
Hospedagem
A hospedagem no nosso roteiro Turquia Premium é feita em hotéis 
de 4 e 5 estrelas, para que sua viagem seja inesquecível! 

Temos um guia falando Português que acompanha o grupo 
o tempo inteiro, para te ajudar em qualquer diculdade durante
a viagem.

O ideal é levar dólar americano ou euro
e fazer o câmbio quando chegar ao país.

Idioma: 
Turco

Fuso Horário: 
+6 horas com relação 
ao horário de Brasília.

Moeda: 
Lira Turca

Vacina: 
Não é necessária 
nenhuma vacina 

especíca.

Visto:  
Não é necessário. 

Apenas passaporte com 
6 meses de validade 
da data da viagem.

VISA 

Approved

COVID-19: 
Consulte normas 

atualizadas com nossos 
agentes de viagem.

As Belezas da

TURQUIA

As Belezas da

TURQUIA

O Destino
A Turquia é um país que surgiu a partir da fragmentação do Império
Otomano. A República da Turquia é um Estado situado na Eurásia,
ou seja, parte do território se estabelece no continente europeu
e a outra, no continente asiático.

São 15,5 milhões de habitantes na maior cidade do país, Istambul. 
É maior que São Paulo, que tem 12,33 milhões de pessoas.

Você sabe qual é a Capital?

(  ) Ancara (  ) Istambul (  ) Pamukkale

Resp: ancara

 Visita a capital turca Ancara e ao mausoléu do fundador
da República.

Visita a Capadócia região de paisagem formada por lava vulcânica.
Conheceremos inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, escavado
nas rochas e decorados com afrescos. 

Visita aos impressionantes vales da região e desfrute das vistas 
deslumbrantes das “chaminés de fadas”. 

Visita a uma cidade subterrânea de antigas comunidades locais para
proteger-se de ataques. Visita a um centro de jóias e pedra típica
da Capadócia e a uma fábrica de tapetes.

Turquia Premiun

Inclusos no Pacote:
Passeios

 Visita a cidade de Pamukkale para conhecer a antiga Hierapolis 
e o Castelo de Algodão, verdadeira maravilha natural, uma cascata 
gigante, estalactites e piscinas naturais formadas ao longo 
dos séculos.

 Visitaremos Éfeso, cidade greco-romana melhor preservada na 
Ásia Menor dos séculos I e II que mantém tesouros como o teatro
romano, a Biblioteca de Celso e rua de Mármore. 

Você conhecerá a Casa da Virgem Maria, a suposta última 
casa da mãe de Jesus, e hoje é um local de peregrinação. 

.

Continuação com a visita de uma loja de couro e um outlet de 
marcas internacionais. Você visitará Bursa, importante cidade que
foi a primeira capital do Império Otomano. Visita a uma das mais 
belas mesquitas da Turquia e passeio pelo Mercado da Seda.

Maria se refugiou 
nessa casa para 
fugir dos romanos
após a crucicação 
de seu lho Jesus.

Tour pelo Bósforo e Istambul

Saída para contemplar o panorama espetacular das antigas
muralhas de Constantinopla e do Aqueduto Romano; 

Visitaremos também o antigo bairro judeu em Balat e o bairro
grego em Fener e contemplar a magníca vista
do "Corno de Ouro"; 

Visita à Catedral de São Jorge, principal patriarcado da Igreja
Ortodoxa Grega e sede do Patriarcado Ecumênico de 
Constantinopla, reconhecido como o líder espiritual dos Cristãos
Ortodoxos do mundo; 

Visita à magníca Mesquita Suleyman, Bazar das Especiarias 
e um fascinante passeio de barco pelas águas do Bósforo entre 
a Ásia e a Europa.

Opcionais:
Passeios

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 Soa, 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. Visita da Cisterna Basílica, 
construída com mais de 300 colunas de mármore.

Jóias de Constantinopla + Cisterna Basílica

Seguimos ao famoso Gran Bazar, um mercado de paredes 
e cúpulas seculares.

Você sabia que há mais 
de 20 mil azulejos azuis
 que adornam a cúpula 
e a parte superior 
da Mesquita?

Passeio de Balão na Capadócia

É oferecido um delicioso café da manhã ao ar livre, com o céu ainda
escuro, enquanto se aprecia a preparação dos balões. Após o café 
é dado início ao passeio. 

Cada cesto comporta até 30 pessoas. A altura do cesto é de 
aproximadamente 1,60m. No nal do passeio de balão, você pousa
e comemora com uma taça de champanhe e um diploma como
um credenciamento e demonstração de que embarcou no espetacular 
passeio de balãona Capadócia.

 – Saída só acontece caso as condições climáticas sejam favoráveis.

Um charmoso espetáculo de danças típicas e do ventre com bebidas
típicas e aperitivos.

Noite Turca na Capadócia

Ilha Grega de Chios

Na ilha conheceremos: 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 preta Mavra Volia 
em Empoios.

O tour visita o Vale do Ihlara,o Mosteiro de Selime, a igreja 
vermelha de Sivrihisar, além da parada na aldeia Belisırma 
para o almoço em um restaurante sobre o rio. Jantar no hotel.

Cores do Outono na Capadocia: 

 
Capital de Inverno da Capadocia:

Erciyes Ski Resort, experiência única na neve com os traslados, 
aluguel das roupas apropriadas, subida no teleférico e um churrasco 
no estilo turco incluído no valor. 

A depender da estação que for feita a viagem, existem dois passeios 
que podem ser feitos, um deles no inverno, e outro no outono, 
são eles:

Segunda à Sexta 09h às 18h
Rua dos Andradas, 1234 Sala 506 - Porto Alegre, RS

(51) 993024988/girotripturismo
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 Visita a cidade de Pamukkale para conhecer a antiga Hierapolis 
e o Castelo de Algodão, verdadeira maravilha natural, uma cascata 
gigante, estalactites e piscinas naturais formadas ao longo 
dos séculos.
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Continuação com a visita de uma loja de couro e um outlet de 
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Tour pelo Bósforo e Istambul

Saída para contemplar o panorama espetacular das antigas
muralhas de Constantinopla e do Aqueduto Romano; 

Visitaremos também o antigo bairro judeu em Balat e o bairro
grego em Fener e contemplar a magníca vista
do "Corno de Ouro"; 

Visita à Catedral de São Jorge, principal patriarcado da Igreja
Ortodoxa Grega e sede do Patriarcado Ecumênico de 
Constantinopla, reconhecido como o líder espiritual dos Cristãos
Ortodoxos do mundo; 

Visita à magníca Mesquita Suleyman, Bazar das Especiarias 
e um fascinante passeio de barco pelas águas do Bósforo entre 
a Ásia e a Europa.

Opcionais:
Passeios



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 Soa, 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. Visita da Cisterna Basílica, 
construída com mais de 300 colunas de mármore.

Jóias de Constantinopla + Cisterna Basílica

Seguimos ao famoso Gran Bazar, um mercado de paredes 
e cúpulas seculares.

Você sabia que há mais 
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Passeio de Balão na Capadócia

É oferecido um delicioso café da manhã ao ar livre, com o céu ainda
escuro, enquanto se aprecia a preparação dos balões. Após o café 
é dado início ao passeio. 

Cada cesto comporta até 30 pessoas. A altura do cesto é de 
aproximadamente 1,60m. No nal do passeio de balão, você pousa
e comemora com uma taça de champanhe e um diploma como
um credenciamento e demonstração de que embarcou no espetacular 
passeio de balãona Capadócia.

 – Saída só acontece caso as condições climáticas sejam favoráveis.



Um charmoso espetáculo de danças típicas e do ventre com bebidas
típicas e aperitivos.

Noite Turca na Capadócia

Ilha Grega de Chios

Na ilha conheceremos: 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 preta Mavra Volia 
em Empoios.

O tour visita o Vale do Ihlara,o Mosteiro de Selime, a igreja 
vermelha de Sivrihisar, além da parada na aldeia Belisırma 
para o almoço em um restaurante sobre o rio. Jantar no hotel.

Cores do Outono na Capadocia: 

 
Capital de Inverno da Capadocia:

Erciyes Ski Resort, experiência única na neve com os traslados, 
aluguel das roupas apropriadas, subida no teleférico e um churrasco 
no estilo turco incluído no valor. 

A depender da estação que for feita a viagem, existem dois passeios 
que podem ser feitos, um deles no inverno, e outro no outono, 
são eles:



(51) 998 657 031/cativaoperadoraocial/cativa.operadora


