
Visitando: Istambul, Canakkale, Pergamo, Esmirna, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Konya, Capadocia, Ankara, Istambul 

de Domiciano, Grande Teatro e a Biblio-
teca de Celso.Tempo livre para o almoço. 
Após o almoço, transfer para Pamukkale e
visita ao Castelo de Algodão.No final do
dia transfer para o seu hotel. Jantar e aco-
modação.

Dia 6 | Pamukkale / Konya / Ca-
padócia 
Café da manhã. Saída para konya para vi-
sita ao Monasterio dos Derviches.Tempo
livre para o almoço. 
No final do dia transfer para a Capadócia
para o seu hotel. Jantar e acomodação.

Dia 7 | Capadócia 
Café da manhã. Saída para explorar a ma-
ravilhosa região da Capadócia. Visitaremos
o Museu a céu aberto de Goreme e a ci-
dade subterrânea de Ozkonak. Terminare-
mos o dia visitando um atelier artesanal
de tapetes. Tempo livre para o almoço. 
No final do dia transfer para o seu hotel.
Jantar e acomodação.
Opcional 1 – Passeio de Balão 
Antes do amanhecer encontro com transfer
no lobby do seu hotel para levá-lo ao ponto
de encontro.
Após um pequeno lanche e instruções para
o voo saída para os campos de voo.No final
do passeio serviço de traslado para seu
hotel.
Opcıonal 2 – Noite Turca
Encontro com o guia no lobby do seu hotel
ás 19h00 saída ao  restaurante para jantar
e  espetáculo tradicional turco.No final do
show  serviço de traslado para seu hotel.

Dia 8 | Capadócia / Ankara 
Café da manhã. Saída para a capital Ankara.
No caminho passaremos por  um Caravan-
serai (pousada mediaval).A tarde, visita do
Museu das Antigas Civilizacoes da Anato-

lia e ao Mausoleu de Ataturk. Tempo livre
para o almoço. No final do dia transfer para
o seu hotel. Jantar e acomodação.

Dia 9 | Ankara / Istambul  
Café da manhã. Saída de onibus para Istan-
bul. Chegada em istanbul e tarde livre. Aco-
modação.
Opcional – Cruzeiro e Aya Sofia 
Logo após o almoço início do seu tour em
Istambul com um cruzeiro pelo Bósforo e
visita a Aya Sophia.
No final da tarde serviço de traslado para
seu hotel.

Dia 10 | Istambul 
Café da manhã. Serviço de traslado para o
aeroporto para seu voo internacional.

Dia 1 | Istambul  
Chegada ao aeroporto e recepcão por guia
falando português. transfer para o seu
hotel. Inclui pernoite.

Dia 2 | Istambul 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação.
Opcional - Turquia Classica 
Encontro com o guia no lobby do seu hotel
para início do tour com visitas ao Palácio de
Topkapi, Hipódromo,  Mesquita Azul e Gran
Bazar. Almoço em restaurante local. No final
da tarde serviço de traslado para seu hotel.

Dia 3 | Istambul / Canakkale 
Café da manhã. Saída para Canakkale.Após
chegada em Canakkale, você terá tempo
livre para o almoço e em seguida visitaremos
as ruínas da cidade de Tróia onde esta o Ca-
valo de Tróia.No final do dia transfer para o
seu hotel. Jantar e acomodação.

Dia 4 | Pergamo / Esmirna / Kusadasi 
Café da manhã. Saída para Bergama ou
Pérgamo, onde visitaremos Asklepion, as
ruínas de um antigo centro de cura. Conti-
nuação até Esmirna com visita panorâmica
e saída rumo a Kusadasi. Tempo livre para
o almoço. No final do dia transfer para o
seu hotel. Jantar e acomodação.

Dia 5 | Kusadasi / Efeso/ Pamuk-
kale   
Café da manhã. Saída para a antiga cidade
de Éfeso onde veremos a Fonte de Trajano,
Fonte de Pólio, Templo de Adriano, Templo

Incluso

Saídas

Capadócia

Istambul

Ankara

10 DIAS / 9 NOITES

08 de Novembro 2016
28 de Dezembro 2016*
05 de Janeiro 2017
07 de Fevereiro 2017
*Saida com Suplemento Fim de Ano

• 9 noites de acomodação sendo em Istanbul, hotel da categoria selecionada com café da manhã e

demais cidades hotel da categoria selecionada com café da manhã e jantar; 

• Todos os serviços de traslados – Transfers de chegada e saída em Istanbul para o aeroporto de Ataturk; 

• 09 cafés da manhã; 

• 6 jantares em Hotel * exceto em Istambul; 

• Acompanhamento de guia licenciado falando Português ou Espanhol; 

• Veículo Privativo com motorista e ar condicionado; 

• Imposto IVA; 

• Todos os ingressos para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro 

• Água mineral durante o tour.

HOTEIS PREVISTOS
ou similares

VALORES Por persona en Doble SGL

Valores em Euros por pessoa
Suplemento saída 28 Dez.

340 €
110 € Supl. Indiv. 260 €

INF:concedida graturidade para crianças entre 0-2 anos
CHD: de 3-6 anos concedemos desconto de 50%

7 anos ou mais não há desconto.

Estambul

Capadocia

Ankara

Canakkale

Efeso

Pammukale
Kusadasi

Turquia Espetacular 
preços incríveis

Apto Duplo / Triple
Sup. Hab. Individual

85€
55€

Noite Extra Istambul

EXCURSÃO OPCIONAL 
Precios por persona en € Euros Netos

Excursão opcional ”CRUZEIRO” 
Excursão opcional ”SHOW DE DANÇAS FOLCLÓRICAS
Excursão opcional ”BALÃO”
Excursão opcional ”ISTAMBUL CLASICA”

60
60

165
75

Istambul
Çanakkale
Kusadasi
Pamukkale
Capadócia
Ânkara

Black Bird
Iris
Le Bleu
Colossae
Avrasya
Bera


