
SAÍDAS PREVISTAS 2021 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 16
FEVEREIRO 13
MARÇO 13 20
ABRIL 03 10
MAI/JUN/JUL/AGO -
SETEMBRO 251

OUTUBRO 231 30
NOVEMBRO 13
DEZEMBRO -

SUPLEMENTOS SEGUNDO A TEMPORADA: 
1 - US$ 200

DIA 01/02 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 194)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de baga-
gens, encontro com nosso representante/guia. Traslado 
para o hotel e acomodação. 
DIA 03 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão op-
cional guiada com almoço em restaurante de comidas tí-
picas “JÓIAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”:   
Topkapi Palace,  foi a residência dos sultões otomanos do 
século  XV ao XIX e hoje apresenta amostras do tesouro real 
e outras  relíquias  religiosas.  Santa Sofia, uma obra-prima 
da arquitetura mundial desde o século V, hoje  apresenta 
referências  religiosas cristãs  e muçulmanas mescladas 
depois da conversão em museu. O Hipódromo Romano, 
construído no ano 203, decorado com obeliscos,  colunas  
e fontes. A Mesquita Azul com seus seis minaretes e de-
corada com azulejos de cor turquesa. Visita da Cisterna 
Basílica, construída com mais de 300 colunas de mármore. 
Seguimos ao famoso Gran Bazar, um mercado de paredes 
e cúpulas seculares. Acomodação. 
DIA 04 [BB] ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar  a excursão op-
cional full day guiada com almoço “TOUR PELO BÓSFORO”:  
Saída para contemplar o panorama espetacular das anti-
gas muralhas de Constantinopla e do Aqueduto Romano; 
Visitaremos também o antigo bairro judeu em Balat e o 
bairro grego em Fener e contemplar a magnífica vista do 
"Corno de Ouro"; visita à Catedral de São Jorge, principal 
patriarcado da Igreja Ortodoxa Grega e sede do Patriar-
cado Ecumênico de Constantinopla, reconhecido como o 
líder espiritual dos Cristãos Ortodoxos do mundo; Visita 
à magnífica Mesquita Suleyman, Bazar das Especiarias e 
um fascinante passeio de barco pelas águas do Bósforo 
entre a Ásia e a Europa. Acomodação.
DIA 05/06 [BB] ISTAMBUL a BANGKOK(TK064)
Café da manhã. Dia livre. traslado ao aeroporto de 
Istambul para tomar voo com destino a Tailandia. Noite 
a bordo. Chegada ao aeroporto de Bangkok. Após os 
procedimentos de imigração e bagagens, recepção e 
traslado para o hotel. restante do dia livre. Acomodação.
DIA 07 [BB] BANGKOK
Após café da manhã no hotel, saída para conhecer 
o “Wat Pho” ou Templo do Buda Reclinado, além da 
impressionante imagem de Buda, este templo foi a 
primeira escola de medicina tradicional e massagem 
tailandesa, e é considerada a primeira universidade 
do país - Massagem opcional pagando diretamente 
no templo. Mais tarde, iremos ao esplêndido Palácio 
Real e ao Templo do Buda de Esmeralda. Este é o 
mesmo lugar onde começamos a visitar o Wat Phra 
Kaew em que vemos o Buda de Esmeralda, feito 
de uma única peça de jade esculpido. Em seguida, 
visita do Palácio Real, o orgulho dos tailandeses e 
onde os reis viveram até o século XIX. Retornaremos 
ao hotel por volta das 14h e teremos a tarde livre.  
*É importante usar calças compridas e uma camisa 
de manga para entrar no Grande Palácio.
DIA 08 [BB] BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos excursão 
opcional para visitar o “MERCADO DE TRENS & 
MERCADO FLUTUANTE” - Saída para 80 km fora da 
cidade, chegaremos ao curioso mercado entre os 
trilhos onde os comerciantes dobram seu posto de 
vendas para permitir que o trem atravesse o meio 

do mercado! Em seguida pegaremos um pequeno 
barco pelos canais de Damnoen Saduak, enquanto 
os vendedores nos oferecem todos os tipos de 
souvenirs, frutas e comida tailandesa. Retornarno ao 
hotel e tarde livre.
DIA 09 [BB] BANGKOK a SINGAPURA 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. Chegada 
ao encantado aeroporto de Singapura. Traslado ao 
hotel. Restante do dia livre.Opcionalmente poderão 
realizar a visita dos fantásticos jardins “GARDENS BY 
THE BAY” e o seu show de luzes
DIA 10 [BB]  SINGAPURA
Começamos a nossa visita a esta bela cidade. A 
experiência da história, cultura e estilo de vida de 
Singapura multirracial. Passaremos pelo Distrito 
Cívico para ver Padang, Cricket Club, a histórica 
Casa do Parlamento, a Suprema Corte e a Prefeitura. 
Continuamos com uma parada no Parque Merlion e 
apreciar a vista deslumbrante de Marina Bay e visitar 
Thian Hock Keng, um antigo templo budista-taoísta 
Cingapura e continuará a Chinatown e os famosos 
Jardim Botânico de Singapura e Jardim Nacional das 
Orquídeas (Bilhetes não incluídos). Nossa última 
parada é Little India, onde você será cativado pelo 
cheiro de incenso, jasmim e especiarias. Tarde livre. 
Acomodação
DIA 11 [BB]  SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para continuar descobrindo 
a cidade e suas inúmeras opções de entretenimento, 
como os parques de diversões, safaris, ou fazendo 
compras. Acomodação
DIA 12 [BB] SINGAPURA b KUALA LUMPUR
Café da manhã. Embarque de ônibus com direção 
a Capital da Malásia. Ao cruzar a fronteira e passar 
o controle de passaportes, encontro com nosso 
guia local e traslado  o controle de passaportes e 
seguimos para  eguimos para Kuala Lumpur na 
chegada, visitamos as Torres PETRONAS, atualmente 
as torres gêmeas mais altas do mundo, e símbolo da 
Malásia. Check-in no seu hotel e resto do dia livre . 
Acomodação.
DIA 13 [BB] KUALA LUMPUR b MELAKA b 
PUTRAJAYA b KUALA LUMPUR
Café da manhã no hotel. Saída para um passeio  de 
barco no rio Malaca e depois damos uma caminhada 
até a colina de São Paulo para ver
ruínas da igreja dedicada ao santo, onde San 
Francisco Xavier foi temporariamente sepultado. 
Seguimos a Putrajaya - nova capital administrativa 
do país, uma cidade planejada e rodeada por uma 
vegetação exuberante, jardins botânicos e parques 
espalhados por toda a paisagem. 
DIA 14 [BB] KUALA LUMPUR
Café da manhã. Dia livre. Aproveite para explorar esta 
pujante cidade. Acomodação
DIA 15 [BB] KUALA LUMPUR a GUARULHOS (TK061/
TK193)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Kuala Lumpur 
para tomar voo de regresso.

Nota: A sequência das cidades e locais a serem visitadaos 
durante o programa estarão sujeitos a alterações de acor-
do com as circunstâncias.

 2299US$
A PARTIR DE

ESSÊNCIASASIÁTICAS
15  DIAS & 13 NOITES - İSTAMBUL, BANGKOK, SINGAPURA, KUALA LUMPUR

POR PESSOA EM APT. DBL
EM APT. SGL. - Us$ 2899
+ Taxas e impostos por pax US$ 499

TRASLADOS &EXCURSÕES EM VEÍCULOS  
MODERNOS COM AR CONDICIONADO

HOTÉIS & 4 5

GRU - BKK - SGP // KUL - GRUa
CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIAMENTE  

VOOS INTERNACIONAIS  

GUIAS EM PORTUGUÊS +  INGRESSOS

OBSERVAÇÕES 
Não recomendamos acomodação em triplo;  Não 
é possível acrescentar noites extras; As saídas são 
garantidas c/ mínimo de 10 passageiros e podem 
sofrer alteração p/datas próximas; Passaportes com 
no mínimo de 6 meses de validade / Não são aceitos 
passaportes de emergência; Consultar pelos prazos 
e gastos de cancelamento; Devido ao atual cenário 
inconstante, as condições de operação deste pacote 
poderão ser alteradas de acordo com a exigências dos 
governos de cada país a ser visitado. Esse programa 
não confiröa Quarto Triplo ou Cama Extra. Grupos com 
menos de 16 passageiros realizam o trajeto Cingapura - 
Kuala Lumpur em ônibus regular.

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
 » ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+ 
- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
 » BANGKOK 
- - NOVOTEL FENIX SILOM  4*

 » SINGAPURA  
- - HOTEL MARIOTT 4* 
-- HOTEL COURTYARD 
-- HOTEL NOVENA 
 » KUALA LUMPUR 
- - IMPIANA KLCC 
- - OAKWOOD

O PREÇO NÃO INCLUI
 » Excursões opcionais ou nenhum serviço não 
especificado. 
 » Gastos pessoais
 » Gorjetas para o guia, chófer, etc.
 » Excursões opcionais
 » Traslados não indicados
 » Nenhum serviço não especificado
 » Bebidas nas comidas incluídas
 » Taxa local de serviços 
Turquia - US$ 25 


