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MARAVILHAS DA TURQUÍA (con Efeso y Esmirna)
3 noites en Estambul, 2 en Capadocia, 1 en Pamukkale y 2 en Esmirna

 TRÊS OPÇÕES

1. Acomodação e café da manhã + 9 refeições no circuito mais:
Em Estambul: Mesquita Nova, Bazar Egipcio, Colina de Camlica, Palácio de Beylerbeyi

Em Capadocia: Paisaje lunar, Cidade Subterránea, Castelo Uchisar (panorámica), Valles de Guvercinlik,

Cavusin, Pasabag; Vale de Göreme e seu museu ao ar livre

Konya, Pamukkale, Castelo de Algodão, Hierapolis, Éfeso

2. Meia pensao (11 refeições) mais:

Todas as visitas incluídas na opção 1 mais:

Palácio de Topkapi, Santa Sofía, Hipódromo, Mesquita Azul, Grand Bazaar, Cisterna Basílica.

Passeio em barco pelo Bósforo.

3. Pensao completa (14 refeições) mai:

Todas as visitas incluídas na opção 2

U12 Inicio Estambul - Fim Estambul

9 días  ... desde 745 US $

SERVIÇOS INCLUSOS EM CADA OPÇÃO

Día 3:  Pensão C. 2:  M. Pensão 1:  Acom./Café m.

1
Istambul

Acomodação
Jantar

Acomodação
-

Acomodação
-

2
Istambul

Café da manhã buffet
Visita a Istambul:
parte europea y asiática
Almoço
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
Jantar

Café da manhã buffet
Visita a Istambul:
parte europea y asiática
Almoço
Puente de Galata
Paseo por el Bosforo
-

Café da manhã buffet
-
-
-
-
-
-

3
Istambul

Café da manhã buffet
Visita a P. Topkapi e 
Santa Sofia, Hipódromo
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Visita a P. Topkapi e
Santa Sofia, Hipódromo
Almoço
-

Café da manhã buffet
-
-
-
-

4
Capadócia

Café da manhã buffet
Jantar

Café da manhã buffet
Jantar 

Café da manhã buffet
Jantar 

5
Capadócia

Café da manhã buffet
Visita de dia inteiro a
Capadócia
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Visita de dia inteiro
a Capadócia
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Visita de dia inteiro
a Capadócia
Almoço
Jantar

6 
Konya

Pamukkale

Café da manhã buffet
Visita a Cidade
Subterránea
Visita de Konya e
Mausoleo de dervixes
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Visita a Cidade
Subterránea
Visita de Konya e
Mausoleo de dervixes
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Visita a Cidade
Subterránea
Visita de Konya e
Mausoleo de dervixes
Almoço
Jantar

7 
Hierapolis
Esmirna

Café da manhã buffet
Castelo de algodão e 
Hierápolis
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Castelo de algodão e 
Hierápolis
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Castelo de algodão e
Hierápolis
Almoço
Jantar

8 
Efeso

Esmirna

Café da manhã buffet
Visita de Éfeso
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Visita de Éfeso
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Visita de Éfeso
Almoço
Jantar

9
Esmirna

Café da manhã Café da manhã Café da manhã

de manhã, com a visita à Mesquita Nova, 
uma mesquita imperial. Seguiremos para o 
Bazar Egípcio, também conhecido como 
“bazar das especiarias”, em virtude das mer-
cadorias que lá se vendem. Posteriormente, 
passaremos para a parte asiática, pela ponte 
do Bósforo, parando para descansar na 
colina de Camlica. Também visitaremos o 

DIA 1. (Segunda Feira) ISTAMBUL
Chegada a Istambul, assistência no aeroporto
e traslado ao hotel. Jantar (opc. TI) e aco-
modação.

DIA 2. (Terça Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos inclusa uma 
fascinante visita a Istambul. Começaremos 

Palácio de Beylerbeyi. Almoço num res-
taurante típico de frutos do mar na ponte 
de Gálata. A seguir, faremos um passeio 
incluso de barco ao longo do Bósforo, o 
estreito que separa dois continentes, Europa 
e Ásia. Jantar (opção T.I.) e acomodação.

DIA 3. (Quarta Feira) ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje temos incluídas belas
visitas para descubrir os grandes tesouros de 
Istambul. Este bonito passeio começa com a 
visita ao Palácio de Topkapi. A seguir, con-
heceremos a Basílica de Santa Sofia, igreja
bizantina do séc. VI, construída por Justini-
ano, o Grande, hoje convertida em museu
com os mais belos mosaicos bizantinos. Se-

guiremos para o Hipódromo Romano, onde
admiraremos o Obelisco de Teodósio, a
Coluna Serpentina, a Fonte Alemã e a Col-
una de Constantino. Esta excursão também 
inclui a visita à Mesquita Azul, uma das mais 
belas mesquitas imperiais. Almoço. Termin-
aremos o dia com a visita ao Grand Bazaar.
Jantar (opc. TI) e acomodação.

DIA 4. (Quinta Feira) ISTAMBUL- 
CAPADÓCIA

 Viagem de avião
Café da manhã. Manhã livre para fazer as
últimas compras. Na hora prevista traslado
ao aeroporto para embarcar no voo regular 
com destino a Capadócia (voo não incluso). 
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AÉREO OPCIONAL (NETO)  US $
Istambul-Capadócia/Esmirna-Istambul........ 290

PREÇOS POR PESSOA US $ em duplo

En base a 10 personas 3*** 4**** 5*****

Opção 1. . . . . . . . . . . . . . 745 865 1.010

Opção 2. . . . . . . . . . . . . . 845 965 1.110

Opção 3. . . . . . . . . . . . . . 905 1.030 1.240

Spto. quarto individual  . . . . 200 270 380

Spto. 24 y 31/12 . . . . . . . . 160 175 210

Média Temporada . . . . . . 40 40 45

Alta Temporada . . . . . . . 60 70 80

Bono anulación sin gastos 30 30 30

 NOITES EXTRAS por pessoa em AD

Cidade Duplo
Spto.
Indiv.

Estambul *** ...................... 50 30

Estambul ****..................... 75 40

Estambul ***** ................... 130 80

INCLUIDO EN EL TOUR

  Assistência nos aeroportos e traslados 

aos hotéis de: Capadócia, Esmirna e 
Istambul. Os traslados na Capadócia 
e em Esmirna podem ser feitos com 
um motorista local, sem a presença
do guia

  Refeições e visitas incluídas: veja 
a tabela de serviços inclusos da pag. 
anterior.

  Guia acompanhante em espanho.

  Hotéis: 8 noites de acomodação em
hotéis previstos ou similares

  Seguro de viagem Mapfre 
Asistencia.

 HOTÉIS previstos ou similares
 Istambul

 Samir *** samirhotel.com

 Black Bird ****SUP blackbirdhotel.com

 Yigitalp  ****SUP yigitalp.com 

 Dosso D. Old City ****SUP dossodossihotels.com 

 Dosso D. Downtown***** dossodossihotels.com 
 Barcelo Eresin *****  barcelo-eresin.com

 Capadócia

 Mustafa ****SUP otelmustafa.com.tr 
 Avrasya **** avrasyahotel.com

Esmirna

Park Inn Radisson **** parkinn.com/hotel-izmir

Hilton Garden Inn ****SUP
hiltongardeninn3hilton.com

Ramada Plaza ***** ramada.com

Pamukkale

Tripolis **** tripolishotel.com

Pam Hotel ***** pamthermal.com

Estambul

Capadocia

Konya
Pamukkale

Es mirna

Efeso

Chegada e traslado ao hotel. Jantar e aco-
modação.

DIA 5. (Sexta Feira) CAPADÓCIA
Café da manhã. Ao amanhecer, excursão
opcional de balão aerostático sobrevoando
a espetacular Capadócia. Em seguida, nos
dirigiremos ao Vale de Göreme, situado bem
no centro de um fantástico vale de cones e
chaminés de fadas. Visitaremos o Museu a
Céu Aberto de Göreme. Almoço. Seguire-
mos para o Vale de Çavusin, onde podemos 
admirar as casas escavadas no sopé da co-
lina e a igreja de São João Batista. Depois
visitaremos os Vales de Pasabag, Avcilar e
Guvercinlik, para contemplar as “chaminés
de fada” da região. À noite, sugerimos assistir
a um show numa gruta típica da região, 
onde você vai poder apreciar as típicas
danças folclóricas turcas (opcional). Jantar 
e acomodação.

DIA 6. (Sábado) CAPADÓCIA-KONYA- 
PAMUKKALE
Café da manhã. Saída de ônibus bem cedo
pela manhã visita inclusa uma dessas ci-
dades subterrâneas: Kaymakli, Ozkonak 
ou Saratli, (visita a uma delas), que foram 
construídas pelas comunidades cristãs como
forma de proteção contra os ataques árabes.
Estas fortalezas subterrâneas fechavam-se
com portas de pedra escavadas na própria 
rocha, que se convertiam num infalível meio
de defesa. Continuação da viagem para 
Konya, antiga capital do império Seljúcida, 
considerada um dos grandes centros cult-
urais da Turquia, onde o poeta místico e filó-
sofo Mevlana fundou a Ordem Sufi conhecida
como os dervixes dançantes. Visitaremos o 
Mausoléu de Mevlana, o edifício mais con-

hecido de Konya, revestido de azulejos de um 
verde chamativo. Almoço. Seguiremos nossa 
viagem para Pamukkale. Chegada ao hotel. 
Jantar e acomodação.

DIA 7. (Domingo) PAMUKKALE- 
HIERÁPOLIS-ESMIRNA
Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã visita inclusa Pamukkale, cidade 
conhecida como o “Castelo de Algodão”, 
um dos cenários naturais mais incríveis do 
mundo; uma formação natural extraordinária 
composta por piscinas brancas dispos-
tas em diferentes níveis sobre as encostas. 
Visitaremos as ruínas da cidade romana 
de Hierápolis, famosa por sua gigantesca 
Necrópole. Almoço no caminho. Em se-
guida, viajaremos para Esmirna. Chegada 
e traslado ao hotel. Jantar e acomodação.

DIA 8. (Segunda Feira) ESMIRNA-ÉFESO- 
ESMIRNA
Café da manhã. Na parte da manhã visita 
inclusa Éfeso, um dos sítios arqueológicos 
mais impressionantes do mundo e um gigan-
tesco museu ao ar livre. Visitaremos o Antigo 
Teatro, o maior anfiteatro do mundo, com 
capacidade para mais de 30.000 especta-
dores, onde São Paulo predicou diversas 
vezes contra os cultos romanos, e a Via dos 
Curetes. Almoço. Tarde livre. Jantar e aco-
modação.

DIA 9. (Terça Feira) ESMIRNA-ISTAMBUL
 Viagem de avião

Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo regular com destino a Ist-
ambul (voo não incluso). Fim da viagem e de 
nossos serviços.

 DATAS DE INICIO ISTAMBUL
 2018

Março 12 19 26

Abril 2 9 16 23 30

Maio 7 14 21 28

Junho 4 11 18 25

Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 13 20 27

Septembro 3 10 17 24

Outubro 1 8 15 22 29

Novembro 5 12 19 26

Dezembro 3 10 17 24 31

 2019

Janeiro 7 14 21 28

Fevereiro 4 11 18 25

Março 4 11

T. Baixa T. Média  T. Alta

NOTAS

Para grupos de 4 a 9 pessoas, a saída está
igualmente garantida mediante um suplemento 
de 120 $/pax.

respeitando o conteúdo das mesmas.

dia 7º, quedando el dia 8º livre para visitar Esmina 
e opcionalmente Pérgamo.

Para as chegadas do primeiro dia que ocorrerem 
após as 20 horas, o jantar não está incluso.

de agosto o Grand Bazar e o Bazar Egípcio perma-
necem fechados.

em hotéis de 4* em Pamukkale e Esmirna. A 
opção 5* se hospedará em 5*. Na Capadócia, o
hotel pode ser 4*SUP ou 5* para todos os passa-
geiros.

Si lo desea, añada 3 días extras en Madrid o Lisboa,
o participe en un tour por Andalucía de 5 días.

Madrid ............................... 3 d / 2 n desde 290 $

Lisboa ................................. 3 d / 2 n desde 410 $

Andalucía y Toledo............. 5 d / 4 n desde 800 $

PRE O POST VIAJE


