
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 turca 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 - HIERÁPOLIS - 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 retorno à Istambul. Chegada e traslado ao 

Hotel. Acomodação. 

QUI - 8º Dia: ISTAMBUL - CAIRO: Chegada e recepção no Aeroporto 

Internacional. Traslado ao hotel e Alojamento.

SEX - 9º Dia: CAIRO : Café da manhã e dia livre. Existe uma excursão opcional 

programada para conhecer os sítios mais emblemáticos da cidade. A Cidadela 

de Saladino, Mesquita de Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museu 

Egípicio e Bairro Copto, acompanhados de um guia e um transporte privado. 

Sua contratação é possível no destino.  

SÁB - 10º Dia: CAIRO - EXCURSÃO PELAS PIRÂMIDES DE GUIZA - LUXOR: 

Café da manhã e check out as 12hrs. Pela manhã visita prevista ao local das 

Pirâmides de Keops, Kefren, Miquerinos e a Esfinge. Esta visita tem uma 

duração de aproximadamente 3hrs, e após sua realização, há a possibilidade 

de aproveitar de uma tarde livre ou realizar uma visita opcional a Memphis 

e Sakkara, as ruínas do Cairo Original. Pela noite, voo com destino a Luxor. 

Chegada e traslado ao Barco. Jantar na acomodação e noite a bordo. 

DOM - 11º Dia: CRUZEIRO PELO NILO: Pensão completa. Na hora combinada, 

começará a visita à Costa Oriental de Luxor, com o Templo de Kamak, 

que domina o cenário de Tebas, originado no esplendor dos Faraós no 

Império Novo e o Templo de Luxor, obra dos Faraós Ramses II e Ramses III. 

Na continuação da visita, a Costa Ocidental, com a Necrópoles de Tebas, 

incluindo o Vale dos Reis, onde se encontram escondidas as tumbas dos mais 

importantes líderes do Império Novo, o Templo Funerário do Rei Hachepsut 

de Memnon. Retorno ao cruzeiro e embarque para navegar até Edfu. Noite 

a bordo.  

SEG - 12º Dia: CRUZEIRO PELO NILO: Pensão Completa. No horário 

combinado, visita ao Templo de Edfu, dedicado ao Deus Horus. Retorno 

ao Cruzeiro e navegação até Kom Ombo. Chegada e visita ao seu Templo 

dedicado aos deuses Sobek e Hareoris. Navegação até Aswan. Noite à bordo.

TER - 13º Dia: CRUZEIRO PELO NILO: Pensão completa. Saída para visitar o 

Templo de Philae e um passeio em uma Faluca (Típica embarcação pesqueira), 

pelo Nilo, contemplando várias Ilhas Vulcânicas de Granito negro. Se desejar, 

há uma visita opcional a Abu Simbel neste dia. Noite a bordo.

QUA - 14º Dia: DESEMBARQUE - VOO PARA O CAIRO : Após o Café da 

Manhã, desembarque e check out das acomodações do cruzeiro às 8hrs. 

Tempo livre em Aswan. No horário combinado, traslado ao aeroporto de 

Aswan para realizar um voo com destino ao Cairo. Na chegada, traslado ao 

hotel e resto do dia livre. Alojamento. 

QUI - 15º Dia: CAIRO - SÃO PAULO : Café da manhã. Check out e traslado 

ao aeroporto. 

*OBS:. A ordem do itinerário no Egito é genérica, pois a ordem dos destinos 

variam de acordo com a chegada ao Cairo sem alterar o conteúdo do 

programa. A ordem final pode ser informada na chegada ao destino, porém 

os dias de chegada e de partida ao país permanecem como previsto.

ISTAMBUL | ANKARA | CAPADÓCIA | KONYA | PAMUKKALE | HIERAPOLIS |  IZMIR | ÉFESO | CAIRO | LUXOR | CRUZEIRO PELO NILO

TURQUIA e EGITO com CRUZEIRO
14 noites | 15 dias

Mín. 2 pax

DOM - 11º Dia: CRUZEIRO PELO NILO: Pensão completa. Na hora combinada, 

começará a visita à Costa Oriental de Luxor, com o Templo de Kamak, que domi-

na o cenário de Tebas, originado no esplendor dos Faraós no Império Novo e o 

Templo de Luxor, obra dos Faraós Ramses II e Ramses III. Na continuação da visita, 

a Costa Ocidental, com a Necrópoles de Tebas, incluindo o Vale dos Reis, onde se 

encontram escondidas as tumbas dos mais importantes líderes do Império Novo, o 

Templo Funerário do Rei Hachepsut de Memnon. Retorno ao cruzeiro e embarque 

para navegar até Edfu. Noite a bordo.



O PROGRAMA INCLUI

Hotéis Previstos ou Similares

ISTAMBUL Yigitalp, Oran Primeira

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

EGITO

Mercure Le Sphinx, Pyramides Park, Barcelo Pyramides Primeira

Miss Egypt, Grand Princess Cruzeiro

PREÇOS POR PESSOA
Em US$

Cat. Primeira 01.11 - 15.03 01.06 - 31.10

ACOMODAÇÃO DUPLA 1.438 1.513

ACOMODAÇÃO SINGLE 2.113 2.238

ACOMODAÇÃO TRIPLA 1.438 1.513

* As Gorjetas do Cruzeiro não estão inclusas no preço final e devem ser pagas no local

* Suplemento nos Hotéis Caverna na Capadócia, por pessoa (03 noites): US$188

* Consultar suplemento Semana Santa e Final de Ano

* Suplemento voos internos no Egito: US$313

• 03 noites de acomodação em Istambul com café da manhã

• 03 noites de acomodação na Capadócia em M.P

• 01 noite de acomodação em Pamukkale em M.P

• 03 noites de acomodação no Cairo com café da manhã

• 04 noites em Cruzeiro pelo Nilo com P.C (sem Bebidas)

• O voo doméstico Izmir-Istambul

• Os traslados

• Excursão panorâmica por Istambul

• Todas as Entradas e visitas (segundo o itinerário)

• Assistência nos Aeroportos

• Guia fluente em espanhol durante as visitas

• Veículo com ar condicionado

O PROGRAMA NÃO INCLUI

• Qualquer refeição não mencionada como inclusa

• Bebidas

• Extras, gastos pessoais e gorjetas

• Voos Internacionais

• Visto de entrada no Egito (US$35) pago no local

• Gorjetas no Cruzeiro (US$45) pagas no local

• Os voos domésticos no Egito 

   (CAI-LUX/ASW-CAI) - Suplemento de US$313

16.03 - 31.10


