TURQUIA CLÁSSICA
SAÍDA
ISTAMBUL

11 DIAS
10 NOITES

05/04/2020
15/04/2020

SOMENTE
TERRESTRE

Desfrute de uma experiência única com o pacote de viagem Turquia Clássica. Nessa viagem
você irá conhecer: Istambul, Ancara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Kusadasi e Canakkale.

ITINERÁRIO
1º DIA - 05/04/2020 - ISTAMBUL
Chegada em Istambul, assistência e traslado para o hotel. Hospedagem e restante do dia
livre.
2º DIA - 06/04/2020 - ISTAMBUL / ANCARA
Café da manhã. Saída com destino a Ancara. Na chegada, uma parada para almoço (incluso)
e em seguida visita ao Museu das Civilizações da Anatólia, um dos mais importantes do país,
que ocupa dois edifícios otomanos e guarda em seu acervo incríveis relíquias da história da
Anatólia. Logo após, visita ao Mausoléu de Ataturk, monumento que ocupa 750.000m² e é
dedicado ao fundador da república turca. Entrada e hospedagem. Jantar (incluso).
3º DIA - 07/04/2020 - ANCARA / CAPADÓCIA
Café da manhã. Saída com destino à Capadócia. Visita à Vila de Ávanos, situada às margens
do rio Kizilirmak, o maior rio da Turquia. A cidade é conhecida principalmente pela milenar
confecção artesanal da tapeçaria e da cerâmica de barro vermelho, extraído das margens
do Kizilirmak. Parada para almoço (incluso). À tarde, visita à uma cooperativa de cerâmica,
onde será possível conhecer todo o processo de produção das famosas cerâmicas turcas.
Visita à Cidade Subterrânea de Özkonak, com 40 metros de profundidade e 10 andares, com
estrutura para abrigar aproximadamente 60 mil pessoas durante 3 meses, e à Vila de
Uchisar, uma das localidades mais típicas da Capadócia, com casas que se confundem com
a paisagem rochosa característica da região. No ﬁnal da tarde, traslado ao hotel. Entrada e
hospedagem. Jantar (incluso).
4º DIA - 08/04/2020 - CAPADÓCIA
Café da manhã. Visita ao Museu aberto de Goreme, complexo monástico bizantino composto
por igrejas com belíssimos afrescos, quartos, refeitórios, entre outras dependências
escavadas na rocha. Parada para o almoço (incluso). Logo depois, passeio pelos vales da
região, com formações únicas no mundo. No ﬁnal da tarde, parada em uma cooperativa de
tapetes para conhecer as etapas da confecção dos famosos tapetes turcos. No ﬁnal da
tarde, traslado ao hotel. Entrada e hospedagem. Jantar (incluso).

5º DIA - 09/04/2020 - CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE
Café da manhã. Saída com destino a Konya. Visita ao Museu Mevlana, onde se localiza o
mausoléu de Jalal ad-Din Muhammad Rumi, místico suﬁ também conhecido como Mevlâna
ou Rumi. O edifício também foi a antiga loja dervixe da ordem mevlevi, conhecidos como os
dervixes rodopiantes. Parada para almoço (incluso). À tarde, continuação para Pamukkale.
No ﬁnal da tarde, traslado ao hotel. Entrada e hospedagem. Jantar (incluso).

6º DIA - 10/04/2020 - PAMUKKALE / KUSADASI
Café da manhã. Visita a Hierápolis, ruínas da antiga cidade que abriga Pamukkale, ou ao
castelo de algodão, conjunto de piscinas termais de origem calcária, formação única no
mundo; juntos, fazem parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. Parada para almoço
(incluso). Continuação para Kusadasi. No ﬁnal da tarde, traslado ao hotel. Entrada e
hospedagem. Jantar (incluso).
7º DIA - 11/04/2020 - KUSADASI
Café da manhã. Visita a Éfeso, ruínas da antiga cidade greco-romana que abriga, entre
outras maravilhas, a biblioteca de Celso, Fonte de Trajano e o Templo de Adriano, uma das
ruínas antigas mais bem conservadas da atualidade. Parada para almoço (incluso). À tarde,
visita à Casa da Virgem Maria, suposto lugar para onde Maria foi levada após a morte de
Jesus Cristo. No ﬁnal da tarde, traslado ao hotel. Entrada e hospedagem. Jantar (incluso).
8º DIA - 12/04/2020 - KUSADASI / CANAKKALE
Café da manhã. Visita às ruínas da antiga Tróia, lendária cidade onde ocorreu a célebre
guerra de Tróia. Parada para almoço (incluso). Prosseguimento até Canakkale. Chegada em
Canakkale e traslado ao hotel. Entrada e hospedagem. Jantar (incluso).
9º DIA - 13/04/2020 - CANAKKALE / ISTAMBUL
Café da manhã. Saída com destino a Istambul. Visita ao Palácio de Topkapi, morada dos
sultões durante grande parte do império Otomano. Parada para almoço (incluso). Embarque
em cruzeiro pelas margens europeia e asiática do Bósforo. Após, visita ao Bazar de
Especiarias, onde poderemos desfrutar das cores e odores das especiarias e frutas secas
vindas de todo o oriente. No ﬁnal da tarde traslado ao hotel. Entrada e hospedagem.
10º DIA - 14/04/2020 - ISTAMBUL
Café da manhã. Visita à Aya Sophia, museu que já foi sede de uma igreja católica e
posteriormente de uma mesquita, lugar único que abriga harmoniosamente vestígios
cristãos e islâmicos. Passagem pelo antigo hipódromo romano onde eram realizadas as
corridas de biga. Mesquita Azul, a única com seis minaretes, quantidade que somente os
lugares mais sagrados podem ter e seus 21 mil azulejos de Iznik. Parada para almoço
(incluso). À tarde, visita ao Grand Bazar, o mais antigo centro de compras do mundo ainda
em pleno funcionamento. No ﬁnal da tarde traslado ao hotel.
11º DIA - 15/04/2020 - ISTAMBUL
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Istambul.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística ou turística superior com café da manhã;
Transporte em ônibus de turismo durante todo o roteiro;
Traslado de chegada e saída em Istambul;
Guia acompanhante falando espanhol ou português durante todo o roteiro;
Passeios de acordo com o programa;
Entrada para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no
roteiro;
Refeições de acordo com o programa (09 almoços e 07 jantares);
Água mineral no veículo durante o programa.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Blackbird

Istambul

Bera Hotel Ankara

Ancara

Hotel by Cappadocia

Capadócia

Tripolis Hotel

Pamukkale

Marina Hotel & Suites

Kusadasi

Iris Hotel

Canakkale

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 26.02.2020

ENTRADA DE R$970,00

ENTRADA DE R$1.342,00

+9X DE R$431,00

+9X DE R$598,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$4.849,00

TOTAL: R$6.724,00

OBSERVAÇÕES
Saídas garantidas a partir de 2 passageiros;
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: Passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (transporte de uma mala com, no máximo,
20 kg por pessoa); demais itens não constantes em “Incluso”;
Não inclui o imposto local cobrado diretamente dos passageiros pelos hotéis na Turquia:
Hotéis 5* = € 4,00 por pessoa/ por noite. Hotéis 4* = € 3,00 pessoa/ por noite. Hotéis 3* = €
1,50 pessoa/ por noite;
O programa regular não inclui trechos aéreos domésticos ou internacionais;
Traslado incluso somente nas datas oﬁciais de chegada e saída, entre 08:00 e 23:00 horas
(horário de chegada do voo) e de e para o aeroporto Ataturk (IST) em Istambul e de e para o
aeroporto Kayseri (ASR) na Capadócia;
Para os voos domésticos, caso o voo não seja emitido pela Socaltur, é obrigatória a emissão
no voo regular usado para a saída especíﬁca. Favor consultar;
Os horários de saída para os passeios diários serão informados por nossa equipe com um dia
de antecedência. Os horários de saída podem variar dependendo do número de participantes
e da localização dos hotéis;
É de única e exclusiva responsabilidade do passageiro se apresentar pontualmente nos
horários e locais pré-determinados. Não nos responsabilizamos por serviços perdidos ou
consequências econômicas decorrentes da não apresentação na hora e local determinados;
Alterações na sequência das visitas aos locais programados poderão ocorrer por motivos
operacionais;
As gorjetas não estão inclusas. É costume oferecer gratiﬁcações aos guias e motoristas, a
critério do passageiro. No caso dos cruzeiros, no valor da viagem não está inclusa a
contribuição complementar que, às vezes, de forma equivocada, é chamada de gorjeta. Essa
contribuição varia de acordo com a duração da viagem e é destinada a todo o pessoal de
serviços. No início da viagem, adverte-se ao passageiro que deve assumir o compromisso de
entregar os valores ao ﬁnal da viagem;
Instalações físicas dos hotéis, assim como outros aspectos da viagem, estão sujeitos aos
costumes de cada país, podendo ser muito diferentes dos hábitos de seu país de origem.
Consideramos importante informar que em alguns casos você pode não encontrar os serviços
e dependências que está acostumado em seu país de origem;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores das
cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros no cheque ou nos cartões de
crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação cambial,
preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio
do dia 26/02/2020 (USD 1,00 = R$ 4,540), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

