
» 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
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DEPOIS
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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
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