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PACOTE – TURQUIA RÉVEILLON com BLOQUEIO! 
 

Período de viagem: 29 de DEZEMBRO a 07 de JANEIRO 

 
 

TURQUIA – ISTAMBUL – CAPADOCIA – REVEILLON 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

  Voo Internacional Turkish Guarulhos – Istambul – Guarulhos; 
 9 noites de acomodação  em hotel de categoria escolhida sendo  3 em Istambul, 1 em 

Ankara, 2 na Capadócia, 1 em Pamukkale, 1 em Kusadasi e 1 em Canakale;  
 Todos os serviços de traslados – Transfers de chegada e saída em Istambul de e para 

o aeroporto Ataturk;  
 09 cafés da manhã e 6 jantares em Hotel;  
 Acompanhamento de guia licenciado falando português ou espanhol;  
 Veículo Privativo com motorista, ar condicionado e wifi; 
 Imposto IVA; 
 Todos os ingressos para parques, museus, palácios e demais atrações históricas 

mencionadas no roteiro; 
 Água mineral durante o tour; 
 Assistência de nosso operador local. 

 
 

ITINERARIO DIA A DIA  
 

Dia 1 Istambul 
Chegada em Istambul, encontro com assistência especializada falando Português. Traslado 
para o hotel. Acomodação. 
 
Dia 2 Istambul  
Café da manhã. Dia livre para aproveitar a cidade. Acomodação. 
 
Dia 3 Istambul - Çanakkale 
Café da manhã. Saída com destino a Çanakkale. Após a chegada, tempo livre para o almoço. 
Pela tarde, visitaremos as ruínas da antiga Tróia, lendária cidade onde ocorreu a célebre 
guerra de Tróia. No final da tarde traslado ao hotel para check in,  jantar e acomodação. 
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Dia 4 Çanakkale – Bergama – Izmir – Kusadasi 
Café da manhã. Saída com destino a Kusadasi. Visita a Asklepion, o mais famoso centro 
médico da antiguidade. Seguiremos para Izmir onde faremos uma visita panorâmica. 
Tempo livre para o almoço. Logo após seguiremos para Kusadasi. Chegada em Kusadasi e 
traslado ao hotel para check in,  jantar e acomodação. 
 
Dia 5 Kusidasi – Efeso - Pamukkalel 
Café da manhã. Visita a Éfeso, ruínas da antiga cidade greco-romana que abriga, entre outras 
maravilhas, a biblioteca de Celso, Fonte de Trajano e o Templo de Adriano, uma das ruínas 
antigas mais bem conservadas da atualidade. Tempo livre para o almoço. Logo após 
seguiremos para Hierápolis,  ruínas da antiga cidade que abriga Pamukkale ou castelo de 
algodão, conjunto de piscinas termais de origem calcária, formação única no mundo,  juntos 
fazem parte do Patrimônio mundial da UNESCO. Chegada em Pamukkale e traslado ao hotel 
para check in,  jantar e acomodação. 
 
Dia 6 Pamukkalel – Konya - Capadócia 
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para saída com destino a Konya. Em 
Konya visitaremos o Museu Mevlana onde se localiza o mausoléu deJalal ad-Din Muhammad 
Rumi, um místico sufi também conhecido como Mevlâna, ou Rumi. O edifício também foi a 
antiga loja dervixe da ordem mevlevi, conhecidos como dervixes rodopiantes. Tempo livre para 
o almoço. Logo após seguiremos para a Capadócia. Chegada à Capadócia e traslado ao hotel 
para check in, jantar e acomodação. 
 
Dia 7 Capadócia 
Café da manhã. Visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico bizantino composto 
por igrejas com belíssimos afrescos, quartos, refeitórios entre outras dependências escavadas 
na rocha. Tempo livre para o almoço, logo depois seguiremos para a Cidade Subterrânea de 
Özkonak, com 40 metros de profundidade e 10 andares, ela tinha estrutura para abrigar 
aproximadamente 60 mil pessoas durante 3 meses. No final da tarde parada em uma 
cooperativa de tapetes para conhecermos todas as etapas da confecção dos famosos tapetes 
turcos. No final do tarde traslado ao hotel para check in,  jantar e acomodação. 
 
Dia 8 Capadócia - Ankara 
Café da manhã. Saída para Ankara. No caminho visitaremos uma Kervansaray,uma pousada 
medieval que serviam o comércio viajante, principalmente a rota da seda. 
Chegada em Ankara e tempo livre para o almoço. Logo após visitaremos  o Museu das 
Civilizações da Anatólia, um dos mais importantes do páis, ele ocupa dois edifícios otomanos e 
guarda em seu acervo, que esta exposto em ordem cronológica, incríveis relíquias da história 
da Anatólia. Logo após visitaremos o Mausoléu de Ataturk,  um monumento que ocupa  
750.000m² dedicado ao fundador da república turca. No final da tarde traslado ao hotel para 
check in,  jantar e acomodação. 
 
Dia 9 Anakara - Istambul 
Café da manhã. Saída para Istambul. Chegada em Istambul, transfer ao hotel para check in. 
Restante do dia livre. Acomodação. 
 
Dia 10 Istambul  
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo internacional. 

 
Fim dos nossos serviços. 

 
VOOS PREVISTOS: 
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29/12 TK 016   GRUIST  04:50 22:15 
07/01 TK 015   ISTGRU  10:35 19:20 

 
 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES

NOME CATEGORIA CIDADE 

BLACK BIRD HOTEL 4* PROMOCIONAL ISTAMBUL 

AVRASYA 4* PROMOCIONAL CAPADOCIA 

PAM THERMAL 5* PROMOCIONAL PAMUKKALE 

LE BLEU 4* PROMOCIONAL KUSADASI 

IRIS HOTEL 4* PROMOCIONAL CANAKKALE 

ALTINEL HOTEL 5* PROMOCIONAL ANKARA 

 
 

SAÍDA CONFIRMADA 

29 DEZEMBRO 
 

SERVIÇOS OPCIONAIS
ISTANBUL CLÁSSICO com ALMOÇO 149 USD 

PASSEIO DE BALAO 267 USD 

NOITE TURCA 102 USD 
 

VALORES COM AÉREO INCLUIDO 
 

CATEGORIA PRECO POR PAX 
EM SINGLE 

PRECO POR PAX 
EM DUPLO 

PREÇO POR PAX 
EM TRIPLO 

 
MENOR DE 02 

A 07 ANOS 

PROMOCIONAL 
 

ENTRADA + 9X DE 
R$ 750

 
ENTRADA + 9X 

DE R$ 650

 
ENTRADA + 9X 

DE R$ 650 

 
 ENTRADA + 
9X DE R$ 600

TAXAS E IMPOSTOS 200 USD 200 USD 200 USD 
 

200 USD  
 

 
O PRECO NAO INCLUI 

 Gastos pessoais 

 Excursões opcionais.ou nenhum serviço não especificado 
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 Voos internacionais/nacionais não mencionados como incluídos 

 Nenhum serviço não especificado.  

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em dólares americanos. 

*** Valores base ao cambio de 4,00 no dia 13/08/2018. 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação.   

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 

 


