MARAVILHAS DE TURQUIA
& EGITO
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16 DIAS /

O Programa Inclui
Turquia

• 4 noites alojamento em Istambul
• 1 noite alojamento em Ankara
• 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 Ankara / Capadócia /
Pamukkale
• 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
• Voo doméstico Esmirna / Istambul com franquia de bagagem até
15 Kg por pessoa em classe econômica
• Entradas e visitas segundo o itinerário
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Espanhol durante a viagem
(Whats’ App – Telefone)
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ITINERÁRIO
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

Egito

• 3 noites alojamento em Cairo
• Regime de café da manhã nos hotéis de Cairo
• Cruzeiro pelo Rio Nilo de 5 dias / 4 noites em regime
pensão completa Cat. 5*
• Meio dia visita adas Pirâmides / a Esfinge / o Templo de
Valle (sem entradas ao interior de alguma pirâmide)
• Visitas durante o cruzeiro
> Luxor: Templo de Luxor & Templo de Karnak
> Esna: Vale dos Reis / Templo de Hatshepsut / Colossos
de Memnon
> Edfu: Templo de Horus
> Kom Ombo: Templo de Sobek
> Aswan: Represa de Aswan / Passeio de feluka pelo Rio
Nilo / Templo de Philea
• Guia profissional em Espanhol durante o circuito
• Traslado em veículo moderno com A/C desde Hurghada
até Luxor
• Traslados de chegada e saída com assistência em Espanhol
• Voos domésticos Cairo / Luxor & Aswan / Cairo com
franquia de bagagem até 15 Kg por pessoa em classe
econômica
• Assistência ao passageiro 24h/7 em Espanhol durante a
viagem (Whats’ App – Telefone)

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 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 / ESMIRNA / VOO /
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 com destino
a Istambul. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.
DIA 9: ISTAMBUL / CAIRO
Café da manhã e no horário indicado, traslado ao
aeroporto para embarcar no seu voo com destino para
Cairo. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.
DIA 10: CAIRO / VISITA AS PIRÂMIDES
Café da manhã. Visita das Pirâmides de Giza onde se
contempla a primeira maravilha das 7 maravilhas do
mundo antigo, a Grande pirâmide de Keops e as pirâmides
de Kefren e Micerinos, o Templo do Vale e a esfinge
esculpida nas rochas que representa a cabeça do Faraó e o
corpo de um leão (não inclui a entrada ao interior de uma
pirâmide). Regresso ao hotel e alojamento.
DIA 11: CAIRO / LUXOR (EMBARQUE NO CRUZEIRO
PELO RIO NILO)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Cairo para sua
saída para Luxor. Chegada e traslado ao barco. Embarque
no navio e almoço a bordo. Em seguida, visita ao Templo

de Karnak: considerado o maior templo do Egito com sua
avenida de carneiros e sua sala de 132 colunas e ao Templo
de Luxor, construído por Amemos III e Ramsis II, com sua
famosa avenida de esfinges. Jantar e noite abordo em Luxor.
DIA 12: LUXOR / ESNA / EDFU (CRUZEIRO PELO RIO
NILO)
Regime de pensão completa a bordo. Visita ao Vale dos Reis
(inclui 03 dos mais famosos túmulos) onde se encontra
os túmulos dos reis do Império Novo quando Tebas era
capital do Egito, o Templo de Hatshepsut, e os Colossos de
Memnon. Navegação até Esna e pernoite em Edfu. Noite a
bordo.
DIA 13: EDFU / KOMOMBO / ASWAN (CRUZEIRO
PELO RIO NILO)
Regime de pensão completa a bordo. Visita ao Templo de
Horus: o templo mais conservado onde com se encontra o
santuário do Deus Nauos e o barco cerimonial. Navegação
até Kom Ombo. Visita aos Templos de Sobek o Deus da
Cabeça de Crocodilo simbolizando a fertilidade do Nilo e
Haroeris, o deus Halcão o maior. Navegação até Aswan e
noite a bordo em Aswan.
DIA 14: ASWAN (CRUZEIRO PELO RIO NILO)
Regime de pensão completa a bordo. Visita da Represa Alta,
considerada como a represa maior no mundo no momento
com sua largura de 3.800 metros e 111 metros de altura, o
Templo de Philea e o Templo da Deus Ísis, construído na
época grega e transferido a ilha de Egelikia para salvá-lo das
águas do Nilo. Após a represa e passeio em feluka ao redor
das ilhas de Aswan. Noite a bordo em Aswan.
DIA 15: ASWAN / VOO / CAIRO
Café da manhã e desembarque. Manhã livre com a
possibilidade de fazer a excursão (opcional) em Abu
Simbel. No horário indicado traslado ao aeroporto de
Aswan para embarcar no voo com destino a Cairo.
Recepção, assistência e traslado ao hotel. Alojamento.
DIA 16: CAIRO / 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 2.245 $

1.682 $

1.668 $

2.715 $

1.985 $

1.970 $

1.760 $ 1.745 $

2.850 $

2.020 €

2.000 $

JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO / ABRIL /

2.335 $

OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO		
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