
                                                                                                      

PACOTE – TURQUIA DE LUXO COMPLETO COM AÉREO 
 

SAÍDA: de 20 a 28 de MARÇO 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Voo Internacional LUFTHANSA Porto Alegre / Istambul / Porto Alegre com franquia de 
bagagem de 23 k; 

 Guia privativo de língua em Português; 
 Hotéis 4* com café da manhã Buffet; 

 Alimentação, entradas e visitas conforme itinerário; 
 Traslados privativos previstos em veículos com AC e wi fi; 

 Seguro GTA EUROMAX com cobertura de USD 60 mil para todo o período da viagem 
para menores de 75 anos; 

 Assistência de nosso operador local; 
 

ITINERARIO AÉREO: 

 ITINERARIO DIA A DIA  
 

DIA 20/03 | PORTO ALEGRE - ISTAMBUL  
Saída de Guarulhos no voo LATAM, às 10h45m, com destino a Istambul.  

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

3502 20 Mar 10:45 20 Mar 12:25 PORTO ALEGRE ( POA) SAO PAULO (GRU) 

 

507 20 Mar 18:45 21 Mar 10:15 SAO PAULO (GRU) FRANKFURT (FRA) 

 

1298 21 Mar 12:50 21 Mar 17:50 FRANKFURT (FRA) ISTANBUL (IST) 

 

1299 27 Mar 18:50 27 Mar 20:00 ISTANBUL (IST) FRANKFURT (FRA) 

 

506 27 Mar 21:05 28 Mar 05:55 FRANKFURT (FRA) SAO PAULO (GRU) 

 

4632 28 Mar 12:00 28 Mar 13:40 SAO PAULO (GRU) PORTO ALEGRE ( POA)



                                                                                                      
 
DIA 21/03 | ISTAMBUL  
Chegada em Istambul e encontro com assistência especializada. Traslado para o hotel. 
Restante do dia livre. Acomodação.  
 
DIA 22/03 | ISTAMBUL - CAPADOCIA  
Café da manhã. Encontro com o guia no lobby do hotel para serviço de traslado ao aeroporto 
para voo á Capadócia. Voo opcional. Chegada à Capadócia e encontro com assistência 
especializada para traslado até a região central. Visitaremos  a Vila de Ávanos que está situada 
ás margens do rio Kızılırmak, o maior rio da Turquia. A cidade é conhecida principalmente pela 
milenar confecção artesanal da tapeçaria e da cerâmica de barro vermelho, extraído das 
margens do Kızılırmak.Faremos uma parada para o almoço e depois visitaremos uma 
cooperativa de cerâmica, onde será possível conhecer todo o processo de produção das 
famosas cerâmicas turcas. Á tarde visitaremos 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. Em seguida visitaremos a Vila de Uchisar, uma das localidades 
mais típicas da Capadócia, com suas casas confundindo-se com a paisagem rochosa tão 
característica da região.  No final da tarde traslado ao hotel para check in,  jantar e 
acomodação. 
 
DIA 23/03 | 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. Parada para o almoço em um restaurante local, logo depois seguiremos para um 
passeio pelos vales da região com suas formações únicas no mundo e uma visita a uma 
cooperativa de tapetes para conhecermos todas as etapas da confecção dos famosos tapetes 
turcos.No final da tarde traslado ao hotel para  jantar e acomodação. 
 
DIA 24/03 |CAPADÓCIA – ISTAMBUL  
Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo com destino a Istambul. 
Voo opcional. Chegada em Istambul e visita a Aya Sophia, museu que ja foi sede de uma 
igreja católica e posteriormente de uma mesquita, lugar único que abriga harmoniosamente 
vestígios cristãos e islâmicos. Bazar das Especiarias construído no SEC XVII onde 
encontraremos uma infinidade de especiarias e frutas secas que compõe um cenário 
exuberante de cores e aromas. Parada para almoço em um restaurante local e logo após 
faremos um agradável cruzeiro pelas margens europeia e asiática do Bósforo. No final da tarde 
traslado ao hotel para acomodação. 
 
DIA 25/03 | ISTAMBUL 
Café da manhã. Visita Palácio de Topkapi, morada dos sultões durante grande parte do império 
Otomano. Passaremos pelo antigo hipódromo romano onde eram realizadas as corridas de 
biga. Mesquita Azul, a única com seis minaretes, quantidade que somente os lugares mais 
sagrados podem ter e seus 21 mil azulejos de Iznik. Parada para o almoço. Logo após 
seguiremos ao Grand Bazar, o mais antigo centro de compras do mundo ainda em 
funcionamento pleno, onde termina o nosso passeio. 
 
DIA 26/03 | ISTAMBUL 
Café da manhã. Dia livre. Acomodação. 
 
DIA 27/03 | ISTAMBUL – BRASIL 
 Café da manhã. Serviço de traslado para o aeroporto para seu voo internacional. 
 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES

NOME CATEGORIA CIDADE 

CROWNE PLAZA OLD CITY SUPERIOR ISTAMBUL 

 
RAMADA PLAZA  

 
SUPERIOR  CAPADOCIA 



                                                                                                      
VALORES COM AÉREO INCLUIDO 

 

ROTEIRO 

 
PREÇO POR PESSOA 

EM INDIVIDUAL 
PREÇO POR PESSOA 

EM DUPLO 

 
PREÇO POR PESSOA 

EM TRIPLO 

TURQUIA PREMUIM 

 
USD 1.999.00 

 
ou Entrada de R$ 

1655.00 e saldo em até 
R$ 735.00

 
USD 1790.00 

 
ou Entrada de R$ 

1490.00 e saldo em até 
R$ 660.00

 
USD 1790.00  

 
ou Entrada de R$ 

1490.00 e saldo em até 
R$ 660.00

TAXAS E IMPOSTOS 
 

USD 280.00 USD 280.00 
 

USD 280.00 

VOO INTERNO 
 

USD 220.00 USD 220.00 
 

USD 220.00 

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. 

****cotação de dólar referencial de 4,14 do dia 29/10/2019 

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). 

Documentos: 

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

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 

 

 


