
19/09 – Partida do Brasil, embarque com destino a Turquia.

20/09 – Chegada em Istambul
Após o controle da alfândega e retirada das bagagens encontro com o representante da LENDA TOUR 
no balcão da IGA MEETING LOUNGE para seguir com o traslado ao hotel.
Jantar livre e acomodação em Istambul.

21/09 – Istambul LENDA DE CONSTANTINOPLA
Café da manhã. Partida para a visita da cidade: o Hipódromo Bizantino, a Mesquita Azul com o seu 
interior coberto por 21403 azulejos de Iznik. Visita à antiga Basílica de Santa Sofia que marca o apogeu 
do imperador Justiniano. Visita ao imperdivel Museu da Arte Turca e Islamica - esse museu é 
conhecido por ter uma das coleções mais linda de tapete do mundo. Almoço (incluido) no decorrer 
das visitas. Em seguida, visita ao Bazar das Especiarias, hoje é um destino essencial para os amantes 
da culinária internacional, onde são comercializados inúmeros tipos de temperos, pimentas, frutos 
secos, castanhas, doces turcos e uma maravilhosa seleção de chás. Regresso ao hotel.
Jantar livre e acomodação.

22/09 – Istambul, Capadocia LENDA DE SÃO JORGE
Café da manhã. Partiremos do hotel para pegar o vôo interno com destino a Capadócia. Chegada a 
Capadócia depois de um vôo de 1h20, continuaremos para conhecer essa fantástica região única no 
mundo onde nasceu São Jorge, com sua paisagem fascinante e original, formada por lava. Visitaremos 
o Vale e Mosteiro ao ar livre de Göreme com as capelas escavadas na rocha e decorados com afrescos 
do Século X e XI. Visitaremos um centro de produção do tapete artesenal para conhecer essa arte que 
é uma herança passada de geração em geração.
Jantar e acomodação.

23/09 – – Capadócia LENDA DAS FADAS
Café da manhã. Sairemos para passeiar na região de Avanos com várias paradas, onde se pode 
apreciar uma paisagem fantástica das 'Chaminés de Fadas'. Visitaremos um museu de ceramica. 
Pararemos na aldeia Uçhisar e Ortahisar poderemos admirar a fortaleza natural onde às casas foram 
construídas à volta e no interior das rochas de formas curiosas.
Vamos visitar a cidade subterrâneo de Ozkonak. Durante a descoberta da região e das aldeias, 
teremos paradas para visitar centros de artesanato onde poderemos conhecer o maravilhoso trabalho 
efetuado pelos artífices locais.
Jantar e acomodação.
Neste dia teremos a oportunidade de contatar localmente o passeio de balão.

24/09 – Capadócia > Pamukkale LENDA DA ROTA DA SEDA
Café da manhã. Saida para seguir a viagem com destino Pamukkale.
Jantar e acomodação no nosso hotel com oportunidade de tomar banho nas piscinas termais.

25/09 – Pamukkale LENDA DE SAO JOAO EVANGELISTA
Café da manhã. Saida para Pamukkale, famosa pelas suas águas termais, pelas cascatas de cálcio 
petrificado que formam um espetáculo único com suas brancas montanhas de algodão. Visitaremos 
a antiga cidade de Hierápolis, como seu próprio nome indica “A Cidade Sagrada”. Aproveitaremos 
para visitar o charmoso museu para apreciar as esculturas da epoca romana e vamos ter tempo livre 
para passeiar nas piscinas naturais. Em seguida, visitaremos a Laodiceia, encantadora cidade que faz 
parte das 7 Igrejas do Apocalipse na Asía, citada na Biblia Igreja Morna.
Jantar e acomodação.

26/09 –  Pamukkale > Efeso > Izmir LENDA DA NOSSA SENHORA
Café da manhã. Partida para Éfeso e visita às ruínas da cidade: Ágora, Odeão, Fonte de Trajano, 
templo de Adriano, Teatro, Biblioteca de Celsius. Nossa visita inclui tambem as Casas Restauradas 
que eram as residências de ricos, ornadas com lindos mosaicos, pinturas e banhos privados. 
Contavam com cisternas, poços e duas fontes para abastecimento. O que mais chama a atenção é a 
decoração quase todas as paredes são ornadas com belos afrescos e representações mitológicas. 
Visita a Casa da Virgem Maria onde se crê que a mãe de Jesus viveu os últimos anos da sua vida, 
declarada reliquia pela Igreja Católica Romana em 1896. Pararemos em um centro de peles de 
cordeiro.
Jantar e acomodação.

27/09 – Izmir > Istambul LENDA DOS OTOMANOS
Café da manhã. Saida para Bursa que é primeiro capital do Imperio Ottomano. Visita ao bairro da 
Mesquita Verde com sus mercados de seda. Continuação para Istambul.
Jantar livre e Pernoite.

28/09 –  Istambul LENDA DO BÓSFORO
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos passeio OPCIONAL de navegação através do Bósforo.
Descritivo do passeio: Sairemos para visitar o Palácio Topkapi; primeira residência dos sultões, 
poderá deslumbrar-se com as suas esplêndidas coleções de porcelanas, com o seu famoso tesouro, 
com seus pavilhões.
Embarque em um passeio fascinante sobre as águas do Bósforo, que separa a Ásia da Europa e liga 
o Mar de Marmara ao Mar Negro. Almoço incluido. Visita ao Café Pierre Loti, graças à sua excelente 
localização em uma colina no bairro Eyüp, nos permitirá desfrutar de vistas deslumbrantes da 
cidade. Finalizaremos o nosso dia com a visita ao famoso Grand Bazar que foi o primeiro e maior 
Shopping Center do mundo com suas 4.000 lojas.
Jantar livre e acomodação.
Passeio opcional Bosforo: USD 145,00 por pessoa.

29/09 – Istambul/Brasil
Café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque em voo de regresso ao Brasil. 

30/09 – Chegada ao Brasil - FIM DOS SERVIÇOS!
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• Passagem aérea Poa/Istambul/Poa• 02 Noites em Istambul com Café da manhã
• 02 Noites na Capadocia com Café + Jantar
• 02 Noites em Pamukkale com Café + Jantar
• 01 Noite em Izmir com Café + Jantar
• 02 Noites em Istambul com Café da manhã
• Visitas do Programa e ingressos para seguintes atrações: Santa Sofia, Museu da Arte Turca e 
Islamica, Mesquita
Azul, Bazar das Especerias, Museu ao ar livre de Göreme, Museu de Ceramica, Cidade 
Subterrânea, Hierápolis, Laodiceia, Efeso, Casa da Virgem Maria, Casas Restauradas em Efeso, 
Mesquita Verde em Bursa
• Café da manhã diario + 1 Almoço + 5 Jantares
• Traslados Aeroporto e Hotéis
• Guia falando Portugues durante as visitas
• Voo Interno de Istambul para Capadocia – ida (franquia 01 mala 15KG por pessoa)

Extras e Opcionais
Taxas locais + Gorjetas guias e motoristas na Turquia : Usd 40 (a serem pagos localmente)

Inclui no Pacote

CAPADOCIA – Utópia Cave ou Alfina Cave (hotel caverna) com meia pensao

Hoteis previstos

Investimento por pessoa:

TOTAL: R$ 13.870,00

Em apartamento duplo promocional
10x de R$ 1.387,00

TOTAL: R$ 15.970,00

Em apartamento individual promocional
10x de R$ 1.597,00

Imagens Ilustrativas

(51) 3509.0202
(51) 99743.3447

www.galesturismo.com
contato@galesturismo.com.br
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