Viva a Vida Viagens - Turquia - Com Capadócia e Pamukkale

Saída: 22/08/2022 - Segunda-feira Retorno: 31/08/2022 - Quarta-feira Duração da Viagem: 10 dias Preço à vista: US$ 2.790,00 Preço parcelado:
Consulte Parcelamento
SOBRE A VIAGEM
A Turquia é um dos destinos turísticos mais atraentes hoje em dia, graças à sua riqueza arqueológica, bem como a sua longa costa com numerosas praias e o
seu mar limpo. Numerosas mesquitas, antigas igrejas Bizantinas, cidades subterrâneas, casas chaminé, museus ao ar livre e as antigas cidades e templos.
Istambul é o símbolo da Turquia e é muito popular para estrangeiros que podem visitar vários museus, palácios, igrejas, mercados de grande porte, parques,
banhos Turcos. Cada lugar tem uma beleza única e uma longa história, com monumentos interessantes que valem, sem dúvida, a pena ver.
" Cenários indescritíveis em uma viagem inesquecível! "
ROTEIRO
1º Dia:
BRASIL/TURQUIA
Embarque no aeroporto de Curitiba com destino à São Paulo, para posterior embarque em voo à Istambul – Turquia. Pernoite em avião. Guia Rumos Turismo
acompanhante.
2º Dia:
ISTAMBUL
Chegada e recepção no aeroporto pelo nosso guia local e traslado do aeroporto ao hotel. Pernoite hotel em Istambul.
3º Dia:
ISTAMBUL
Após café da manhã, no hotel, iniciaremos nossas visitas pela cidade de Istambul: Hipódromo Romano. Mesquita Azul. Catedral de Santa Sofia que é
considerada uma obra-prima da arquitetura bizantina. Visita ao Palácio de Topkapi que foi residência dos sultões entre os séculos XV e XIX, no qual estão
belíssimas coleções de porcelanas, joias, roupas dos sultões e muitas outras relíquias. Visita ao famoso Grande Bazar que é um mercado coberto do século XV,
composto por 5 mil lojas, e considerado um dos primeiros centros comerciais do mundo. A noite Opcional JANTAR EM KUMKAPI. Pernoite Hotel em Istambul.
4º Dia:
ISTAMBUL – CAPADOCIA
Após café da manhã visita ao Mercado de Especiarias, edifício construído no século XVII, com lojas de produtos típicos como pashmina, açafrão, especiarias
(temperos), frutos secos, chás, delícias, perfumes e muito mais! Navegação pelo Canal do Bósforo que separa os continentes Europa e Ásia, com maravilhosa
vista do estreito com seus palácios, fortalezas e casas de verão. Á tarde, Voo para Capadócia. Jantar e pernoite hotel.
5º Dia:
CAPADOCIA
Pela manhã (opcional) VOO DE BALÃO. Visita à cidade subterrânea de Ozkonak ou Derinkuyu. Em Avcilar e Guvercinlik, apreciação da paisagem fantástica das
“Chaminés de Fadas”. Visita ao Vale dos Pasabagi ou Çavu?in. A região da Capadócia apresenta uma paisagem fascinante e única, formada há 3 milhões de
anos pela lava dos vulcões extintos Erciyes e Hasan. A noite Opcional SHOW DE DANÇAS FOLCLÓRICAS. Jantar e pernoite hotel.
6º Dia:
CAPADOCIA
Após café da manhã visita à Vila de Uçhisar, aldeia troglodita, no ponto mais alto da Capadócia. Visita ao vale de Göreme, para conhecer os mosteiros e as
igrejas escavados na rocha vulcânica, as quais estão decoradas com afrescos do século X e XI que mostram cenas bíblicas e imagens de São Jorge. Logo após,
visitaremos um ateliê de tapetes artesanais. Opcional – DERVIXES DANÇANTES. Jantar e pernoite hotel.
7º Dia:
CAPADOCIA- KONYA – PAMUKKALE
Pela manhã, saída em direção a Konya, antiga capital do Império Selêucida, importante centro religioso e cultural do sec. XII. No trajeto visitaremos uma antiga
pousada, Caravanserai de SULTANHAN, que servia de abrigo para as caravanas da histórica Rota da Seda. Ao chegarmos a Konya, visitaremos o Museu de
Mevlana, antigo mosteiro dos Derviches, fundado por Mevlana, famoso místico islâmico. Prosseguindo viagem a Pamukkale. Jantar e pernoite hotel.
8º Dia:
PAMUKKALE – HIERAPOLIS – PAMUKKALE
Pela manhã – Visita à Hierápolis, cidade helenístico-romana famosa na antiguidade pelos seus banhos termais e Pamukkale, também conhecida como “Castelo
de Algodão” tombada pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade. É um deslumbrante conjunto de piscinas termais de origem calcária e cascatas
petrificadas, que se encadeiam montanha abaixo, propiciando um espetáculo inesquecível. Logo após, retorno ao hotel e teremos a tarde livre. Jantar e pernoite
hotel.
9º Dia:
PAMUKKALE – EFESO – IZMIR
Saída para Éfeso. Chegada e visita à Casa da Virgem Maria. Visita a Éfeso, cidade greco-romana, bem preservada na Ásia Menor, que chegou a ter uma
população de 250.000 habitantes e monopolizou a riqueza do Oriente Médio. Ela guarda tesouros como o impressionante Teatro Romano que abrigava mais de
25.000 espectadores, a magnífica Biblioteca de Celso (terceira maior biblioteca do mundo antigo), o Templo de Adriano e a Rua de Mármore. Após mais um dia
riquíssimo em atrações culturais, visitaremos uma fábrica de couro, e chegada em Izmir. Jantar e pernoite hotel.
10º Dia:

IZMIR – PERGAMO – TROIA – ÇANAKKALE
Café da manhã e viagem para Pérgamo, visita a Asclepion. Continuação da viagem para Tróia, cidade lendária da Ilíada de Homero, visita ao templo de Atenas.
Viagem para Çanakkale. Jantar e pernoite hotel.
11º Dia:
ÇANAKKALE – ISTAMBUL
Após café da manhã, viagem para Istambul, cruzando o estreito no mar de Mármara em balsa. Chegada no hotel e acomodação.
12º Dia:
BRASIL
Após café da manhã, bem cedo, transfer para o aeroporto para viagem de regresso ao Brasil.
VALORES
Valor especial a vista US$ 2.790,00 + Taxas US$ 390,00 – pagamento em Cheque ou depósito bancário.
Parcelado US$ 2.890,00 + TaxasUS$ 390,00 valor para pagamento em boletos sendo último boleto para 15 dias antes do embarque / Boletos gerados mês a mês
ao câmbio do dia +saldo em até 6 x no cartão a ser passado 7 dias antes do embarque
Parcelado US$ 2.990,00 + Taxas US$ 390,00 valor para pagamento em 13 x Entrada 20% + saldo em até 12 x nos Cartões
Adicional Single US$ 740,00
ITENS INCLUSOS
Aéreo conforme Roteiro em Classe econômica voando Turkish;
10 noites de estadia nos hotéis previstos ou similares / com café da manhã;
7 jantares (Não inclui bebidas);
Taxas hoteleiras de turismo em cada cidade;
Assistência de Médica em viagem (Cobertura =Euros 55 mil);
Guia local falando português para as visitas do programa;
Visitas e entradas mencionadas no programa;
Transfer e transporte do programa em veículo climatizado;
Kit viajante = Bolsa + Porta Crachá + Chapéu + Caderno + Caneta.
ITENS NÃO INCLUSOS
Taxas de embarque, aeroportos internacionais e nacionais;
Passeios opcionais;
Bebidas e despesas pessoais e todos os itens não mencionados como incluídos;
Gorjetas para guia 3 à 5 dólares por pessoa por dia;
Gorjetas para motorista 2 à 4 dólarespor pessoa por dia.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, e cortes que forem necessários. Eventuais cancelamentos (inclusive de voos, trens,
etc) ou mudança de roteiro, por força maior, alheio a vontade da operadora, que não seja de responsabilidade da mesma, não dará direito à descontos
proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro fora Projetado, E Elaborado e Contratado, entre as partes, antecipadamente em situações Normais
de Clima, Tráfego e Política. Em toda decisão será prioritário: 1- A segurança dos viajantes; 2 - A continuação da viagem e realização do roteiro. Os horários são
orientativos e passíveis de alterações dependendo de aduanas, ocorrências mecânicas, climáticas e políticas. Eventualmente o grupo poderá ser dividido em 2 ou
mais hotéis de categoria similar por necessidade ou normas internas dos Hotéis.R
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