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 Turquia

Dia 1º Istambul 
• Sexta-feira. 
Assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Alojamento. 
Dia 2º Istambul 
• Sábado •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 oferece uma 
excelente vista do Chifre Dourado. 
Continuaremos em direção à Cate-
dral de São Jorge, e finalizaremos 
com a Mesquita Soliman, considera-
da a mais bela das mesquitas impe-
riais de Istambul. (Retorno ao hotel 
por conta dos Srs. Clientes). Tarde 
livre para visitar a cidade ou, opcio-
nalmente, visitar o Palácio Topkapi. 
Alojamento em hotel. 
Dia 3º Istambul 
• Domingo •Café da manhã. 
Saída pela manhã para uma excur-
são de meio dia pelo “Bósforo”: 
seguiremos para o porto para embar-
car e iniciar a viagem de barco no 
Bósforo, um estreito que separa dois 
continentes e liga o Mar Negro ao 
Mar de Mármara. Do barco, pode-
mos admirar o Palácio Dolmabahce, 
a Mesquita, o bairro boêmio de Orta-
koy, as Fortalezas de Rumelia e Ana-
tólia, 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. 
(Regresso ao hotel por conta dos Srs. 
Clientes). Tarde livre para visitar a 
cidade ou, opcionalmente, visitar a 
Basílica de Santa Sofia, Hipódromo e 
Mesquita Azul. Alojamento em hotel. 
Dia 4º Istambul/Antioquía (Hatay) 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
De manhã, traslado ao aeroporto 
para pegar o voo regular NÃO 
INCLUIDO (TK 2252 10: 00-11: 55) 
para Antioquia (Hatay). Foi um dos 
cinco centros patriarcais da igreja 

cristã, sendo os outros; Roma, Ale-
xandria, Jerusalém e Istambul (Cons-
tantinopla). Chegaremos à cidade 
bíblica de Antioquia para visitar a 
Gruta de São Pedro, a primeira igre-
ja cristã esculpida na rocha. Conti-
nuaremos em Harbiye (Daphne), um 
paraíso cheio de vegetação e aben-
çoado com água abundante. Segun-
do a lenda, foi nesse lugar que Apolo 
viu Daphne, uma bela ninfa, e se 
apaixonou por ela. À tarde, visitare-
mos a mais antiga mesquita Habib-
i Neccar da Turquia. A mesquita é 
dedicada a Habib-i Neccar, que foi 
martirizada por ser uma das primei-
ras pessoas a acreditar na palavra 
que São Paulo pregava sobre Jesus. 
Alojamento. 
Dia 5º Hatay/Tarso/Capadócia 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
De manhã, visita ao Museu Arqueo-
lógico, mundialmente famoso pela 
magnífica coleção de mosaicos ao 
final da época romana e bizantina, 
encontrados em Dafne e seus arredo-
res. Depois, saída para Tarso, local de 
nascimento de São Paulo, onde se 
destacam o Poço de São Paulo e o 
Portão de Cleópatra. Continuação 
para a região da Capadócia, onde a 
harmonia indescritível de um calei-
doscópio de cores transforma os tons 
de vermelho e marrom em cinza, 
verde e amarelo. Chegada à Capadó-
cia e traslado ao hotel. Alojamento. 
À noite, poderão, opcionalmente, 
participar de uma cerimônia (sema) 
de dervixes giroscópios. 
Dia 6º Capadócia 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 
Opcionalmente, poderão fazer um 
passeio espetacular de balão aerostá-
tico ao amanhecer (veja detalhes 
com seu guia. Ver nota). Hoje come-
çaremos nossa excursão pela Capa-
dócia, visitaremos a cidade subte-
rrânea de Ozkonak ou outra similar, 
construída por comunidades cristãs 
para se proteger dos ataques árabes. 
Faremos 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-
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Este Programa Inclui: 
- 10 noites de hospedagem no hotel escolhido (em 

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

- Percurso e visitas de acordo com o itinerário com 
guias locais e de língua espanhola e entradas. 

- Regime alimentar indicado no programa 10 cafés da 
manhã e 6 jantares. 

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

junto de igrejas, capelas e mosteiros 
esculpidos na rocha. Também passa-
remos pelo vale de Güvercinlik (das 
pombas) e admiraremos uma mara-
vilhosa vista panorâmica do Castelo 
Uchisar, localizado no topo de um 
promontório de rochas vulcânicas 
perfurado por túneis e janelas. No 
final, faremos uma parada em uma 
oficina de artesanato de decoração, 
pedras típicas e jóias da Capadócia. À 
noite, poderá opcionalmente assistir 
a um show de danças folclóricas  
turcas. 
Dia 7º Capadócia/Pamukkale 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída de manhã cedo. No caminho, 
visitaremos a Caravanserai Seleuci-
da “Sultanhani”, localizado na len-
dária Rota da Seda, que serviu de 
ponto de parada para caravanas 
comerciais, de peregrinação ou mili-
tares. Continuaremos nossa viagem a 
Pamukkale, ou "castelo de algo-
dão", uma pequena cidade famosa 
por suas piscinas de travertino bran-
co petrificado formado por cal conti-
do nas águas das fontes termais que 
emanam na área. Alojamento em 
hotel. 
Dia 8º Pamukkale/Efeso/ 
Area de Kusadasi 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Pela manhã, visitaremos Hierápolis, 
uma antiga cidade litorânea fundada 
por volta de 190 AC. pelo rei de Pér-
gamo prosperando muito durante a 
época romana. Depois, saída para 
Éfeso, a cidade clássica mais bem 
preservada da Turquia, construída 
por volta de 1.000 AC. (Os restos que 
vemos hoje são do século IV AC), 
onde destacaremos: a Biblioteca 
Celso, o Templo de Adriano e seu 
grande teatro. Visitaremos também 
a casa da Virgem Maria, um local de 
peregrinação de destaque. No final 
do dia, faremos uma parada em um 
dos locais onde os desfiles são feitos 
e onde se vendem roupas de pele. 
Alojamento em hotel. 
Dia 9º Area de Kusadasi/ 
Pergamo/Bursa 
• Sábado • Café da manhã + jantar. 
De manhã, saída para Pérgamo, uma 
das sete igrejas do Apocalipse do pri-
meiro século. Visita a Esculápio, o 
primeiro santuário de medicina men-
tal, do século IV AC. Local onde a 
música foi usada pela primeira vez no 
tratamento de doenças mentais. 
Continuação até Bursa, a primeira 
capital do Império Otomano, uma 
das maiores cidades da Turquia, cheia 
de história e muito bonita, com suas 
ruas antigas, casas e fontes termais. 
Alojamento. 
Dia 10º Bursa/Nicea/Istambul 
• Domingo • Café da manhã. 
De manhã, visitaremos a Grande 
Mesquita (Ulu Cami), em estilo seljú-
cida, com um oratório de 12 pilares 
que suportam o peso de vinte cúpu-
las. Continuação da viagem. No 
caminho, visitaremos a antiga 
Niceia (Iznik), uma cidade com um 
passado de prestígio e que preserva 
inúmeros monumentos bizantinos e 
otomanos. Capital da Bitínia até a 
fundação da Nicomedia, Niceia é 
famosa pela celebração do Conselho 
Ecumênico, onde o arianismo foi 
condenado. Chegada em Istambul e 
traslado ao hotel. Alojamento. 
Dia 11º Istambul 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-
porto de Istambul.

MESQUITA ULU CAMI - BURSA

Caravanserai 
Sultanhani

s
s

CAPADÓCIA

ll

l

l

Nicea
TURQUIA

l

Cód. 04100Q

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Em quarto duplo.............................................................................. 1.480

Suplemento por quarto individual .................................................... 775

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

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

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 10 CAFÉS DA MANHÃ,  
6 JANTARES e 14 VISITAS

DATAS DE PROGRAMA 2020 (SEXTA-FEIRA) 
Maio: 1, 8, 15, 22 e 29 - Junho: 5, 12, 19 e 26 
Julho: 3, 10, 17, 24 e 31 - Agosto: 7, 14, 21 e 28 
Setembro: 4, 11, 18 e 25 - Outubro: 2, 9, 16 e 23 

Temporada Media  Temporada Alta

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Istambul: Crowne Plaza Old City 4* 
Antioquia: Museum Antakya 4* - Capadócia: Ramada Capadocia 5* 
Pamukkale: Adempira 5* - Kusadasi: Charisma 5* 
Bursa: Sheraton 5*

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.  

- Possibilidade de 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 vistas do Bósforo. 
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.  

Importante - Passeio de balão (Capadócia) 
- Os clientes que desejam participar da excursão de balão na 

Capadócia devem informar ao seu guia de destino, essa excur-
são não permite reservas antecipadas e está sempre sujeita à 
disponibilidade do espaço, assim como às condições climáticas 
e às licenças de voo. Como é uma excursão opcional não 
organizada previamente pela Politours, não podemos ser res-
ponsáveis pela não realização da mesma e / ou pela satisfação 
do cliente.

11 dias 
(10 noites de hotel) 

desde 1.480 USD
Istambul

PAMUKKALE


