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DESTAQUES DO ROTEIRO: EXPLORE TURQUIA 
 

 
 

MERCADO EGÍPCIO   
 
O mercado egípcio ou de especiarias, em Istambul, possui 
lojas que vendem condimentos e especiarias, além de 
sementes, castanhas, frutas secas, roupas, 
acessórios, souvenires, entre outros produtos. É um 
festival de cores, sabores e aromas que dominam o 
ambiente e tornam a visita um passeio muito agradável. 

 

  

CAPADÓCIA 
 
A Capadócia é uma região da Turquia com belezas 
naturais e históricas. A área é composta por diferentes 
cidades e vilas, entre elas Göreme, Ürgüp, Uçhisar e 
Avanos. Sua paisagem é formada por vales coloridos, 
dobraduras e interessantes formações, conhecidas como 
Chaminés de Fada. A explicação para seu relevo 
acidentado é que a área é de origem vulcânica. 

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, situada 
próxima a Denizli. A formação de Pamukkale deve-se aos 
locais térmicos quentes por baixo do monte, que 
provocam o derrame de carbonato de cálcio, que depois 
solidifica como mármore travertino.  

 

 

  

 ÉFESO
 
Andar pelas ruínas de Éfeso é viajar de volta no tempo e 
entender um pouco como se vivia há 2.000 anos. Dentre 
os tesouros de Éfeso, destaca-se o Anfiteatro Romano com 
capacidade para 25 mil pessoas, onde aconteciam 
apresentações musicais e lutas com gladiadores e animais. 
Perto dali esta a Casa da Virgem Maria, ponto de 
peregrinação de muitos cristãos. 

 
 

 
Os jardins estão espalhados em uma área de 2 hectares e  
são divididos em seis principais cenários. Ao entrar no 
jardim, vá para o topo do Great Rockery para ter uma 
vista de todo o jardim. Depois siga o caminho principal 
em sentido horário para visitar as principais seções do 
parque, antes de chegar no Inner Garden. 

 
 
 

 

 

 

  Consulte seu agente de viagens

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saídas às terças-feiras: 3 e 17 de janeiro, 7 e 21 de fevereiro, 7 e 21 de março, 4 e 18 de abril, 2 e 16 de maio, 6 e 20 de 
junho, 4 e 18 de julho, 8 e 22 de agosto, 5 e 19 de setembro, 10 e 31 de outubro, 14 de novembro e 12 e 26 de dezembro. 

 
Roteiro: Istambul    Ankara  Capadócia  Konya  Pamukkale  Éfeso  Kusadasi   Bursa   Istambul 

 
1º Dia – .../ Istambul [ - , - , - ] 

Chegada ao aeroporto de Istambul, encontro com 
assistente local e traslado ao hotel.  
 
2º Dia – Istambul [ C , - , - ] 

Após café da manhã, tour panorâmico pela cidade, 
passando pelo Chifre de Ouro, parada na Colina Pierre 
Loti, visita à Mesquita Nova, obra construída por ordem 
da Sultana Safiye a partir do ano 1597 e que levou 66 
anos para ser concluída, e ao Mercado das Especiarias ou 
Bazar Egípcio, o segundo maior e mais antigo bazar de 
Istambul, um ótimo lugar para comprar temperos, frutas 
secas, castanhas, doces, chás e caviar. Tarde livre. 
 
3º Dia – Istambul/ Ankara/ Capadócia [ C , - , J ] 

Partida com destino a Ankara, capital da Turquia. 
Chegada e visita panorâmica pela cidade, com parada no 
Mausoléu de Ataturk, um monumento dedicado ao 
fundador da república turca e que ocupa uma área de 
750 mil metros quadrados. Continuação até a Capadócia. 
Chegada, jantar e hospedagem. 
 
4º Dia – Capadócia [ C , - , J ] 

Café da manhã e saída para conhecer a Capadócia. 
Visitaremos a cidade subterrânea de Ozkonak, com 40 
metros de profundidade e 10 andares, construída pelas 
comunidades cristãs para se proteger de ataques 
romanos. À tarde, visita ao Museu Aberto de Göreme, 
complexo monástico bizantino que abriga inúmeras 
capelas e habitações escavadas na rocha e decoradas 
com afrescos do século X, dos quais alguns retratam São 
Jorge, que nasceu nessa região. No final da tarde, parada 
em uma cooperativa de tapetes para conhecermos todas 
as etapas da confecção dos famosos tapetes turcos. 
Retorno ao hotel, jantar e acomodação. 

5º Dia – Capadócia [ C , - , J ] 

Café da manhã. Saída para visita aos Vales da Capadócia, 
onde veremos as “Chaminés das Fadas” que dão à 
Capadócia essa paisagem tão singular. Tarde livre. 
 
6º Dia – Capadócia/ Konya/ Pamukkale [ C , - , J ] 

Café da manhã no hotel. Saída com destino a Konya para 
visita ao Museu Mevlana, onde se localiza o mausoléu de 
Jalal ad-Din Muhammad Rumi, um místico sufi também 
conhecido como Mevlâna, ou Rumi. O edifício também 
foi a antiga loja dervixe da ordem mevlevi, conhecidos 
como dervixes rodopiantes. Logo após, seguiremos com 
destino a Pamukkale para visitar as ruínas da cidade de 
Hierápolis, ou “Castelo de Algodão”, verdadeira 
maravilha natural, com suas incríveis formações calcárias 
com piscinas termais de cor branca. Traslado ao hotel, 
jantar e acomodação. 
 
7º Dia – Pamukkale/ Éfeso/ Kusadasi [ C , - , J ] 

Café da manhã. Saída para visitar as ruínas de Éfeso, 
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. Visita à Casa da Virgem 
Maria, suposto lugar para onde Maria foi levada após a 
morte de Jesus Cristo. Prosseguimento ao hotel em 
Kusadasi. Jantar e acomodação. 
 
8º Dia – Kusadasi/ Bursa/ Istambul [ C , - , - ] 

Café da manhã e partida para Bursa. Visita panorâmica 
pela cidade que foi a capital do Império Otomano antes 
de Edirne. Visita a Mesquita Verde e ao Mausoléu Verde, 
que foram construídos a pedido do Sultão Mehmet I. A 
mesquita tem seu interior decorado por azulejos Iznik de  
 



  

 
cores verde e turquesa. Em Bursa, também teremos a 
oportunidade de passear pelo mercado da seda, onde 
podemos apreciar antiguidades, sedas, perfumes e 
pashminas. Continuamos com destino à Istambul. 
Chegada e traslado ao hotel. 
 
 
 

 
9º Dia – Istambul [ C , - , - ] 

Dia livre para atividades independentes. 
 
10° Dia – Istambul/ ... [ C , - , - ] 

Em horário conveniente, traslado ao aeroporto de 
Istambul. Fim dos nossos serviços. 

 
 
 
Observações: 
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser 

substituídos por outras atividades ou visitas a outros locais. 
 
Pacote Inclui: 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar. 
- Serviços com guia local falando português ou espanhol. 
- Traslados e passeios (exceto opcionais) conforme descritos, em base regular, em veículo com ar condicionado e wi-fi. 
- Todos os ingressos para parques, museus, palácios e demais atrações históricas mencionadas no roteiro; 
- Água mineral durante o tour. 
 
Pacote Não Inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Taxas aeroportuárias. 
- Despesas com documentações. 
- Gorjetas; 
- Seguro de viagem; 
-       Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites Hotel Categoria do Apartamento 

Istambul 04 Double Tree by Hilton Piyalepaşa standard 

Capadócia 03 Ramada standard 

Pamukkale 01 Colossae standard 

Kusadasi 01 Le Bleu standard 

 
 
 

Parte Terrestre 
Preços por pessoa em EUROS (Mínimo de 2 participantes) 

Saídas em 2017 
(início em Istambul) 

TRIPLO TWIN/DUPLO SINGLE 
Forma de pagamento 

Valor em EUR Valor em EUR Valor em EUR 

 
Conforme descritas acima 

 
580.00 595.00 910,00 Conforme descrito abaixo 

 
 
 

Informações Gerais: 
Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia escaneada dos 
passaportes válidos e condições gerais assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.  
 
 



 

  

Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).  
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo de 6 a 12 vezes COM juros em cheque 
através de financiamento bancário (sujeito a aprovação de crédito). 
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não 
são reembolsáveis em caso de cancelamento. 
 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos por cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas por cada país antes de visitá-lo. Em caso de necessidade de Certificado 
Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do 
embarque. 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 

 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 
* Esta é uma programação prévia. O roteiro, valores e as condições estão sujeitos a alteração sem prévio aviso e os lugares 
sujeitos a disponibilidade no momento da reserva.  

 
 
 

http://www.investur.com.br/cambio

