Lendas de Turquia
Vôo de Istambul à Capadócia e Hospedagem em Hotel Caverna

12 dias

Dia 1 - SÃO PAULO/ISTAMBUL
Apresentação no aeroporto de Guarulhos e embarque com destino à
Istambul
Dia 2 - ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto de Istambul. Após o controle da alfândega e
retirada das bagagens encontro com o representante da LENDA
TOUR para seguir com o traslado ao hotel. Jantar livre e acomodação
em Istambul.
Dia 3 - 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 imperdível Museu da Arte Turca e

Islâmica. Esse museu é conhecido por ter uma das coleções mais linda
de tapete do mundo. Almoço (incluído) 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.
NOTA: O Museu da Arte Turca e Islâmica está fechado na segunda feira,
neste dia esta visita será substituída com a visita da Cisterna.

Dia 4 - ISTAMBUL/CAPADÓCIA - LENDA DE SÃO JORGE
Café da manhã. Partiremos do hotel para pegar o voo interno com
destino a Capadócia. Chegada a Capadócia depois de um voo 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 Goreme
com as capelas escavadas na rocha e decorados com afrescos do Século
X e XI. Visitaremos um centro de produção do tapete artesanal para
conhecer essa arte que é uma herança passada de geração em geração.
Jantar e acomodação.

Dia 5 - CAPADÓCIA - LENDA DAS FADAS
Café da manhã. Sairemos para passear na região de Avanos com várias
paradas, onde apreciaremos uma paisagem fantástica das 'Chaminés
de Fadas'. Visitaremos um museu de cerâmica. 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 ou de Saratlı.
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.

Passeio opcional Balão: A Capadócia é um dos principais centros de
balonismo do mundo, esta é uma boa oportunidade, para realizar esse
passeio, saída cedo, o horário do voo de balão depende do horário de
nascimento do sol. Café da manhã simples, com bolo, pães, frutas,
café, leite e chá. Poderemos observar campos verdes e vales, morros,
cidades, casas nas cavernas e formações rochosas típicas dessa região.
Além da natureza magnífica, alie a isso a oportunidade de ver o sol
nascendo lá do alto do balão em um céu azul salpicado de pontos
coloridos. Após o café da manhã, no hotel, sairemos para seguir com o
nosso passeio na região.

Dia 6 - CAPADÓCIA > PAMUKKALE - LENDA DE ROTA DE SEDA
Café da manhã. Hoje, seguiremos a nossa viagem com destino
Pamukkale. Jantar e acomodação no nosso hotel com oportunidade de
tomar banho nas piscinas termais.

Dia 7 - PAMUKKALE - LENDA DE SÃO JOÃO EVANGELİSTA
Café da manhã. Saída 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 época romana e vamos ter tempo
livre para passear nas piscinas naturais. Em seguida, visitaremos a
Laodiceia, encantadora cidade que faz parte das 7 Igrejas do Apocalipse
na Ásia, citada na Bíblia Igreja Morna. Jantar e acomodação.

Dia 8 – PAMUKKALE/KUSADASI OU 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 também 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 relíquia pela Igreja
Católica Romana em 1896. Pararemos em um centro de peles de
cordeiro. Jantar e acomodação.

Dia 9 - BURSA > ISTAMBUL - LENDA DOS OTOMANOS
Café da manhã. Saída para Bursa que é primeiro capital do Império
Otomano. Visita ao bairro da Mesquita Verde com sus mercados de
seda. Continuação para Istambul. Jantar livre e acomodação.

Dia 10 - ISTAMBUL - LENDA DO BOSFÓRO
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de uma excursão opcional
(almoço incluído) através do Bósforo. Jantar livre e acomodação.
Descritivo do passeio opcional: Sairemos para visitar o Palácio
Topkapi; primeira residência dos sultões, poderemos deslumbrar-se
com as suas esplêndidas coleções de porcelanas, com o seu famoso
tesouro, com seus pavilhões. Nossa visita inclui também a visita de
Harem ou a Igreja Santa Irene. 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 (incluído) no decorrer das visitas. 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 seus 4.ooo
lojas.

Dia 11 - ISTAMBUL
Café da manhã, e dia livre em Istambul (nosso guia irá oferecer passeios
opcionais) no horário determinado, traslado ao aeroporto.
Dia 12 - ISTAMBUL
Café da manhã. No horário determinado, traslado ao aeroporto.

HOTÉIS PREVISTOS ou similares
•

ISTANBUL: Hotel Marmara Pera, Hotel Radisson Blu Pera,
Hotel Lionel, Hotel Port Bosphorus, ou similar

•

CAPADÓCIA: Hotel Utopia Cave, Hotel Alfina Cave, ou similar

•

PAMUKKALE: Hotel Colossae Thermal, Hotel Richmond
Thermal, ou similar

•

IZMIR: Hotel Kordon Çankaya / Kusadası: Hotel Korumar, ou
similar

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• O voo interno Istambul a Capadócia (1 mala 15 kg pp e 1 mala mão 8
kg)
• Acomodação no Hotel Caverna na Capadócia (Categoria Standard)
• Transporte categoria superior com ar-condicionado em todo o roteiro,
• Guias locais falando português ou espanhol com conhecimento de
português
• Alimentação conforme o programa (9 cafés da manhã, 1 almoço, 5
jantares)
• Todos os passeios e visitas mencionados no roteiro.
• Todos os traslados, Taxas hotelaria
• Ingressos Incluídos para as seguintes visitas;
Santa Sofia, Museu da Arte Turca e Islâmica, Mesquita Azul, Bazar das
Especiarias, Museo ao ar livre de Goreme, Museu de Cerâmica, Cidade

Subterrânea, Hierápolis, Museu de Hierápolis, Laodiceia, Éfeso, Casa da
Virgem Maria, Casas Restauradas em Éfeso, Mesquita Verde em Bursa.

DATAS DE CHEGADA EM ISTAMBUL
Janeiro

12, 19, 26 – Fevereiro 02, 09, 16, 23 - Março 02, 09, 16, 23, 30

Abril

01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29

Maio

04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 suplemento alta estação

Junho

01, 08, 10, 15, 22, 29 – Julho 06, 13, 20, 27 – Agosto 03, 10, 17, 24, 31

Setembro

02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 suplemento alta estação

Outubro

05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28 - Novembro

Dezembro

07, 14

02, 09, 16, 23, 30

IMPORTANTE
A franquia de bagagem no voo interno: 1 mala (15 Kg) e 1 mala de mão (8 kg) *** Os
Passageiros poderão deixar as malas extras no hotel de Istambul( com custo extra )
ou poderão comprar o direito de despachar bagagem extra no aeroporto *** Os
aptos triplos são configurados em um apto duplo com uma cama adicional (sofá
cama )*** Palacio Topkapi fechado nas terça-feira, Grand Bazar fechado nos
domingos. *** Por motivo força maior, a ordem dos programas poderá ser *** Os
transfers descritos de chegada e saída em Istambul são todos utilizando o aeroporto
Istambul (IST). *** 2Go Turismo como intermediário para prestação de serviços, não
se responsabilizará por atrasos de voos, perda de bagagem, danos pessoais,
acidentes etc.*** Política de preços para crianças: (somente parte terrestre) 0 – 2
anos: 70 USD para 1 criança por família dividindo o quarto com os pais. 2 – 11 anos:
35% de desconto para 1 criança por família dividindo o quarto com os pais ( sofá
cama ou cama de casal grande )

Política de cancelamento:
•
•
•
•
•

Com 90 dias antes de saída reembolso integral
89-30 dias antes de saída 50% de multa –
29 - 7 dias antes de saída 75% de multa
6-0 dias antes de saída 100% de multa
Sugerimos o seguro de viagem com cobertura com cláusula de
cancelamento de viagem; somente para internação hospitalar

Marcus Matta – 2Go Turismo
Whatsapp : +55 11 9 8539-4796
Fones : (11) 2361-2389
Site : www.2gotur.com.br
Instagram : https://www.instagram.com/2gotur/
Facebook : https://www.facebook.com/2GoTurismo

