23/03/2018

Capadocia Maravilhosa
Pacote de 07 noites, incluindo:
Traslados de chegada e partida
07 noites de acomodação na categoria escolhida
Café da manhã em Istambul
Meia pensão no interior da Turquia
City tour em Istambul
Circuito em ônibus com ar-condicionado e guia falando espanhol
Voo domestico Istambul / Capadócia
Seguro Travel Ace Especial
Início em Istambul
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 Para ver o itinerário deste pacote, clique aqui

Turquia Fascinante
Pacote de 08 noites, incluindo:
Traslados de chegada e partida
08 noites de acomodação na categoria escolhida
Café da manhã em Istambul
Meia pensão no interior da Turquia
City tour em Istambul
Circuito em ônibus com ar-condicionado e guia falando espanhol
Voo domestico Istambul / Izmir // Ancara / Istambul
Seguro Travel Ace Especial
Início em Istambul
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 Para ver o itinerário deste pacote, clique aqui
 Hotelaria prevista:
Kusadasi: Richmond 4* | Pamukkale: Lycus River 4*; Colossae 4*; | Capadocia: Perissia 4*; Dinler 4*; Avrasya 4* |
Ancara: Radisson Blu 4*; Latanya 5*; Moevenpick 5*
 Preços por pessoa em EUROS sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Entre 15 Mar a 28 Abr e de 13 Oct a 15 Nov nos alojaremos em Kusadasi e de 28 Abr a 12 Oct em Izmir.
 Forma de pagamento e taxa IRRF sob consulta.
Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo.
 Consulte valores para acomodação em Hotéis de Caverna na Capadocia. Não valido para período especiais e feriados.

23/03/2018

Itinerário: Capadocia Maravilhosa
Dia 1 - Sábado: Istambul
Chegada ao Aeroporto Atatürk em Istambul e traslados ao hotel. Acomodação.
Dia 2 - Domingo: Istambul
Após o café da manhã, saída do hotel para realizar a visita da parte antiga da cidade. Visitaremos a majestosa e elegante
Mesquita Azul (entrada não incluída), conhecida por suas decorações interiores. Continuando, visitaremos o Hipódromo da
época Bizantina e logo a seguir Santa Sophia do século VI. Depois do almoço em um restaurante típico, realizaremos a visita
ao Palácio Topkapı, a residência dos Sultões do Império Otomano, famoso por suas extraordinárias coleções de joias e porcelanas.
Dia 3 - Segunda-feira: Istambul
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de fazer o tour pelo Bósforo ou outras excursões opcionais.
Dia 4 - Terça-feira: Istambul / Capadocia
Café da manhã. Pela tarde traslado ao aeroporto para tomar o avião a Kayseri. Desembarque e continuamos para a Capadócia (85km). Chegada no hotel, acomodação e jantar.
Dia 5 - Quarta-feira: Capadocia
Café da manhã. Todo o dia dedicado para explorar e descobrir essa fascinante região. Visitaremos o Vale de Göreme, incrível
complexo monástico bizantino formado por igrejas escavadas na rocha com belíssimos afrescos, os povos trogloditas de
Pasabag em Zelve, a fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, as chaminés das fadas de Ürgüp. Visita a uma cidade subterrânea. Estas cidades foram construídas como refúgio pelos cristãos da época e se compõem de vários níveis abaixo da terra.
Terminamos o dia com a visita a um atelier artesanal de tapetes. Jantar no hotel.
Dia 6 - Quinta-feira: Capadocia / Ancara
Café da manhã. Saída por terra até Ancara. Pela tarde, realizaremos a visita ao Museu das Antigas Civilizações de Anatólia e
ao Mausoléu de Atatürk, fundador da República da Turquia. Chegada, acomodação e jantar.
Dia 7 - Sexta-feira: Ancara / Istambul
Após o café da manhã, saída terrestre para Istambul (440 Km) com chegada pela tarde. Acomodação.
Día 8 - Sábado: Istambul
Café da manhã. Traslado para o aeroporto Atatürk para tomar seu voo de retorno ao Brasil.

23/03/2018

Itinerário: Turquia Fascinante
Dia 1 - Quinta-feira: Istambul
Chegada ao Aeroporto Atatürk em Istambul e traslados ao hotel. Acomodação.
Dia 2 - Sexta-feira: Istambul
Após o café da manhã, saída do hotel para realizar a visita da parte antiga da cidade. Visitaremos a majestosa e elegante
Mesquita Azul (entrada não incluída), conhecida por suas decorações interiores. Continuando, visitaremos o Hipódromo da
época Bizantina e logo a seguir Santa Sophia do século VI. Depois do almoço em um restaurante típico, realizaremos a visita
ao Palácio Topkapı, a residência dos Sultões do Império Otomano, famoso por suas extraordinárias coleções de jóias e porcelanas.
Dia 03 - Sábado: Istambul
Café da manhã e dia livre. Possibilidade de fazer o tour pelo Bósforo ou outras excursões opcionais
Dia 4 - Domingo: Istambul / Izmir - Kusadasi
Café da manhã. Pela tarde traslado ao aeroporto para sair ate Izmir. Chegada e traslado ao hotel em Izmir ou Kusadasi
(Pamucak). Acomodação e jantar.
Dia 5 - Segunda-feira: Kusadasi - Efeso - Pamukkale
Café da manhã e saída para a antiga cidade de Pérgamo, um dos mais importantes centros culturais, comerciais e médicos
do passado. Realizaremos a vista ao Asclepion, o famoso hospital do mundo antigo, dedicado ao Deus da Saúde, Esculápio.
Aqui viveu o célebre médico, Galeno. Continuamos até Esmirna. Visita panorâmica dessa bela cidade. Pernoite em Izmir ou
saída rumo a Kusadasi (Pamucak). Acomodação e jantar.
Dia 6 - Terça-feira: Pamukkale - Konya - Capadócia
Café da manhã. Saída ate Konya, capital dos Sultões Seljúcidas do século XI. Visita ao Caravançarai de Sultanhan do século
XIII, onde antigamente paravam as caravanas de camelos da rota da seda. Continuação ate Capadocia. Acomodação e jantar.
Dia 7 - Quarta-feira: Capadocia
Café da manhã. Todo o dia dedicado para explorar e descobrir essa fascinante região. Visitaremos o Vale de Göreme, incrível
complexo monástico bizantino formado por igrejas escavadas na rocha com belíssimos afrescos, os povos trogloditas de
Pasabag em Zelve, a fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, as chaminés das fadas de Ürgüp. Visita a uma cidade subterrânea. Estas cidades foram construídas como refúgio pelos cristãos da época e se compõem de vários níveis abaixo da terra.
Terminamos o dia com a visita a um atelier artesanal de tapetes. Acomodação e jantar.
Dia 8 - Quinta-feira: Capadocia - Ancara / Istambul
Café da manhã. Saída até Ancara, capital da Turquia, passando pelo Lago Salgado e um Caravanserai (pousada medieval) do
século XIII. À tarde, realizaremos a visita ao Museu das Antigas Civilizações da Anatólia e ao Mausoléu de Atatürk, fundador
da Turquia moderna. Traslado ao aeroporto e voo para Istambul. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação.
Dia 9 - Sexta-feira: Istambul
Traslado ao aeroporto Atatürk em Istambul para tomar seu voo de retorno ao Brasil.

