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Turquia 
Cód. 04118G

GÖREME - CAPADÓCIA

SANTA SOFIA - ISTAMBUL

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de hospedagem no hotel escolhido (em 

Istambul) e nos previstos (ou similares) do tour, em 
quartos standard com banheira e / ou ducha. 

- Percurso por estrada e visitas de acordo com o itinerá-
rio com guias locais de língua espanhola e entradas. 

- Regime alimentar indicado no programa 7 cafés da 
manhã e 4 jantares. 

- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voo Istambul/Capadócia.

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ,  
4 JANTARES e 7 VISITAS
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Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Acomodação
em categoria 

Estándar
em categoria 

Superior

Em quarto duplo 890 1.045

Supl. quarto individual 365    569

Desconto a 3ª pessoa em triplo … 5% (no preço base)

Suplementos 
Preço voo Madri/Turquia/Madri (sem taxas, aproximado) desde ....................... 240 
Taxas de aeroporto........................................................................................ Consultar 
Por voo Istambul/Capadócia (neto, aproximado) .................................................100 

Por temporada Media ............................................................................................. 60 
Por temporada Alta ................................................................................................. 85 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ....... 33

Dia 1º Istambul 
• Sábado. 
Chegada ao aeroporto de Istambul. 
Assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Alojamento. 
Dia 2º Istambul 
• Domingo • Café da manhã. 
Saída de manhã para uma excursão 
de meio dia pelo “Bósforo”: seguire-
mos para o porto para embarcar e 
iniciar um passeio de barco no Bósfo-
ro, um estreito que separa dois conti-
nentes e se une ao Mar Negro e ao 
Mar do Marmara. Do barco, pode-
mos admirar o Palácio Dolmabahce, 
a Mesquita, o bairro boêmio de Orta-
koy, a Fortaleza de Rumelia e Anató-
lia, o Palácio Beylerbeyi, as típicas 
casas de madeira "yali", etc. Desem-
barcaremos e caminharemos para 
visitar o Bazar das Especiarias, tam-
bém chamado de Bazar Egípcio, é 
um dos mercados mais antigos de 
Istambul e um dos melhores lugares 
para comprar produtos típicos, como 
especiarias, doces ou frutas secas. 
(Retorno ao hotel por conta dos Srs. 
Clientes). Tarde livre para explorar a 
cidade ou, opcionalmente, visitar a 
Basílica de Santa Sofia, Hipódromo e 
Mesquita Azul. Alojamento.  
Dia 3º Istambul 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
De manhã, realizaremos a excursão 
de meio dia "Chifre Dourado": 
começaremos visitando o famoso 
café Pierre Loti, que fica no topo da 
colina do bairro Eyup e tem uma 
excelente vista do Chifre Dourado. 
Continuaremos em direção à Cate-
dral De São Jorge, e finalizaremos a 

excursão com a visita à Mesquita 
Soliman, considerada a mais bela das 
mesquitas imperiais de Istambul. 
(Regresso ao hotel por conta dos Srs. 
Clientes). Tarde livre para visitar a 
cidade ou, opcionalmente, a visita do 
Palácio Topkapi. Alojamento. 
Dia 4º Istambul / Capadócia 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Manhã livre até a hora indicada para 
o traslado ao aeroporto para pegar o 
voo regular NÃO INCLUIDO (PC 2738 
16:50-18:15 ou TK 2020 17:15-
18:40 ou TK 2008 17:20-18:40) com 
destino a Kaisery. Chegada e trasla-
do ao hotel previsto na Capadócia. 
Alojamento. 
Dia 5º Capadócia 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Opcionalmente, poderá realizar um 
passeio espetacular de balão  aeros-
tático ao amanhecer (veja detalhes 
com seu guia). Hoje começaremos 
nosso passeio pela Capadócia, visita-
remos a cidade subterrânea de 
Ozkonak ou outra similar, construída 
pelas comunidades cristãs para se 
proteger dos ataques árabes. Fare-
mos uma parada em uma oficina de 
tapetes e kilims. À tarde, visitare-
mos o museu ao ar livre de Göreme, 
que preserva um impressionante con-
junto de igrejas, capelas e mosteiros 
escavados na rocha. Também passa-
remos pelo vale de Güvercinlik (dos 
pombais) e teremos uma maravilhosa 
vista panorâmica do castelo de 
Uchisar, situado no alto de um pro-
montório de rocha vulcânica perfura-
do por túneis e janelas. Afinal, reali-
zaremos uma parada em um ateliê 
de artesanato de decoração, pedras 
típicas e joias da Capadócia. À noite, 
opcionalmente poderão assistir a um 
espetáculo de danças folclóricas tur-
cas. Alojamento.

Dia 6º Capadócia/Pamukkale 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída cedo para visitar o Caravanse-
rai Seleúcida  "Sultanhani", localiza-
do na lendária Rota da Seda, e que 
serviu de ponto de parada para as 
caravanas comerciais, de peregrina-
ção ou militares. Em seguida, saída 
para Pamukkale, ou "castelo de 
algodão", pequena cidade famosa 
por suas piscinas brancas de traverti-
no petrificadas formadas pelo cal 
contido na água das fontes termais 
que emanam da área. Alojamento 
em hotel. 

Dia 7º Pamukkale/Éfeso/ 
Área de Kusadasi 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Pela manhã, visita a Hierápolis, uma 
antiga cidade litorânea fundada por 
volta de 190 a. C. pelo rei de Pérga-
mo prosperando muito durante a 
época dos romanos, que foi constru-
ído no topo das piscinas com um 
belo teatro e uma grande necrópole. 
Em seguida, partiremos para Éfeso, a 
cidade clássica mais bem preservada 
da Turquia, construída por volta de 
1.000 AC (os restos que hoje vemos 
são do século IV AC), onde destaca-
remos: a Biblioteca de Celso, o Tem-
plo de Adriano e seu grande teatro. 
Mais tarde visitaremos a casa da Vir-
gem Maria, um local de peregrina-
ção de destaque. No final, faremos 
uma parada em um dos locais onde 
os desfiles são realizados e onde ven-
dem roupas de pele. Jantar e aloja-
mento no hotel 

Dia 8º Area de Kusadasi/Esmirna 
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Esmirna. 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).  
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Por razões técnicas, a ordem das visitas e as cidades de pernoi-

te podem ser alteradas sem aviso prévio, além de substituir 
algumas por outras. 

- O jantar do 4º dia, bem como o café da manhã do 8º dia, serão 
fornecidos ou não dependendo da hora de chegada / saída dos 
voos e de acordo com a programação do restaurante do hotel. 
O estabelecimento hoteleiro não reembolsa nenhum valor por 
esse conceito. 

- Possibilidade de contratar noites extras em Istambul. Por favor, 
verifique o programa. 

- Em algumas partidas o passeio pode ser feito em fala bilíngue, 
sempre garantindo em espanhol. 

- Preços não válidos durante a celebração de feiras, congressos e/ 
ou eventos especiais. Por favor, consulte. 

- Alguns dos hotéis têm quartos superiores ou com vistas do Bós-
foro. Por favor, consulte suplementos. 

- Os quartos triplos são geralmente quarto duplo mais cama extra. 
- Consulte com sua Embaixada ou Consulado a necessidade de 

realizar o visto antes da chegada segundo seu país de origem. 

DATAS DO PROGRAMA 2020 (SÁBADOS) 
Janeiro: 4, 11, 18 e 25 - Fevereiro: 1, 8, 15, 22 e 29 
Março: 7, 14, 21 e 28 - Abril: 4, 11, 18 e 25 
Maio: 2, 9, 16, 23 e 30 - Junho: 6, 13, 20 e 27 
Julho: 4, 11, 18 e 25 - Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 
Setembro: 5, 12, 19 e 26 - Outubro: 3, 10, 17 e 24 

Temporada Media  Temporada Alta

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Categoria Standard: 
Istambul: Yigitalp 4* / Antik 4* / Grand Gulsoy 4* 
Capadócia: Perissia 5*- Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Suhan 360 5* 
Categoria Superior: 
Istambul: Crowne Plaza Old City 5* 
Capadócia: BW Premier Capadocia 5* / Dere Suites 5* 
Pamukkale: Hiera Park Thermal 4* - Kusadasi: Charisma 5*

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 890 USDIstambul


