292 302

SUPLEMENTOS SEGUNDO A TEMPORADA: 1 - 
US$ 110 / 2 - US$ 440 / 3 - US$ 165

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

ISTAMBUL & CAPADÓCIA
 IMPLANTE CAPILAR

TURQUIA
SONHOSSE REALIZAM

NA

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

a
02 JANTARES + 
C. DA MANHÃ DIÁRIAMENTE 

GUIAS EM PORTUGUÊS 
+ ENTRADAS INCLUÍDAS

 2499US$
A PARTIR DE

POR PESSOA EM APT. DBL / / ACOMP. - Us$ 1199
EM APT. SGL. - Us$ 2799 
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

GRU - IST - GRU
VOOS INTERNACIONAIS  

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» MADRID 

- FLORIDA NORTE
- PRAGA 
- AC AVENIDA DE AMERICA

»  BARCELONA 
- HESPERIA SANT JUST
- HESPERIA SANT JOAN

» PARIS
- IBIS PARIS LA VILLETE CITE
DES SCIENCES
- MEDIAN PARIS
CONGRESS

» NIZA 
- IBIS NICE PROMENADE
DES ANGLAIS
- CAMPANILE NICE
AEROPORT
- KYRIAD NICE GARE

» ZURICH
- NOVOTEL ZURICH
AIRPORT
- MOVENPICK ZURICH
- MEIERHOF (HORGEN)

» ROMA 
- GRAN HOTEL FLEMING
- MARC AURELIO EXCEL
MONTEMARIO

» FLORENCIA
- MIRAGE
- B & B NOVOLI

» VENECIA
- ALBATROS (MESTRE)
- HOLIDAY INN VENECIA 
(MARGHERA)

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
FEVEREIRO 23
MARÇO 23
ABRIL 13
MAIO 041 181

JUNHO 151

JULHO 132

AGOSTO 102

SETEMBRO 211 281

OUTUBRO 051 26
NOV/DEZ -

SUPLEMENTOS ADCIONAIS POR TEMPORADA:
1. - US$ 110 /  2. - US$  220

DIA 01/02 [-] GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 194)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de bagagens, 
encontro com nosso representante/guia. Traslado para o hotel 
e Acomodação. 
DIA 3 [BB] ISTAMBUL-VENEZA (TK1867)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto Chegada ao aeroporto 
internacional de Veneza, assistência e traslado ao hotel para 
retirada das malas.
A seguir chegaremos ao Tronchetto para embarcar no Vaporetto 
para a Praça de São Marcos. Tempo livre até o encontro com 
o Guia, onde começaremos nosso passeio panorâmico a pé,
por esta cidade única construída em 118 ilhas com românticas 
pontes e canais, admirando a magnífica fachada da Basílica de 
São Marcos, sua Torre do Sino, Palácio Ducal, a famosa Ponte 
de los Suspiros Tempo livre. Possibilidade de passeio opcional 
de gôndola pelos canais e navegação exclusiva pela Lagoa de 
Veneza. Acomodação.
DIA 4[BB] VENEZAbLUCERNAbZURIQUE (590 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira com a Suíça e 
chegar a Lucerna, cidade medieval localizada às margens do Lago 
Lucerna, famosa por sua bela ponte de madeira, uma das mais 
antigas da Europa. Tempo livre. Opcionalmente, você pode fazer 
uma excursão à região alpina Klewenalp-Stockhütte (1.593 mts), 
subindo o teleférico mais longo da Suíça Central, que nos levará 
ao coração dos Alpes. Continuação para Zurique, importante 
centro financeiro da Suíça. Acomodação.
DIA 5 [BB] ZURIQUE b BASEL b PARIS (595 kms)
Café da manhã. Saída para a cidade cultural de Basel, localizada 
às margens do rio Reno. Tempo livre curto. Depois de cruzar a 
fronteira com a França, continuaremos nossa jornada para Paris. 
Hospedagem. Nesta primeira noite você pode fazer uma visita 
opcional à Paris Iluminada para se familiarizar com a bela capital 
francesa. Acomodação.
DIA 6 [BB] PARIS
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da Cidade Luz 
para conhecer seus lugares mais emblemáticos como a Place da 
Concordia, Arco do Triunfo, Champs Elysees, Ilha da Cidade,com 
a imponente Igreja de Notre Dame, Palácio Nacional dos 
Invalides onde está o túmulo de Napoleão , com uma breve 
parada no Champs de Mars para fotografar a Torre Eiffel. À tarde, 
recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio 
de Versalhes, declarado Patrimônio da Humanidade, para ver 
sua arquitetura imponente e belos jardins. À noite, você tem a 
opção de assistir ao Lido de Paris, um dos shows mais famosos 
do mundo. Acomodação.
DIA 7 [BB] PARIS
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 
Recomendamos, pela manhã, uma excursão opcional, visitando 
o bairro de Montmartre ou bairro Latino e um cruzeiro no 
rio Sena, ou uma excursão opcional de dia inteiro à cidade de
Bruges, na Bélgica, onde poderá desfrutar de um cruzeiro através
dos canais, nesta cidade romântica, no verão e no inverno 
será substituída por uma visita à Câmara Municipal Medieval. 
Acomodação.
DIA 8 [BB] PARIS b BLOIS b VALE DO LOIRA b BORDEAUX (574 kms)
Café da manhã. Saída para o fértil Vale do Loire, com parada em 
Blois, cidade emblemática por seu belo castelo, com a fachada 
renascentista mais representativa do Vale. Continuação por Tours 
e Poitiers até chegar a Bordéus, capital da Aquitânia e Patrimônio 
da Humanidade, importante região vinícola. Acomodação.
DIA 9 [BB] BORDEAUX bMADRID (693 kms)
Café da manhã. Saída em direção à fronteira espanhola e entrada 
pelo norte da Espanha, via San Sebastián e Burgos, chegaremos 
na capital da Espanha, Madrid. Acomodação.
DIA 10 [BB] MADRID
Café da manhã. Pela manhã, tour panorâmico pela cidade com 
um amplo passeio pelas suas avenidas, praças e edifícios mais 
importantes: Gran Vía, Praça Cibeles e a Câmara Municipal, 
Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente onde está 
localizado o Palácio Real, Santiago Bernabéu, Plaza Castilla…. 
Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. 
Recomendamos uma excursão opcional à monumental cidade 
de Toledo. Acomodação.

DIA 11 [BB] MADRID b ZARAGOZA b BARCELONA (662 kms)
Café da manhã. Partida para Zaragoza. Breve parada para visitar 
a Catedral-Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Padroeira de 
Hispanidad. Posteriormente, continuação para Barcelona. Breve 
tour panorâmico pela cidade por suas famosas avenidas, para 
admirar o contraste entre a parte medieval e o modernismo 
catalão, conhecendo seus edifícios mais representativos, Casas 
Batlló, Amatller, Morera, Milá, Sagrada Família. Acomodação.
DIA 12 [BB] BARCELONA b NICE (665 kms)
Café da manhã. Saída para cruzar a fronteira com a França 
e fazer fronteira com a Côte d'Azur e cruzar a região da 
Provença Francesa, chegaremos a Nice, capital da Côte d'Azur 
e um dos centros turísticos mais populares, importante na 
área. Acomodação.Possibilidade de participar de excursão 
opcional para conhecer o Principado de Mônaco visitando a 
parte histórica, assim como a colina de Monte Carlo onde está 
localizado seu famoso cassino. 
DIA 13 [BB] NICE b PISA b ROMA (710 kms)
Café da manhã. Saída pela incomparável estrada das flores, em 
direção a Pisa para visitar a Praça dos Milagres, onde podemos 
contemplar o complexo monumental formado pela Catedral, 
Batistério e o Campanário, a famosa Torre Inclinada. Continuação 
para Roma. Acomodação.
DIA 14 [BB] ROMA
Café da manhã. No início da manhã começaremos nossa visita 
panorâmica de Roma Imperial com os Fóruns Imperiais, Coliseu, 
Arco de Constantino, Termas de Caracalla, Circo Máximo ... No 
final da visita assistiremos ao AUDIÊNCIA PAPAL (se o Santo Padre 
está no Vaticano). Resto da manhã para visitar opcionalmente  
os famosos Museus do Vaticano, a Capela Sistina, com os 
afrescos de Michelangelo e o interior da Basílica de São Pedro, 
tudo usando nossas reservas exclusivas, o que evitará longas 
esperas na entrada. À tarde, você pode fazer uma visita opcional 
para ver a Roma barroca, com suas famosas fontes, praças e 
palácios papais, de onde os Estados Papais foram governados. 
Acomodação.
DIA 15 [BB] ROMA b FLORENÇA (275 kms)
Café da manhã. Saída para a Toscana e chegada à capital, 
Florença. Passeio a pé por esta cidade repleta de Arte, História 
e Cultura, por onde passaram grandes artistas como Miguel 
Ángel ou Dante Alighieri. Visitaremos suas importantes joias 
arquitetônicas: a Catedral de Santa María dei Fiori, com seu belo 
Campanário e o Batistério com as famosas Portas do Paraíso de 
Ghiberti, a Plaza de la Signoría, a Ponte Vecchio. Acomodação.
DIA 16 [BB] FLORENÇA b VENEZA (256 kms)
Café da manhã. Saída para a bela cidade de Veneza. Tempo livre. 
Acomodação.
DIA 17 [BB] VENEZA a ISTAMBUL
Café da manhã, traslado ao aeroporto para pegar o vôo da 
Turkish Airlines com destino a Istambul, traslado de chegada 
ao hotel. almoço em restaurante de comida típica “TOUR PELO 
BÓSFORO”. Acomodação.
DIA 18 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional 
guiada com almoço em restaurante de comidas típicas “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”. Acomodação. 
DIA 19 [B0] ISTAMBUL a GUARULHO
Café da manhã. Traslado para aeroporto. Fim de nossos serviços 
Café da manhã, no horário combinado traslado ao aeroporto 
para embarque no vôo de volta.

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 / Não são aceitos passaportes de 
emergência- Consultar pelos prazos e gastos de 
cancelamento- - A Tailandia e Singapura exigem 
certificado de febre amarela. 

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 25

Super de 2199
por 2099 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

+ Desconto!

 2199US$
A PARTIR DE

ESSÊNCIAS EUROPÉIAS
19  DIAS & 17 NOITES 

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 3099
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

GRU - VCE - GRUa
C. DA MANHÃ DIÁRIAMENTE 

VOOS INTERNACIONAIS  

GUIAS EM PORTUGUÊS +  INGRESSOS

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos



HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» BUDAPESTE

--STAR INN 3*+

» VIENA
--HARRY'S HOME 4*
--AZIMUT 4*

» PRAGA 
--OLYMPIC 4* 
--CLARION CONGRESS 4*

» BERLIM 
--CITY EAST 4* 
--VIENNA HOUSE 
ANDEL'S 4*

DIA 01/02 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 194)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de ba-
gagens, encontro com nosso representante/guia. Tras-
lado para o hotel e acomodação. 
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão 
opcional guiada com almoço “JÓIAS DE CONSTANTINO-
PLA + CISTERNA BASÍLICA”:  visita da magnífica residên-
cia dos Sultões no Palácio Topkapı; Santa Sofia que é uma 
obra-prima da engenheria e arquitetura, o Hipódromo Ro-
mano do ano de 203; a Mesquita Azul c/ seus 6 minaretes; 
o famoso e secular Gran Bazar. Visita da Cisterna Basílica, 
construída com mais de 300 colunas de mármore.
DIA 04 [BB] ISTAMBUL a BERLIM (TK 1723)
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a ex-
cursão opcional half day guiada com almoço “TOUR 
PELO BÓSFORO”: Visita à magnífica Mesquita Su-
leyman, Bazar das Especiarias e um fascinante passeio de 
barco pelas águas do Bósforo entre a Ásia e a Europa. 
Acomodação. 
DIA 05 [BB] BERLIM 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade, da cidade, 
que na época representava a divisão do país e hoje é 
um símbolo de reconciliação. Vamos admirar o famoso 
Portão de Brandenburgo, um ícone da Alemanha, que 
anteriormente representava o acesso à “Nova Berlim”. 
Também visitaremos Postdamplatz, uma praça pública 
no centro da cidade, os restos do Muro de Berlim que 
dividiram a cidade em duas até 1989, bem como suas 
principais ruas e avenidas. Tempo livre para fazer com-
pras e continuar desfrutando desta cidade histórica. 
Acomodação. 
DIA 06 [BB]   BERLIM b DRESDEN bPRAGA
Café da manhã. Partida para Dresden, a antiga capital da 
Saxônia, situada às margens do rio Elba, onde aproveita-
remos o tempo livre para visitar sua pequena cidade velha 
e apreciar a arquitetura clássica de seus monumentos. 
Dresden é uma das cidades mais bonitas da Alemanha, 
também conhecida como “Florença no Elba”. Continuação 
para a cidade de Praga. Acomodação
DIA 07 [BB] PRAGA 
Café da manhã. Passeio a pé pela cidade de cem tor-
res, o que nos surpreenderá à medida que avançamos. 
Começaremos o passeio na parte superior, passando 
pela área do castelo até chegar à Igreja de Santa Ma-
ria da Vitoria, que abriga a imagem do Menino Jesus 
de Praga. Passaremos pela espetacular Ponte Carlos e 
terminaremos na bela Praça da Cidade Velha. Na fa-
chada da prefeitura, encontramos o famoso relógio 
astronômico medieval de Praga, uma atração turística 
da cidade, ladeada por quatro esculturas alegóricas de 
vaidade, ganância, morte e luxúria, que são colocadas 
em movimento a cada hora no ponto. Muito para ver, 
muito para desfrutar e muito sobre a cidade natal de 
Kafka. Acomodação.
DIA 08 [BB] PRAGA b VIENA
Café da manhã. Passando pela proximidade da cida-
de de Brno, chegaremos à fronteira com a Áustria até 
chegarmos à capital do país, Viena.Saída para chegar 
à fronteira com a Áustria. Continuação para a capital, 

Viena, onde haverá tempo livre] poderemos começar a 
visitar seu centro histórico e apreciar a beleza arquitetô-
nica e monumental da Catedral de Santo Estêvão, com 
seu telhado particular decorado com mais de 250.000 
azulejos coloridos, a Prefeitura, o Palácio Belvedere e 
muito mais. Acomodação.
DIA 09 [BB] VIENA 
Café da manhã. Visita à cidade mais imperial da Europa, 
nela descobriremos a Ópera Estatal, uma das mais im-
portantes e prestigiadas do mundo, que representa o 
centro da vida musical da cidade. Visitaremos também 
o Hotel Imperial, os Museus, o Palácio Imperial de Ho-
fburg,  o Parlamento, a Prefeitura, a Igreja Votiva (tem-
plo que abriga a famosa imagem da Virgem de Guada-
lupe em Viena) e a Igreja de São Carlos. Chegaremos até 
o Canal do Danúbio, onde veremos a área moderna da 
cidade continuando até Prater, conhecida mundialmen-
te pela famosa e icônica roda gigante em Viena. Mais 
tarde, faremos uma parada no Palácio Schönnbrun, 
que serviu de residência para a família imperial de 
Viena e também é chamado de “Versalhes vienenses”. 
Desfrutaremos do seu interior e dos seus jardins espe-
taculares. Tarde livre. Teremos a possibilidade de fazer a 
excursão opcional para assistir a um concerto com com-
posições de Mozart e Strauss e apreciar Viena, a cidade 
da música, em todo o seu esplendor. Acomodação.
DIA 10 [BB] VIENA b BUDAPESTE
Café da manhã. Passando pela proximidade da cidade 
de Brno, chegaremos à fronteira com a Eslováquia. Pos-
sibilidade de Excursão opcional de meio dia “BRATIS-
LAVA”: Partida para conhecer a Eslováquia com única 
capital do mundo que faz fronteira com dois países in-
dependentes. Visita a parte antiga da cidade onde terá 
a oportunidade conhecer o medieval Portão de São 
Miguel, construído no ano de 1300. Poderá ter opção 
de entrar no Castelo de Bratislava (bilhete não incluí-
do) e Catedral de São Martin, outro marco popular de 
Bratislava. Continuaremos até a antiga Prefeitura para 
fotografar as esculturas icônicas que escondem suas 
ruas, como o famoso "Cumil" que aparece um obrei-
ro espreitando do esgoto. Ao terminar, continuaremos 
para Budapeste, onde a noite, teremos a oportunidade 
de fazer opcionalmente uma das excursões mais ro-
mânticas da Europa: velejar em um "CRUZEIRO PELO 
RIO DANÚBIO". Acomodação.
DIA 11 [BB] BUDAPESTE 
Café da manhã. partida para uma visita panorâmica da 
cidade. Começaremos nossa excursão com a subida a 
Buda para ver os monumentos mais destacados: a Igre-
ja Matthias, o Bastião dos Pescadores, o Palácio Real e 
o Palácio Sándor, residência presidencial desde 2003 e
cujo conjunto foi declarado Patrimônio Cultural da Hu-
manidade. Tarde livre. À noite, teremos a possibilidade 
de fazer a excursão opcional para assistir a um show 
folclórico com jantar, onde apreciaremos a gastronomia 
típica e a alegre cultura húngara. Acomodação.

DIA 12 [BO] BUDAPESTE a ISTAMBUL a 
GUARULHOS (TK1036/ TK193)
Chegada ao aeroporto de Istambul e conexão para 
pegar o voo de retorno a Guarulhos.  Fim dos nossos 
serviços.

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 / Não são aceitos 
passaportes de emergência; Consultar pelos prazos 
e gastos de cancelamento; Devido ao atual cenário 
inconstante, as condições de operação deste pacote 
poderão ser alteradas de acordo com a exigências dos 
governos de cada país a ser visitado.

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO -
FEVEREIRO 19
MARÇO 19
ABRIL 09 231

MAIO 141 282

JUNHO 252

JULHO 233

AGOSTO 203

SETEMBRO 172

OUTUBRO 012 221

NOVEMBRO -
DEZEMBRO -

SUPLEMENTOS SEGUNDO A TEMPORADA: 1 - 
US$ 110 /  2 - US$ 165 / 3 - US$ 275

a

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 25

Super de 1499
por 1399 USD 

NAS SAÍDAS PROMOCIONAIS 
 INDICADAS COM  "     "

+ Desconto!

EUROPA IMPERIAL 
12  DIAS & 10 NOITES  - ISTAMBUL, BERLIM, PRAGA, VIENA, BUDAPESTE

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS 3 4 5

a
CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIAMENTE 

VOOS SAINDO DE GUARULHOS 
GRUaISTa BERaBUDaGRU

GUIAS EM PORTUGUÊS/ESPANHOL
+ ENTRADAS INCLUÍDAS

 1499US$
A PARTIR DE

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 2199
+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos
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