Turquia
Dividida entre a Europa e a Ásia, nessa viagem passamos pelas belezas encantadoras da Turquia, um
dos países mais misteriosos e exóticos do mundo.
Istambul é o ponto inicial da viagem que tem 12
dias de duração, seguindo um roteiro passando
pelos principais destinos do país.
Porta de entrada da Turquia, Istambul é um paraíso
para quem deseja comprar artigos de decoração e
artesanatos com inﬂuência árabe, além de se encantar com as mesquitas e mercados populares.
Capadócia, Éfeso, Mar Egeu, Ankara, Istambul e
muitas outras surpresas te esperam nessa viagem.
Em um roteiro único, vamos conhecer paisagens
turcas impressionantes que compõem o país,
acompanhados por um guia bilíngue especializado
em atender brasileiros na Turquia.
Essa viagem é dedicada para quem busca por
vivências exclusivas em um roteiro inusitado pela
Europa, conhecendo uma cultura totalmente diferente.

Roteiro

VIAGEM

Uma experiência diferente
de tudo o que você já viu.

Maravilhas
DA

TURQUIA
em 12 dias

Quem visita a Turquia ﬁca impressionado pela
quantidade de ruínas gregas e romanas espalhadas
por todo o país, sobretudo no Mediterrâneo e nas
proximidades de Istambul, cidade que já se chamou
Bizâncio e Constantinopla, a antiga capital do Império Romano no Oriente, considerada uma das
cidade mais importantes na Idade Média.
Nosso roteiro de 12 dias percorre as regiões mais
especiais desse país fascinante em uma roadtrip
inédita organizado pela agência Passeios em Istambul. Durante a viagem vamos mergulhar de vez
na cultura turca e conhecer algumas das atrações
mais importantes e procuradas do país, com guias
bilíngues que falam português e nos conduzirão
por destinos surpreendentes como Istambul,
Éfeso, Capadócia, Kusadasi, Ankara e nas piscinas
naturais de Pamukkale.
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Istambul
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Ancara

Istambul

P RI ME I RO D I A | E N CO N TRO E M SÃO PAULO
Apresentação do grupo no aeroporto de Guarulhos em São
Paulo às 21:00, e faremos o nosso check-in para o voo com
saída programada na madrugada às 03:30.
As passagens internacionais estão inclusas. É necessário
apenas ter um passaporte válido no período mínimo de 6
meses para entrar na Turquia. Não há necessidade de visto
para brasileiros ou para argentinos.
S EGUN D O D I A | ISTA MBUL
Viagem de 13 horas até Istambul. Partindo às 3:30 da madrugada de São Paulo, com o fuso horário chegaremos em Istambul às 22:00 da noite.
Durante a viagem, à bordo da Turkish Airlines teremos todo
serviço de alimentação e bebida satisfatoriamente servidos.
Chegada em Istambul às 22:00 – Transfer para o hotel em
ônibus da agência com ar condicionado e total conforto;
Acomodação: Hotel 5 estrelas - Wish More Hotel .

S EGU N DO DIA | ISTAMBUL
Para repousar da longa viagem feita no dia anterior, encontraremos
o grupo às 10:30 no lobby do hotel.
Neste dia conheceremos os principais pontos da cidade de Istambul, tendo ainda um tempo exclusivo para compras no Grand
Bazaar, onde você encontrará todo tipo de produtos típicos do
país, artigos de arte, artesanato e lembrança para amigos e
parentes.

P O N TOS DE PA RA DA | ISTAMBUL
Mesquita Azul - Uma das construções religiosas mais famosas do mundo, cuja suntuosidade do projeto impressiona.
Construída entre 1609 – 1616 e Patrimônio da Humanidade.
Santa Soﬁa - Considerada uma das maiores realizações arquitetônicas do mundo, com mais de 1400 anos. Inaugurada
pelo Imperador Justiniano. Patrimônio da Humanidade.
Cisterna da Basílica - Magníﬁca obra da engenharia Bizantina,
imensa cisterna subterrânea foi construída no ano 532 no reinado Justiniano.
Hipódromo Romano - Foi palco de inúmeras corridas medievais de bigas, o Hipódromo comportava até 100 mil pessoas.
Grand Bazaar - Variedade ilimitada de artigos, centenas de
lojas, cafés, restaurantes e galerias que servem aqueles que
trabalham e visitam o Grand Bazaar.

TERCEIRO DIA | ISTAMBUL
Neste dia saímos às 8:30 da manhã

P ONTOS DE PAR ADA | ISTA MBUL
Estreito de Bósforo - Separa Europa da Ásia. Excelente oportunidade de visualizar famosos
atrativos da cidade.
Bazar de Especiarias - O bazar respira história.
Prédio construído em 1664 foi rota das caravanas que vinham da Índia e da Ásia com especiarias rumo ao Egito. Especializado em produtos do
Oriente.
Mesquita de Suleymaiye - Uma das mesquitas
mais importante da cidade, faz parte das Zonas
Históricas de Istambul, classiﬁcadas pela
UNESCO como Património Mundial desde 1985,
é um dos principais símbolos da cidade.
Palácio de Topkapı - Foi construído por Mehmet
II, o Conquistador, logo após a conquista de Constantinopla, em 1453, e foi a residência dos
sultões durante quatro séculos.
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Efeso e Mar Egeu

Q UA RTO D I A | É F ES O
Às 7 da manhã saímos do hotel para pegar o voo para Izmir, com passagens
inclusas. O voo é de aproximadamente 45 minutos.
Chegando em Izmir, vamos para Éfeso - Segunda maior cidade do Império
Romano. Tem também uma das Sete Igrejas citadas no livro bíblico o
Apocalipse, teve papel importante na difusão do Cristianismo.
P O N TOS D E PA R A DA | É F ES O

Biblioteca de Celso - Construída no ano 117 considerada uma das maiores
bibliotecas do mundo antigo
Casa da Virgem Maria - Maria passou o resto da vida numa modesta casa
de pedras. O santuário é reverenciado por Cristãos, Muçulmanos e peregrinos do mundo todo.
Acomodação: Hotel 5 estrelas com jantar incluso - Hotel Sealight Kusadasi.
Q U I N TO D I A | M A R E G E U
Depois de mergulhar na história de uma das cidades mais importantes do
país, seguiremos para o maravilhoso litoral turco, rumo a charmosa cidade
de Kusadasi no Mar Egeu.
A hospedagem será feita em um hotel 5 estrelas em frente a praia bem
conhecido na região, o Sealight Kusadasi. Durante a visita na cidade iremos
conhecer pontos emblemáticos como à fonte de idéias brilhantes da
história da Humanidade e das belezas de Afrodite
Acomodação: Hotel 5 estrelas com jantar incluso - Hotel Sealight Kusadasi.

Pamukkale e Hierapolis

SEXTO DIA | PAMUK K ALE E H IE RA PO LIS
Pela manhã vamos viajar para Pamukkale percorrendo um trajeto de apenas 190 KM.
As piscinas naturais de Pamukkale possui águas
com temperatura média de 35ºC possuí propriedades medicinais é considerada patrimônio
da humanidade pela Unesco.
A Segunda parada é a antiga cidade de Hierápolis. Diz a lenda que Cleópatra banhava-se nessas
águas. No período Helenístico, as fontes termais de Hierápolis transformaram a cidade em
um centro de cura. Destruída por um terremoto
no ano 60.
Acomodação: Hotel 5 estrelas com jantar incluso – DOGA thermal Hotel
Obs: Quem quiser, pode preparar as suas
roupas de banho para desfrutar as águas destas
piscinas naturais e as piscinas termais do hotel.

SÉ T I MO DIA | CAPADÓ CIA | | 1 0 DE NOV EMBRO
Pegamos a estrada novamente rumo a Capadócia em aproximadamente 700 Km de viagem, com paradas em alguns
pontos turísticos da cidade de Cônia.
Acomodação: opção de hospedagem nos hotéis Uç Hisar
Kaya, Tourist Hotel ou Suhan Hotel. Todos com jantar incluso.
O I TAVO D IA | CAPADÓCIA | 1 1 DE NOV EMBRO
A paisagem da Capadócia foi criada a 30 milhões de anos
quando vulcões cobriram a região de lava, que solidiﬁcou-se e
com algumas erosões no solo deu origem às formações rochosas. No destino oferecemos algumas opções de passeios
opcionais, são eles:
Passeio de balão: O majestoso tesouro da Capadócia poderá
ser presenciado através de um fascinante voo de balão.
Região vulcânica de Pasabag e Uchisar - Para realizar este
passeio dependemos de boas condições de vento e clima. Se
tiver muito vento, as autoridades não liberam esse passeio.
Vale do amor: Extraordinárias formações rochosas, também
conhecidas como chaminés de fadas, algumas alcançam 40
metros.
O grupo também visitará uma oﬁcina de produção artesanal
de tapetes,
Acomodação: opção de hospedagem nos hotéis Uç Hisar
Kaya, Tourist Hotel ou Suhan Hotel. Todos com jantar incluso.

Capadocia
/

NONO DIA | CAPAD ÓCIA
Mais um dia dedicado para Capadócia para
curtirmos bem as belezas do local.
P ONTOS DE PAR ADA | ISTA MBUL
Vales Dervent - conhecido como vale da imaginação, um vale famoso pelas formações
diferentes onde você pode ﬁcar um tempo e
descobrir imagens de animais como tartarugas, camelo e outras miragens.
Vale de Rosa - uma maravilhosa formação rochosa em tonalidade rosa e a cidade subterrânea de Sarhatli.
Acomodação: opção de hospedagem nos
hotéis Uç Hisar Kaya, Tourist Hotel ou Suhan
Hotel. Todos com jantar incluso.

Obs: Nesta noite, opcionalmente podemos assistir
um show típico de danças folclóricas, dança do
ventre ou dança dos dervishes (considerados
monges islâmicos) em uma casa de espetáculos
tradicional da Capadócia .

Ancara

D ÉC I M O D I A | A N CA RA E I STA M BU L
Viagem terrestre para Istambul. Trajeto passando por
Ancara, a capital do país. No tour os conheceremos o lado
moderno da Turquia onde ﬁca concentrado o ”Distrito Federal” da nação turca e visitaremos o Mausoléu de Mustafá
Kemal Ataturk
Acomodação: Hotel 5 estrelas em Istambul, Hotel Wish More
Hotel .
D ÉC I M O P R I M E I RO D I A | I STA M BU L
Deixamos um dia livre na cidade fascinante de Istambul. Podemos dar sugestões do que fazer e organizar saídas em
grupo para as últimas compras do Grand Bazaar.

D ÉC I M O S EG U N D O D I A | I STA M BU L - SÃO PAU LO
Faremos o traslado para o aeroporto para pegar o vôo para o
Brasil.
Chegada em São Paulo ﬁnalizamos os nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUSOS

Hospedagem nos hotéis
citados regime de café
de manhã e jantar
(quando indicado)

Serviços de guia em
português a partir do
aeroporto até o retorno
ao Brasil

Serviço de ônibus para
o grupo privadamente
durante todo trajeto da
viagem

Jantares fora de Istambul, teremos jantares
com esquema de buﬀet
livre com uma variação
grande nos hotéis.

Ingressos por cada
pessoa para os museus
e atrações citados no
programa.

Passagens aéreas de
São Paulo para Istambul
e retorno com Turkish
Airlines na classe
econômica.

Passagens domésticas
de Istambul – Izmir

Teremos acompanhantes brasileiros a partir de
São Paulo até o retorno
para o Brasil, além de
um guia local turco que
fala português e conhece tudo sobre o país.

VALORES | FORMAS DE PAGAMENTO

QUARTO DUPLO
(POR PESSOA)

QUARTO INDIVIDUAL
(POR PESSOA)

R$11.800

R$13.900

20% do pagamento para conﬁrmação da reserva em
conta bancária brasileira.
O restante do pagamento pode ser parcelado quantas vezes quiser em até 20 dias antes da viagem por
boleto bancário Banco Itaú. Para isto, necessitamos
de nome completo, CPF, o endereço e o e-mail do
passageiro.

DADOS BANCÁRIOS
Beneﬁcente: Turquia Brasil Turismo
Banco Itaú Unibanco – número do banco é 341
Agência: 3186
Conta corrente: 23537-4
CNPJ: 28-110125/000193

Passeios em
Istambul
www.guianaturquia.com | www.passeiosemistambul.com

TUR +90 536 273 59 61
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