
Parte Terrestre

11 Dias / 10 Noites

Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kuasadasi, Izmir, Pergamon,

Troia, Canakkale, Bursa.

Day-by-Day

1º Dia - Istambul - Sexta-feira

Chegada em Istambul. Traslado para o

hotel. Acomodação.

Turquia ao Seu Alcance 11 dias

Parte Terrestre

11 Dias / 10 Noites

Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kuasadasi, Izmir, Pergamon,

Troia, Canakkale, Bursa.

https://utloperadora.com.br/


2º Dia - Istambul

Café da manhã. Dia livre para curtir esta

cidade.

Opcionalmente você pode fazer uma

visita de um dia inteiro à magnífica

cidade de Istambul conhecendo na parte

histórica a basílica de Hagia Sophia,

culminação da arte bizantina e a pérola

de Istambul; visitaremos também o

famoso Palácio Topkapi, residência dos

sultões otomanos por quatro séculos,

incluindo o tesouro e relíquias sagradas.

Ao meio-dia desfrutaremos de um

almoço típico em um restaurante local

na área de Sultanahmet e continuaremos

com a visita à Mesquita Azul, prodígio

de harmonia, proporção e elegância; e

ao Hipódromo que preserva o Obelisco

de Teodósio, a Coluna Serpentina, a

Fonte do Imperador Guilherme e o

Obelisco egípcio. Na tarde visitaremos o

famoso Grand Bazaar onde

aproveitaremos o tempo livre para nos

perdermos entre suas 4 mil lojas e, ao

final, voltaremos ao hotel.

3º Dia - Istambul

Café da manhã. Partida para uma das

atividades mais famosas de Istambul,

um passeio de barco ao longo do

Bósforo, canal que separa a Europa e

Asia. Durante esta viagem você pode

apreciar os palácios dos sultões, casas

de madeira antigas e típicas e desfrutar

da história de uma maneira diferente.

Em seguida, faremos uma das visitas

estrela, o bazar de especiarias,

constituído pelos otomanos há 5 séculos

e usado desde então. Nossa visita

incluída termina no bazar onde você

pode desfrutar de sua atmosfera e

variedade de lojas. À tarde você pode

opcionalmente fazer uma visita com

almoço para a parte asiática da cidade

conhecendo o palácio de "Beylerbey",

Bairro Eyup, café Pierre Loti e Chifre de

Ouro. Volta para o hotel e acomodação.

4º Dia - Istambul – Ancara

(segunda ou quinta-feira)

Café da manhã. Partida a caminho de

Ancara passando pelas Montanhas Bolu.

Após a chegada faremos uma visita

panorâmica com nosso ônibus para

conhecer a capital da República Turca e

a segunda cidade mais populosa da

Turquia (Ancara), uma cidade moderna e

cosmopolita mergulhada na história e

na cultura antiga. Mais tarde visitaremos

o símbolo do Mausoléu Anitkabir de

Ancara, porque é o lugar onde o

fundador da República Turca está. No

final da tarde Chegada em nosso hotel

Jantar e acomodação.

5º Dia - Ancara – Capadócia

(terça ou sexta-feira)

Café da manhã. Partida para a

Capadócia. No caminho veremos o

segundo maior lago da Turquia, o Lago

Salgado e um caravanserai (pousada

medieval) do século XIII. Chegada na

Capadócia. Jantar e acomodação.

6º Dia - Capadócia

Café da manhã e visita desta fascinante

região e paisagem original, formada

pela lava vomitada pelos vulcões Erciyes

e Hasan há 3 milhões de anos.

Visitaremos o vale de Göreme, um

incrível complexo monástico bizantino

composto por igrejas esculpidas na

rocha com belos afrescos. Em seguida,

visitaremos o Vale Avcilar e os vales de

Pasabagi e Gόvercinlik onde você pode

admirar as melhores vistas das formas

vulcânicas chamadas "chaminés de

fadas". Visitaremos as típicas lojas de

tapete e pedras Ônix e Turquesa. Jantar

e acomodação.



7º Dia - Capadócia – Konya –

Pamukkale

Café da manhã. Partida muito cedo para

Konya capital dos sultões selêuides onde

visitaremos o Mausoléu de Mevlana,

poeta e filósofo que fundou a seita

mística e religiosa dos Dervishes

Dançantes. Continuação da Jornada 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 cachoeiras brancas,

estalactites e Piscinas Naturais formadas

ao longo dos séculos pela passagem de

águas carregadas com sais calcústos de

fontes termais. Chegada no hotel Jantar

e acomodação.

8º Dia - Pamukkale – Éfeso –

Kuasadasi / Izmir

– Pamukkale – Éfeso – Kuasadasi / Izmir

Café da manhã. Partida pela manhã para

Eféso cidade Greco-Romana, antiga

capital da Ásia Menor e uma das mais

bem preservadas da antiguidade onde

estão localizados os Templos de

Adriano, o Templo de Trajano, o teatro e

a Biblioteca de Celso. Visita à Casa da

Virgem Maria, onde ela passou os

últimos anos de sua vida. Continuação

Para Kusadasi onde teremos uma visita

panorâmica desta bela cidade

admirando seu famoso porto onde os

cruzeiros partem para as ilhas gregas.

9º Dia - Izmir – Pergamon /

Tróia / Canakkale

Café da manhã. Saida em direção à

antiga cidade de Pérgamon, um dos

mais importantes centros culturais,

comerciais e médicos do passado.

Visitaremos o Asclepion, o famoso

hospital do mundo antigo, dedicado ao

deus da saúde, Esculapius. Aqui viveu o

famoso médico, Galeno. Os túneis de

dormição, o pequeno teatro para os

pacientes, as piscinas, a longa e velha

rua e o pátio com as colunas iônicas são

os monumentos que vieram até nós

daqueles tempos esplêndidos.

Continuação de Tróia, a famosa e antiga

cidade de 9 níveis. A fama da cidade

vem da "Ilíada" de Homero e da Guerra

de Tróia contra os gregos, iniciada pelos

amores de Paris e Helene, que terminou

com o Cavalo de Tróia. Chegada na

cidade de Canakkale localizada em

ambos os lados do famoso Estreito de

Dardanelles. Jantar e acomodação.

10º Dia - Çanakkale – Bursa –

Istambul

Café da manhã. Partida para Bursa,

primeira capital do Império Otomano.

Visita à Mesquita Ulucamii, Bazar de

Seda Kozahan e Mausoléu Verde.

Continuação até Topçular para cruzar o

Golfo de Izmit de balsa para Esquihisar.

Continuação para Istambul, chegada e

acomodação

11º Dia - Istambul – Cidade de

origem.

Café da manhã. Traslado para o

aeroporto. Fim de nossos serviços.

* Extensão



Incluído

4 noites de alojamento e café da manhã em Istambul

1 noite de alojamento em base meia pensão em Ancara

2 noites de alojamento em base meia pensão na Capadócia

1 noite de alojamento em base de meia-pensão em Pamukkale

1 noite de alojamento uma base meia-pensão em Izmir

1 noite de alojamento em base meia-pensão em Canakkale

Transferências de chegada e partida com assistência de língua espanhola.

Excursões em Istambul (Passeio de barco no Bósforo – Bazar das Especiarias)

Guia profissional de língua espanhola durante o tour.

Entradas e visitas de acordo com o itinerário

Assistência ao passageiro 24h/7dias em espanhol durante a viagem.

Não Incluído

Parte Aérea Nacional e internacional,

Bebidas em almoços e jantares incluídos no programa.

Gorjetas do guia, motorista, maleteiros. Pagamento no destino de 40$ por pessoa.

Despesas pessoais e excursões opcionais.

Tudo o que não está mencionado como incluído.

Observações

O itinerário foi projetado para começar em Istambul na segunda e sexta-feira. No

caso de chegadas em outros dias, o itinerário seria acomodado de acordo com a

operação, levando em conta que as partidas para Ancara são às segundas e quintas-

feiras e para as partidas da Capadócia às terças e sextas-feiras.

Desta forma, as partidas os sábados e terças-feiras terão 2 noites em Istambul no

início e 2 no final e as partidas de domingos e quartas-feiras terão 1 noite no início

e 3 no final.

Saídas

Diariamente (exceto nas quintas-feiras) De 22/Mar/2022 a 20/Mar/2023



Preço por pessoa

USD 710 Apto Duplo

USD 695 Apto Triplo

USD 375 Supllemento single

USD 275 Suplemento 2 noites hotel tipo caverna Capadocia

USD 55 Suplemento traslados aeroporto SAW em Istambul

* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a

alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse

material.


