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Pacote Reveillon na Turquia com Aéreo
Pacote de Reveillon incrível para a Turquia, completo com Aéreo
incluso, aproveite!

DIA 1 – ISTAMBUL

Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada falando Português. Traslado para o
hotel. Acomodação.
DIA 2 – ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre para aproveitar a cidade. Sugestão é fazer Tour panorâmico pelo Chifre
de Ouro, fazer uma parada na Colina que leva o nome do escritor francês Pierre Loti , ir visitar à
Mesquita Nova, obra construída por ordem da Sultana Safiye a partir do ano 1597 e que levou 66
anos para ser terminada ou o Mercado das Especiarias ou Bazar Egípcio, o 2° maior e mais
antigo bazar de Istambul, um ótimo lugar para comprar especiarias, frutas secas, castanhas,
doces, chá e caviar. Acomodação.
DIA 3 – ISTAMBUL - ÇANAKKALE.
Café da manhã. Saída com destino a Çanakkale. Após a chegada, tempo livre para o almoço. Pela
tarde, visitaremos as ruínas da antiga Tróia, lendária cidade onde ocorreu a célebre guerra de
Tróia. No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação.
DIA 4 – ÇANAKKALE – BERGAMA – IZMIR – KUSADASI
Café da manhã. Saída com destino a Kusadasi. Visita a Asklepion, o mais famoso centro médico
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da antiguidade. Seguiremos para Izmir onde faremos uma visita panorâmica. Tempo livre para o
almoço. Logo apó seguiremos para Kusadasi. Chegada em Kusadasi e traslado ao hotel para
check in, jantar e acomodação.
DIA 5 – KUSADASI – EFESO - PAMUKKALE
Café da manhã. Visita a Éfeso, ruínas da antiga cidade greco-romana que abriga, entre outras
maravilhas, a biblioteca de Celso, Fonte de Trajano e o Templo de Adriano, uma das ruínas
antigas mais bem conservadas da atualidade. Tempo livre para o almoço. Logo após seguiremos
para Hierápolis, ruínas da antiga cidade que abriga Pamukkale ou castelo de algodão, conjunto
de piscinas termais de origem calcária, formação única no mundo, juntos fazem parte do
Patromônio mundial da UNESCO. Chegada em Pamukkale e traslado ao hotel para check in,
jantar e acomodação..
DIA 6 – PAMUKKALE - KONYA - CAPADÓCIA

Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para saída com destino a Konya. Em
Konya visitaremos o Museu Mevlana onde se localiza o mausoléu deJalal ad-Din Muhammad
Rumi, um místico sufi também conhecido como Mevlâna, ou Rumi. O edifício também foi a antiga
loja dervixe da ordem mevlevi, conhecidos como dervixes rodopiantes.
Tempo livre para o almoço. Logo após seguiremos para a Capadócia. Chegada na Capadócia e
traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação..
DIA 7 – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico bizantino composto por
igrejas com belíssimos afrescos, quartos, refeitórios entre outras dependências escavadas na
rocha. Tempo livre para o almoço, logo depois seguiremos para a Cidade Subterrânea de
Özkonak, com 40 metros de profundidade e 10 andares, ela tinha estrutura para abrigar
aproximadamente 60 mil pessoas durante 3 meses. No final da tarde parada em uma cooperativa
de tapetes para conhecermos todas as etapas da confecção dos famosos tapetes turcos. No final
da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação..
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DIA 8 – CAPADÓCIA - ANKARA
Café da manhã. Saída para Ankara. No caminho visitaremos uma Kervansaray,uma pousada
medieval que serviam o comércio viajante, principalmente a rota da seda. Chegada em Ankara e
tempo livre para o almoço. Logo após visitaremos o Museu das Civilizações da Anatólia, um dos
mais importantes do páis, ele ocupa dois edifícios otomanos e guarda em seu acervo, que esta
exposto em ordem cronológica, incríveis relíquias da história da Anatólia. Logo após visitaremos o
Mausoléu de Ataturk, um monumento que ocupa 750.000m² dedicado ao fundador da república
turca. No final da tarde traslado ao hotel para check in, jantar e acomodação..

DIA 9 – ANKARA - ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para Istambul. Chegada em Istambul, transfer ao hotel para check
in. Restante do dia livre. Acomodação
DIA 10 – ISTAMBUL
Café da manhã e conforme seu horário, traslado para o Aeroporto Internacional Ataturk. Fim de
nossos serviços.
INCLUI:
• 09 noites de acomodação em hotel de categoria escolhida sendo 3 em Istambul, 1 em Ankara,
2 na Capadócia, 1 em Pamukkale, 1 em Kusadasi e 1 em Çanakale;
• Todos os serviços de traslados – Transfers de chegada e saída em Istambul de e para o
aeroporto Ataturk;
• 09 cafés da manhã e 6 jantares em Hotel;
• Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol;
• Veículo Privativo com motorista, ar condicionado e wifi;
• Todos os ingressos para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas
no roteiro;
• Refeições, entradas e visitas conforme descrito no roteiro
• Água mineral durante o tour;
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• Imposto IVA;
• Inclui passagem aérea Guarulhos/ Istambul/ Guarulhos com Turkish Airlines (voos diretos)
** Consulte saídas de outras cidades.

DATAS DE SAÍDAS 2018:
Dezembro 2018: 27, *28, 29, 30

HOTÉIS PREVISTOS:

NOME

LOCAL

Black Bird Hotel ****

ISTAMBUL

Ramada ****

CAPADÓCIA

Pam Thermal ****

PAMUKKALE

Iris Hotel ****

ÇANAKKALE

Bera Hotel ****

ANKARA

Le Bleu Hotel ****

KUSADASI

PREÇO POR PESSOA EM DÓLARES:
Preço por pessoa em apto Duplo: U$ 1.850,00
Preço por pessoa em apto Triplo: U$ 1.850,00
Preço por pessoa em apto Individual: U$ 2.805,00
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* Para saída (28/12) acrescentar U$ 165,00 por pessoa.
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