
 

 

 

• Um maravilhoso passeio, entre cidades históricas e maravilhas da natureza, 

explorando os encantos da surpreendente Turquia. 

• A fascinante Istambul em destaque, com 5 noites e visitas ao Palácio de Topkapi e 

seu magnífi co Harém, Basílica de Santa Sofi a, Cisternas da Básilica, Grand Bazaar e 

Bazar das Especiarias.  

• 2 dias na mágica região da Capadócia, pontilhada por fantásticas formações 

rochosas. Em um cenário de outro mundo, visitas ao Museu ao Ar Livre de Goreme e 

à incrível cidade subterrânea de Kaymakli. 

• Hospedagem em Ankara, capital do país, com visitas ao Museu das Civilizações da 

Anatólia, eleito Museu Europeu do Ano, e ao histórico Mausoléu de Atatürk. 

• Patrimônio da Humanidade pela UNESCO: Cascatas de Algodão de Pamukkale, 

ruínas de Hierápolis e a bem preservada Ephesus, segunda maior cidade de todo 

Império Romano. 

• 2 noites em Kusadasi, famoso balneário na costa do Mar Egeu. 

 

 

 

 



 

 

 
 

03 de novembro de 2018 – Sábado 

BRASIL 

Apresentação no Aeroporto de Guarulhos para embarque em voo com destino à 

Istambul. 

04 de novembro de 2018 - Domingo 

ISTAMBUL 

Desembarque no Aeroporto Ataturk, traslado e acomodação no Best Western Plus The 

President Hotel. Localizado na histórica região de Sultanahmed, coração da cidade, 

tem localização privilegiada, nos arredores do Grand Bazaar e das principais atrações 

da antiga Constantinopla. 

05 de novembro de 2018 - Segunda-feira 

ISTAMBUL 

Café da manhã no hotel. Saída para caminhada guiada pela região do Hipódromo, 

de onde é possível admirar a icônica Mesquita Azul, notável por seus 6 minaretes que 

parecem querer rasgar os céus. Visita ao maravilhoso Palácio Topkapi,  uma jóia 

arquitetônica. Composto por diferentes pavilhões, o complexo foi residência de diversos 

sultões otomanos. Os cômodos e áreas comuns do magnífico Harém, onde viviam as 

incontáveis esposas do Sultão, chamam a atenção pela opulenta decoração. É 

emocionante admirar, desde o mirante posicionado justamente onde se encontram 

Chifre de Ouro e Mar de Marmara, a vista panorâmica do Estreito de Bósforo, cujas 

águas separam Ásia e Europa. Que privilégio! Antes do regresso ao hotel, passagem 

pelo Grand Bazaar, paraíso das compras – e das barganhas. São mais de 4.000 lojas 

distribuídas pelas 61 ruas daquele que é considerado um dos mais antigos shopping 

centers do mundo. 

 



 

 

 

 

06 de novembro de 2018 - Terça-feira 

ISTAMBUL 

Pela manhã, saída para visita à Basílica de Santa Sofia. Também chamada de Hagia 

Sofia, a majestosa construção em estilo bizantino, erguida há quase 1.500 anos para ser 

a Catedral de Constantinopla, tem interior de dimensões inimagináveis. Próxima 

parada, a impressionante Cisterna da Basílica, grande depósito de água subterrâneo 

cuja estrutura é sustentada por centenas de colunas procedentes de templos pagãos 

da Anatólia. Construída no ano de 532 d.C., é hoje uma grande atração turística. Antes 

disso foi utilizada como armazém de madeira e, inesquecível para alguns, cenário do 

filme “Moscou contra 007”. Passagem pelo Bazar das Especiarias - ou Bazar Egípcio -, 

tradicional ponto de comércio de gêneros alimentícios, com dezenas e dezenas de 

lojas. Restante do dia livre. 

 

 

 

07 de novembro de 2018 - Quarta-feira 

ISTAMBUL - ANKARA 

Café da manhã no hotel. Cruzando a Ponte Intercontinental, percurso rodoviário com 

destino à Ankara. A segunda maior cidade turca, que substituiu Istambul como capital 

após a queda do Império Otomano, é um importante centro comercial e industrial. Visita 



 

 

ao Museu das Civilizações da Anatólia, dos mais importantes do país . Eleito Museu 

Europeu do Ano em 1997, conta a história da região desde seus primórdios. Também faz 

parte da programação o Mausoléu de Atatürk. Mustafa Kemal, o “pai dos turcos”, foi o 

presidente que liderou o reerguimento do país após a Primeira Guerra. Grande vulto 

histórico, sua imagem encontra-se nas notas de Lira Turca. Hospedagem no Radisson Blu 

Hotel Ankara. JANTAR INCLUÍDO. 

08 de novembro de 2018 - Quinta-feira 

ANKARA - CAPADÓCIA 

Café da manhã no hotel. Partida com destino a Capadócia, região pontilhada por 

fantásticas formações rochosas - um cenário de outro mundo! Na parte da tarde, 

passeio para admirar toda diversidade da região, com destaque para seus vales, o 

intrigante Castelo de Nevsehir e as icônicas “chaminês de fadas”, com até dezenas de 

metros de altura. Ao final do dia, acomodação no Perissia Hotel & Convention Center. 

JANTAR INCLUÍDO. 

 

 

 

09 de novembro de 2018 - Sexta-feira  

CAPADÓCIA 

De madrugada, se as condições climáticas permitirem, será oferecido passeio 

OPCIONAL de balão. Sobrevoar as paisagens da Capadócia é, sem dúvida, das 

maiores atrações da Turquia. Após o café da manhã no hotel, saída para visita ao 

Museu ao Ar Livre de Goreme. A atração, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 

desde 1984, guarda belas igrejas e monastérios rupestres, alguns preservando afrescos 

antiquíssimos. Na sequência, oportunidade de conhecer uma das famosas cidades 

subterrâneas da Capadócia. Estes impressionantes agrupamento de habitações em 

cavernas trogloditas, inicialmente escavadas pelos hititas, e posteriormente utilizadas 

por outras civilizações, parecem formar imensos formigueiros humanos. A maior de 

todas, Kaymakli, é dividida em áreas para moradia, igrejas, escolas e até mesmo 



 

 

estábulos. Dos seus 8 andares, todos abaixo do solo, 4 estão abertos à visitação - sempre 

caminhando por corredores bastante estreitos. JANTAR INCLUÍDO. 

 

 

 

10 de novembro de 2018 - Sábado  

CAPADÓCIA – KONYA - PAMUKKALE 

Café da manhã e saída em percurso rodoviário até Konya. A histórica capital do 

Sultonato de Rum, berço da ordem dos Derviches Dançantes, é das cidades mais 

conservadoras do país e, ao mesmo tempo, uma moderna cidade, importante polo 

regional.  Por suas ruas é fascinante o encontro entre novo e antigo. Visita ao Museu 

Mevlana, cujo domo coberto de ladrilhos é dos mais emblemáticos cartões-postais do 

país. No interior do prédio, o túmulo do filósofo, poeta e líder religioso Mevlana 

Celaleddin Rumi recebe anualmente mais de 1.5 milhões de peregrinos. Ao final do dia, 

chegada à Pamukkale e hospedagem no Lycus River Hotel. JANTAR INCLUÍDO. 

 

 

 

11 de novembro de 2018 - Domingo 

PAMUKKALE 

Café da manhã. Visita de Pamukkale, com suas famosas piscinas termais límpidas e de 

cor azul clara. Formadas pela erosão do calcário, estas grandes bacias de água se 

fundem em maravilhosas cascatas. Chamadas “Castelos de Algodão”, são Patrimônio 



 

 

da Humanidade pela UNESCO, assim como, nos arredores, as ruínas de Hierápolis. Terra 

de Apolo e da Deusa Artemis, a antiga cidade romana data do século II e preserva 

parte das estruturas de uma enorme necrópole cristã, fóruns e magnífico anfiteatro 

romano. Regresso ao hotel. JANTAR INCLUÍDO. 

  

12 de novembro de 2018 – Segunda- feira  

PAMUKKALE – EPHESUS - KUSADASI 

Após o café da manhã, traslado até as bem preservadas ruínas de Ephesus – Patrimônio 

da Humanidade pela UNESCO. Fundada no século X a.C. por colonos gregos jônicos, a 

cidade atingiu seu apogeu durante o período romano, chegando a ser a segunda 

maior em todo Império, atrás apenas de Roma. Destacam-se o Templo de Adriano, os 

Banhos Romanos, Biblioteca, Odeón e o Teatro. Na sequência, visita à Casa da Virgem 

Maria, que segundo as visões de uma beata teria sido a última morada da mãe de 

Jesus. Hospedagem no Marina Hotel, no coração de Kusadasi, de onde descortina-se 

belíssimo pôr do sol. JANTAR INCLUÍDO. 

 

 

 

13 de novembro de 2018 - Terça-feira  

KUSADASI 

Café da manhã no hotel. Dia livre em Kusadasi, famoso balneário na costa do Mar Egeu, 

cujas praias com águas azul turquesa, profusão de bares e restaurantes, vida noturna e 

oportunidades de compras atraem visitantes de todo o mundo. JANTAR INCLUÍDO. 



 

 

 

 

14 de novembro de 2018 - Quarta-feira  

KUSADASI - ÇANAKKALE 

Café da manha no hotel. Saída com destino ao sítio arqueológico de Tróia, palco da 

famosa guerra entre gregos e troianos contada por Homero em sua “Ilíada” e, depois, 

na “Odisséia”. O grande cavalo de madeira utilizado como estratagema para a 

conquista da cidade fortificada pode nunca ter existido, mas floresceu como inspiração 

para a mente humana em campos tão distintos como as artes, a informática e a guerra. 

Chegada a cidade de Çanakkale e acomodação no Hotel Akol. JANTAR INCLUÍDO. 

  

15 de novembro de 2018 - Quinta-feira  

ÇANAKKALE - ISTAMBUL 

Após o café da manhã, travessia do Estreito de Dardanelos, acidente geográfico que, 

ligando o Mar Egeu ao Mar de Mármara, separa a Europa - a península de Galípoli - da 

Ásia. Percurso rodoviário até Istambul e hospedagem no Best Western Plus The President 

Hotel. No restante do dia vale a pena explorar a região da Praça Taksim – coração 

pulsante de Istambul -, e caminhar pelo calçadão da İstiklal Caddesi, repleto de lojas, 

restaurantes e discotecas. 

  

16 de novembro de 2018 - Sexta-feira  

ISTAMBUL 

Café da manhã. Dia inteiramente livre em Istambul. Em uma das mais fantásticas 

cidades do mundo, as alternativas são infinitas: os diversos bazares, as belas Mesquitas, 

a vista do Bósforo desde os Terraços-Café, as maravilhas da cozinha turca, a arte 

clássica ou contemporânea nas inúmeras Galerias de Arte. Aproveite! 

 

 

 

  

  



 

 

17 de novembro de 2018 - Sábado 

ISTAMBUL - BRASIL 

Manhã livre. Os apartamentos devem ser desocupados até às 11:00. Em horário 

oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino ao Aeroporto de 

Guarulhos. Fim de nossos serviços. 

VACINA DE FEBRE AMARELA  

Em função do surto de Febre Amarela, recomendamos portar Certificado Internacional 

de vacina contra a Febre Amarela. 

IMPORTANTE: PAÍS COM INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA PRECÁRIA  

Algumas das regiões visitadas neste roteiro podem apresentar, em alguns casos, 

problemas de infraestrutura turística que não nos permitam oferecer e garantir o nível 

de serviços a que estamos habituados, causando certo grau de desconforto. Nível 

aquém do desejado no padrão de estradas de rodagem e serviços em geral são alguns 

fatores que podem trazer inconveniência. Assim sendo é indispensável viajar com certa 

“pré-disposição” a aceitar possíveis contrariedades no decorrer do passeio.  Para ter 

certeza de que todos os integrantes do Tour foram informados desta realidade antes da 

contratação dos serviços, solicitamos a assinatura do termo de adesão específico. 

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA 

 Em Apto Dupla 2.488,00 USD  

Suplemento Apto Individual 449,00 USD 

TAXAS 

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INCLUÍDO 

AEROPORTUÁRIAS 180,00 USD 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito. 

PARTE AÉREA INCLUÍDA 

- BA 246       SÃO PAULO / LONDRES (03 NOV)  17h25-08h00 

- BA 676       LONDRES/ ISTAMBUL  (04 NOV)  09h35–16h30 

- BA 677        ISTAMBUL / LONDRES  (17 NOV)  17h40–18h45 

- BA 247       LONDRES / SÃO PAULO  (17 NOV)  21h05–07h15 

Lugares sujeitos à disponibilidade.  

CONSULTE EMBARQUE DESDE OUTROS AEROPORTOS.               



 

 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR 

• Bilhetes aéreos em voo com conexão, classe econômica, para os trechos (1) São 

Paulo / Istambul e (2) Istambul / São Paulo  

• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da 

manhã diário;  

• 8 jantares, conforme programação. 

• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.  

• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;  

• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês. Sempre que 

necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.  

• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.  

• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por 

pessoa). 

• Seguro Viagem  EUROPA MAX  - Cobertura até 60.000EUR. DMC (Despesas 

médicas hospitalares) Cobertura de  cancelamento de viagem incluso de USD1.200,  

(conforme condições) – as respectivas coberturas e condições estão expressamente 

previstas no tour. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em adquirir  plano 

com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar previamente sobre 

a possibilidade e respectivas condições.IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/ 

aeroporto incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos voos indicados para o 

grupo (acima). Passageiros que optarem por voos diferente dos acima não terão direito 

a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente. 

   

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR: 

• Vistos de Turismo para a Turquia para portadores de passaporte emitido por países 

para os quais o mesmo é necessário (favor consultar);  

• Refeições não mencionadas no programa;  

• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;  

• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que 

necessária;  

• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorgetas 

etc;  

• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, 

doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc; • Qualquer item não 

mencionado como incluso.  

• Gorjetas para os guias locais e para o motoristas;  

• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCIONAIS que constem ou não no 

programa e sejam oferecidos pelos guias durante a viagem;  



 

 

• Qualquer item não expressamente mencionado como incluso. 

HOTELARIA 

• 3+2 noites no Best Western Plus The President Hotel (ou similar), em Istambul, com 

café da manhã. 

• 1 noite no Hotel Radisson Blu Hotel Ankara (ou similar), em Ankara, com café da 

manhã e jantar incluídos. 

• 2 noites no Perissia Hotel & Convention Center (ou similar), na Capadócia, com 

café da manhã e jantar incluídos. 

• 2 noites no Lykus River Hotel (ou similar), em Pamukkale, com café da manhã e 

jantar incluídos. 

• 2 noites no Marina Hotel (ou similar), em Kusadasi, com café da manhã e jantar 

incluídos. 

• 1 noite no Hotel Akol (ou similar), em Çanakkale, com café da manhã e jantar 

incluídos. 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 

- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre - 

Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte Terrestre - A 

menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos acima 

referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela 

agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


