
QUI - 1º Dia: ISTAMBUL
Chegada e recepção no Aeroporto Internacional. Traslado ao hotel 
e Alojamento. 

SEX - 2º Dia: ISTAMBUL
Café da manhã e excursão panorâmica à cidade, vendo as muralhas 
antigas de Constantinopla, na Costa do Mar de Marmara, a Ponte 
de Galata e as paisagens do Bósforo, com o Palácio de Topkapi, o 
Palácio Dolmabahçe, Torre Galata e etc. Ao longo do dia é possível 
realizar uma excursão opcional; começando com uma visita ao antigo 
Hipódromo romano, onde se destacam os obeliscos da Serpente e 
de Teodosio, e também o famoso obelisco Egípcio. Após a visita 
dos jardins da Mesquita Azul, única no mundo com 6 minaretes, 
conhecerão o famosíssimo templo de Santa Sofia. Foi o maior 
santuário do mundo até o século XVII, construído pelo imperador 
Justiniano durante o século VI. Após o almoço, visita ao palácio 
de Topkapi, famoso recinto gigante no qual foi governado todo 
o império Otomano ao longo de quase 400 anos. Tempo livre no 
Grande Bazar.

SÁB - 3º Dia: ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA
Partida para Ankara, passando pelas montanhas de Bolu. Chegada 
à capital do País e visita ao Mausoléu de Ataturk, fundador da 
república turca. Depois do almoço, vamos ver o Lago Salgado, o 
maior da Turquia. Continuação para a Capadócia. Chegada, jantar e 
acomodação.

DOM - 4º Dia: CAPADÓCIA
Café da Manhã e saída para visitar esta maravilhosa região, uma 
mescla dos caprichos da natureza e a arte humana. Visitaremos o 
Museu ao ar live de Göreme com as igrejas rupestres decoradas com 
pinturas. Paradas nos vales de Avcilar e Guvercinlik, onde se aproveita 
de uma incrível paisagem lunar. Na continuação, uma típica visita às 
oficinas de tapetes e pedras semi preciosas. Jantar e Alojamento. 
Programa opcional na Capadócia: Noite com show de danças 
folcóricas em uma cova típica com bebidas locais ilimitadas.

SEG - 5º Dia: CAPADÓCIA
Café da manhã e saída até a cidade subterrânea de Özkonak ou Mazi, 
escavadas pelas primeiras comunidades cristãs. Visita de Çavusin, 
um povoado típico à região com suas casas de diferentes culturas. 
Almoço. Viagem pelo Vale de Pasabag. Na continuação, visita ao vale 
de Uçhisar onde é possível contemplar a antiga fortaleza escavada 
na rocha. Visita ao vale do Amor, onde veremos as formações mais 
curiosas da Capadócia. Jantar e alojamento.

TER - 6º Dia: CAPADÓCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Café da manhã e saída até Konya. Na rota, visitaremos uma pousada 
medieval na Rota da Seda. Continuação até Pamukkale, maravilha 
natural da gigantesca Cascata Branca, estalactites e piscinas naturais 
procedentes das fontes termais. Jantar e Alojamento. 

QUA - 7º Dia: PAMUKKALE - HIERAPOLIS - EFESO - ISTAMBUL

Café da manhã e visita à Pamukkale, famosa por suas cascatas calcárias 

petrificadas que se formaram por causa da água que emana na zona. Visita 

à Hierápolis, que possui uma necrópolis de mais 150.000 tumbas. Saída 

por Éfeso, a capital da Ásia Menor, na época romana. Visita aos vestígios 

arqueológicos onde se destacam o templo Adriano e a biblioteca de Celso. 

Continuando, visitaremos a Casa da Virgem Maria e durante a tarde, visita a 

um centro de produtos de pele. Traslado ao Aeroporto para pegar um voo 

com destino a Istambul. Chegada e traslado ao Hotel. Acomodação.

Programa opcional em Pamukkale: Passeio de balão ao amanhecer, com as 

belas paisagens da região. Consulte para mais informações.

QUI - 8º Dia: ISTAMBUL

Café da manhã e dia livre, com possibilidade de realizar excursões opcionais.

SEX - 9º Dia: ISTAMBUL - DUBAI 

Café da manhã e traslado ao Aeroporto para pegar um voo com destino à 

Dubai. Chegada ao aeroporto internacional de Dubai. Recepção e traslado ao 

hotel. Alojamento. 

SÁB - 10º Dia: DUBAI

Café da manhã e manhã livre. Durante a tarde, saída do hotel entre as 

15/15:30hrs para pegar uma excursão de Land Cruisers, um excitante trajeto 

pelas fantásticas dunas do deserto Emirati. Lá poderão tirar fotos únicas do 

por do Sol árabe, uma vez que ele desaparece atrás das Dunas douradas. 

Em seguida partiremos para nosso acampamento, baseado no deserto. O 

odor do espeto de carneiro assado, as fogueiras, o cheiro dos canos de água 

tradicionais e os sons relaxantes das músicas árabe, te farão aproveitar de 

uma autêntica noite beduína. Depois de repor suas forças após o jantar, uma 

dançarina irá apresentar a antiga arte da Dança do Ventre. Também poderão 

fazer SandBoard, passeio em cameloe tatuagens de rena, tudo incluso 

junto de água, refrigerantes, chá e café. Retorno ao hotel pelas 21:30hrs. 

Alojamento 

DOM - 11º Dia: DUBAI

Café da manhã. Visita à cidade. Saída pela zona de Deira, onde visitaremos 

o Museu de Dubai. Passearemos pelo Mercado de Especiarias e o Mercado 

do Ouro, atravessando o canal pelas famosas “Abras”, barcas típicas dos 

primeiros pescadores dos Emirados. Continuaremos pelo bairro Jumeriah, 

onde veremos mansões típicas dos Emirados. Faremos uma parada para tirar 

fotos da Mesquita de Jumeirah e no Burj Al Arab, o único hotel 7 estrelas do 

mundo. Passaremos pela avenida principal Sheik Zaed Road, onde veremos o 

Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Tarde livre. As 19:30 horas, partida 

para desfrutar de um jantar requintado (buffet internacional) a bordo de um 

tradicional Dhow, surfando no canal por duas horas, apreciando todas as suas 

paisagens. A jornada te levará da boca da angra ao largo do mesmo rio para 

o Iluminado Dubai Creek Golf Club, que se assemelha às velas de um navio. 

Volta para o hotel. Alojamento. 

SEG - 12º Dia: DUBAI - CIDADE DE ORIGEM 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

ISTAMBUL | ANKARA | CAPADÓCIA | KONYA | PAMUKKALE | HIERÁPOLIS | ÉFESO | DUBAI

TURQUIA FASCINANTE E DUBAI
11 noites | 12 dias

Mín. 2 pax



O PROGRAMA INCLUI

Hotéis Previstos ou Similares

ISTAMBUL Yigitalp, Oran

CAPADÓCIA

Capadocia Lodge, Dinler Nevsehir

Hanedan Cave Suites, Sunak, Best Western Cave 

Suites, Dere Suits

PAMUKKALE Richmond Thermal, Hiera Park Thermal

DUBAI Arabian Park Resort

PREÇOS POR PESSOA
Em US$

Categoria: Primeira 01/01 - 30/04 01/05 - 30/09

ACOMODAÇÃO DUPLA 1318 1257

ACOMODAÇÃO SINGLE 1869 1757

ACOMODAÇÃO TRIPLA 1318 1232

*Suplemento nos Hotéis Cave na Capadócia: 03 noites - US$188

*Consultar suplemento semana santa e final de ano.

• 04 Noites de alojamento em Istambul com café da manhã 

• 03 Noites de alojamento na Capadócia em M.P 

• 01 Noite de alojamento em Pamukkale em M.P

• 03 Noites de alojamento em Dubai com café da manhã

• O voo doméstico de Izmir/Istambul

• Os traslados - Turquia e Dubai

• A excursão panorâmica em Istambul

• Tour em regular de meio dia em Dubai 

• Safari no deserto em Dubai com jantar e transporte

   (suplemento assistência em espanhol: US$63 por pax.)

• Jantar no cruzeiro Dhow com traslados em inglês

   (suplemento assistência em espanhol: US$63 por pax.)

• Todas as entradas na Turquia

• O guia fluente em espanhol (Exceto Safari e Dhow - inglês)

• Veículo com ar condicionado

• VAT 05%

O PROGRAMA NÃO INCLUI

• Tourism Dirham

• Qualquer refeição não mencionada no programa

• Extras, gastos pessoais e gorjetas

• Excursão a Abu Dhabi - US$100 pagos no destino

• Voos intercontinentais 


