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São numerosos os visitantes que a cada ano visitam estas terras em busca da mística Trácia, procurando os vestígios 
de Tróia, ou contemplando a majestosa Constantinopla, hoje convertida numa das cidades mais belas: Istambul. 
Pérgamo, Edirne, Mileto, Olimpos ou Konya são lugares mágicos que contam histórias, lendas e mitos. Misturas de 
civilizações, de histórias, de impérios. As cidades subterrâneas, os bailes e as danças na hora dos banquetes, o 
caráter alegre e harmonioso do povo turco são apenas alguns dos vários motivos para visitar a Turquia. 
 
ISTAMBUL 
É uma grande cidade da Turquia que se divide entre a Europa e a Ásia, às margens do estreito do Bósforo. A Cidade Velha 
reflete as influências culturais dos muitos impérios que já governaram a região. 
 

IZMIR 
É uma cidade na costa do Mar Egeu, na Turquia. Conhecida como Smyrna na Antiguidade, ela foi fundada pelos gregos, ocupada 
pelos romanos e reconstruída por Alexandre, o Grande, antes de fazer parte do Império Otomano no século XV. Hoje, os 
grandes sítios arqueológicos da cidade incluem a Ágora Romana de Smyrna que, agora, é um museu a céu aberto. 

 
KUSADASI 
Um ponto de partida para visitar as ruínas clássicas de Éfeso (ou Efes), a cidade é também um importante destino de cruzeiros. 
O calçadão à beira-mar, a marina e o porto são repletos de hotéis e restaurantes. Perto da costa, em Güvercinada, fica um 
castelo bizantino murado que já protegeu a cidade, ligado ao continente por uma estrada. 
 

EFESO 
Suas ruínas escavadas refletem séculos de história, da Grécia clássica ao Império Romano (quando a cidade era o principal 
centro comercial do Mediterrâneo), até a difusão do cristianismo. Ao sudoeste de Selçuk está localizada a Casa da Virgem 
Maria, um local de peregrinação que muitos acreditam que seja onde Maria passou os últimos anos da vida dela. 
 

PAMUKKALE 
É um conjunto de piscinas termais de origem calcária que com o passar dos séculos formaram bacias gigantescas de água que 
descem em cascata numa colina, situado próximo a Denizli, na Turquia. 
 

KONYA  
Uma potência econômica inspirada na religião e uma movimentada cidade universitária, Konya percorre um caminho delicado 
entre seu significado histórico como a cidade natal das ordens de dervixe rodopiantes e uma diversa cultura 
 

CAPADOCIA 
Uma região semiárida na área central da Turquia, é conhecida pelas inconfundíveis "chaminés de fada", altas formações 
rochosas em formato de cone agrupadas no Vale dos Monges, em Göreme e em outros lugares. 
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01 dia |  
ISTAMBUL 
Chegada no aeroporto internacional de Istambul – Istambul Airport, após tramites de imigração, retirada de bagagens e 
alfândega, recepção e traslado ao hotel selecionado. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições).  
 

02 dia |  
ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais independentes. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
Passeio opcional: Bósforo (dia completo com almoço) 
Bósforo tour de dia inteiro. Pela manhã faremos uma visita ao Bazar Egípcio ou Bazar das Especiarias, construído no século XVII e localizado 
no antigo bairro de Eminönü. Continuaremos o passeio pegando um barco para navegarmos pelo Bósforo (barco regular) ao longo do Mar 
de Mármara em ambos os lados da cidade: asiático e europeu. Durante este percurso você poderá ver monumentos como o Palácio 
Dolmabahce, o Çıragan, a Fortaleza Rumeli Hisarı, entre outros. Prosseguiremos com a visita ao Palácio Beylerbeyi, construído em mármore 
branco pelo Sultão Abdulaziz no século XIX; este local serviu como residência de verão para sultões posteriores e como casa de hóspedes 
para dignitários estrangeiros. Ao final do dia, subiremos à colina Çamlica, conhecida como a Colina dos Apaixonados, que oferece uma 
majestosa vista panorâmica do Bósforo e de Istambul.  

 

03 dia | 
ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais independentes. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
Passeio opcional: Cidade Imperial (dia completo com almoço) 
City tour de dia inteiro. Pela manhã visitaremos a Santa Sofia, um dos lugares mais significativos de Istambul e uma bela maravilha 
arquitetônica que oferecemos ao visitante, também considerada uma das maiores e mais imponentes igrejas do mundo. Em seguida, 
visitaremos o Palácio de Topkapı, onde os sultões viveram entre 1478 e 1856. Topkapı não é uma estrutura única, mas um complexo 
monumental orgânico composto por vários coretos, jardins e áreas restauradas localizadas no bairro ou centro histórico de Fatih, na entrada 
do Corno de Ouro. Seguiremos em direção à Mesquita Azul, admirada por seus seis altos minaretes, terraços e cúpulas que se erguem no 
centro do edifício; você verificará que o arquiteto atingiu seu objetivo sem dúvida dada a perfeição deste trabalho impressionante. À tarde 
seguiremos ao Hipódromo Romano, da época de Sétimo Severo, espaço onde as corridas e circos entretiveram os habitantes de 
Constantinopla por mais de mil anos. Terminaremos o dia no Grande Bazar.  
 
04 dia | 
ISTAMBUL >>> ANCARA >>> CAPADOCIA  
Café da manhã no hotel. 
Em horário apropriado, saída com destino à Capadócia (cerca de 700km de viagem), com parada na capital da Turquia, Ancara 
onde será visitado o Museu de Atatürk, passagem pelas Montanhas de Bolu e Lago Salgado, chegada na Capadócia e 
hospedagem. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar).  
 

ITINERÁRIO | 10 dias / 09 noites  
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05 dia | 
CAPADÓCIA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário apropriado partiremos para o tour de dia inteiro. Visitaremos o Museu ao Ar Livre de Göreme, onde veremos 
algumas igrejas escavadas na rocha com afrescos no interior. Continuaremos com o passeio na cidade antiga de Üçhisar. 
Seguiremos rumo ao Vale dos Pombos e admiraremos o Vale Pasabağ (Vale dos Monges), também conhecido por suas 
“chaminés de fadas”, em forma de cogumelo. Logo, iremos à aldeia dos oleiros - Avanos. À tarde, visitaremos a cidade 
subterrânea Serhatlı (ou Özkonak), com vários níveis de profundidade. Este local foi usado pelos primeiros cristãos como 
refúgio contra os inimigos durante os séculos VI e VII. Finalmente, visitaremos uma fábrica de tapetes para vermos como os 
tradicionais tapetes turcos são tecidos. Também veremos uma joalheria local. Retorno ao hotel, jantar e pernoite. Acomodação 
e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar).  

 
Passeio opcional: Sobrevoe a Capadócia em Balão (Passeio matinal realizado antes do café da manhã) 
Conheça a Capadócia de um ângulo único, muito popular entre os visitantes do local o passeio de balão proporciona vistas exuberantes e 
uma experiência indispensável para os mais aventureiros e àqueles que desejam aproveitar ao máximo esse destino tão gravado na memória 
por meio de diversas produções artísticas. 

 
06 dia | 
CAPADOCIA >>> PAMUKKALE 
Café da manhã no hotel. 
(650 km) Café da manhã e saída para Aksaray. Seguiremos pela Rota da Seda e visitaremos a Sultanhan Caravansarai, uma 
pousada onde as caravanas de camelos paravam na antiguidade. Chegada em Pamukkale, transfer para o hotel, jantar e 
alojamento.  
Regime: (café da manhã e jantar).  
 

07 dia | 
PAMUKKALE >>> IZMIR ou KUSADASI 
Café da manhã no hotel.  
(190 km) Café da manhã. Visita à Pamukkale, que significa "Castelo de Algodão" em turco por suas cachoeiras brancas. As 
piscinas naturais de travertino são formações causadas por fontes termais. Continuaremos a visita em Hierápolis, que era uma 
cidade do reino da Frígia e se tornou o seu centro episcopal durante o período bizantino. Seguiremos para Kuşadası. No 
caminho, passaremos pela casa da Virgem Maria (mãe de Jesus), onde ela viveu seus últimos anos. Durante a viagem 
assistiremos a um desfile de moda apresentando os belos produtos de couro locais. Partida para Éfeso e visita à cidade antiga 
mais bem preservada da Ásia Menor, que durante os séculos I e II tinha uma população de 250.000 habitantes. Visitaremos o 
Templo de Adriano, os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso e o Odeon, um teatro com capacidade para 24.500 espectadores. 
Traslado ao hotel, jantar e acomodação. 
Regime: (café da manhã e jantar). 
 

08 dia | 
IZMIR ou KUSADASI 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais independentes. 
Acomodação, jantar e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar).  
 
Passeio opcional: Ilha Grega de Chios 
Após o café da manhã no hotel, excursão opcional à ilha grega de Chios; a ilha de Homero é a quinta maior das ilhas gregas localizadas no 
Mar Egeu. Traslado do hotel ao porto em Çesme. Após os procedimentos junto à imigração, partiremos para a ilha. Chegada em 30 minutos 
e entrada no território da Grécia; Teremos tempo livre para caminhar no porto até as 11h00, horário de início da visita guiada. Visitaremos a 
cidade famosa pela produção de Masc - este é o único lugar do mundo onde essa árvore cresce, produzindo uma resina vegetal especial. 
Continuaremos até Kambos, a área mais nobre e distinta da ilha, onde veremos algumas casas de pedra de no estilo genovês, grandes 
mansões e fazendas de cítricos; depois iremos para a cidade de Armolia, onde veremos as mascoeiras e visitaremos as oficinas de cerâmica 
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locais. Seguiremos nossa excursão até a cidade de Mesta, onde teremos a oportunidade de caminhar pelas ruas labirínticas da época 
bizantina; passaremos também por Megalos Taksiarhis. Tempo livre para conhecer e experimentar as delícias da culinária local. Viajaremos 
para o sul, até a vila de Pyrgi, famosa por suas casas decoradas em preto e branco; visita à igreja do Santo Apóstolo. Nossa última parada é 
na praia vulcânica negra Mavra Volia em Emporios. Fim da excursão e tempo para experimentar a deliciosa comida da Grécia nos diferentes 
restaurantes da região. Traslado ao hotel. 

 
Passeio opcional: Vilas de Priene, Mileto e Didyma 
Café da manhã no hotel. As três vilas de Priene, Mileto e Didyma fazem parte da antiga Jônia, pátria de várias mentes artísticas e lógicas do 
mundo antigo; cada uma delas tem resquícios peculiares de seus tempos de glória. As vilas estão dentro de um raio de 25 milhas (40 km) uma 
da outra. A excursão “Priene, Mileto e Didyma” sai de Kuşadası. Partiremos para Priene, a primeira cidade planejada em grade do mundo 
antigo, construída na encosta de uma colina. Visitaremos o teatro, o templo de Atena, o Bouleterium, a Ágora e o Altar de Zeus e Cibele. 
Continuaremos rumo a Mileto, onde encontraremos a casa de Tales – filósofo grego pré-socrático conhecido por seu uso inovador da 
geometria. Depois visitaremos o Delphinium, o Nymphanion, o teatro e as termais da faustina. Em seguida, descarensamos e almoçaremos 
em um restaurante local antes de seguirmos para Didyma, onde visitaremos o Templo de Apolo e suas gigantescas colunas. Este é o maior 
oráculo da antiga Turquia.  
*Observação: a partir do mês de abril somente visitaremos Mileto e Didyma; o passeio em Priene será substituído por um pequeno passeio 
de barco. 

 

09 dia |  
KUSADASI >>> BURSA >>> ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. 
Partida para Istambul via Bursa, que foi a primeira capital do Império Otomano. Bursa é uma cidade reconhecida por suas 
mesquitas, fontes, banhos turcos e pela produção de seda. Visitaremos a Grande Mesquita do século XIV, a Mesquita Verde e 
o Mausoléu e o bazar de seda local. Partida para Istambul. Chegada ao hotel em Istambul e alojamento. 
Regime: (café da manhã).  
 

10 dia |  
ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto de Istambul para tramites de check-in e embarque com destino a cidade 
de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 
 
 
 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço regular (compartilhado) com 
assistência no aeroporto no idioma espanhol (transporte de uma mala por pessoa no tamanho padrão até 20kg); 
- Passeios e visitas de acordo ao itinerário com ingressos incluídos em serviço regular (compartilhado) e com acompanhamento 
de guia local no idioma espanhol; 
- 09 (nove) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 15h00 e check-out 12h00);  
- 05 (cinco) refeições em todo o itinerário, sendo 5 (cinco) jantares;  
- Cartão de assistência de viagem por 11 (onze) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
- E-tickets aéreos internacionais e domésticos na Turquia.; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Passeios opcionais; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Primeira   
Istambul 04 Hilton Garden Inn ou similar Standard 
Capadócia 02 Mustafa ou similar Standard 
Pamukkale 01 Colossea ou similar Standard 
Kusadasi 02 Ramada Hotel & Suites  ou similar Standard 

 
 

 
 

 

Primeira Superior   
Istambul 04 Port Bosphorus ou similar Standard 
Capadócia 02 Mustafa ou similar Standard 
Pamukkale 01 Colossea ou similar Standard 
Kusadasi 02 Ramada Hotel & Suites  ou similar Standard 

 

Superior   
Istambul 04 Radisson Blu Pera ou similar Standard 
Capadócia 02 Mustafa ou similar Standard 
Pamukkale 01 Colossea ou similar Standard 
Kusadasi 02 Ramada Hotel & Suites  ou similar Standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saídas  Período Categoria Duplo Individual 

Segunda, Sábado e Domingo 
(Guiamento em Português) 

01Abr a  
31Out 2023 

Primeira 600,00 1.048,00 

Primeira Superior 730,00 1.290,00 

Superior 845,00 1.445,00 

01Nov 2023 a 
31Mar 2024 

Primeira 540,00 940,00 

Primeira Superior 655,00 1.150,00 

Superior 755,00 1.310,00 

 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2)  Os hotéis mencionados acima poderão ser os mesmos ou similares na categoria; 
3) Valores Sujeitos alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
 

VALORES 
Dólar por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos antes 30 (trinta) dias antes da saída, sem multa;  
2) Cancelamentos entre 29 (vinte e nove) e 10 (dez) dias antes da saída, cobrará 50% (cinquenta porcento) do valor total da 
reserva;  
3) Cancelamentos entre 09 (nove) e 08 (oito) dias antes da saída, cobrará 75% (setenta e cinco porcento) do valor total da 
reserva;  
4) Cancelamentos dentro de 07 (sete) dias antes da saída, cobrará 100% (cem porcento) do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos recebidos até o dia da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem. 
 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Vistos/Vacinas – Turquia: Brasileiros não precisam de visto de entrada a turismo com duração de até 90 dias com os 
seguintes documentos: Passaporte valido por no mínimo de 6 meses, e também não e necessário apresentar o CIV (Certificado 
Internacional de Vacina) contra a febre amarela. 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


