TODA TURQUIA &
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Turquia

• 4 noites alojamento em Istambul
• 1 noite alojamento em Ankara
• 2 noites alojamento em Capadócia
• 1 noite alojamento em Pamukkale
• 1 noite alojamento em Esmirna
• 1 noite alojamento em Canakkale
• Regime de café da manhã nos hotéis de Istambul
• Regime de meia pensão nos hotéis de Ankara / Capadócia /
Pamukkale / Esmirna / Canakkale
• Traslados de chegada e saída com assistência em Espanhol
• 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 / DIA LIVRE
Café da manhã. Dia livre com possibilidade de realizar
opcionalmente 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 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 3: 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
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13 DIAS /

Dubai

• 4 noites alojamento em Dubai
• Meio dia visita da cidade de Dubai
• Jeep safari no deserto com jantar (em Inglês)
• Guia profissional em Espanhol durante as visitas guiadas
• Entradas aos sítios mencionados em Dubai
• Todos os traslados segundo o itinerário
• Café da manhã diário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Espanhol durante a
viagem (Whats’ App – Telefone)
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cidade, conhecendo o Palácio de “Beylerbey”, Bairro de
Eyup, Café Pierre Loti e Corno de Ouro. Retorno ao hotel e
alojamento.
DIA 4: ISTAMBUL / ANKARA
Café da manhã. Partida para Ankara pelas montanhas de
Bolu. Após a chegada, faremos uma visita panorâmica com
o nosso guia para conhecer a capital da República Turca e
a segunda cidade mais populosa da Turquia, uma cidade
moderna e cosmopolita impregnada de história e cultura
antigas. Mais tarde, encontraremos o símbolo do Anitkabir
Mausoléu de Ancara, porque é o local onde está o fundador
da República Turca. No final da tarde, chegada ao hotel.
Jantar e alojamento.
DIA 5: ANKARA / CAPADÓCIA
Café da manhã. Partida para a Capadócia. No caminho,
veremos o segundo maior lago da Turquia, o Lago Salgado e
um caravançará do século XIII (pousada medieval). Chegada
à Capadócia. Jantar e alojamento.
DIA 6: 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 7: 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 8: PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI / ESMIRNA
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 Kusadasi onde
teremos uma visita panorâmica de este vilarejo precioso e
onde admiraremos o seu famoso porto de onde saem os
cruzeiros com destinos as ilhas Gregas. Continuação até
Esmirna. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.
DIA 9: ESMIRNA / PÉRGAMO / TROYA / CANAKKALE
Café da manhã no hotel. Partida para a antiga cidade de
Pergamo, um dos mais importantes centros culturais,
comerciais e médicos do passado. Visitaremos o Asclépio,
o famoso hospital do mundo antigo, dedicado ao deus da
saúde, Asclépio. Aqui morava o famoso médico, Galeno.
Os túneis de dormir, o pequeno teatro para os pacientes,
as piscinas, a longa rua antiga e o pátio com as colunas
jônicas são os monumentos que chegaram até nós desde
aqueles tempos esplêndidos. Continuação para Tróia, a
famosa e antiga cidade de 9 níveis.
A fama da cidade é proveniente da “Ilíada” de Homero e
da Guerra de Tróia contra os gregos, iniciada pelos amores
de Paris e Heléne, que terminavam com o cavalo de Tróia.
Chegada à cidade de Canakkale, localizada nos dois lados
do famoso estreito de Dardanelos. Jantar e alojamento.
DIA 10: CANAKKALE / BURSA / ISTAMBUL
Café da manhã. Partida para Bursa, primeira capital do
Império Otomano. Visita à Mesquita Ulucamii, ao Bazar
de Seda Kozahan e ao Mausoléu Verde. Continuação para
Topçular para atravessar o Golfo de Izmit de barco até
Eskihisar. Seguida para Istambul. Chegada e alojamento.
DIA 11: ISTAMBUL / DUBAI
Café da manhã e no horário indicado traslado ao
aeroporto para embarcar no seu voo de partida com
destino a Dubai. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

DIA 12: DUBAI / SAFARI NO DESERTO / JANTAR
COM CHURRASCO
Café da manhã no hotel. À tarde, saída para a excursão
mais popular “Safari no Deserto em Dubai”. Os Land
Cruisers (6 pessoas por veículo) irão buscá-lo por volta
das 15h30, para uma emocionante viagem pelas fantásticas
altas dunas. Você poderá tirar fotos exclusivas do pôr do
sol da Arábia. Uma vez que o sol desapareça, por trás das
dunas de areia dourada, iremos para o nosso Campo do
Deserto. O cheiro de espeto e cordeiro grelhado fresco,
fogueiras, o cheiro de cachimbos de água tradicionais e
os sons relaxantes da música árabe, convidam você a uma
tarde inesquecível. Depois de ter recuperado as forças após
o jantar, uma dançarina lhe mostrará a arte antiga da dança
do ventre, esqui na areia e pinturas de hena. Também estão
incluídos: água, refrigerantes, chá e café. Retorno ao hotel
por volta das 21h30. Alojamento.
DIA 13: DUBAI / VISITA DA CIDADE
Café da manhã. Saída do hotel para Deira, você passará pelo
Souk das Especiarias. Atravessando o Canal, chegada e visita
ao Museu de Dubai. Logo depois, na estrada de Jumeirah,
parada para tirar fotos da Mesquita de Jumeirah. Segunda
parada para tirar fotos no Burj Alrab, o único hotel 7 estrelas
do mundo. No caminho, veremos o Burj Khalifa, o edifício
mais alto do mundo, o World Trade Center e o Centro
Financeiro Internacional. Retorno ao hotel. Tarde livre.
Opcionalmente, você poderá fazer uma experiência das
vistas e sons de Dubai Creek navegando 2 horas a bordo de
um Dhow tradicional. Sua viagem o levará da foz do córrego
até o iluminado Dubai Creek Golf Club, que lembra velas de
um navio (com jantar incluído). Alojamento.
DIA 14: DUBAI / DIA LIVRE
Café da manhã. Dia livre com a possibilidade de fazer
opcionalmente a visita á Abu Dhabi. Excursão de duas
horas de Dubai: veremos o porto de Jebel Ali (o maior
porto artificial do mundo), para a capital dos Emirados
Árabes Unidos. Admiraremos a Mesquita Sheikh Zayed,
a terceira maior do mundo, assim como o túmulo dele,
ex-presidente dos Emirados Árabes Unidos e pai da nação.
Almoço e continuação à ponte Al Maqta por uma das áreas
mais ricas de Abu Dhabi, a Área dos Ministros. Chegada
a Rua Corniche, que é comparada a Manhattan. Parada
para fotos do hotel Emirates Palace. Seguimos até Al Batee,
onde estão localizados os palácios da Família Real. Retorno
ao hotel em Dubai. Alojamento.
DIA 15: DUBAI / AEROPORTO
Café da manhã e no horário indicado, traslado ao
aeroporto para embarcar no seu voo de partida.

OPÇÃO 4* ZONA TAKSIM OPÇÃO 5* ZONA TAKSIM
Preços em $ USD por pessoa para 2022

Single

Duplo

Triplo

Single

Duplo

Triplo

MAIO / JUNHO / JULHO / AGOSTO / SETEMBRO 1.585 $

1.100 $

1.085 $

1.835 $

1.288 $

1.273 $

1.250 $ 1.235 $

2.110 $

1.440 $

1.425 $

JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO / ABRIL

1.888 $

OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO		
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