
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA - PAMUKKALE - ÉFESO -  

KUSADASI - BURSA - ISTAMBUL 
 

 

DIA 01 [RO] CHEGADA a ISTAMBUL 
Chegada, recepção e traslado do Aeroporto Ataturk para o hotel. Acomodação. 
 
DIA 02 [BB] ISTAMBUL 
Café da manhã. Saída para Tour Panorâmico pela parte antiga de Istambul com paradas para admirar a bela vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a 
Catedral de São Jorge, a Igreja Ortodoxa Patriarcal Grega e sede do Patriarcado Ecumênico. Restante do dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional 
guiada com almoço em restaurante de comidas típicas “TOUR PELO BÓSFORO”: Visita à Mesquita de Suleyman o Magnífico, atualmente a maior mesquita de 
Istambul, e uma obra-prima do arquiteto otomano Mimar Sinan. Visita ao Bazar das Especiarias, construído em 1660 e segue sendo um destino imperdível 
para os amantes da cozinha internacional. Depois do almoço em um restaurante típico, embarcamos em uma viagem fascinante  pelas águas do Bósforo, 
oestreito que separa as parte europeia e asiática da cidade e onde se pode contemplar as preciosas vilas, palácios e fortalezas otomanas. 
 
DIA 03 [BB] ISTAMBUL 
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional guiada com almoço em restaurante de comidas típicas “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA”: 
Topkapi Palace, foi a residência dos sultões otomanos do século XV ao XIX e hoje apresenta amostras do tesouro real e outras relíquias religiosas. Santa 
Sofia, uma obra-prima da arquitetura mundial desde o século V, hoje apresenta referências religiosas cristãs e muçulmanas mescladas depois da conversão 
em museu. O Hipódromo Romano, construído no ano 203, decorado com obeliscos, colunas e fontes. A Mesquita Azul com seus seis minaretes  e decorada 
com azulejos de cor turquesa. Seguimos ao famoso Gran Bazar, um mercado de paredes e cúpulas seculares. Acomodação.  
 
DIA 04 [HB] ISTAMBUL - ANKARA - CAPADÓCIA 
Café da manhã no hotel e saída cedo de ônibus para Ankara e visitar a capital da Turquia e do mausoléu do fundador da República. Visita a uma cidade 
subterrânea construída pelas antigas comunidades locais para se protegerem de ataques. Jantar e acomodação.  
 
DIA 05 [HB] CAPADÓCIA 
Café da manhã. Partida para visitar esta região maravilhosa com a sua paisagem fascinante e original, formada por larvas jogadas pelos vulcões Erciyes e 
Hasan há 3 milhões de anos. Visita os 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 um centro de jóias e pedra típica da Capadócia e a uma fábrica de 
tapetes para aprender sobre a fabricação desses  produtos. Jantar e acomodação. Programas opcionais na Capadócia: - “NOITE TURCA” Apresentação de  
danças folclóricas em uma caverna típico com bebidas locais limitadas e “PASSEIO DE BALÃO” ao amanhecer para admirar uma das mais belas paisagens a 
terra.  
 
DIA 06 [HB] 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 pela passagem das aguas termais com sais calcários. Jantar e acomodação. 
 
DIA 07 [HB] PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI** 



 

 
Reservas e informações: email: scan-suisse@scan-suisse.com.br 
Acesse nosso site: www.scan-suisse.com.br 
Avenida Morumbi 8509, CJ 53 - Cep: 04703-004 Brooklin Paulista  
SP Capital - Fone: +11 5531 7100 - Fax: +11 5561 7106 
 

 

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 abrigava mais de 25.000 espectadores, a Biblioteca de Celso e rua de Mármore. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a suposta última casa da mãe de 
Jesus, e hoje é um local de peregrinação. Continuação até Kusadasi, no Mar Egeu para visitar uma loja de couro e uma outlet de marcas nternacionais. Jantar 
e acomodação. 
 
DIA 08 [HB] KUSADASI** 
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 de Chios. Chegada em 35 minutos. Depois de imigração para entrar no território grego, partida 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 Mavra 
Volia em Empoios. Transfer ao porto e partida para Cesme, na Turquia. Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel. Acomodação. *** A hospedagem poderá 
ser em Izmir ou Kusadasi em algunas saídas  
 
DIA 09 [BB] KUSADASI** - BURSA - ISTAMBUL 
Café da manhã Partida para Bursa. Visita panorâmica dessa importante cidade que foi a primeira capital do Império Otomano. Visita a uma das principais 
mesquitas da cidade e uma das mais belas da Turquia. Também terão a portunidade de passear pelo Mercado da Seda, onde se pode apreciar antiguidades, 
sedas, perfumes e pashminas. Acomodação. 
 
DIA 10 [BO] ISTAMBUL - PARTIDA 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto Ataturk para o seu voo de regresso. Fim dos nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TARIFAS POR PESSOA EM USD: 

 
A TARIFA INCLUI: 
- Hotéis 4*  
- Guía em língua espanhola e/ou portuguesa 
- Refeiçõe e visitas mencionadas 
- Todos os traslados previstos em veículos com ar-condicionado 
 
NÃO INCLUI: 
- Gastos pessoais 
- Gorjetas para o guia, chofer, etc. 
- Excursões opcionais. 
- Nenhum serviço não especificado. 
- Passagens aéreas 
 
DATAS DE SAÍDA:  
Maio: 11, 25 
Junho: 15, 29 
Julho: 13, 20 
Agosto: 17, 24, 31 
Setembro: 07, 21 
Outubro; 12, 26 
Novembro: 02, 09, 23 
Dezembro: 14, 28* 
 
*PARA ESTA SAÍDA O JANTAR DE CELEBRAÇÃO DE ANO NOVO SERÁ 
OBRIGATÓRIO. PREÇO SOB CONSULTA 
 
 

 
 
 

Em apt Duplo 499,- 

Em apt Triplo 499,- 

Em apt Duplo 856,- 

 

IRRF por pessoa: USD 25,- 
Hospedagem em hotéis categoria 4 estrelas 

 
 


