
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




