
 

 

 

 

ROTEIRO 

TURQUIA E DUBAI 
BLOQUEIO 

SAÍDA 14/09/2021 - 15 DIAS & 14 NOITES 

 

DIA 01 (14/09) - PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / DUBAI 

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

 

DIA 02 (15/09) - DUBAI / 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 03 (16/09) - ISTAMBUL 

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de tomar a excursão opcional full day guiada com 

almoço “TOUR PELO BÓSFORO”. Hospedagem. 

 

DIA 04 (17/09) - ISTAMBUL 

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

 
DIA 05 (18/09) - 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 06 (19/09) - 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 07 (20/09) - 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 08 (21/09) - 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 09 (22/09) - KUSADASI 

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

 
DIA 10 (23/09) - 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 11 (24/09) - ISTAMBUL / DUBAI 

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

ao hotel. Hospedagem. 

 
DIA 12 (25/09) - 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 13 (26/09) - DUBAI 

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

 

DIA 14 (27/09) - DUBAI 

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

Hospedagem. 

 
DIA 15 (28/09) - 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/IST/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  
- 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$ 2.350,35 + 9X de R$ 1.377,45 
 

 



OPCIONAIS 
 

- ISTAMBUL (DIA 02) 
  

TOUR PELO BÓSFORO = 129,00 USD POR PAX 

Visita de meio período à cidade de Istambul com almoço incluso: Visita ao Bazar das Especiarias, construído em 1660, onde 

eram comercializadas as especiarias importadas do Egito durante o período Otomano e ainda 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. Após o almoço em restaurante de pescados típico a beira-mar, embarque num 

passeio fascinante sobre as águas do Bósforo, o estreito que separa as partes europeia e asiática da cidade, no qual poderemos 
contemplar as preciosas Vilas Otomanas, os Palácios de Dolmabahce, Ciragan e Beylerbeyi, a Fortaleza de Rumeli Hisari etc. 
  

- ISTAMBUL (DIA 03) 
 

JÓIAS DE CONSTANTINOPLA = 142,00 USD POR PAX 

Visita de dia inteiro à cidade de Istambul com almoço incluso: Palácio de Topkapı (fechado nas terças-feiras), o maior 

monumento de arquitetura civil turca. Sua área abrange uma área de 700.000 m² com um interior muito complexo: encontram-
se portas monumentais, quiosques, pavilhões, mesquitas, fontes e prédios auxiliares. Quando Mehmet II conquistou a cidade de 
Constantinopla, em 1453, construiu para si um palácio no local agora ocupado pela Universidade de Istambul e da mesquita de 

Suleiman. Mais tarde, lhe pareceu pequeno e em 1459 ordenou a construção do Palácio de Topkapi. Este palácio era a 
residência dos sultões do séc. XV ao XIX e apresenta coleções interessantes e valiosas de porcelanas (a terceira maior do 

mundo), pratarias e pedras preciosas, com destaque para a deslumbrante coleção de joias acumuladas pelos governantes 
otomanos a exemplo do diamante Kasikci de 81 quilates e do trono coberto de placas de ouro e 25.000 pérolas. Basílica de 
Santa Sofia (fechado nas segundas-feiras), erguida entre 532 e 537 d. C é considerada uma obra-prima da arquitetura universal 

pela técnica, dimensões e mosaicos dourados. Centro religioso do Império Bizantino por quase 1000 anos até a conquista de 
Constantinopla, pelos turcos otomanos. Utilizada como mesquita por 500 anos, tornou-se um dos museus mais populares do 
mundo, em 1935. O Hipódromo Romano, construído pelo imperador romano Septímio Severo em 203 e posteriormente 

ampliado por Constantino, o Grande. A Mesquita do Sultão Ahmet (Mesquita Azul), uma das mesquitas mais impressionantes 
de Istambul. Está localizada na frente à Basílica de Santa Sofia. Foi construída sob as ordens do Sultão Ahmet como uma 

réplica da igreja de Santa Sofia. Vista ao famoso Grande Bazar (fechado aos domingos). O Sultão Mehmet II em 1461 
construiu um mercado de madeira, conhecido como "eski Bedesten" depois de muitos incêndios foi reconstruído, em 1894. 
Agora, o prédio é cercado por paredes e cúpulas, ocupando uma área de aproximadamente 200.000 m² e 5.000 lojas. Tempo 

livre para compras. Traslado de volta para o hotel. 
 

- CAPADÓCIA (DIA 05) 
  

NOITE TURCA NA CAPADÓCIA = 109,00 USD POR PAX 

Deixe-se levar pelos encantos turcos em uma caverna típica da Capadócia, com uma mostra dos bailes folclóricos e um 
espetáculo de dança do ventre, simplesmente sensacional. Inclui bebidas locais ilimitadas. Assim como os traslados 

Hotel/Noite Turca/Hotel com assistência de guia local de língua espanhola e transporte. 
 

PASSEIO DE BALÃO = 376,00 USD POR PAX 

Partida às 05h30min da manhã para estar em um bom momento porque os balões só podem voar no início da manhã para, 
assim, apreciar o belo nascer do sol e evitar correntes de ar. A capacidade de cada balão cesta dependente, mas são de 8, 18 ou 

20 pessoas. Uma vez no local (06h00min), aprecia-se a preparação do balão. É uma visão encantadora como os queimadores 
vão preenchendo o balão de ar quente que começa deitado no chão e vai ganhando forma. Uma vez que o está balão cheio, e o 
seu café da manhã completo, embarcamos na cesta. Como um balão "responsável", abrem-se os queimadores de forma suave e 

gradual inicialmente, para fazer uma subida de no máximo 800 metros.  A vista é impressionante a cada vez que se aumenta a 
sua altura. Após 500 metros, os queimadores são desligados por um tempo para desfrutar o completo silêncio no ar do 
amanhecer.  A esta altura, o sol já está aparecendo em todo o seu esplendor, uma cena espetacular enquanto o balão continua a 

subir gradualmente, e com a luz da alvorada você pode ver a paisagem incrível e as formas caprichadas das chaminés de fadas 
da Capadócia. Do alto, você pode contar os balões que estão voando em torno, uma imagem digna e totalmente memorável. 

Uma vez que atingiu cerca de 700 ou 800 metros permanece nesse ponto por 20 -30 minutos e depois desce para aproximar-se 
das formações rochosas impressionantes e contempla-las. É um panorama inigualável, simplesmente uma das mais belas 
paisagens da terra que não se pode deixar de apreciar. 
 

- KUSADASI (DIA 08) 
 

EXCURSÃO A CHIOS = 174,00 USD POR PAX 

Transfer do hotel para o porto de Çesme. Após o processo de imigração, partimos para ilha de Chios. Chegada em 35 minutos. 
Depois de imigração para entrar no território da Grécia, temos tempo livre para caminhar ao redor da área do porto até às 
11h00min, quando começamos nosso passeio. A primeira parada é a vila famosa pela produção de Mastic, uma resina vegetal 

especial da ilha. Vamos continuar a Kambos, onde poderemos ver algumas casas de pedra de Génova, e então o povo de 
Armolia onde poderemos ver árvores de mástico e visitar oficinas de cerâmica. Nós continuamos nossa viagem até a vila de 



Mesta, onde teremos a oportunidade de caminhar pelas ruas labirínticas da época bizantina e visitar Megalos Taksiarhis. Tempo 
livre para caminhar na aldeia, e provar a comida local. Partimos ao sul da aldeia de Pyrgi, famosa por suas casas decoradas em 

preto e branco e visita a Igreja do Santo Apóstolo desde os tempos bizantinos. Nossa última parada é na praia vulcânica preta 
Mavra Volia em Empoios. Acabamos nosso passeio com a oportunidade de experimentar uma deliciosa comida grega em 
muitos restaurantes na área. Transfer para o porto e partida para Cesme, na Turquia. 
 

- DUBAI (DIA 12) 
  

ABU DHABI = 158,00 USD POR PAX 

Conheça toda a riqueza da capital dos Emirados. Passando por Jebel Ali, a majestosa Mesquita de Sheikh Zayed, “Praça da 
União, vila património e Centro Comercial Marina em Abu Dhabi. Traslado de volta para Dubai. 
 

- DUBAI (DIA 13) 
  

VISITA DUBAI (CLÁSSICO) = 99,00 USD POR PAX 

Esplendor e Patrimonio desta encantadora cidade. Conheça Dubai Cre- ek, área do património Bastakiya, fortaleza de Al 

Fahidi, Museu de Dubai, travessia de barco tradi- cional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk e Dubai Mall com tempo 
livre para compras. 
 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

# PAGAMENTO À VISTA: 

Depósito bancário com 5% de desconto 
 

# PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO 

Entrada de 20% + taxas e saldo em até 10X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 

ou boleto 

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

 


