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TURQUIA – OUTUBRO 2022 

1º.dia – 24 outubro – 2ª.feira - SÃO PAULO – Apresentação direta no Aeroporto Internacional de 

São Paulo – Guarulhos, onde os representantes da Claudio Cardoso Viagens e Turismo estarão 

auxiliando os passageiros para embarque com destino a Istambul. 

2º.dia – 25 outubro – 3ª.feira – ISTAMBUL – Chegada, recepção e traslado ao hotel. Jantar. 

 

3º.dia – 26 outubro – 4ª.feira - ISTAMBUL - Café da manhã. Dia inteiro de visita a Istambul, 

incluindo: a Mesquita Azul (cuja cúpula principal tem 43 metros de altura e 22 de diâmetro, é 

suportada por apenas 4 pilares,  Hipódromo Romano (centro da vida pública durante séculos), 

Mesquita de Santa Sofia (um dos maiores monumentos do Cristianismo, e o Palácio de Topkapi, 

era o lar dos sultões otomanos e de seu harém, sendo o símbolo de todo um império. 

Jantar. 

 

4º.dia – 27 outubro – 5ª.feira - ISTAMBUL / ESTREITO DE BÓSFORO / ISTAMBUL - Café da manhã.  

Saída para um passeio de barco pelo Estreito de Bósforo, contemplando a cidade dos mil minaretes 

e a ponte entre o Ocidente e Oriente. Visita ao Bazar Egípcio e a Mesquita de Rustem Pacha. 

Conheceremos também o Gran Bazar (primeiro mercado coberto, construído pelos Bizantinos no 

séc. XIII). Restante do dia livre para atividades independentes. Jantar. 

 

5º.dia – 28 outubro – 6ª.feira - ISTAMBUL / KAYSERI / CAPADÓCIA - Café da manhã. Em horário 

oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Capadócia. Chegada, recepção e 

traslado ao hotel. Jantar. 

6º.dia – 29 outubro – sábado - CAPADÓCIA - Café da manhã. Logo cedo, passeio opcional de 

balão. Dia inteiro dedicado à visita a esta fascinante região de paisagens lunares, com suas 

maravilhosas cidades cristãs subterrâneas, formadas durante séculos sobre grossa camada de lavas, 

esculpidas pelos vulcões da região. Visita ao Vale do Goreme (museu ao ar livre) incrível complexo 

Monástico Bizantino integrado por igrejas escavadas na rocha com belíssimas figuras (ruínas das 

primeiras igrejas cristãs), os pequenos povoados trogloditas de Zelve, Uchisar (fortaleza natural), 

Ortahisar (chaminés de fadas de Urgup) Avanos (povoado de ceramistas), e cidade subterrânea, 

construída com depósitos de cereais, dormitórios e poços de ventilação, local utilizado como 

refúgio pelos cristãos da época. Jantar. 
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7º.dia – 30 outubro – domingo - CAPADÓCIA / KONIA / PAMUKKALE - Café da manhã. Logo cedo 

seguiremos viagem rodoviária com destino a Konia, conhecida como Íconium nos tempos do 

Apóstolo Paulo. Visita panorâmica desta bonita cidade também chamada de cidade santa e rica, 

visita ao museu de Mevlana, antigo convento dos Derviches, e a Igreja de São Paulo. Após, 

seguiremos viagem com destino a  Pamukkale. Foi o centro religioso, cultural e comercial de 

primeira ordem e Capital do Islamismo turco.  É a terra dos dançarinos Derviches.  Jantar. 

8º.dia – 31 outubro – 2ª.feira - PAMUKKALE  - Café da manhã. Pela manhã, visita à cidade de 

Pamukkale cujos habitantes foram evangelizados por São Paulo. Visita a antiga Hierápolise ao 

Castelo de Algodão (maravilha natural com cascatas, estalactites e piscinas termais de origem 

calcária). À tarde, visita às ruínas de Laudicéia. Jantar. 

9º.dia – 01 novembro – 3ª.feira – PAMUKKALE / ÉFESO / IZMIR - Café da manhã. Logo cedo, saída 

com destino a Éfeso (uma das cidades do Apocalipse e Centro de Peregrinações, onde São Paulo 

morou por 3 anos e escreveu a carta aos Corinthos). Visitaremos a quarta Igreja do Apocalipse e 

Sede do III Concílio. Visita à Casa da Virgem Maria (onde viveu os últimos anos de sua vida), a 

Igreja da Virgem Maria (onde se celebrou o terceiro Conselho Ecumênico no ano 431) e ruínas da 

cidade Greco-Romana: Templo de Adriano, Biblioteca, os Banhos Romanos, Teatro de Éfeso, e 

Templo de Artemis, (que foi uma das 7 maravilhas do mundo). No final da tarde, iremos para Izmir. 

jantar. 

10.dia – 02 novembro – 4ª.feira - IZMIR / PERGAMO / CANAKKALE – Café da manhã. Viagem com 

destino a Tiatira e continuação a Pérgamo, um dos centros culturais, comerciais e médicos do 

passado. Visita à famosa Asclepion, edifício consagrado ao Deus da medicina. Visita para Acropol, a 

Basílica Vermelha.  Ao término da visita, continuaremos a viagem até Canakkale. Jantar. 

11º.dia – 03 novembro – 5ª.feira – CANAKKALE / ISTAMBUL – Café da manhã. Pela manhã, viagem 

com destino a Istambul em ônibus, atravessando em ferry. Pela tarde, chegada a Istambul e tempo 

livre. Jantar. 

 

12º.dia – 04 novembro – 6ª.feira – ISTAMBUL – Café da manhã. Pela manhã, visita ao Palácio 

Dolmabahce, 

 é um edifício localizado no lado europeu do Bósforo na cidade de Istambul, Turquia. O palácio foi o 

principal centro administrativo do Império Otomano de 1853 a 1922 . O Dolmabahçe foi o primeiro 

palácio de estilo europeu em Istambul e foi construído por ordem do sultão Abdul Mejide I entre 

1842 e 1853, com um custo de cinco milhões de libras de ouro otomanas, equivalentes a 35 

toneladas de ouro. Catorze toneladas de ouro foram usadas para ornamentar os tetos do palácio. O 

maior lustre de cristal da Boêmia, presenteado pela rainha Vitória do Reino Unido, decora o salão 

central. O candeeiro tem 750 lâmpadas e pesa 4,5 toneladas. O Dolmabahçe tem a maior coleção 

de lustres feitos de cristal da Boêmia e Baccarat do mundo. Tarde livre para atividades 

independentes. Jantar. 
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13º.dia – 05 novembro – sábado – ISTAMBUL / SÃO PAULO – Café da manhã. Em horário 

oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a São Paulo. 

 

 

VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR POR PESSOA 

US$ 3.204,00 
Suplemento para apto. individual.......................................US$ 495,00    

 

Preço calculado para um mínimo de 15 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso         

 

FORMA DE PAGAMENTO 

• Inscrição: mínimo de US$ 640,00 ao câmbio turismo do dia do pagamento 

• Saldo no cartão de crédito até 12 vezes ou depósito bancário até dia 10 de setembro 

de 2022, ao câmbio turismo do dia do pagamento. 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Hotéis categoria  4 estrelas 

• Bilhete aéreo em classe econômica 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência  

• Gorjetas aos guias e motorista  

• Visitas e entradas conforme programa  

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde com cobertura do COVID-19 e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, frigobar,  etc 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Taxas hoteleiras  

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, 

Maio de 2023. 
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