7 dias

Turquia
Este é um de nossos pacotes mais populares.
Operamos este itinerário com saídas garantidas duas vezes por semana
durante o ano inteiro.
Flexível para você adaptar com outros destinos além da Turquia.
Chegada em Istambul

1 Primeiro dia 2

Passeios em Istambul

Passeio na Capadócia

Passeios em Éfeso

Segundo dia

Passeios em Istambul
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Viagem para Ancara e Capadócia

Viagem à Pamukkale

1

2

Istambul

Chegada em Istambul: Recepção no aeroporto e
traslado para o hotel reservado.*
(Hospedagem em Istambul)
Obs*:
Para que o itinerário ocorra como programado, a
chegada deverá acontecer em uma quinta-feira ou
em um sábado. Caso você chegue em um outro dia
da semana, por favor, comunique com nossos agentes para fazermos uma adaptação no itinerário do
seu plano da viagem. Neste caso, podemos deixar a
etapa de Istambul por último.
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Passeios em Istambul

City tour full day
Encontro no hotel com guia em português às 09h.
Em seguida, visitas aos seguintes pontos:
- Museu de Santa Sofia;
- Hipódromo romano;
- Mesquita Azul;
- Basílica da Cisterna;
- Museu de literatura (atualmente loja de doces);
- Coluna de Constantino (Çemberlitash);
- Çemberlitash Hammam;
- Bedesten bazar;
- Grand Bazaar.
Retorno para o hotel no final do dia.

Passeios em Istambul

City tour full day
Encontro no hotel com guia em português às 09h.
Em seguida, visitas aos seguintes pontos:
- Museu do Palácio Topkapi;
- A pé, o jardim de rosas;
- Antigo edifício PTT;
- Estação de Orient Express;
- Mesquita nova;
- Degustação de café turco;
- Passeio de barco no Estreito de Bósforo (1h30 min de
navegação);
- Caminhada pela praça Eminonu;
- Travessia pela ponte Galata até o bairro de Karakoy
(andando);
- Bazar egípcio e famosas lojas de especiarias da
cidade.
Retorno para o hotel no final do dia.

Viagem de avião para Ancara, capital da Turquia pela
manha cedo*. Este voo e os traslados estão inclusos no
pacote.
Pousando em Ancara, será recebido pelo nosso guia
local em português.
Faremos as seguintes visitas na cidade:
- Museu de Hititas e civilizações da Anatólia,
- Mausoléu de Ataturk.
Após almoço, vamos rumo à Capadócia via terrestre.
Chegada e jantar no hotel.
Hospedagem em Capadócia.
Obs: Ao invés de pegar este voo logo pela manhã,
podemos retirar os passeios e visitas na capital do
itinerário, oferecendo a passagem direta para Capadócia. Neste caso, o voo de Istambul para Capadócia será
realizado por volta de meio dia ou à tarde. Essa modificação não irá gerar nenhum custo adicional.
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Sexto dia(Terça-feira ou Quinta-feira)
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Passeio na Capadócia

Café de manhã no hotel e saímos para os passeios
programados para este dia.
- Cidade subterrânea de Kaymakli ou Ozkonak,
- Museu de ar livre de Goreme,
- Pasabag, vale de monges,
- Avanos,
- Uçhisar,
- Vale de Pombas.
Neste dia, podemos fazer umas paradas de visitas de
shopping tipo: fábrica de tapete ou visita de ateliê de
joias da região.
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Viagem à Pamukkale

Pela manhã partimos para Konya. No caminho
visitaremos Caravançarai de Sultanhan,
Conheceremos Museu de Dervishes,
Almoço no caminho,
Chegada no hotel no final do dia.
Jantar está programado no hotel.

Após café de manhã no hotel e saímos para visita de Hierápolis onde fica as piscinas naturais de Castelo de
Algodão.
Faremos as visitas de Casa de Maria, mãe de Jesus, e ainda visitaremos o sítio arqueológico de Éfeso.
Final do dia, iremos para o aeroporto para pegarmos o nosso voo de retorno.
Este voo de retorno está incluso no valor do pacote.

- 1ª opção: Após retorno à Istambul, permanecer mais algum tempo na cidade;
- 3ª opção: Viagem via terrestre para Bodrum, Marmaris e Fethiye;
- 4ª opção: Viagem para outro país a partir do aeroporto de Esmirna (ex: Israel, Egito, Líbano ou Grécia);
Inclusos:
- Recepção nos Aeroportos e traslados para o hotel e vice-versa;
- Voos domésticos Istambul— Ancara (ou Capadócia) e Esmirna— Istambul (mala 15 kg + bagagem de mão 8 kg);
- 3 noites de hotel em Istambul, incluindo café da manhã;
- 2 noites de hotel na Capadócia, incluindo jantar e café da manhã;
- 1 noite de hotel em Pamukkale com jantar e café da manhã;
- Todas as visitas mencionadas no itinerário com o serviço de guia em português ou espanhol;
- Almoço durante os passeios fora de Istambul;
- As entradas para os locais indicados no itinerário;Todas as taxas e impostos.
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Guia na
Turquia
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