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Turquia 

(maio 2023)  

roteiro 
26/05/23- 1º Dia – São Paulo / Istambul 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Istambul. 

27/05/23- 2º Dia – Istambul 
Chegada e traslado ao Hotel. Jantar e acomodação. 

28/05/23- 3º Dia – Istambul 
Após café da manhã, saída para o cruzeiro pelo Bósforo, canal de 36 km entre o Mar 
Negro e Mar de Marmara. Neste passeio poderemos admirar a Costa Europeia e 
Asiática com seus palácios e jardins, fortalezas e belas casas de madeira. Na parte da 
tarde, visita clássica da cidade: Visitaremos a Mesquita do Sultão Ahmet, mais 
conhecida pelo nome de Mesquita Azul, por causa dos 36.000 azulejos de cor azulada 
que revestem o seu interior, data do séc. XVIII e é a única Mesquita do mundo com 6 
minaretes seguiremos para Santa Sofia (Santa Sabedoria). Uma construção do séc. VI, 
obra prima da arquitetura Bizantina, considerada pelos historiadores de arte como a 
“Oitava Maravilha do Mundo”, sendo o único monumento desta época ainda de pé. 
Em seguida, visita ao Bazar Egípcio. Jantar e acomodação. 

29/05/23- 4º Dia – Istambul / Ankara 
Após café da manhã, sairemos em direção a Ankara, Almoço no caminho. Chegada e 
hospedagem. Jantar e acomodação. 

30/05/23- 5º Dia – Ankara / Capadócia 
Após café da manhã, visita do Museu das civilizações e em seguida seguiremos para a 
região da Capadócia. Almoço no caminho. Chegada, acomodação. Jantar. 

31/05/23- 6º Dia – Capadócia 
Café da manhã. Dia inteiro dedicado à descoberta desta região maravilhosa e única no 
mundo: a Capadócia deve a sua criação às erupções dos vulcões Argéia/Erciyes, de 
Hasan Dag e de Melendiz, hoje extintos. A lava e as cinzas expelidas pelos vulcões 
construíram um “tufo” muito mole que a chuva e o vento escavaram e esculpiram, 
formando assim, paisagens lunares que tanto caracterizam esta região. Esta maravilha 
da natureza foi enriquecida com a chegada dos primeiros cristãos que escolheram esta 
região para se refugiarem das perseguições dos romanos. Escavando o tufo, foram 
construídas igrejas, mosteiros e cidades subterrâneas. Visita ao Vale de Göreme com 
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suas igrejas rupestres decoradas de afrescos e pinturas bíblicas do séc. X e XI. Travessia 
do Vale de Avcilar e visita ao Vale de Zelve, com as “Chaminés de Fada” mais 
espetaculares da Capadócia. Almoço, em seguida visitaremos o Vale de Peristrama, 
onde se escondem várias Igrejas e Mosteiros do período Bizantino. Se houver tempo, 
visitaremos uma cidade subterrânea. Retorno ao hotel. Jantar e acomodação. 

01/06/23- 7º Dia – Capadocia / Konya 
Após café da manhã, sairemos em direção a Konya. Almoço no caminho. Chegada e 
acomodação. Jantar. 

02/06/23- 8º Dia – Konya / Pamukkale 
Após café da manhã, sairemos em direção a Pamukkale, passando por Antioquia da 
Pisidia. Almoço. Se possível visitaremos as ruinas da cidade de Laodicéia, antes de 
chegarmos ao hotel. Chegada e acomodação. Jantar 

03/06/23- 9º Dia – Pamukkale / Izmirna 
Após café da manhã, visita a Hierapolis, Castelo de Algodão na Laodiceia. Almoço e 
saída para Izmirna. Chegada e hospedagem. Jantar e Acomodação. 

04/06/23-10º Dia – Izmirna / Efeso / Izmirna 
Após café da manhã, sairemos para visitar Ephesus, tumulo de São João e a casa da 
Virgem Maria. Após o almoço, retorno ao hotel. Jantar e acomodação. 

05/06/23 – 11º Dia – Izmirna / Pergamo / Troia / Çanakkale 
Após café da manhã, partida para Pergamo, cidade de uma antiga civilização de alto 
nível. Visitaremos seus vestígios na acrópole, ágoras, bibliotecas e o teatro 
panorâmico. Após almoço prosseguiremos para Tróia, a famosa e antiga cidade de 9 
níveis, a cidade da bela Helena. A gloriosa cidade do Rei Prian, que inspirou Homero 
em seus poemas épicos, Ilíade e Odysseu. Chegada em Çanakkale e acomodação. 
Jantar. 

06/06/23 – 12º Dia – Çanakkale / Istambul 
Café da manhã e partida para Istambul, atravessando o Estreito de Dardanelos. O 
estreito teve um papel importante ao longo da História por exemplo, a Guerra de Troia 
acontece no lado asiático do estreito. Os exércitos persas de Xerxes I e, mais tarde, o 
exército macedônio de Alexandre, o Grande atravessaram o estreito de Dardanelos em 
direções opostas para invadir as terras uns dos outros.Tendo uma importância vital 
para a armada do Império Otomano para sua dominação no Mediterrâneo oriental, o 
estreito sofreu uma tentativa de invasão com inúmeras perdas humanas pelos aliados 
durante a Primeira Guerra Mundial. A Campanha de Galípoli quase custou a carreira 
política de Winston Churchill. Almoço no caminho. Chegada em Istambul e 
acomodação. Jantar. 
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07/06/23- 13º Dia – Istambul 
Após café da manhã, dia livre. 

08/06/23- 14º Dia – Istambul/ São Paulo 
Após café da manhã, traslado para aeroporto para embarque com destino ao Brasil 

09/06/23- 15º Dia – São Paulo 
Desembarque em São Paulo, fim dos nossos serviços. 

 

voos confirmados:  
 

aeroporto de 
partida 

horário de 
partida 

aeroporto de 
chegada 

horário de 
chegada 

São Paulo 26/05/23 - 
16h00 

Londres 27/05/23 - 
07h20 

Londres 27/05/23 - 
12h55 

Istambul 27/05/23 - 
19h05 

Istambul 08/06/23 - 
17h30 

Londres 08/06/23 - 
19h50 

Londres 08/06/23 - 
22h00 

São Paulo 09/06/23 - 
05h40 

 

hotéis previstos:  

cidade hotel diárias 

Istambul Nippon Hotel 4 

Ankara Holiday Inn Çukurambar ou CP Ankara 1 

Capadocia Yunak Evleri Cave ou Exedra Cave 2 



 

www.memorial.tur.br 
11 3255.2111 | 11 98691.0265 

Rua Cubatão, 86 - Conjunto 1401 
Vila Mariana – São Paulo | 04013-000 

 

Konya Grand Hotel ou Novotel 1 

Pamukkale Adempira Thermal 1 

Izmir Renaissance ou Movenpick 2 

Çanakkale Parion ou Kolin 1 

 

 

inclui:  
• Passagem aérea em classe econômica, com 01 bagagem despachada; 

• Taxa de embarque; 

• Circuito em ônibus de turismo; 

• Acompanhante em língua portuguesa durante todo o período; 

• 12 noites de acomodação em Hotéis categoria Superior ou Luxo com pensão 
completa* (12 cafés da manhã, 10 almoços e 11 jantares); 

• Passeio pelo Bósforo em barco privado 

• Entradas nos lugares mencionados no programa; 

• Passeios mencionados no roteiro; 

• Seguro-viagem obrigatório com a cobertura acima de 30 mil euros (válido 
até 75 anos). 

não inclui:  
• Extras de caráter pessoal (bebidas, telefonemas etc.); 

• Excesso de bagagem; 

• Passeio de balão; 

• Taxas governamentais internacionais. A serem pagas localmente, como 
gorjetas do guia e motorista; 

• Qualquer item não mencionado como incluído. 
 

valores & pagamentos   

Valor total por pessoa em USD:  

Em apartamento Duplo…....….: US$ 3.500,00 

Suplemento Single..................: +US$ 700,00 

Forma de Pagamento:  
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Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX   

Em até 10x sem juros no cartão de crédito  

 

 

resumo  

• Data: 26 de maio a 09 de junho de 2023 

• Cidade de saída: São Paulo  

• Quantidade de noites: 12 

• Tipo de viagem: memorial com você 


