
Nossos Preços incluem
Acomodação com café da manhã nos hotéis da categoria escolhida
6 Jantares durante segundo itinerário
Traslados Aeroporto / hotel / Aeroporto (Ataturk) no caso de chegada pelo 
aeroporto SAW (Sabiha Gokcen) aplica suplemento de 40$
Transporte durante todo o percurso com Guia em idioma espanhol
Visitas indicadas no itinerário com entrada nos seguintes lugares: Ankara:  
Mausoléu de Ataturk; Capadócia: Museo ao ar livre de Goreme, cidade 
subterrânea de Ozkonak ou similar; Pamukkale: Caravançarais; Hierápolis: 
Necrópole; Éfeso: área arqueológica; Pergamum: Ruinas do Asclepion; Troya: 
Cidade Arqueológica; Bursa: Grande Mesquita e Mausoléu Verde. 
Seguro de Assistência Mapaplus

O tour não inclui
Gastos pessoais e extras.
Bebidas durantes os jantares
Gorjetas ao motorista e guias (obrigatório pagos no destino 50$ por pessoa).

Notas importantes
A ordem das visitas e excursões varia de acordo com o dia da chegada e pode 
várias por vários fatores, mas todos eles são preservados.
Cama da terceira pessoa nos quartos triplo, é cama dobrável.
Durante a celebração de feiras, feriados religiosos e nacionais Visitas e excursões 
podem ser desviadas ou alterado a ordem do itinerário.
Lugares limitados. Oferta válida para reservas efetuadas a partir de 29/11/21.

REQUISITOS E DOCUMENTOS E PARA VIAJAR À TURQUIA 
Cidadãos brasileiros que viajem a turismo por até 90 dias podem entrar na Turquia 
apenas com passaporte, não sendo necessário tirar nenhum tipo de  visito, lembrando 
a obrigatoriedade uma validade mínima  de pelo menos de seis  messes. 
Cidadãos vacinados com as doses completas pelo menos 14 dias antes da chegada à 
Turquia  e teste e PCR de 72 horas antes  ou teste de 24 horas para Antígeno, com 
resultado em inglês. É imprescindível apresentar documento de vacinação.
Os viajantes  devem entrar no site https://register.health.gov.tr/ e preencher o 
formulário correspondente e obter o código “HES”, o mais tardar 72 horas antes da 
data de sua viagem à Turquia.
Os Viajantes devem ter em atenção que, sem o certificado de vacinação, não poderão 
efetuar voos domésticos na Turquia.
Viajantes retornando da Turquia precisam apresentar um teste PCR  ou Antígeno 
(teste rápido) negativo feito até 72 horas para PCR  e 24 horas para Antígeno (teste 
rápido) horas antes de partir para o Brasil.
Os viajantes devem apresentar à companhia aérea responsável pelo voo (antes do 
embarque) o comprovante (impresso ou eletrônico) de preenchimento da Declaração 
de Saúde do Viajante (DSV) no site https://formulario.anvisa.gov.br/ , no máximo 24 
horas antes do embarque para a República Federativa do Brasil, mediante acordo 
sobre as medidas sanitárias que devem ser cumpridas durante o período em que 
estiverem no país.

  Super Oferta

Grande Tour da Turquia
Saídas aos Sábados:  
Dez: 11  Jan: 8, 15  Fev: 5, 26  Mar: 12, 19

10 DIAS A PARTIR DE  375$
PREÇOS POR PESSOA EM DOLARES USA EM APARTAMENTO DUPLA

Temporada Única

Tour Cat. Apart. Duplo Sup.Indiv.

10 dias Única 375 269

Hotéis previstos ou similares

Cidade Categoria 4* y 5*

Istambul Wishmore ou Lionel 5*

Ankara Holiday Inn Cukurambar ou Anadolu Downtown 5*

Capadócia Dinler Urgup ou Perissia ou Avrasya ou Mustafa 4* e  5* 

Pamukkale Colossae ou Richmond  o Adempira 5*

Região de Izmir Blanca ou Kaya Prestige 4*

Canakkale Iris ou Akol 4*

Plano de viagem (ITI MD524) 
Dia 1º (S): Istambul
Chegada. Traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (D): Istambul
Café da manhã no hotel. Dia livre para conhecer esta interessante cidade situada entre dois 
continentes ou realizar uma excursão opcional “Bósforo e Bairro de Sultanahmet”. Acomo-
dação.
Dia 3º (S): Istambul / Ankara
Café da manhã no hotel – Manhã libre, com possibilidade de realizar uma excursão opcional 
“Palacio de Topkapi e Grande Bazar”. Na hora indicada, saída em ônibus para Ankara (450 
km), passando pela ponte intercontinental de Istambul. Chegada à capital do país. Jantar e 
acomodação
Dia 4º (T): Ankara / Capadócia
Café da manhã no hotel. Visita da capital da Turquia, com o Museu das Civilizações de Anató-
lia com exposição de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. e o Mausoléu de 
Ataturk, dedicado ao fundador da República Turca. Saída a Capadócia (290 km). No caminho, 
visita em uma cidade subterrânea construída pelas comunidades Cristiana para proteger dos 
ataques Árabes. A cidade subterrânea conserva os estábulos, salas comuns, sala de reuniões 
e pequenas habitações para as famílias. Chegada na região da Capadócia. Apresentação da 
Cerimônia Sufi dos Derviches Giróvagos (Dançantes) da Ordem Mevlevi, representando a 
viaje místico de ascensão espiritual do homem a través do amor, a busca queda da verdade 
em chegar a “Perfeição”. Jantar e acomodação no hotel
Dia 5º (Q): Capadócia
Ao amanhecer, possibilidade de participar em uma excursão em passeio de balão , um ex-
periencia única, sobre as formações rochosas, chaminés das fadas , formações naturais, pai-
sagens lunares . Café da manhã no hotel. Dia dedicado a visita desta fantástica região com 
suas chaminés de fadas espetaculares, única no mundo: Vale de Goreme, com suas igrejas nas 
cavernas, com pinturas dos séculos X e XI. Visita ao vale de Derbent. Continuação, visita  ao 
povo  ao vale ita de Uçhisar onde se pode contemplar a antiga fortaleza escavadas nas rochas. 
Tarde livre para atividades individuais. Jantar e acomodação no hotel
Dia 6º (Q): Capadócia / Pamukkale
Café da manhã e partida para Pamukkale (610 km). No caminho, parada para visitar um 
Caravançarais de Sultanhan    uma estalagem dos Seljúcida da época medieval. Continuação 
para Pamukkale. Tempo livre em Pamukkale “Castelo de Algodão”, único no mundo com suas 
piscinas naturais de águas termais em calcário e cascatas petrificadas de travertino. Jantar e 
acomodação.
Dia 7º (S): Pamukkale / Éfeso / Região de Izmir
Café da manhã no hotel. Visita a Pamukkale, famosa por suas cachoeiras calcárias petrifica-
das que se formaram devido à cal da água que emana da região. . Visite Hierápolis com sua 
necrópole com mais de 150.000 tumbas. Partida para Éfeso (200 km), capital da Ásia Menor 
na época romana. Visita à área arqueológica de Éfeso, cidade dedicada a Artemis. O Odeon, 
o Templo de Adriano, a Casa do Amor, a Biblioteca de Celso, Ágora, Rua de mármore e o 
maior teatro da antiguidade. Visita à Casa da Virgem, suposta última morada da Mãe de Jesus. 
Parada em um centro de produção de couro e continuação para Izmir (85 km) a terceira 
maior cidade da Turquia. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 8º (S): Região de Izmir / Pergamo / Troya / Canakkale
Café da manhã no hotel. Saída para Pérgamo, a atual Bergama (110 km). Chegda e visita a as 
ruínas de Asclepión, com seu centro terapêutico mais importante da Asia menor. Continuação 
para Troya (190 km.). Visita a famosa cidade arqueológica que evoca o nome poético de la saga 
Ilíada de Homero. Continuação para Canakkale (25 km.). Jantar e acomodação no hotel.
Dia 9º (D): Canakkale / Bursa / Istambul
Café da manhã no hotel. Saída em direção a Bursa (270 km), que foi a  primeira capital do 
Império Otomano entre 1326 e 1364. Visitas a maior Mesquita medieval ‘Ulu Ca-mii’, o 
famoso bazar da Seda ‘Koza Han’ e o Mausoléu Verde. Continuação para Istambul (150 km.). 
Acomodação no hotel.
Dia 10º (S): Saída de Istambul
Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

incluye coberturas
COVID19


