
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 - EFESO - ZONA DE IZMIR
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. Traslados ao 
Hotel. Jantar e Alojamento. 

Programa opcional em Pamukkale: Passeio de balão ao 
amanhecer, com as belas paisagens da região. Consulte para 
mais informações.

QUI - 8º Dia: ZONA DE IZMIR - PÉRGAMO - TROYA - 
ÇANAKKALE 
Café da manhã e saída para Pérgamo. Em Pérgamo 
realizaremos a visita de Asklepión, o primeiro hospital da Ásia 
Menor dedicado ao deus da Saúde, Esculapio. Os túneis de 
dormitórios, o pequeno teatro para os pacientes, as piscinas 
e a larga rua antiga. Continuação até Çanakkale para a visita 
da famosa cidade de Troya. A fama da cidade provém da 
“Ilíada” de Homero. onde se narra a Guerra de Tróia. Jantar e 
alojamento. 

SEX - 9º Dia: ÇANAKKALE - BURSA - ISTAMBUL
Café da manhã e saída para Bursa, a primeira capital do 
Império Otomano. Visita à Mesquita Grande, a Mesquita Verde 
e o Mausoléu Verde. Almoço e continuação para Istambul, 
cruzando a Bahia de Izmit em um ferry ou pela ponte de 
Osmangazi, que une as Costas do Mar de Marmara. Chegada a 
Istambul e Alojamento.  

ISTAMBUL | ANKARA | CAPADÓCIA | KONYA | PAMUKKALE | HIERAPOLIS |  IZMIR | ÉFESO | PÉRGAMO | TROYA | ÇANAKKALE | BURSA

TURQUIA CLÁSSICA
10 noites | 11 dias

Mín. 2 pax



SÁB - 10º Dia: ISTAMBUL
Dia livre com possibilidade de realizar excursões opcionais.

DOM - 11º Dia: ISTAMBUL - CIDADE DE ORIGEM
Café da manhã e saída para o aeroporto, com destino à cidade 
de origem. 

O PROGRAMA INCLUI

Hotéis Previstos ou Similares

ISTAMBUL

Yigitalp, Oran Primeira

Grand Oztanik, Ramada Taksim Primeira Superior

Dosso Dossi Down Town, Eresin Topkapi Luxo

CAPADÓCIA

Capadocia Lodge, Dinler Nevsehir Primeira

Hanedan Cave Suites, Sunak, Best Western Cave Suites, 
Dere Suits

Hotéis Cave*

PAMUKKALE Richmond Thermal, Hiera Park Thermal Primeira

IZMIR Blanca, Ramada Plaza Primeira

ÇANAKKALE Iris, Truva Primeira

PREÇOS POR PESSOA
Em US$

01/11 - 15/03 PRIMEIRA P. SUPERIOR LUXO PROMO

DUPLA 969 1032 1100 912

SINGLE 1363 1463 1575 1249

TRIPLA 932 994 1063 875

16/03 - 31/10 PRIMEIRA P. SUPERIOR LUXO PROMO

DUPLA 1057 1124 1207 992

SINGLE 1363 1575 1738 1357

TRIPLA 1013 1082 1144 944

*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

• 01 Noite de alojamento na Zona de Izmir em M.P

• 01 Noite de alojamento em Çanakkale em M.P

• P.C durante o circuito (07 almoços)

• Os traslados (Hotel-Aeroporto-Hotel)

• A excursão panorâmica em Istambul

• Todas as entradas

• O guia fluente em espanhol 

• Veículo com Ar Condicionado

O PROGRAMA NÃO INCLUI

• Gastos pessoais

• Gorjetas 

• Bebidas ou qualquer refeição não mencionada

• Voos internacionais

• Seguro viagem

• Qualquer item não mencionado como incluso


