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Hotéis Previstos em Istambul: Categoria Dbl Tpl Sgl Validade 2023 

Lamartine / Konak Primeira 1419 1367 1898 May a 15 Nov 

Eresin Topkap / Crowne Plaza Harbyie Prim Sup 1535 1480 2095 May a 15 Nov 

Descritivo do programa, clique aqui 

ISTAMBUL & CAPADOCIA 
 

Saída: Quinta-feira 

08 noites incluindo: 

 04 (03+01) noites em Istambul com café da manhã, na categoria selecionada 

Traslados de chegada e partida em serviço regular 

Tour regular de dia inteiro com almoço Mesquita Azul, Hipódromo, Santa Sophia e o Gran Bazar 

Tour regular de dia inteiro com almoço Mercado Egípcio e Bósforo 

Circuito de 04 noites pela Capadocia com meia pensão em hotéis de primeira categoria 

Ônibus de luxo com ar condicionado  Entrada nos monumentos visitados  

Visitas de acordo com programa, com guia falando espanhol   

Bilhete aéreo Istambul/Capadocia+Izmir/Istambul 

Seguro viagem Coris Vip 100 

 Preços por pessoa em EUROS sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

 Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Opcional (pago junto à entrada, consultar IRRF): 

Visita privada de meio dia ao Palácio Topkapi: Dbl Euros 214 / Tpl Euros 166 /Sgl Euros 366 
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Dia 01 – Quinta - Istambul 

Chegada e traslado ao hotel 

 

Dia 02 – Sexta - Istambul  

Saída para visitar o Mercado Egipcio. Depois nos dirigimos 
até o porto para realizar a bela excursão pelo estreito do 
Bósforo, onde se poderá apreciar a fabulosa vista 
panorâmica dos povoados, os palácios e os fascinantes 
chales. Almoço. Depois continuaremos o passeio a pé pelos 
pitorescos bairros de Balat e Fener, que se encontram na 
parte europeia da cidade. Onde encontraremos casas histó-
ricas de madeira, igrejas e sinagogas da época bizantina. 
Para finalizar passamos pela Igreja Patriarcal, centro mundial 
da religião ortodoxa. 
Drop off ao finalizar o tour: 
- Para os passageiros hospedados na parte antiga: Plaza de 
Sultanahmet e na parte moderna da cidade: Plaza Taksim. 
 
Dia 03 – Sábado - Istambul  

Após o café da manhã, visitaremos a cidade antiga. A majes-
tosa e elegante Mesquita Azul (por fora), o Hipódromo da 
época bizantina e a Mesquita Santa Sophia do século VI. 
Almoço em um restaurante típico, depois visitaremos a Cis-
terna Basílica, construída no século VI pelo emperador bi-
zantino Justiniano I, servia de depósito de ´gua para o Gran 
Palácio. Para finalizar visitaremos o Gran Bazar, um dos mai-
ores e mais antigos bazares do mundo. 
Drop off ao finalizar o tour: 
- Para os passageiros hospedados na parte antiga: Gran Ba-
zar e na parte moderna da cidade: Plaza Taksim. 
 
Dia 04 - Domingo – Istambul / Capadocia 

Depois do café da manhã, traslado ao aeroporto para em-
barque com destino a Capadocia. Chegada e visita a uma 
cidade subterrânea. Estas cidades foram construídas como 
refúgios pelos cristianos da época e são compostas por vá-
rios andares abaixo da terra, ventilados por chaminés, onde 
se pude visitar os quartos comuns, as cozinhas e as salas de 
refeições. Jantar e alojamento.  
 
Dia 05 - Segunda - Capadocia 
Dia dedicado a explorar e descobrir esta fascinante região, 
única no mundo, na qual junto a sua fantástica paisagem 

lunar com belas e extranhas formações de lava procedentes 
da erupção do Monte Erciyas e da ação da erosão, encontra-
remos infinidade de pequenos povoados e igrejas escavadas 
na rocha. O Valle de Goreme, incrível complexo monástico 
bizantino integrado por igrejas escavadas na rocha com be-
líssimas pinturas, os povoados trogloditas de Pasabag, a 
fortaleza natural de Uchisar, Ortahisar. Passaremos pelo cen-
tro artesanal de pedras  semi-preciosas da Capadocia, e lo-
go pelas chaminés de Urgup, povoado de Avanos. Finaliza-
mos o dia com a visita a uma loja de tapetes artesanais. Jan-
tar e alojamento. 
Dia 06 - Terça - Capadocia / Pamukkale 
Após o café da manhã saída para Pamukkale (o Castelo de 
Algodão). No caminho, visitaremos o Caravansarai do século 
XIII, onde paravam antigamente as caravanas de camelos na 
rota da seda. Chegada, jantar e alojamento. 
 
Dia 07 - Quarta - Pamukkale / Efeso / Izmir (ou Kusadasi) 
Após o café da mahã, visita da antiga Hierapolis e do Caste-
lo de Algodão, maravilha natural de gigantescas cachoeiras 
brancas, estalactites e piscinas naturais formadas ao longo 
dos séculos pelo deslizamento de águas carregadas de sais 
calcários procedentes de fontes termais. Continuams até 
Efeso, a cidade antiga melhor conservada da Ásia Menor, 
que durante os séculos I e II chegou a ter uma poplação de 
250.000 habitantes. Esta cidade mono polizou a riqueza da 
do Oriente Médio. Durante essa excursão se visitará o Tem-
plo de Adriano, os banhos romanos, a Biblioteca, o Odeon, 
o Teatro de Efeso, assim como também a Casa da Vigem 
Maria e a coluna do famoso Artemision, uma das Sete Mara-
vilhas do Mundo Antigo. Continuamos até Izmir. No cami-
nho, visita a uma loja de couro. Jantar e alojamento em Iz-
mir ( ou Kusadasi ) 
 
Dia 08 - Quinta - Izmir / Istambul 
Depois do café da manhã, traslado ao aeroporto para em-
barque com destino a Istambul. Chegada e traslado ao ho-
tel.  
 
Dia 09 - Sexta - Istambul 
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nos-

sos serviços. 

ISTAMBUL & CAPADOCIA 


