
 
 

 
 

 

 

As maravilhas da Turquia 
ISTAMBUL, ANKARA, CAPADOCIA, PAMUKKALE, EFESO, KUSADASI-BURSA. 

 

Novembro 2021 – 10 DIAS/9 NOITES 

Guia acompanhante desde Porto Alegre  

(com mínimo de 15 passageiros) 

 

 

 

 

 

 
08/11 (SEG) – GUARULHOS / ISTAMBUL 
Saida de São Paulo tarde da noite. Chegada em Istambul. Após a imigração 
e retirada de bagagens, encontro com nosso guia local. Traslado para o 
hotel e acomodação. 
 
  
09/11 (TER) – ISTAMBUL 
Café da manhã.  Sairemos para um “TOUR PELO BÓSFORO”, o estreito que 
separa a parte europeia e asiática da cidade e onde se pode contemplar as 
preciosas vilas, palácios e fortalezas otomanas com parada para o almoço. 
Admiraremos o Corno de Ouro em Pierre Loti. Visitaremos a Catedral de 
São Jorge, sede do patriarcado ecumênico ortodoxo grego. Visitaremos 
também a Mesquita de Suleyman o Magnifico. Continuaremos ao Bazar das 
Especiarias, construído em 1660 e segue sendo um destino imperdível para 
amantes da gastronomia. Acomodação no hotel. 
 
  
10/11 (QUA) – ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. Hoje faremos o passeio JOIAS DE 
CONSTANTINOPLA: Palácio Topkapi, 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 de 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 no hotel. 
  
11/11 (QUI) – ISTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA 
Café da manhã no hotel. Saída cedo de ônibus para Ankara e visita à capital 
turca e ao mausoléu do fundador da Republica. Chegada na Capadócia. 
Jantar no hotel. 
 
  
 
 



 
 

 
 

 
 
 
12/11 (SEX) – CAPADOCIA 
Café da manhã no hotel. 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. 
 
  
13/11 (SAB) - CAPADOCIA / PAMUKKALE  
Café da manhã no hotel. 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.  
  
14/11 (DOM) – PAMUKKALE/   EFESO /  KUSADASI *IZMIR 
Café da manhã no hotel. 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. 
  
15/11 (SEG) – KUSADASI *IZMIR 
Café da manhã no hotel. Realizaremos a excursão 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 Cesme, na Turquia. Chegada e traslado ao hotel. 
Jantar no hotel. 
 
16/11 (TER) – KUSADASI* IZMIR / BURSA / ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. 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.. 
  
17/11 (QUA) – ISTAMBUL / GUARULHOS 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de para tomar voo com 
destino ao Brasil. 
Chegada em São Paulo no final da tarde. 

 

 
  



 
 

 
 

 
 

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo +  terrestre em apartamento duplo)  
< preços por pessoa – mínimo 15 passageiros > 

  
  

 

Valor do pacote aéreo + terrestre     >>>  U$ 2.004,00 
 

Suplemento para apartamento individual – U$ 849,00 
(Somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto) 

  
  
>>> O preço inclui:            
* Voos internacionais SAO PAULO /ISTAMBUL/SAO PAULO 
* Hotéis 4* e 5* 
* Guia local em Português 
* Alimentação, entradas e visitas de acordo com o itinerário 
* Todos os traslados previstos em veículos com ar-condicionado 
  
  
>>> O preço não inclui:           
 * Gastos pessoais 
* Excursões opcionais 
* bebidas e almoços e jantares não mencionados. 
* seguro de viagem 
* Voo interno no Brasil para São Paulo. 
 
>>> CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
Em 10 x no cartão de credito ou 7  boletos. A vista, 3 % de desconto. 
 
 
 
  
  


