ORIENTE MAGNÍFICO
O Programa Inclui
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Turquia

08 DIAS /

Incluídos:

Serviços NÃO
• 4 noites alojamento em Istambul
uia
Gorjetas na Turq
• 2 noites alojamento em Capadócia
• 1 noite alojamento em Pamukkale
• Regime de café da manhã nos hotéis de Istambul
• Regime de meia pensão nos hotéis de Capadócia /
Pamukkale
• Voo doméstico Istambul / Capadócia com franquia de
bagagem até 15 kg por pessoa em classe econômica
• Voo doméstico Esmirna / Istambul com franquia de
bagagem até 15 kg por pessoa em classe econômica
• Traslados de chegada e saída com assistência em
Espanhol
• Visita de um dia inteiro em Istambul com almoço
• Excursão em Istambul (Passeio de barco pelo Bósforo –
Bazar das Especiarias)
• Guia profissional em Espanhol durante o circuito na
Turquia
• Entradas e visitas segundo o itinerário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Espanhol durante a
viagem (Whats’ App – Telefone)

•

ITINERÁRIO
DIA 1: ISTAMBUL
Após a chegada, você será recebido e transferido para o
hotel escolhido. Alojamento.
DIA 2: ISTAMBUL / PASSEIO PELO BÓSFORO / BAZAR
DAS ESPECIARIAS
Café da manhã. Partida para uma das atividades mais
famosas de Istambul, um passeio de barco pelo Bósforo,
um canal que separa a Eurospa e a Ásia. Durante esta
jornada, você poderá ver os palácios dos sultões, casas
antigas e típicas de madeira e apreciar a história de uma
maneira diferente. Em seguida, faremos uma das visitas
mais influentes ao Bazar das Especiarias, constituído pelos
otomanos há cinco séculos e usado desde então. Nossa
visita termina no bazar, onde você pode desfrutar de sua
atmosfera e variedade de lojas. À tarde, possibilidade
de um passeio opcional com almoço à parte asiática da
cidade, conhecendo o Palácio de “Beylerbey”, Bairro de
Eyup, Café Pierre Loti e Corno de Ouro. Retorno ao hotel
e alojamento.
DIA 3: ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para a visita de um dia inteiro à
magnífica cidade de Istambul, conhecendo a parte histórica
e a Basílica de Hagia Sophia, culminação da arte bizantina
e a pérola de Istambul. Visitaremos também o famoso
Palácio de Topkapi, residência dos sultões otomanos por
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quatro séculos, incluindo o tesouro e as relíquias sagradas.
Ao meio-dia, desfrutaremos de um almoço típico em um
restaurante local na área de Sultanahmet e continuaremos
com a visita à Mesquita Azul, uma maravilha de harmonia,
proporção e elegância; e ao Hipódromo que conserva o
Obelisco de Teodósio, a Coluna Serpentina, a Fonte do
Imperador Guilherme e o Obelisco Egípcio. No final
da tarde, visitaremos o famoso Grande Bazar, onde
aproveitaremos o tempo livre para nos perdermos entre
suas 4.000 lojas. Retorno ao hotel e alojamento.
DIA 4: ISTAMBUL / CAPADÓCIA
Café da manhã. No horário indicado, traslado para o
aeroporto para embarcar no seu voo doméstico com
destino a Capadócia. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e
alojamento.
DIA 5: CAPADÓCIA
Café da manhã no hotel. Visita desta região fascinante e de
paisagem original, formada pela lava lançada pelos vulcões
Erciyes e Hasan há 3 milhões de anos. Visitaremos o Vale
de Göreme, um incrível complexo monástico bizantino
composto por igrejas cortadas em rocha com belos
afrescos. Em seguida, visitaremos o Vale Avcilar e os Vales
Pasabagi e Gόvercinlik, onde você pode admirar a melhor
vista das formas vulcânicas chamadas “chaminés de fadas”.
Visitaremos as oficinas típicas de tapetes e ônix e pedras
turquesas. Jantar no hotel e alojamento.

DIA 6: CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE
Café da manhã no hotel. Partida antecipada para Konya,
capital dos sultões selêucidas, onde visitaremos o Mausoléu
de Mevlana, poeta e filósofo que fundou a seita mística e
religiosa dos dervixes dançantes. Continuação da viagem
para Pamukkale. Chegada e visita a Hierapolis, antiga
cidade helenística que hoje está em ruínas. Visite o famoso
Castelo de Algodão, uma maravilha natural de gigantescas
cachoeiras brancas, estalactites e piscinas naturais
formadas ao longo dos séculos pela passagem das águas
carregadas de sais calcários de fontes térmicas. Chegada ao
hotel. Jantar e alojamento.
DIA 7: PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA / VÔO /
ISTAMBUL
Café da manhã no hotel. Partida de manhã para a cidade
greco-romana de Éfeso, antiga capital da Ásia Menor e
uma das mais bem preservadas da antiguidade, onde o
Templo de Adriano, o Templo de Trajano, o Teatro e a

Biblioteca de Celso. Visita à Casa da Virgem Maria, onde
ela passou os últimos anos de sua vida. Continuação para o
aeroporto de Esmirna para embarcar no seu voo doméstico
para Istambul. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.
DIA 8: ISTAMBUL / AEROPORTO
Café da manhã e no horário indicado traslado ao
aeroporto para embarcar no seu voo de partida.
NOTA: O itinerário é organizado de acordo com as chegadas
às Terças e Sábados. No caso de chegadas em outros dias
(exceto às Sextas), o itinerário seria acomodado de acordo
pelo operador: levando em consideração que as saídas
para a Capadócia são ás Terças e Sextas.

Preços em $ USD por pessoa para 2022

Single

Duplo

Triplo

OPÇÃO 4* ZONA TAKSIM

1.205 $

872 $

858 $

OPÇÃO 5* ZONA TAKSIM

1.388 $

995 $

978 $
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