
Mistérios do Oriente – Pérolas da Turquia 

7 dias / 6 noites 

 

 

 
 

As Pérolas da Turquia são as relíquias históricas 
e culturais de um dos países mais tradicionais e 
peculiares de ambos os continentes europeu e 
asiático. A Turquia traz em sua cultura, cenários 
e atividades incríveis, uma experiência 
emocionante e excepcional. Explore Istambul, a 
Capadócia e Izmir, duas das maiores gemas da 
humanidade. 
 
A partir de 
USD 1.819,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
 
 
 

Destaques: 

 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusividade 
da Campanha; 

 Passeio pelo maior e mais antigo mercado 
do mundo; 

 Visita aos museus mais imponentes do 
país; 

 Tour pela magnífica Istambul; 

 Cruzeiro no Bósforo; 

 Visita a Goreme, região rochosa histórica 
na Capadócia; 

 Desbrave a Antiga Éfeso, e a histórica 
Casa da Virgem Maria; 

 Participe de uma oficina de cerâmica 
local.

 
 
 
 
 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Istambul 

 
Na chegada, vocêserá recebido, e após, traslado ao seuhotel. Recepção de boas-vindas será 
realizada. 
 
 
2° dia – Istambul 
 
Desfrute de um passeio de um dia inteiro, incluindo uma visita ao Museu do Palácio de 

Topkapi (excluindo a seção do Harém), residência dos sultões otomanos entre 1453 e 
1852. Visite o Hipódromo, que já foi a entrada da vida onde corridas de bigas e outros 
eventos acontecem públicos. Passeie pela Mesquita Azul construída entre 1609 e 1616, 
famosa por seus azulejos de cerâmica azuis. Em seguida, veja Santa Sofia, a igreja 
construída na capital bizantina do século 6, convertida em mesquita pelos otomanos; hoje, 
é um museu e uma das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo. Sua última parada 
será no famoso Grande Bazar, o maior e mais antigo mercado coberto do mundo, com mais 
de 60 ruas. (B) * 
 
 
3° dia – Istambul > Capadócia 
 

Antes de sua visita ao Mercado de Especiarias - um verdadeiro sabor do Mosaico Cultural 
Turco, desfrute de um cruzeiro no Bósforo contra o horizonte espetacular de Istambul 
enquanto navega entre os continentes. O passeio terminará por volta das 13h. Ao final do passeio, 
você terá tempo livre no Grande Bazar. Ao final da tarde, saída do Aeroporto de 
Istambul para o voo para a Capadócia. Na chegada, você será transportado ao seu hotel. 
(B) 
 
 
4° dia – Capadócia 

 
Opção de manhã cedo: Passeio em balão de ar quente. Experimente flutuar sobre vales vulcânicos, 
chaminés de fadas e cavernas ao nascer do sol. Após o café da manhã, visita a Goreme, uma região 
histórica da Turquia, localizada entre as formações rochosas, que foram inicialmente povoadas no 
período romano. Muitas igrejas de pedra ainda podem ser vistas hoje, já que o cristianismo era a 
religião predominante na região. Continue até a cidade de Avanos, conhecida por suas faianças de alta 
qualidade. Visite também Pasabagi, Red Valley e participe de uma breve Oficina de Cerâmica local. (B, 
L**) 
 
 
5° dia – Capadócia > Éfeso > Izmir 

 
Após um café da manhã cedo, você partirá para o Aeroporto da Capadócia para pegar seu voo para 
Izmir. 
Na chegada, você será levado ao notável sítio arqueológico greco-romano da Antiga Éfeso. Você 
também visitará as escavações em andamento dos palácios greco-romanos, as “Casas da Antiguidade 
da Elite Yamac'' (casas de terraço) com seus magníficos mosaicos e 
afrescos sendo restaurados por arqueólogos enquanto você visita o local. Além dos monumentos 
históricos, seu passeio também incluirá uma visita à Casa da Virgem Maria, uma linda pequena capela 
que se acredita ser a última casa da Virgem Maria. (B) 
 
6° dia – Izmir>Istambul 

Após o café da manhã e tempo de lazer no hotel, você partirá para o Aeroporto de Izmir para pegar seu 
voo de volta a Istambul. Na chegada, você será transportado para o seu hotel. Restante do dia será 
livre. (B) 
 



 
7° dia – Istambul 
Traslado ao aeroporto para pegar seu voo de volta. (B) 
 
 
* B = Café da Manhã 
** L = Almoço 

 

 

 

  INCLUI 

 3 noites em Istambul em hotel 5* com café da manhã; 

 2 noites na Capadócia em hotel 5* com café da manhã; 

 1 noite em Izmir em hotel 5* com café da manhã; 

 Tour de dia inteiro em Istambul; 

 Passeio em Istambul com Cruzeiro no Bósforo; 

 Tour pela Capadócia com almoço; 

 Oficina de Cerâmica Local; 

 Visita ao sítio arqueológico do Antigo Éfeso e Casa da Virgem Maria; 

 Traslados privados; 

 Taxas de entrada; 

 Impostos locais e taxas de serviço; 

 Kit Mistérios do Oriente – Exclusivo Campanha; 
 

Tarifa não inclui: 

 

 Taxa de remessa ao fornecedor internacional; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Refeições, alimentos e bebidas não explicitados como inclusos; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Inclui”. 

 
 
 
 

VALORES 
 

  PÉROLAS DA TURQUIA 

Hotel Baixa 
Temporada 

Suplemento 
Individual 

Alta 
Temporada 

Suplemento 
Individual 

MGallery Sofitel 
Gamirasu Cave Hotel 

Key Hotel 

USD 
1.819,00 

USD 475,00 USD 2.059,00 USD 635,00 



JW Marriott 
Ariana Luxury Lodge 

Swissotel Buyuk 
Efes 

USD 
2.269,00 

USD 850,00 USD 2.625,00 USD 1.059,00 

Shangri-la 
Ariana Luxury Lodge 

Swissotel Buyuk 
Efes 

USD 
2.699,00 

USD 
1.275,00 

USD 3.229,00 USD 1.699,00 

 
*Preços por pessoa em base dupla. 
 

Suplementos (valores por pessoa) 

Serviços 2 pax 4 pax 6 pax 

Traslado Istambul 
(viagem única) 

USD 80,00 USD 45,00 USD 40,00 

Traslado Capadócia 
(viagem única) 

USD 75,00 USD 40,00 USD 30,00 

Tour Cidade 
Histórica de Istambul 

(dia inteiro) 
USD 195,00 USD 145,00 USD 130,00 

Tour de Bazares com 
Cruzeiro no Bósforo 

em Istambul (dia 
inteiro) 

USD 335,00 USD 250,00 USD 195,00 

Tour na Capadócia 
(dia inteiro) 

USD 170,00 USD 140,00 USD 125,00 

Piquenique com 
degustação de vinho 

na Capadócia (1 
hora) 

USD 90,00 USD 90,00 USD 90,00 

Fotógrafo na 
Capadócia (1 hora) 

USD 135,00 USD 135,00 USD 135,00 

Passeio de balão 
regular 

USD 300,00 USD 300,00 USD 300,00 

Passeio a cavalo na 
Capadócia 

USD 70,00 USD 70,00 USD 70,00 

Voo doméstico em 
classe econômica 

USD 270,00 USD 270,00 USD 270,00 

 

 



CONDIÇÕES: 

Validade: Estadias em 2022. 

 

Baixa Temporada: 03/01/22 a 25/03/22, e  

01/11/22 a 20/12/22; 

Alta Temporada: 26/03/22 a 31/10/22, e 

21/12/22 a 02/01/23 

 

Informações Importantes: 

 Redução Tripla de -6%, para 3° pessoa no mesmo quarto; 

 Criança (5-11 anos) com 2 adultos terá 25% de desconto. 

 

 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento:  

Contate seu consultor de viagens. 

 

Obs.: A operadora poderá cobrar até 20% de taxa em caso de reembolso. 
 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 

Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

 

 


