
DIA 01 – 08/SET – QUA - BRASIL / SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto de sua preferência 
para procedimentos de embarque em voo regular 
com destino a Guarulhos - São Paulo. Em Guarulhos, 
apresentação no balcão da Turkish Airways para 
procedimentos de embarque em voo regular com 
destino a Istambul. O voo parte nas primeiras horas 
da manhã seguinte e fará um voo diurno. Dia a bordo.

DIA 02 – 09/SET – QUI – LONDRES / ISTAMBUL
O voo sai de São Paulo no início desta manhã e chega 
a Istambul no final deste dia. Recepção e traslado ao 
hotel previamente reservado. Pernoite.

DIA 03 –10/SET – SEX- CITY TOUR EM ISTANBUL
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para 
uma visita de meio dia pela cidade. Conheceremos 
um pouco da parte antiga da cidade. Visitaremos a 
majestosa e elegante Mesquita Azul, conhecida por 
suas decorações interiores. Almoço em restaurante 
local incluído, continuando, visitaremos o Hipódromo 
da época Bizantina e logo a seguir Santa Sophia do 
século VI. Depois realizaremos a visita ao Palácio 
Topkapı, a residência dos Sultões do Império Otomano, 
famoso por suas extraordinárias coleções de joias e 
porcelanas. Restante do dia livre. Pernoite.

DIA 04 – 11/SET – SAB – ISTAMBUL / ÇANAKKALE 
(TROIA)
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída até Tróia, a 
famosa e antiga cidade de 9 níveis. A fama da cidade 
procede de “Ilíada” de Homero e da guerra de Tróia 
contra os gregos, iniciada devido ao amor de Paris e 
Helena, e encerrada com o Cavalo de Tróia. Jantar e 
alojamento em Çanakkale

DIA 05 – 12/SET – DOM – ÇANAKKALE / PÉRGAMO 
/ IZMIR – KUSADASI (SELCUK)
Café da manhã e saída para a antiga cidade de 
Pérgamo, um dos mais importantes centros culturais, 
comerciais e médicos do passado. Realizaremos 
a vista ao Asclepion, o famoso hospital do mundo 
antigo. Continuamos até Izmir. Visita panorâmica 
dessa bela cidade. Alojamento em Izmir ou saída 
rumo a Kusadasi (Pamucak). Jantar e alojamento

DIA 06 – 13/SET – SEG – KUSADASI / EFESO / 
PAMUKKALE
Café da manhã no hotel. Saída rumo a Éfeso, a mais 
bem conservada cidade antiga da Ásia Menor, que 
durante os séculos I e II chegou a ter cerca de 250.000 
habitantes. Monopolizou a riqueza do Oriente Médio. 
Durante o Tour visitaremos o Templo de Adriano, as 
Termas Romanas, a Biblioteca, o Odeon, o Teatro de 
Éfeso bem como a Casa da Virgem Maria e a coluna 
do Templo de Ártemis, uma das sete maravilhas 
do mundo antigo. Continuação até Pamukkale. 
No caminho, visita a um atelier de peças de couro. 
Chegada a Pamukkale e visita à antiga Hierápolis e ao 
Castelo de Algodão, maravilha natural de gigantescas 
cascatas brancas, estalactites e piscinas naturais 
formadas ao passar dos séculos pela passagem de 
águas com sais calcários. Jantar e Pernoite.

DIA 07 – 14/SET – TER – PAMUKKALE / KONYA / 
CAPADÓCIA
Café da manhã no hotel. Saída até Konya, capital dos 
Sultões Seljúcidas do século XI. Visita ao Caravançarai 
de Sultanhan do Séc. XIII, onde antigamente paravam 
as caravanas de camelos da rota da seda. Continuação 
até a Capadócia. Jantar e pernoite.

DIA 08 – 15/SET – QUA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Todo o dia dedicado a explorar e 
descobrir esta fascinante região, única no mundo, 
aonde unida a sua fantástica paisagem lunar com 
belas e incomuns formações de lavas procedentes 
da erupção do Monte Erciyas e da ação da erosão, 
encontraremos uma infinidade de pequenos 
povoados e igrejas escavadas O Vale de Göreme, 
incrível complexo monástico bizantino integrado por 
igrejas escavadas nas roca com belíssimos afrescos, 
Os povoados trogloditas de Paşabağ en Zelve a 
fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Passaremos 
pelo centro artesanal de pedras semipreciosas da 
Capadócia, e depois pelas chaminés de fadas de 
Ürgüp, cones de pedra cobertos por rochas planas; 
Avanos, povoado de centros artesanais e tecelagem. 
Finalizamos o dia com a visita a um atelier artesanal 
de tapetes. Jantar e alojamento.

DIA 09 – 16/SET – QUI – CAPADÓCIA / ANKARA
Café da manhã. Visita a uma cidade subterrânea. 
Estas cidades foram construídas como refúgio pelos 
cristãos da época e se compõem de vários níveis 
abaixo da terra, ventilados por dutos, de onde se pode 
admirar os dormitórios, as cozinhas e os refeitórios. 
Saída até Ancara, capital da Turquia, passando pelo 
Lago Salgado e um Caravanserai (pousada medieval) 
do século XIII. Jantar e alojamento

DIA 10 – 17/SET – SEX – ANKARA / ISTAMBUL
Logo após o café da manhã no hotel, saída para 
realizar uma breve visita à cidade e ao Mausoléu de 
Ataturk. No final do passeio, retornamos a autopista 
com destino a Istambul. Pernoite em Istambul.

DIA 11 – 18/SET – SAB – ISTAMBUL
Após o café da manhã, saída do hotel para visitar o 
Mercado Egípcio. Na continuação, nos dirigimos até o 
porto para realizarmos a bela excursão pelo Estreito 
do Bósforo, de onde se poderá apreciar uma vista 
panorâmica fabulosa dos povoados, dos palácios 
e dos fascinantes chalés. Almoço incluído em um 
restaurante de frutos do mar na costa do Bósforo. À 
tarde, visitaremos o Grande Bazar, um dos maiores e 
mais antigos bazares do mundo. Restante do dia livre 
para atividades pessoais. Pernoite

DIA 12 – 19/SET – DOM – ISTAMBUL / BRASIL 
Café da manhã no hotel. Pela manhã e em horário 
apropriado, traslado ao aeroporto para procedimentos 
de embarque de volta ao Brasil. No retorno este voo 
também será diurno e a chegada ao Brasil neste 
mesmo dia. Após o desembarque e últimas compras 
no Duty Free. Em seguida, apresentação no balcão da 
Cia nacional para embarque e retorno a sua cidade 
de origem.
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Maiores informações e vendas:

Nossos serviços incluem: Parte aérea Voando Turkish Airways
Consulte tabela de preços de voos recomendados para esta pro-
gramação:

Nossos preços NÃO incluem:
* Passagem aérea oferecida à parte na rota São Paulo / Istambul /São Paulo, 

com ou sem escalas e suas respectivas taxas aeroportuárias, oferecida a 
parte.

* Passagem doméstica desde / para a sua cidade de origem ao aeroporto de 
São Paulo;

* Alimentação de qualquer natureza não mencionada em nossa 
programação;

* Bebidas durante as refeições incluídas em nosso roteiro, bem como 
telefonemas, gorjetas a maleteiros nos aeroportos, lavanderia e outros 
itens de consumo pessoal;

* Gorjetas ao guia local e ao motorista no valor sugerido de Eur 50,00 por 
pessoa durante o Tour;

* Nenhum item que não esteja absolutamente mencionado como incluído;

Traslado de chegada e saída com assistência de guia local em 
Istambul em português / espanhol;

4 noites de hospedagem no hotel de 5 estrelas em Istambul com 
taxas, impostos e café da manhã buffet;

Passeios com veículo e guia local em português, sendo:

 City Tour em Istambul de dia inteiro com almoço incluído;

 Tour de dia completo com visita aos Bazares, com almoço incluído;

Traslado em veículo de turismo com todas as taxas, pedágios e 
estacionamentos durante o tour pelo interior da Turquia;

6 noites de hospedagem em hotéis de 5 estrelas durante o tour pelo 
interior da Turquia com taxas, impostos e café da manhã buffet;

Visitas e passeios como descritos em nosso itinerário;

Todas as entradas para as vistas mencionadas e sítios arqueológicos 
e de visita;

Guia itinerante em português / espanhol, especialista em Turquia;

8 refeições (sem bebidas) incluídas, sendo:

 2 almoços nos passeios (tours) em Istambul;

 6 jantares nos hotéis pelo tour ao interior da Turquia;

Traslado de saída com assistência de guia qualificado em português;

Kit de viagem com dicas personalizadas, etiquetas de bagagem e 
porta dólar e porta documentos;

Seguro April VIP, com valor de US$ 60.000,00 e Seguro de 
cancelamento de até US$ 3.000,00 por pessoa até 60 anos. Consulte 
tabela de preços para pessoas acima de 61 anos;

Saída garantida para mínimo de 2 passageiros, teremos 
acompanhamento de líder de grupo desde o Brasil para mínimo de 
15 passageiros no grupo.

Gorjetas aos maleteiros nos hotéis, para 1 mala por pessoa;

Cidade Hotel Datas Categoria

Istambul Hotel Elite World 09 a 11 de Set 5 *****

Çanakkale Hotel Ramada Kazdağlari 11 a 12 de Set 5 *****

Kusadasi Hotel Ramada Hotel & Suites 12 a 13 de Set 5 *****

Pamukkale Hotel Richmond Thermal 13 a 14 de Set 5 *****

Capadócia Hotel Perissia 14 a 16 de Set 5 *****

Ankara Hotel Moevenpick 16 a 17 de Set 5 *****

Istambul Hotel Elite World 17 a 19 de Set 5 *****

Preços por pessoa em Euros  – parte terrestre

Hotéis previsto para este Tour:

TK 016 09SET São Paulo / Istambul 03:10 21:40

TK 107 19SET Istambul / São Paulo 10:00 17:10

Grand Tours Operadora
www.grandtoursoperadora.tur.br

55 (34) 3255.1212 O LESTE EUROPEU PRA VOCÊ

benjamin@grandtoursoperadora.tur.br

55 (34) 98420-4747

Triplo / Duplo Individual Forma de pagamento

€ 1.133,00 € 2.034,00 Preço normal. Entrada mínima de 25% e saldo em até 9X por meio de cartão de crédito de pessoa 
física

€ 1.025,00 € 1.835,00 Preço com desconto especial para pagamento à vista, por meio de TED, à taxa cambial do dia de 
pagto. Nesta opção não aceitamos cheque, boleto, cartão de débito ou de crédito.


