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Turquia 
(setembro 2023) 

roteiro 
 
1º Dia – 14/09/23 - São Paulo/ Istambul  
Embarque no aeroporto de Guarulhos com destino a Istambul. 
 
2º Dia – 15/09/23 - Istambul  
Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e acomodação. 
  
3º Dia – 16/09/23 – Istambul 
Café da manhã e saída para uma das atividades mais famosas de Istambul, 
um passeio de barco pelo Bósforo, o canal que separa a Europa da Ásia. 
Neste percurso pode apreciar-se os palácios dos sultões, as antigas e 
típicas casas de madeira, e desfrutar a história de uma forma diferente. Em 
seguida, uma das estrelas da visita, o bazar de especiarias, fundado pelos 
Otomanos há 5 séculos, é utilizado desde então. A nossa visita termina no 
bazar, onde pode desfrutar do seu ambiente e variedade de lojas. 
Acomodação.  
 
4º Dia - 17/09/23 – Istambul  
Café da manhã e visita de dia inteiro à magnífica cidade de Istambul 
conhecendo, a parte histórica, a Basílica de Santa Sofia, o ponto culminante 
da arte bizantina, e a pérola de Istambul. Também visitaremos o famoso 
Palácio Topkapi, a residência dos sultões otomanos por quatro séculos, 
incluindo o tesouro e as relíquias sagradas. Ao meio-dia, almoço típico num 
restaurante local na região de Sultanahmet e continuação com a visita à 
Mesquita Azul, um prodígio de harmonia, proporção e elegância; e o 
Hipódromo, que conserva o Obelisco de Teodósio a Coluna Serpentina, a 
Fonte do Imperador Guilherme e o Obelisco Egípcio. No final da tarde, visita 
ao famoso Grande Bazar, com tempo livre para se perder por suas 4 mil lojas. 
Retorno ao hotel e acomodação.  
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5º Dia - 18/09/23 – Istambul/ Ancara  
Café da manhã e saída para Ancara passando pelas montanhas de Bolu. 
Após a chegada, visita panorâmica com o nosso ônibus para conhecer a 
capital da República Turca e a segunda cidade mais populosa da Turquia – 
Ancara- uma cidade moderna e cosmopolita rica em história e cultura 
antiga. Depois teremos um tempo para conhecer o Mausoléu de Anitkabir, 
símbolo de Ancara, que é o local onde jaz o fundador da República Turca. No 
final da tarde, chegada ao hotel. Jantar e acomodação. 
 
6º Dia - 19/09/23 – Ancara/ Capadócia  
Café da manhã. Saída para a Capadócia. No caminho, veremos o segundo 
maior lago da Turquia, o Lago Salgado, e um caravançarai do século XIII 
(pousada medieval). Chegada à Capadócia. Jantar e acomodação.  
 
7º Dia - 20/09/23 – Capadócia 
Café da manhã no hotel. Visita a esta região fascinante e de paisagem 
original, formada pela lava lançada pelos vulcões Erciyes e Hasan há 3 
milhões de anos. Visita ao Vale de Göreme, incrível complexo monástico 
bizantino formado por igrejas esculpidas na rocha com belíssimos afrescos. 
Em seguida, visita ao Vale do Avcilar Vales Pasabagi e Gόvercinlik, onde se 
pode admirar a melhor vista das formas vulcânicas chamadas ‘chaminés de 
fada’. Visita às típicas oficinas de tapetes e pedras de Onix e Turquesa. 
Jantar no hotel e acomodação.  
 
8º Dia - 21/09/23 - Capadócia/ Konya/ Pamukkale 
Café da manhã no hotel. Saída de manhã para Konya, capital dos sultões 
selêucidas, visita ao Mausoléu de Mevlana, poeta e filósofo que fundou a 
seita mística e religiosa dos Dervixes Dançantes. Continuação para 
Pamukkale. Chegada e visita a Hierápolis, antiga cidade helenística que hoje 
está em ruínas. Visita ao famoso Castelo de Algodão, maravilha natural de 
gigantescas cascatas brancas, estalactites e piscinas naturais formadas ao 
longo dos séculos pela passagem de águas carregadas de sais calcários das 
fontes termais. Chegada ao hotel, jantar e acomodação.  
 
9º Dia - 22/09/23 - Pamukkale/ Éfeso/ Kusadasi/ Izmir  
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para Éfeso, cidade greco-
romana, antiga capital da Ásia Menor, uma das mais bem preservadas da 
antiguidade, onde se encontram o Templo de Adriano, o Templo de Trajano, 
o teatro e a Biblioteca de Celsus. Visita à Casa da Virgem Maria, lugar onde 
passou os últimos anos da sua vida. Continuação até Kusadasi, para uma 
visita panorâmica a esta bela cidade, admirando seu famoso porto de onde 
saem os cruzeiros para as ilhas gregas. Continuação para Izmir e 
acomodação. Jantar no hotel.  
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10º Dia - 23/09/23 - Izmir/ Pergamo/ Çanakkale  
Café da manhã no hotel. Saída para a antiga cidade de Pérgamo, um dos 
mais importantes centros culturais, comerciais e médicos do passado. 
Visita ao Asclepion, o famoso hospital do mundo antigo, dedicado ao deus 
da saúde, Esculápio. Lá também viveu o célebre médico Galen. Épossível 
visitar os túneis de dormição, o pequeno teatro para os pacientes, as 
piscinas, a longa rua antiga e o pátio com colunas jónicas, que são os 
monumentos que permaneceram desde aqueles esplêndidos tempos. 
Continuação para Canakkale, cidade localizada em ambos os lados do 
famoso Estreito de Dardanelos. Jantar e acomodação. 
 
11º Dia - 24/09/23 - Çanakkale/ Troya/ Bursa/ Istambul  
Café da manhã. Pela manhã, saída para Troia, a famosa e antiga cidade de 9 
níveis. A fama da cidade vem da ‘Ilíada’ de Homero e da Guerra de Troia 
contra os gregos, iniciada pelos amores de Páris e Helena, que terminou 
com o Cavalo de Troia. Continuação para Bursa. Tour panorâmico em Bursa 
com visita à Mesquita verde. Depois continuação para Istambul. Chegada e 
acomodação. 
 
12º Dia - 25/09/23 - Istambul/ São Paulo  
Café da manhã e traslado ao aeroporto.  
 
13º Dia - 26/09/23 – São Paulo 
Chegada em São Paulo e fim de nossos serviços.  
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voos confirmados: 
 

aeroporto de 
partida 

horário de 
partida 

aeroporto de 
chegada 

horário de 
chegada 

São Paulo 14/09/23 – 16h00 Londres 15/09/23 – 07h20 
Londres 15/09/23 – 10h30 Istambul 15/09/23 – 16h40 
    
Istambul 25/09/23 – 17h35 Londres 25/09/23 – 19h55 
Londres 25/09/23 – 19h55 São Paulo 26/09/23 – 05h40 

 

hotéis previstos: 
cidade hotel noites 

Istambul The Marmara Taksim 4 
Ankara The Marmara Taksim 1 
Capadócia Yunak Evleri 2 
Pamukkale Colossae 1 
Izmir Ramada Plaza Wyndham 1 

Canakkale Oytun Park 1 
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inclui:  
• Passagem aérea em classe econômica, com 01 bagagem despachada;  
• Carregadores nos hotéis;  
• Guia acompanhante em espanhol (com conhecimentos de português);  
• 10 noites com café da manhã tipo buffet;  
• 6 jantares, 1 almoço;  
• 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$ 3.400,00  
Suplemento Single..................: +US$ 665,00 
  
Forma de Pagamento:  
Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX  
Em até 10x sem juros no cartão de crédito. 
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resumo  
• Data: 14 a 23 de setembro de 2023  
• Cidade de saída: São Paulo  
• Quantidade de noites: 10  
• Tipo de viagem: memorial com você  
 
***Valores referenciados em dezembro/2022 e sujeitos a alterações.  
Ao reservar consulte a equipe memorial para saber mais sobre condições 
e disponibilidade. 

*** Reserva sujeita a disponibilidade de lugares. 

*** Em caso de variação cambial abrupta, os valores estarão sujeitos a 
acréscimo na última parcela. 

Lembramos que a documentação de viagem é de responsabilidade dos 
passageiros em providenciar e verificar dados e validades, e devem ser 
reconfirmadas junto aos Consulados e Cia. Aérea. 

 


