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SÉRIE “A TURQUIA A SEU ALCANCE” – 2019/ 2020. 

“TRÊS MARES DA TURQUIA” 
ISTAMBUL, IZMIR, KUŞADASI, PAMUKKALE, PAMUKKALE, 

ANTALYA, CAPADÓCIA, ANKARA 

10 DIAS / 9 NOITES 
 

Início do tour (saídas garantidas):  

Saídas em 2019: 8 e 22 de abril; 6 e 20 de maio; 3 e 17 de junho; 1, 15 e 29 de julho; 

12 e 26 de agosto; 9 e 23 de setembro; 7 e 21 de outubro; 4 e 18 de novembro; 2, 16 

e 30 de dezembro;  

Saídas em 2020: 13 e 27 de janeiro; 10 e 24 de fevereiro; 9 e 23 de março.  

 

1º dia – segunda-feira – ISTAMBUL. 

Chegada a Istambul. Receptivo no aeroporto internacional Atatürk. Traslado sem 

acompanhamento de guia ao hotel e alojamento após as 15:00. Restante do tempo 

livre. 

 

2º dia – terça-feira – ISTAMBUL. 

Acordes melodiosos e sedutores da chamada à oração diária, minaretes que 

despontam magníficos na linha do horizonte, o cheiro mesclado de tabaco e maçã 

despertados a partir do copo quente de chá de um amigável senhor que o toma 

de maneira displicente, enquanto joga gamão com um camarada... Tudo isso ao 

ondular calmo e reluzente das ondas do Bósforo: esta é Istambul. 

Os visitantes de primeira vez muitas vezes falam sobre este momento mágico, 

quando a cidade se mostra fabulosa, ao invés de “estrangeira”, numa fantástica 

primeira impressão.  

Dia livre. 

Será oferecida excursão OPCIONAL (veja página 4) de dia inteiro com almoço em 

restaurante de comida típica, incluindo: 

- Visita à Mesquita de Solimão, o Magnifico, obra-prima do arquiteto otomano 

Mimar;  

- Visita ao Bazar Egípcio (mercado das especiarias); 

- Cruzeiro cênico através do magnífico Bósforo, cujas águas separam a cidade 

histórica europeia da parte moderna asiática e conecta o Mar Negro ao Mar de 

Mármara. 

 

3º dia – quarta-feira – ISTAMBUL/ CAPADÓCIA. 

Dia livre. 

Será oferecida excursão OPCIONAL (veja página 4) de dia inteiro com almoço em 

restaurante de comida típica, incluindo visitas: 
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Pela manhã, visita ao Palácio de Topkapı, residência dos sultões e sede do poder 

otomano por quase quatro séculos (ATENÇÃO: o passeio ao palácio de Topkapı 

NÃO inclui a visita ao harém, para o qual se deve comprar um ingresso separado). 

Depois da visita ao palácio, visitas ao museu Catedral de Santa Sofia, o Templo da 

Sabedoria Divina, monumento arquitetônico mais famoso de Istambul e uma das 

construções mais extraordinárias jamais criadas pelo gênio humano, à Mesquita do 

Sultão Ahmet, mais conhecida no exterior como “Mesquita Azul” pela cor 

predominante das dezenas de milhares de azulejos de Iznik que ornam seu interior. 

Em seguida, breve passeio pela área do antigo hipódromo, local de grandes 

acontecimentos na vida da Constantinopla bizantina e otomana, hoje praça 

principal do centro histórico, que ainda conserva, em seu lugar original, dois 

obeliscos de pedra e os restos de uma coluna de bronze da Antiguidade.  

Tempo livre no Grande Bazar.  

Em seguida, traslado para o aeroporto e embarque em voo de classe econômica, 

cujo bilhete já está incluso no preço do programa, com destino à Capadócia.  

À chegada ao aeroporto da Capadócia, traslado para o hotel. Jantar e 

alojamento. 

NOTA IMPORTANTE: Os passageiros que não adquirirem o passeio OPCIONAL 

deverão se reunir por conta própria com o restante do grupo no aeroporto Sabiha 

Gökçen, no lado asiático da cidade, cerca de 65 km do hotel. 

 

4º dia – quinta-feira – CAPADÓCIA. 

Passeio de dia inteiro com visita ao Vale de Göreme, complexo monástico bizantino 

com igrejas escavadas nas rochas e seus belíssimos afrescos, os povoados 

trogloditas de Üçhisar, fortaleza natural Pasabarg, e às “Chaminés das Fadas”.  

Nas atividades do dia, também está inclusa visita à cidade subterrânea de Saratlı, 

possivelmente criada no séc. VII d.C. e composta por armazéns, refeitórios, igrejas, 

adegas, poço, tubos de ventilação e outras várias coisas que permitiam que as 

pessoas morassem e trabalhassem por ali, levando uma vida normal. Ainda, uma 

parada na Vila de Ávanos, tradicional produtora de cerâmica e tapetes. Visita a 

uma oficina local para aprender sobre a fabricação desses produtos. Jantar e 

alojamento no hotel. 

 

5º dia – sexta-feira – CAPADÓCIA/ ANTALYA. 

Ao raiar do dia, será oferecido OPCIONALMENTE (veja página 4) um passeio de 

balão de ar quente com duração de uma hora pela região repleta de rochas 

pontiagudas, cuja formação geológica remonta há milhões de anos a partir de 

erupções vulcânicas e erosão. Neste passeio, é possível observar o nascer do sol 

sobre o vale e desfrutar de um brinde com champanhe na aterrissagem. Retorno 

ao hotel para o café da manhã. 

Partida para Antalya (510 km), cercada por montanhas e localizada na costa do 

Mar Mediterrâneo. À chegada, jantar no hotel e alojamento. 
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6º dia – sábado – ANTALYA. 

Pela manhã, visita à cidade de Perge, importante província romana da Panfília 

durante o período helenístico e uma das mais ricas e belas da antiguidade. 

Continuação a Kaleici, antiga Antalya, com uma mistura de história antiga e 

moderna, repleta de casas portuárias dos séculos XVIII e XIX. 

Devido à fama da qualidade das joias produzidas na região, o roteiro inclui visita a 

uma joalharia local.  

Jantar no hotel e alojamento.  

 

7º dia – domingo – ANTALYA/ PAMUKKALE. 

Pela manhã, partida para Pamukkale (228 km). À chegada, visita à antiga Hierápolis 

e ao Castelo de Algodão, maravilha natural com suas cascatas brancas, 

estalactites e piscinas naturais formadas ao longo dos séculos pelo deslizamento das 

águas carregadas de calcário procedente das fontes termais. Jantar no hotel e 

alojamento. 

 

8º dia – segunda-feira – PAMUKKALE/ ÉFESO/ KUŞADASI. 

Pela manhã, saída para visita às ruínas de Éfeso (Efes, 85 km), antiga cidade grega 

que na época romana se transformou numa grande metrópole mediterrânea, com 

250 mil habitantes no século I, capital da província romana da Ásia. Grande parte 

da fama e da riqueza de Éfeso era devida ao seu movimentadíssimo porto (hoje 

mais de 8 km distante do mar em decorrência do assoreamento do rio Meandro) e 

ao monumental templo de Ártemis, uma das sete maravilhas do mundo antigo, 

destruído em 401 por uma multidão liderada por São João Crisóstomo. Uma das 

cidades clássicas mais bem conservadas do mundo, Éfeso é um dos lugares mais 

visitados de toda a Turquia. 

De Éfeso, a excursão continua com visita à chamada Casa da Virgem Maria no 

Monte Koressos (Bülbül Dagı, 10 km), onde, segundo a tradição católica, a mãe de 

Jesus terminou seus dias na Terra. Sua localização foi descrita no início do século XIX 

por Anna Katharina Emmerich, uma freira agostiniana alemã que nunca saiu da sua 

região natal, mas recebeu a revelação através de visões que tinha em sonhos. 

Guiado por suas descrições, o padre francês Julien Gouyet descobriu as ruínas da 

casa em 1881. Devido à falta de evidências científicas que a comprovem, a Igreja 

Católica nunca se pronunciou oficialmente a favor nem contra a autenticidade do 

lugar, mas favorece e estimula a peregrinação ao local, que foi elevado à 

categoria de Lugar Santo pelo papa Pio XII em 1951 e visitado pelos papas Leão XIII 

(1896), Paulo VI (1967), João Paulo II (1979) e Bento XVI (2006). Restaurada e 

transformada em capela, a Casa da Virgem Maria é lugar de peregrinação de 

católicos e muçulmanos, que também têm grande devoção pela mãe daquele a 

quem consideram o profeta islâmico Isa (Jesus Cristo). 

Após excursão, saída com destino a Kuşadasi, com parada para visita a uma loja 

de couro. À chegada, jantar e alojamento no hotel. 
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9º dia – terça-feira – KUŞADASI/ BURSA/ ISTAMBUL. 

Pela manhã, partida para Bursa e visita dessa 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. 

A seguir, saída para Istambul. Chegada ao hotel ao final da tarde, alojamento. 

Restante do tempo livre.  

 

10º dia – quarta-feira – ISTAMBUL. 

Neste dia, o quarto reservado estará disponível para uso até as 12:00. No horário 

apropriado, traslado para o aeroporto internacional Atatürk. Fim de nossos serviços. 

 

A ordem das visitas programadas poderá sofrer alterações a critério do operador 

local, a fim de propiciar um melhor aproveitamento da viagem. 

 

Preços em dólares americanos por 

pessoa 

Categoria 

Prata 

Categoria 

Ouro 

Categoria 

Turquesa 

Com alojamento em quarto duplo1 US$ 693 US$ 774 US$ 927 

Suplemento para alojamento em 

quarto individual2 
US$ 342 US$ 387 US$ 423 

Valores das excursões OPCIONAIS por pessoa 

Programa em Istambul no 2º dia US$ 126 

Programa em Istambul no 3º dia US$ 117 

Passeio de balão de ar quente na 

Capadócia 
US$ 252 

1 A diária começa às 15:00 e termina às 12:00; 
2 O alojamento em quarto individual nos hotéis deve ser solicitado no momento da 

reserva de lugar no tour; não se garante alojamento em quarto individual quando 

solicitado posteriormente. 

NOTA: Oferece-se suplemento para hospedagem em hotel caverna na Capadócia 

ao preço de 189 dólares por pessoa com alojamento em quarto standard duplo com 

café da manhã buffet e 234 dólares por pessoa com alojamento em quarto standard 

individual com café da manhã buffet (soma das duas diárias no hotel Alfina ****(*) ou 

Miracle Cave ****(*) ou similar). 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista (sem o uso de cartão de crédito) 

e o saldo de 70% em até 5 vezes sem juros com cartões de crédito Visa, MasterCard 

e Diners. A Rota da Seda Viagens e Turismo reserva-se o direito de alterar a forma 

de pagamento sem aviso prévio a qualquer momento antes do recebimento do 

sinal.  
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OS PREÇOS INCLUEM 

• Imposto de Renda Retido na Fonte de 6,38% sobre a remessa de valores destinados 

à cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no Brasil em 

viagens de turismo, nos termos da lei 13.315/2016; 

• Categoria Prata – alojamento em quarto standard com café da manhã buffet nos 

hotéis: Golden Tulip Hotel Bayrampaşa Istanbul **** ou Titanic Business Bayrampasa 
****(*) (ou similar) em Istambul, Stone Concept Hotel ***(*) ou Avrasya Hotel ***(*)  (ou 

similar) na Capadócia; Holiday Inn Lara ****(*) (ou similar) em Antalya, Colossae 

Thermal ****(*) (ou similar) em Pamukkale, Richmond Ephesus Resort ****(*) (ou similar) 

em Kuşadası; 

• Categoria Ouro – alojamento em quarto standard com café da manhã buffet nos 

hotéis: Crowne Plaza Istanbul Harbiye **** ou Grand Hotel de Pera **** (ou similar) em 

Istambul, Stone Concept Hotel ***(*) ou Avrasya Hotel ***(*)  (ou similar) na Capadócia;  

Holiday Inn Lara ****(*) (ou similar) em Antalya, White Heaven Hotel Pamukkale **** (ou 

similar) em Pamukkale, Richmond Ephesus Resort ****(*) (ou similar) em Kuşadası; 

• Categoria Turquesa – alojamento em quarto standard com café da manhã buffet 

nos hotéis: CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul **** (ou similar) em Istambul, Stone 

Concept Hotel ***(*) ou Avrasya Hotel ***(*)  (ou similar) na Capadócia;  Holiday Inn Lara 
****(*) (ou similar) em Antalya, White Heaven Hotel Pamukkale **** (ou similar) em 

Pamukkale, Richmond Ephesus Resort ****(*) (ou similar) em Kuşadası; 

• Voo doméstico de classe econômica de Istambul à Capadócia com taxas 

aeroportuárias (franquia de bagagem de uma mala com até 15 kg por pessoa); 

• Acompanhamento de guia em idioma em espanhol ou português; 

• Seis jantares (bebidas não inclusas) nos hotéis com cardápio fixo; 

• Traslados e transporte para excursões conforme itinerário em veículos modernos 

com ar-condicionado; 

• Todos os ingressos para visitas citadas no programa. 

 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 

• Voos internacionais e/ou domésticos não mencionados neste roteiro; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto turístico se faz necessário, nem serviço 

de despachante; brasileiros estão isentos de necessidade de visto turístico turco, 

desde que a permanência seja menor ou igual a noventa dias e o passaporte tenha 

validade mínima de seis meses a contar da data de saída do país; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem seguro de viagem!), que deve ser 

contratado separadamente; 

• Refeições não citadas no roteiro; 

• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores de bagagem em hotéis e 

aeroportos; 

• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-vouchers, capa de passaporte 

nem nenhum outro brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a documentação de viagem é enviada apenas 

eletronicamente); 
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• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, atividades e refeições OPCIONAIS que 

venham a ser oferecidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações visitadas em que ele é cobrado à 

parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas adicionais em hotéis, bebidas nas 

refeições, telefonemas, táxi etc., sendo estas de responsabilidade exclusiva do 

passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista (sempre a critério do passageiro, mas 

tradicionalmente esperadas em qualquer país); 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela 

Rota da Seda Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e a inscrição 

é efetivada no momento do recebimento pela Viagens 

Rota da Seda Viagens e Turismo da integralização do pagamento e do contrato de 

aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as 

páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica 

sua aceitação integral do programa, dos preços, das formas de pagamento, das 

presentes observações, das dicas de viagem e do contrato anexo. 

2) Os preços deste tour estão fixados em dólares americanos, e serão convertidos 

para reais pelo câmbio do dólar-turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens 

e Turismo no dia do pagamento do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda 

estrangeira. 

3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional 

assinado e rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original 

corretamente preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e 

do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, da carteira de identidade 

e do CPF do seu titular, deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo no prazo 

máximo de 1 semana após o pagamento do sinal. A não observação desse prazo, 

bem como a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente 

preenchidos ou sem assinatura válida, serão consideradas desistência do tour, com 

o consequente cancelamento dos serviços solicitados e perda do sinal. 

4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da 

Seda Viagens e Turismo. 

5) Em caso de cancelamento da viagem, perda de 20% (vinte por cento) do valor 

total do tour e dos serviços adicionais contratados, acrescido de todo e qualquer 

valor a qualquer título que venha a ser cobrado pelo fornecedor. 

 

HTG-3MT-2019. 
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