PACOTE– TURQUIA PREMIUM com BLOQUEIO!
SAÍDA: de 21 a 31 de MARÇO

O PACOTE INCLUI:




Voo Porto Alegre / Guarulhos / Porto Alegre com franquia de bagagem 20 kilos;
 Voo Internacional TURKISH Guarulhos – Istambul – Guarulhos;
 Guia de língua em Português;
 Hotéis 4* ou 5* com café da manhã Buffet;
 Alimentação, entradas e visitas conforme itinerário;
 Traslados previstos em veículos com AC;
Seguro GTA EUROMAX com cobertura de USD110 mil para todo o período da viagem;
 Assistência de nosso operador local;
ITINERARIO AÉREO:

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

4601 21 Mar 21:10

21 Mar 23:10

PORTO ALEGRE (POA)

SAO PAULO (GRU)

16

22 Mar 04:15

22 Mar 22:30

SAO PAULO (GRU)

ISTANBUL (IST)

15

31 Mar 09:40

31 Mar 16:50

ISTANBUL (IST)

SAO PAULO (GRU)

4695 31 Mar 20:10

31 Mar 22:00

SAO PAULO (GRU)

PORTO ALEGRE (POA)

ITINERARIO DIA A DIA
DIA 21/03 - BRASIL - ISTAMBUL
Saída de Porto Alegre com conexão em São Paulo rumo a Istambul. Chegada, recepção e
traslado do Aeroporto Ataturk para o hotel. Acomodação.
DIA 22/03 - ISTAMBUL
Chegada, recepção e traslado do Aeroporto Ataturk para o hotel. Acomodação.
DIA 23/03 - ISTAMBUL
Café da manhã. Saída para admirar a bela vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a
Catedral de São Jorge, a Igreja Ortodoxa Patriarcal Grega e sede do Patriarcado Ecumênico.
Restante do dia livre. Possibilidade de tomar a excursão opcional guiada com almoço em
restaurante de comidas típicas “TOUR PELO BÓSFORO”: Visita à Mesquita de Suleyman o
Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e uma viagem fascinante pelas águas do Bósforo.
DIA 24/03 - ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a excursão opcional guiada com almoço em
restaurante de comidas típicas “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia,
Hipódromo Romano, Mesquita Azul Gran Bazar.
DIA 25/03 - ISTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA
Café da manhã no hotel e saída cedo de ônibus para Ankara e visitar a capital da Turquia e do
mausoléu do fundador da República. Este trecho de 9 horas de ônibus pode ser feito de avião:
opcional de USD 180.00 por pessoa. Chegada e traslado para hotel. Jantar e acomodação.
DIA 26/03 - CAPADOCIA
Café da manhã. Partida para visitar esta região maravilhosa com a sua paisagem fascinante e
original, formada por larvas jogadas pelos vulcões Erciyes e Hasan há 3 milhões de anos.
Visita a uma cidade subterrânea construída pelas antigas comunidades locais para se
protegerem de ataques. Também passaremos pela cidade de Avanos, famosa pela cerâmica
tradicional, os tapetes e visita uma fábrica para aprender sobre a fabricação desses produtos.
Jantar e acomodação. Possibilidade de realizar os seguintes opcionais na Capadocia: Noite
Turca de danças folclóricas em uma caverna típico com bebidas ilimitadas locais. Passeio de
balão ao amanhecer para admirar uma das mais belas paisagens da terra.
DIA 27/03 - CAPADOCIA - PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar a antiga Hierapolis e o Castelo de
Algodão, verdadeira maravilha natural, uma cascata gigante, estalactites e piscinas naturais
formadas ao longo dos séculos pela passagem das aguas termais com sais calcários. Jantar e
acomodação.
DIA 28/03 - PAMUKKALE – ÉFESO – KUSADASI (OU IZMIR)
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-romana melhor preservada na Ásia Menor
dos séculos I e II que mantém tesouros como o teatro romano que abrigava mais de 25.000
espectadores, a Biblioteca de Celso e rua de Marmol. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a
suposta última casa da mãe de Jesus, e hoje é um local de peregrinação. Continuação para
visitar uma loja de couro e um outlet de marcas internacionais. Jantar e acomodação.
DIA 29/03 - KUSADASI (OU IZMIR)
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a excursão opcional guiada A ILHA GREGA
CHIOS: Transfer do hotel para o porto de Çesme. Após o processo de imigração, partimos para
ilha de Chios. Chegada em 35 minutos. Depois de imigração para entrar no território da Grécia,
temos tempo livre para caminhar ao redor da área do porto até às 11:00, quando começamos
nosso passeio. A primeira parada é a vila famosa pela produção de Mastic, uma resina vegetal

especial da ilha. Vamos continuar a Kambos, onde poderemos ver algumas casas de pedra de
Génova, e então o povo de Armolia onde poderemos ver árvores de mástico e visitar oficinas
de cerâmica. Nós continuamos nossa viagem até a vila de Mesta, onde teremos a oportunidade
de caminhar pelas ruas labirínticas da época bizantina e visitar Megalos Taksiarhis. Tempo
livre para caminhar na aldeia, e provar a comida local. Partimos ao sul da aldeia de Pyrgi,
famosa por suas casas decoradas em preto e branco e visita a Igreja do Santo Apóstolo desde
os tempos bizantinos. Nossa última parada é na praia vulcânica preta Mavra Volia em
Empoios. Acabamos nosso passeio com a oportunidade de experimentar uma deliciosa comida
grega em muitos restaurantes na área. Transfer para o porto e partida para Cesme, na Turquia.
Jantar e acomodação.
DIA 30/03 - KUSADASI – BURSA – ISTAMBUL
Café da manhã Partida para Bursa. Visita panorâmica dessa importante cidade que foi a
primeira capital do Império Otomano. Visita a uma das principais mesquitas da cidade e uma
das mais belas da Turquia. Também terão a oportunidade de passear pelo Mercado da Seda,
onde se pode apreciar antiguidades, sedas, perfumes e pashminas. Acomodação.
DIA 31/03 ISTAMBUL - BRASIL
Café da manha. Traslado ao aeroporto de Istambul para o seu voo de regresso.

Fim dos nossos serviços.
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES
NOME

CATEGORIA

CIDADE

CROWNE PLAZA HARBIYE 5*
RICHMOND INTERNACIONAL 5*

PROMOCIONAL

ISTAMBUL

STONE CONCEPT BOUTIQUE
AVRASYA 5*
CRYSTAL KAYMAKLI 5*

PROMOCIONAL

CAPADOCIA

COLOSSAE 5*

PROMOCIONAL

PAMUKKALE

RICHMOND EPHESUS 5*

PROMOCIONAL

KUSADASI*

RAMADA PLAZA 5*
DOUBLETREE BY HILTON 5*

PROMOCIONAL

IZMIR*

*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou Kusadasi em algumas saídas
EXCURSOES OPCIONAIS
JOIAS DE CONSTANTINOPLA

110 USD

TOUR DO BÓSFORO

100 USD

PASSEIO DE BALAO

225 USD

NOITE TURCA

80 USD

VALORES COM AÉREO INCLUIDO

ROTEIRO

PREÇO POR PESSOA EM
INDIVIDUAL

PREÇO POR PESSOA EM
DUPLO

PREÇO POR PESSOA EM
TRIPLO

TURQUIA PREMUIM

1.999 USD
ENTRADA DE R$ 1560.00
+ 9X DE R$ 700.00

1.649 USD
ENTRADA DE R$ 1290.00
+ 9X DE R$ 580.00

1.649 USD
ENTRADA DE R$ 1290.00
+ 9X DE R$ 580.00

TAXAS E IMPOSTOS

280 USD

280 USD

280 USD

O PRECO NAO INCLUI


Gastos pessoais



Gorjetas obrigatórias (pagas no destino): 55 USD POR PAX



Excursões opcionais.ou nenhum serviço não especificado



Voos internacionais/nacionais não mencionados como incluídos



Nenhum serviço não especificado.

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 3,90 no dia 24/10/2018
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,

