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Turquia Inesquecível Carnaval
Que tal conhecer a Turquia no Carnaval? Aproveite e visite este país inesquecível.
17/02/2020 - Segunda - São Paulo/ Istambul
Embarque em Guarulhos com destino a Istambul. Noite a bordo.
18/02/2020 - Terça - Istambul
Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada. Traslado para o hotel. Restante do
dia livre. Hospedagem.
19/02/2020 - Quarta - Istambul
Café da manhã. Saída para City Tour Panorâmico pela cidade passando pelas muralhas da
cidade, região de Sultanahmet, ponte de Gálata e terminando em Taksim, região famosa por seus
bares, lojas e agitação 24 horas por dia. Restante do dia livre. Hospedagem.
Passeio Opcional: Palácio de Topkapi e Cruzeiro
Café da manhã. Saída com destino a Istambul onde visitaremos o Palácio de Topkapi, morada
dos sultões durante grande parte do império Otomano. Parada para almoço e logo após faremos
um agradável cruzeiro pelas margens européia e asiática do Bósforo. Em seguida visitaremos o
Bazar de Especiarias, onde poderemos desfrutar das cores e odores das especiarias e frutas
secas vindas de todo o oriente. No final da tarde traslado ao hotel para acomodação.
20/02/2020 - Quinta - Istambul - Ankara - Capadócia
Café da manhã. Saída para Ankara. Chegada e tempo livre para o almoço. Pela tarde tour
panorâmico pela capital turca com parada no Mausoléu de Ataturk, um monumento que ocupa
750.000m² dedicado ao fundador da república turca. Continuação até a Capadócia. Jantar e
hospedagem.

21/02/2020 - Sexta - Capadócia
Café da manhã. Logo após visitaremos a Vila de Ávanos que está situada as margens do rio
K?z?l?rmak, o maior rio da Turquia. A cidade é conhecida principalmente pela milenar confecção
artesanal da tapeçaria e da cerâmica de barro vermelho, extraído das margens do K?z?l?rmak,
visitaremos uma cooperativa de cerâmica, onde será possível conhecer todo o processo de
produção das famosas cerâmicas turcas. Tempo livre para almoço. A tarde visitaremos a cidade
subterrânea de Özkonak, com 40 metros de profundidade e 10 andares, ela tinha estrutura para
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abrigar aproximadamente 60 mil pessoas durante 3 meses. Em seguida visitaremos a Vila de
Uchisar, uma das localidades mais típicas da Capadócia, com suas casas confundindo-se com a
paisagem rochosa tão característica da região. No final da tarde traslado ao hotel para check in,
jantar e hospedagem.
22/02/2020 - Sábado - 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 um passeio pelos vales da região
com suas formações únicas no mundo e uma visita a uma cooperativa de tapetes para
conhecermos todas as etapas da confecção dos famosos tapetes turcos. No final da tarde traslado
ao hotel para jantar e hospedagem.
Passeio Opcional: Passeio de Balão
Antes do amanhecer, encontro com transfer no lobby do seu hotel para levá-lo a sede para um
pequeno lanche e instruções para o voo. Logo após você seguirá para os campos de voo. Saída
para voo de balão sobre os vales da Capadócia com duração de aproximadamente 50 minutos.
Após pouso, comemoração com Champagne, entrega do certificado de voo e transfer de retorno
ao seu hotel.

23/02/2020 - Domingo - Capadócia - Konya - Pamukkale
Café da manhã. Encontro com o guia e saída com destino a Konya, visita ao Museu Mevlana onde
se localiza o mausoléu de Jalal 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 saída para Pamukkale. Chegada a
Pamukkale e traslado ao hotel para check in, jantar e hospedagem.
24/02/2020 - Segunda - Pamukkale - Efeso - Kusadasi
Café da manhã. Visita a 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 Patrimônio mundial da UNESCO. Tempo livre para almoço antes de seguirmos a
Kusadasi. Chegada em Kusadasi. 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. Logo após, visita a Casa da Virgem
Maria, suposto lugar para onde Maria foi levada após a morte de Jesus Cristo. No final da tarde
traslado ao hotel para jantar e hospedagem.
25/02/2020 - Terça - Kusadasi - Bursa - Istambul
Café da manhã. Saída para Bursa. Visita panorâmica pela cidade que foi a capital do Império
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Otomano antes de Edirne. Visita a Mesquita Verde e ao Mausoléu Verde, que foram construídos a
pedido do Sultão Mehmet I. A mesquita tem seu interior decorado por azulejos Iznik de cores
verde e turquesa. Em Bursa também teremos a oportunidade de passear pelo mercado da seda,
onde se pode apreciar antiguidades, sedas, perfumes e pashminas. Continuamos com destino à
Istambul. Transfer ao hotel para check in e hospedagem.
26/02/2020 - Quarta - Istambul
Café da manhã. Dia livre para passear pela cidade ou fazer alguns passeios opcionais.
Hospedagem.
27/02/2020 - Quinta - Istambul/ São Paulo
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Guarulhos.
Inclui:
9 noites de hospedagem sendo 4 em Istambul, 3 na Capadócia, 1 em Pamukkale e 1 em
Kusadasi
Todos os serviços de traslados
09 cafés da manhã e 5 jantares
Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol
Circuito realizado em ônibus de turismo ou van, dependendo do número de passageiros
Todos os ingressos para parques, museus, palácios e demais atrações históricas
mencionadas no roteiro
Passagem aérea São Paulo/ Istambul/ São Paulo com Turkish Airlines (voos diretos)
Hotéis previstos ou similares:
IstambulMERCURI BOMONTI
HOTEL
Capadó AVRASYA
cia
Pamukk PAM THERMAL
ale
Kusadas DOUBLETREE BY
HILTON
i

PREÇO POR PESSOA EM DÓLARES:
DUPLO
U$ 2.140,00

TRIPLO
U$ 2.140,00

INDIVIDUAL
U$ 2.592,00
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Taxa de embarque: U$ 370,00 por pessoa
Obs:
Os passeios descritos como opcionais não estão inclusos no preço do pacote e devem ser pagos
a parte.
DK
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