
SÁB - 1º Dia: ISTAMBUL: Chegada e recepção no Aeroporto Internacional. 

Traslado ao hotel e Alojamento. 

DOM - 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. Resto do tempo livre.

SEG - 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.

TER - 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.

QUA - 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.

QUI - 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 

Acomodação. 

SEX - 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 necrópoles 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

pele. Traslado ao aeroporto para retorno à Istambul. Chegada e traslado ao 

Hotel. Acomodação. 

SÁB - 8º Dia: ISTAMBUL: Café da manhã e dia livre, com possibilidade de 

realizar excursões opcionais, como visita ao Grande Bazar.

DOM - 9º Dia: ISTAMBUL - AMMAN: Café da manhã e Transfer para o 

aeroporto para pegar o vôo para Amman. Chegada e traslado ao hotel. 

Acomodação. Jantar caso a chegada ao hotel ocorra antes das 21:00hrs

SEG - 10º Dia: AMMAN -  MADABA - NEBO - SHOBAK - PETRA: Café da 

manhã, saída para Madaba. Visita da igreja de S. Jorge. Continuação até o 

Monte Nebo, para admirar a vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar 

Morto. Visita ao Castelo de Shobak. Continuação para Petra. Chegada, jantar 

e acomodação.

TER - 11º Dia: PETRA: Café da manhã. Dia dedicado inteiramente à visita 

de Petra, conhecida como a “cidade rosa”, onde há mais de 2.000 anos os 

nabateus habitaram a capital de seu império por 500 anos, esculpindo 

templos e tumbas admiráveis nas montanhas cor-de-rosa e usando sistemas 

agrícolas avançados e aquedutos. A rota começa com o Túmulo dos Obeliscos, 

continuando ao longo do Siq, um cânion de mais de 1 km de extensão, no 

qual o Tesouro é descoberto, um túmulo colossal decorado com colunas e 

esculturas de refinamento e beleza incomparáveis. Continuamos até a rua 

das fachadas e do teatro para se aproximar dos 850 degraus que nos levarão 

ao imponente Mosteiro “El Deir”. Jantar e acomodação.

QUA - 12º Dia: PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM: Café da manhã 

e saída para visitar Little Petra (Pequena Petra), que foi habitada pelos 

nabateus e tem muitos túmulos, recipientes de água e leitos de rios. O 

tamanho da cidade originou o nome Little Petra. Partida para o Wadi Rum. 

Excursão ao deserto de Wadi Rum e passeio em veículos 4x4. Entraremos nas 

areias rosadas deste deserto, que tem um encanto especial proporcionado 

pelos maciços de granito que a natureza modelou com formas extravagantes. 

Jantar e acomodação em Acampamento.

QUI - 13º Dia: WADI RUM - MAR MORTO - JERUSALÉM: Café da manhã 

e saída para visitar o Mar Morto. O ponto mais baixo da terra, situado a 

400 metros abaixo do nível do mar. Continuação até a fronteira de Sheikh 

Hussein ou Allenby. Trâmites e de entrada e traslado até Jerusalém. Check 

in e acomodação.

SEX - 14º Dia: MONTE DAS OLIVEIRAS - CIDADE MODERNA: Café da 

manhã e saída para o Monte das Oliveiras para apreciar uma magnífica vista 

panorâmica da cidade. Visita ao Horto de Gestemani e a Basílica da Agonia. 

Continuação até a parte moderna da cidade para visitar o Santuário do 

Livro, no Museu de Israel onde se encontram os manuscritos do Mar Morto 

e a maquete da Jerusalém Herodiana. Visitas a Yad Vashem (museu de 

recordação do Holocausto) e o bairro de Ein Karem, onde se encontram as 

Igrejas de São João Batista e da visitação. Acomodação em Jerusalém.

SÁB - 15º Dia: CIDADE ANTIGA - BELÉM - JERUSALÉM: Café da manhã. 

Saída para a cidade antiga de Jerusalém para conhecer o Muro das
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Lamentações, a via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro. Continuação até o 

Monte Sion, onde se encontram a Tumba do Rei David, o Cenáculo, e a Abadia 

da Dormição. Pela tarde, visita à Basílica, a Gruta da Natividade e o Campo dos 

Pastores em Belém. Alojamento em Jerusalém.

DOM - 16º Dia: JERUSALÉM - BRASIL: Café da manhã e traslado ao 

Aeroporto Ben Gurion. Voo para o Brasil.

* A ordem do itinerário pode sofrer alteração, porém sem alterar o conteúdo 

do programa, de acordo com as datas solicitadas. A ordem final será informada 

próximo à data de embarque para o destino.

O PROGRAMA INCLUI

Hotéis Previstos ou Similares

ISTAMBUL

Yiagitalp, Oran Primeira

Grand Oztanik, Ramada Taksim P. Superior

Dosso Dossi Down Town, Eresin Topkapi Luxo

CAPADÓCIA
Capadocia Lodge, Dinler Nevsehir Primeira

Hanedan Cave Suites, Sunak. Best Western Cave Suites Hotéis Cave

PAMUKKALE Richmond Thermal, Hiera Park Thermal Primeira

AMMAN

Amman Al Fanar Primeira

Amman Dayes Inn P. Superior

Bristol Luxo

PETRA

Miss Egypt, Grand Princess Primeira

Grand View P. Superior

Petra Old Village Luxo

JERUSALÉM

Gold Primeira

Prima Park P. Superior

Grand Court Luxo

PREÇOS POR PESSOA
Em US$

01.11 - 30.11 PRIMEIRA PRIMEIRA SUPERIOR LUXO

DUPLA 2.588 2.913 3.182

SINGLE 3.575 4.119 4.463

TRIPLA 2.588 2.913 3.182

01.12 - 29.02 PRIMEIRA PRIMEIRA SUPERIOR LUXO

DUPLA 2.463 2.750 3.000

SINGLE 3.363 3.813 4.188

TRIPLA 2.463 2.750 3.000

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

* Consultar suplemento Semana Santa e Final de Ano

* O tour não opera nas seguintes datas 18/04 - 27/04 e 29/09 - 23/10

• 04 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

• 02 noites de acomodação em Amman em M.P

• 02 noites de acomodação em Petra em M.P

• 03 noites de acomodação em Jerusalém com café da manhã

• 01 noite no deserto Wadi Rum em M.P

• Circuito em 4x4 durante 2 hrs

• 05 almoços no circuito Ankara-Éfeso

• O voo doméstico Izmir-Istambul

• Os traslados

• Excursão panorâmica por Istambul

• Todas as Entradas e visitas (segundo o itinerário)

• Assistência nos Aeroportos e nas Fronteiras

• Guia fluente em espanhol durante as visitas

• Veículo com ar condicionado

• VAT 05%

O PROGRAMA NÃO INCLUI

• Qualquer refeição e bebida não mencionadas como inclusas

• Extras, gastos pessoais e gorjetas

• Voos Internacionais

• Impostos nas fronteiras, da Jordânia para Israel 

   (US$20 aprox, a serem pagos no local)

• Seguro


