
Day-by-Day

1º Dia - Guarulhos / Istambul

(TK16)

Chegada em Istambul. Após imigração e

retirada de bagagens, encontro com

nosso representante/guia. Traslado para

o hotel e acomodação.

2º Dia - Istambul

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos

realizar a excursão opcional full day

guiada com almoço “TOUR PELO

BÓSFORO”: Saída para admirar a bela

vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e

visitar a Catedral de São Jorge. Visita à

Mesquita de Suleyman o Magnífico, ao

Bazar das Especiarias, e um fascinante

passeio de barco pelas águas do

Bósforo.

3º Dia - Istambul

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos

realizar a excursão opcional guiada com

almoço “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA +

CISTERNA BASÍLICA”: visita da magnífica

residência dos Sultões no Palácio

Topkapı; Museu do templo Santa Sofia

que é uma obra-prima da engenheria e

arquitetura, o Hipódromo Romano do

ano de 203; a Mesquita Azul c/ seus 6

minaretes; o famoso e secular Gran

Bazar. Visita da Cisterna Basílica,

construída com mais de 300 colunas de

mármore.

Turquia e Rússia 16 dias

Parte Aérea e Terrestre

Voos saindo de Guarulhos

Tour com guia em português

Istambul, Ankara, Capadócia, Pamukkale, Éfeso, Kusadas, Izmir, São Petesburgo e

Moscou

https://utloperadora.com.br/


4º Dia -

Istambul/Ankara/Capadócia

Café da manhã no hotel e saída cedo de

ônibus para Ankara e visitar a capital

turca e ao mausoléu do fundador da

República. Chegada na Capadócia. Jantar

no hotel.

5º Dia - Capadócia

Café da manhã. Partida para visitar esta

região de paisagem formada por larva

vulcanica. Visita aos inúmeros mosteiros

e capelas de Goreme, escavado nas

rochas e decorados com frescos. Visita

aos impressionantes vales da região e

desfrute das vistas deslumbrantes das

“chaminés de fadas”. Visita a uma cidade

subterrânea de antigas comunidades

locais para proteger-se de ataques.

Visita a um centro de jóias e pedra típica

da Capadócia e a uma fábrica de

tapetes.

Jantar no hotel. Programas opcionais na

Capadócia: “NOITE TURCA” Apresentação

de danças folclóricas em uma caverna

típica com bebidas locais ilimitadas e

“PASSEIO DE BALÃO” ao amanhecer para

admirar uma das mais belas paisagens a

terra - a ser realizado no 5o ou 6o dia

da programação.

6º Dia - Capadócia/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. Jantar no hotel.

7º Dia - Pamukkale/

Éfeso/Kusadas/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, a Biblioteca de Celso e rua de

Marmore. Visitaremos a Casa da Virgem

Maria, a suposta última casa da mãe de

Jesus, e hoje é um local de peregrinação.

Continuação com a visita de uma loja de

couro e um outlet de marcas

internacionais. Jantar no hotel.

8º Dia - Kusadas/Izmir

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos

realizar a excursão opcional guiada

“ILHA GREGA DE CHIOS”: Transfer do

hotel para o porto de Çesme. Após o

processo de imigração, partimos para

ilha para conhecer: a produção de

Mastic, a vila de Mesta e suas ruas

labirínticas da época bizantina, Pyrgi e

suas casas decoradas em preto e branco,

a praia vulcânica preta Mavra Volia em

Empoios. Transfer para o porto e partida

para Cesme, na Turquia. Chegada e

traslado ao hotel. Jantar no hotel.

9º Dia -

Kusadas/Izmir/Bursa/Istambul

Café da manhã. Partida para Bursa e

visita dessa importante cidade que foi a

primeira capital do Império Otomano.

Visita a uma das das mais belas

mesquitas da Turquia e passear pelo

Mercado da Seda.

10º Dia - Istambul / São

Petesburgo (TK401)

Café da manhã. Traslado ao aeroporto

para pegar um voo para São

Petersburgo, na Rússia. Chegada,

procedimentos de visto e traslado ao

hotel.



11º Dia - São Petesburgo

Café da manhã. No horário indicado,

partida para a visita panorâmica, onde

caminharemos pela Avenida Nevsky - a

esplêndida avenida principal com seus

elegantes edifícios de Gostiniy Dvor (as

famosas galerias comerciais), Zinger

House, Palácio Stroganov e a imponente

Catedral de Nossa Senhora de Kazan.

Depois atravessaremos a Ilha

Vasilievskiy - o antigo porto,

percorremos a área universitária e

veremos a cúpula dourada da Catedral

de Santo Isaac. Seguimos pelo Jardim de

Verão, pararemos no Champ de Mars, no

centro do qual está a “chama perpétua”

e uma vista impressionante se abre para

as cúpulas multicoloridas da Igreja do

Salvador do Sangue Derramado. À tarde,

possibilidade de realizar uma excursão

opcional para passear pelos rios e

canais de São Petersburgo. Acomodação.

12º Dia - São Petesburgo

Café da manhã. Dia livre, sugere-se

realizar a excursão opcional ao “Museu

Hermitage”: o maior museu da Rússia e

um dos mais importantes do mundo,

com mais de três milhões de obras de

arte. Seus interiores suntuosos são o

cenário ideal para uma coleção tão

ampla de obras-primas. Acomodação.

13º Dia - São Petesburgo /

Moscou

Café da manhã. No horário indicado,

encontro com o guia e o motorista para

traslado para a estação para embarcar

no trem rápido para a cidade de

Moscou. Chegada e traslado ao hotel.

Acomodação.

14º Dia - Moscou

Café da manhã. No horário indicado,

saída para visita panorâmica onde

passaremos pelas áreas mais atraentes

de Moscou: a impressionante Praça

Vermelha - nele estão o Mausoléu de

Lenin e a Catedral de São Basílio, com

suas famosas cúpulas multicoloridas

construídas pela ordem do czar Ivan, o

Terrível e o magnífico edifício GUM ou

“as principais lojas universais”, onde

historicamente estava localizado o

centro comercial mais importante do

país.

Perto está o famoso Teatro Bolshoi, o

imponente edifício Lubianka - lar da

antiga KGB e das belas igrejas do antigo

bairro de Kitay Gorod. Em seguida, visita

da majestosa Catedral de Cristo

Salvador do Patriarca de Moscou,

considerada a igreja ortodoxa mais alta

do mundo. Acomodação.

15º Dia - Moscou

Café da manhã. Dia livre para realizar

excursões opcionais e atividades

pessoais, sugere-se conhecer o Kremlin.

Acomodação.

16º Dia - Moscou Partida (TK402

/ TK15)

Café da manhã. Traslado para

aeroporto. Fim de nossos serviços.

* Extensão



Incluído

Parte Aérea Internacional em classe econômica Guarulhos/Istambul/São Petesburgo

e Moscou/Istambul/Guarulhos.

Traslados de Chegada e Saída no exterior.

Hotéis de categoria 4 e 5 estrelas.

4 noites de alojamento em Istambul com café da manhã.

2 noites de alojamento na Capadócia com café da manhã e jantar.

1 noite de alojamento em Pamukkale com café da manhã e jantar.

2 noites de alojamento em Kusadasi (ou Izmir) com café da manhã e jantar.

3 noites de alojamento em São Petesburgo com café da manhã.

3 noites de alojamento em Moscou com café da manhã.

Guias locais em português.

Entradas e visitas de acordo com o itinerário.

Transporte terrestre conforme o roteiro.

Não Incluído

Parte Aérea nacional.

Gastos pessoais

Despesas de documentação (passaporte, vistos)

Seguros de viagens

Taxa local de serviços obrigatória na Turquia: US$ 55,00

Taxa local de serviços obrigatória na Rússia : US$ 45,00

Taxas e impostos US$ 850,00 na Turquia

Suplementos Temporada TK conforme data de saída.

Excursões opcionais ou qualquer outro serviço não mencionado como incluído.



Observações

Não recomendamos acomodação em triplo.

Não é possível acrescentar noites extras.

Passaportes com no mínimo de 6 meses de validade. Não são aceitos passaportes de

emergência.

A ordem do itinerário pode ser alterada, sempre respeitando as visitas a serem

feitas.

Opcionalmente pode-se tomar voo doméstico direto p/ a Capadócia, consultar

suplemento.

A hospedagem poderá ser em Izmir ou Kusadasi em algumas saídas.

Saídas

2021

Agosto 25

Setembro 8 29

Outubro 2 13 24

Preço por pessoa

USD 1.999 Apto Single

USD 1.399 Apto Duplo

+ 850,00 Taxas e Impostos

Suplemento saídas 26/05 - 26/06 - 24/10 - US$ 100,00

Suplemento saídas 11/06 - 29/09 - 02/10 - 13/10 - US$ 150,00

Suplemento saídas Julho - Agosto e 08/09 - US$ 300,00

* 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.


