
 

 

 

 

ROTEIRO 

TURQUIA E DUBAI 
BLOQUEIO 

SAÍDA 13/11/2020 - 15 DIAS & 14 NOITES 

 

DIA 01 (13/11) - PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / DUBAI 

Embarque em Porto Alegre com destino a Guarulhos. Chegada e embarque no voo com destino 
a Dubai. 

 

DIA 02 (14/11) - DUBAI 

Chegada, recepção e traslado ao hotel. Pernoite em Dubai. 
 

DIA 03 (15/11) - DUBAI / ISTAMBUL 

Traslado ao aeroporto de Dubai para embarque a Istambul. Chegada ao aeroporto Sabiha 
Gökçen (SAW). Após imigração e retirada de bagagens, encontro com nosso representante/guia. 

Traslado para o hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 

 

DIA 04 (16/11) - ISTAMBUL 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a excursão opcional full day guiada com 
almoço “TOUR PELO BÓSFORO”. Hospedagem. 

 
DIA 05 (17/11) - ISTAMBUL 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS 

DE CONSTANTINOPLA”. Hospedagem. 

 
DIA 06 (18/11) - ISTAMBUL / ANKARA / CAPADÓCIA 

Café da manhã no hotel e saída cedo de ônibus para Ankara e visitar a capital turca e ao 

mausoléu do fundador da República. Jantar no hotel. 

 
DIA 07 (19/11) - CAPADÓCIA 

Café da manhã. Partida para visitar esta região de paisagem formada por larva vulcânica. Visita 
aos inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, escavado nas rochas e decorados com frescos. 

Visita aos impressionantes vales da região e desfrute das vistas deslumbrantes das “chaminés de 

fadas”. Visita a uma cidade subterrânea de antigas comunidades locais para proteger-se de 

ataques. Visita a um centro de joias e pedra típica da Capadócia e a uma fábrica de tapetes. 

Jantar no hotel. Programas opcionais na Capadócia: “NOITE TURCA” e “PASSEIO DE BALÃO”. 
Hospedagem. 

 
DIA 08 (20/11) - CAPADÓCIA / PAMUKKALE 

Café da manhã. Partida para Pamukkale para vi- sitar a antiga Hierapolis e o Castelo de Algodão, 
verdadeira maravilha natural, uma cascata gigante, estalactites e piscinas naturais formadas ao 

longo dos séculos. Jantar no hotel. 

 

DIA 09 (21/11) - PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI 

Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-romana melhor preservada na Ásia Menor 
dos séculos I e II que mantém tesouros como o teatro romano que, a Biblioteca de Celso e rua 

de Mar- more. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a suposta última casa da mãe de Jesus, e 

hoje é um local de peregrinação. Continuação com a visita de uma loja de couro e um outlet de 

marcas internacionais. Jantar no hotel. 



DIA 10 (22/11) - KUSADASI 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a excursão opcional guiada “ILHA GREGA DE 
CHIOS”. Jantar no hotel. Hospedagem. 

 
DIA 11 (23/11) - KUSADASI / BURSA / ISTAMBUL 

Café da manhã. Partida para Bursa e visita a esta importante cidade que foi a primeira capital do 
Império Otomano. Visita a uma das mais belas mesquitas da Turquia e passeio pelo Mercado da 

Seda. Hospedagem. 

 
DIA 12 (24/11) - ISTAMBUL / DUBAI 

Café da manhã. Traslado para tomar voo com destino a Dubai. Chegada, assistência e traslado 

ao hotel. Hospedagem. 

 
DIA 13 (25/11) - DUBAI 

Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para a excursão “SAFARI NO DESERTO” com saída 

em carros 4x4 pelo deserto e assistir ao pôr do sol. Chegada ao acampamento, onde há uma 

noite árabe tradicional com Buffet oriental, camelos para uma curta caminhada, tatuagens de 

hena e dança do ventre. Hospedagem. 
 

DIA 14 (26/11) - DUBAI 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “ABU DHABI”. 
Hospedagem. 

 

DIA 15 (27/11) - DUBAI 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “DUBAI CLÁSSICO”. 

Hospedagem. 

 
DIA 16 (28/11) - DUBAI / GUARULHOS / PORTO ALEGRE 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para tomar voo de regresso. 

 

INCLUI 

» Voos Nacionais POA/ GRU / POA 

» Voos Internacionais GRU/DXB/SAW/DXB/GRU 2 malas de 23 kg 
» Hotéis 4* & 5* 
» Guia em português 

» Alimentação, entradas e visitas de acordo c/ o itinerário 
» Todos os traslados previstos em veículos com ar-condicionado 

» Seguro Viagem 

 

O PREÇO NÃO INCLUI 
» Gastos pessoais 
» Gorjetas no destino para guia, motorista, staff: Turquia - US$ 55 Dubai - US$ 35 

» Excursões opcionais ou nenhum serviço não especificado. 

» Imposto Tourism - pago local AED $20 por noite em Dubai 

 

HOTÉIS 

» ISTAMBUL 

- Crowne Plaza Har. 5* 
- Richmond Int. 4* 
- Dedeman 5* 



» ISTAMBUL - MAIO A SET 
- Golden Tulip Bay. 5* 
- Tryp By Windham 5* 

» KUSADASI 

- Richmond Ephesus 5* 
- Marina 4* 
- Carina 4* 

» IZMIR - MAIO A SET 

- Ramada Plaza 5* 
- D. Tree By Hilton Als. 4*+ 
» PAMUKKALE 

- Colossae 5* 

- Lycus River 4* 
» CAPADÓCIA 
- Signature S.Class* 

- Avrasya 5* 

- Ramada Cappadocia 5* 
- By Cappadocia 5* 
» DUBAI 

- Jood Palace 5* 

- Asiana 5* 
- Crowne Plaza Deira 5* 
- Hotel Lavender 3* 

-1a noite em conexão (Dubai Connect). 

 

VALORES 
 

Valores por pessoa em apartamento duplo 

 

 

Entrada de R$ 3.231,00 + 9x de R$ 1.214,06 
 

 



FORMAS DE PAGAMENTO 

# PAGAMENTO À VISTA: 

Depósito bancário com 5% de desconto 
 

# PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO 

Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 

Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 

ou boleto 

Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 

 


