
TURQUIA PREMIUM
11 A 23 OUTUBRO 2022 – 13 DIAS

Embarque no grupo exclusivo com destino a Turquia, com guia acompanhante desde o Brasil. Visitas em
Istambul com passeio de barco incluído no Bósforo, noite turca, passeio de balão na Capadócia e muito

mais. Saída de Porto Alegre (RS). Consulte-nos sobre embaque em demais cidades.

DIA 01 (11/10 – TERÇA-FEIRA) – PORTO ALEGRE/ GUARULHOS
No início da noite,  apresentação no aeroporto em Porto Alegre para embarque com destino ao Aeroporto de
Guarulhos. 

DIA 02 (12/10 – QUARTA-FEIRA) – GUARULHOS/ ISTAMBUL
Durante a madrugada, embarque com a Turkish Airline em voo direto até Istambul. Chegada à noite em horário
local. Após procedimentos de migração, traslado ao hotel. Pernoite.

DIA 03 (13/10 – QUINTA-FEIRA) -  ISTAMBUL
Café da manhã. Excursão guiada com almoço em restaurante de comida típica “TOUR PELO BÓSFORO: Saída para
excursão  panorâmica  e  visita  a  uma  das  áreas  mais  antigas  da  cidade  onde  veremos  o  Aqueduto
Romano,conheceremos o antigo bairro judeu de Balat, caracterizado por suas casas coloridas. Em seguida, ao lado,
entramos no bairro Fener, onde vemos o imponente Liceu Grego e continuamos a visitar a Catedral de São Jorge, o
principal patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega e sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, reconhecido
como o líder espiritual  dos Cristãos.  Ortodoxos do mundo. Em seguida, passaremos pelo prédio da Prefeitura
Metropolitana da cidade de Istambul,  admirando seus belos jardins.  Almoço.  Visita à Mesquita de Solimão,  o
Magnífico, dedicada a este famoso sultão e projetada pelo arquiteto otomano Mimar Sinan e que possui a maior
cúpula de todas as mesquitas de Istambul; Situa-se em um ponto com vista privilegiada da entrada do Chifre de
Ouro para o Estreito do Mar de Mármara. Vamos ao Bazar das Especiarias, um local com um encanto especial pelas
suas  cores  e  aromas,  o  local  por  excelência  para  comprar  chás,  ervas,  nozes,  doces  típicos  e,  claro,
especiarias;Culminamos  com  um  passeio  de  barco  pelo  Bósforo,  importante  rota  comercial  que  liga  o  Mar
Mediterrâneo, pelo Egeu e Mármara, ao Mar Negro e que divide a cidade entre a Europa e a Ásia; Apreciaremos as
maravilhosas vistas das fortalezas otomanas, palácios, vilas, casas de madeira e as pontes que ligam os dois lados
da cidade.Chegada e acomodação.

DIA 04 (14/10 – SEXTA-FEIRA) ISTAMBUL
Café da manhã. Excursão 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 05 (15/10 - SÁBADO) ISTAMBUL/ ANKARA/ 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 (16/10 - DOMINGO) 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. Passeios incluídos: “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 07 (17/10 – SEGUNDA-FEIRA) CAPADÓCIA 
Café da manhã.  Saída para o tour "CORES DO OUTONO NA CAPADOCIA": 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 (18/10 – TERÇA-FEIRA) CAPADÓCIA/ 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 09 (19/10 – QUARTA-FEIRA) PAMUKKALE/ ÉFESO/ KUŞADASI
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. 

DIA 10 (20/10 – QUINTA-FEIRA)  KUŞADASI
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão opcional guiada (não incluída) “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. 

DIA 11 (21/10 – SEXTA-FEIRA) KUŞADASI/ BURSA / 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 (22/10 - SÁBADO) ISTAMBUL/ GUARULHOS
Café da manhã. Traslado para aeroporto para embarque com destino ao Brasil. Chegada em Guarulhos e traslado
até hotel. Acomodação e descanso. 

DIA 13 (23/10 - DOMINGO) GUARULHOS/ PORTO ALEGRE
Café da manhã. Traslado para aeroporto e embarque com destino a Porto Alegre. Chegada no inicio da tarde.



PROGRAMA COMPLETO (AÉREO + TERRESTRE)

VALORES:
 Valor por pessoa em apt duplo: USD3.300,00
 Suplemento para apt individual: USD600,00

Os valores serão atualizados a cotação do Dólar Unitur no dia do fechamento do pacote.

O PREÇO INCLUI: 
 Passagem aérea Porto Alegre/ Guarulhos/ Istambul/ Guarulhos/ Porto Alegre com taxas de embarque e 

franquia de bagagem despachada de até 23kg por pessoa.
 11 noites de Hospedagem em hotéis de 4* ou 5*
 Guias locais em português ou espanhol
 Café da manhã diariamente +  2 almoços + 6 jantares conforme roteiro
 Entradas às atrações conforme roteiro
 Passeio: TOUR PELO BÓSFORO;  JÓIAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA;  NOITE TURCA;  PASSEIO

DE BALÃO + CORES DO OUTONO NA CAPADOCIA.
 Seguro Viagem
 Gorjetas aos guias e motoristas
 Kit de Viagem Unitur
 Guia acompanhante

O PREÇO NÃO INCLUI:  
 Gastos pessoais
 Excursões opcioais não descritas em “o preço inclui”
 Bebidas nas refeições
 Testes para Covid

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:   
 Até 10X no cartão de crédito ou 6X no boleto bancário com último vencimento até 60 dias antes do embarque.
 Desconto de 5% para pagamento à vista


