
 

BLOQUEIO MB TURQUIA & RÚSSIA – 10.08 a 26.08 
 

ROTEIRO 
  
 
10/08 – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO 
Embarque no aeroporto com destino a São Paulo 
 
11/08 [ - ] GUARULHOS - ISTAMBUL (TK16) 
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de bagagens, encontro com nosso representante/guia. 
Traslado para o hotel e acomodação. 
  
12/08 [BB] ISTAMBUL 
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional full day guiada com almoço “TOUR PELO 
BÓSFORO”: Saída para admirar a bela vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a Catedral de São 
Jorge. Visita à Mesquita de Suleyman o Magnífico, ao Bazar das Especiarias, e um fascinante passeio de 
barco pelas águas do Bósforo. 
 
13/08 [BB] ISTAMBUL 
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional guiada com almoço “JÓIAS DE 
CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”: visita da magnífica residência dos Sultões no Palácio Topkapı; 
Museu do templo Santa Sofia que é uma obra-prima da engenheria e arquitetura, o Hipó- dromo Romano 
do ano de 203; a Mesquita Azul c/ seus 6 minaretes; o famoso e secular Gran Bazar. Visita da Cisterna 
Basílica, construída com mais de 300 colunas de mármore.  
 
14/08 [HB] 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. Chegada na Capadócia. Jantar no hotel. 
 
15/08 [HB] CAPADÓCIA 
Café da manhã. Partida para visitar esta região de paisagem formada por larva vulcanica. 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 jóias 
e pedra típica da Capadócia e a uma fábrica de tape- tes. Jantar no hotel. Programas opcionais na 
Capadócia: “NOITE TURCA” Apresentação de danças folclóricas em uma caverna típica com bebidas locais 
ilimitadas e “PASSEIO DE BALÃO” ao amanhecer para admirar uma das mais belas paisagens a terra - a ser 
realizado no 5o ou 6o dia da programação. 
 
16/08 [HB] CAPADÓCIA - PAMUKKALE 
Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar 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. 



 
 
17/08 [HB] PAMUKKALE - ÉFESO - KUŞADASI/IZMIR*** 
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-roma- na 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 Marmore. 
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. 
 
18/08 [HB] KUŞADASI/IZMIR*** 
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional guiada “ILHA GREGA DE CHIOS”: Transfer 
do hotel para o porto de Çesme. Após o processo de imigração, partimos para ilha para conhecer: a 
produção de Mastic, a vila de Mesta e suas ruas labirínticas da época bizantina, Pyrgi e suas casas 
decoradas em preto e branco, a praia vulcânica preta Mavra Volia em Empoios. Transfer para o porto e 
partida para Cesme, na Turquia. Chegada e traslado ao hotel. Jantar no hotel. 
 
19/08 [BB] KUŞADASI/IZMIR / BURSA / ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa importante cidade que foi a primeira capital do Império 
Otomano. Visita a uma das mais belas mesquitas da Turquia e passear pelo Mercado da Seda.  
 
20/08 [BB] ISTAMBUL a SÃO PETESBURGO (TK401) 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar um voo para São Petersburgo, na Rússia. Chegada, 
procedimentos de visto e traslado ao hotel.  
 
21/08 [BB] SÃO PETESBURGO 
Café da manhã. No horário indicado, partida para a visita panorâmica, onde caminharemos pela Avenida 
Nevsky - a esplêndida avenida principal com seus elegantes edifícios de Gostiniy Dvor (as famosas galerias 
comerciais), Zinger House, Palácio Stroganov e a imponente Catedral de Nossa Senhora de Kazan. Depois 
atravessaremos a Ilha Vasilievskiy - o antigo porto, percorremos a área universitária e veremos a cúpula 
dourada da Catedral de Santo Isaac. Seguimos pelo Jardim de Verão, pararemos no Champ de Mars, no 
centro do qual está a “chama perpétua” e uma vista impressionante se abre para as cúpulas multicoloridas 
da Igreja do Salvador do Sangue Derramado. À tarde, possibilidade de realizar uma excursão opcional para 
passear pelos rios e canais de São Petersburgo. Acomodação. 
 
22/08 [BB] SÃO PETESBURGO 
Café da manhã. Dia livre, sugere-se realizar a excursão opcional ao “Museu Hermitage”: o maior museu da 
Rússia e um dos mais importantes do mundo, com mais de três milhões de obras de arte. P Seus interiores 
suntuosos são o cenário ideal para uma coleção tão ampla de obras-primas. Acomodação. 
 
23/08 [BB] SÃO PETESBURGO / MOSCOU 
Café da manhã. No horário indicado, encontro com o guia e o motorista para traslado para a estação para 
embarcar no trem rápido para a cidade de Moscou. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação. 
 
 
 



 
 
24/08 [BB] MOSCOU 
Café da manhã. No horário indicado, saída para visita panorâmica onde passaremos pelas áreas mais 
atraentes de Moscou: a impressionante Praça Vermelha - nele estão o Mausoléu de Lenin e a Catedral de 
São Basílio, com suas famosas cúpulas multicoloridas construídas pela ordem do czar Ivan, o Terrível e o 
magnífico edifício GUM ou “as principais lojas universais”, onde historicamente estava localizado o centro 
comercial mais importante do país. Perto está o famoso Teatro Bolshoi, o imponente edifício Lubianka - lar 
da antiga KGB e das belas igrejas do antigo bairro de Kitay Gorod. Em seguida, visita da majestosa Catedral 
de Cristo Salvador do Patriarca de Moscou,considerada a igreja ortodoxa mais alta do 
mundo. Acomodação. 
 
25/08 [BB] MOSCOU 
Café da manhã. Dia livre para realizar excursões opcionais e atividades pessoais, sugere-se conhecer o 
Kremlin. Acomodação. 
 
26/08 [BO] MOSCOU a PARTIDA (TK402 / TK 15) 
Café da manhã. Traslado para aeroporto. Fim de nossos serviços 
  

INCLUI 
 
» Voos Nacionais POA / GRU / POA com bagagem 
» Voos Internacionais com a Turkish para os trechos - São Paulo / Istambul / São Petesburgo / Moscou / 
Istambul / São Paulo com 2 malas de 23kg 
» Hotéis 4* e/ou 5* 
» Guias em português 
» Alimentação, entradas e visitas de acordo com o itinerário 
» Todos os traslados previstos em veículos com ar-condicionado 
» Acompanhamento da Operadora desde Porto Alegre para o mínimo de 16 pessoas 
» Seguro Viagem  
 
O PREÇO NÃO INCLUI 
» Gastos pessoais 
» Gorjetas pagas no destino para o guia, motoristas, etc. Turquia - U$S 55,00 / Russia - US$ 45,00 
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não especificado 
» Visto de entrada no Egito 
 

HOTÉIS 
 
» ISTAMBUL (EXC. MAIO A SET)  
- CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- RICHMOND INT. 4*+ 
- GRAND CEVAHIR 5* 
» ISTAMBUL - ANO INTEIRO  



 
- GRAND MAKEL TOPK. 5* 
- TRYP BY WYNDHAM TOPK. 4* 
- AKGUN HOTEL TOPK. 5* 
» KUŞADASI 
-SIGNATURE BLUE RESORT 5*  
-RICHMOND EPHESUS 5* 
- TUSAN RESORT 5* 
» IZMIR - MAIO A SET.  
- RAMADA KEMAL PAŞA 4* 
- RAMADA ENCORE BY 
- WYNDHAM 4* 
» PAMUKKALE 
- ADEM PIRA 5* 
- LYCUS RIVER 5* 
- COLOSSAE 5* 
-RICHMOND 5* 
» CAPADOCIA 
-SIGNATURE S.CLASS* 
-AVRASYA 5* 
-DINLER 5* 
-PERISSIA 5* 
» SÃO PETESBURGO 
-OKTYABRSKAYA 4* 
» MOSCOU 
- HOLIDAY INN 
- SELIGERSKAYA 4* 
 
VALORES 

 
Valores por pessoa em duplo = R$ 14.330,64 + R$ 5.104,00 taxas 
ENTRADA DE R$ 1.720,00 + 10X DE R$ 1.771,46 
Suplemento de single = US$ 590,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPCIONAIS 

 
- ISTAMBUL (DIA 02) 
  
TOUR PELO BÓSFORO = 100,00 USD POR PAX 
Saída para admirar a bela vista do Corno de Ouro em Pierre Loti e visitar a Catedral de São Jorge, sede do 
Patriarcado Ecumênico Ortodoxo Grego. Visita à Mesquita de Suleyman o Magnífico, ao Bazar das 
Especiarias, e uma viagem fascinante pelas águas do Bósforo. 
 
- ISTAMBUL (DIA 03) 
 
JÓIAS DE CONSTANTINOPLA = 110,00 USD POR PAX 
Visita a Topkapi Palace, a residência dos sultões otomanos do século XV ao XIX que 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 decorada com azulejos de cor turquesa. Seguimos ao 
famoso Gran Bazar, um mercado de paredes e cúpulas seculares. 
 
- CAPADÓCIA (DIA 05) 
  
NOITE TURCA NA CAPADÓCIA = 80,00 USD POR PAX 
Apresentação de danças folclóricas em uma caverna típica com bebidas ilimitadas locais. 
 
PASSEIO DE BALÃO = 303,00 USD POR PAX 
Passeio ao amanhecer para admirar uma das mais belas paisagens a terra. 
 
- KUSADASI (DIA 08) 
 
EXCURSÃO A CHIOS = 115,00 USD POR PAX 
Transfer do hotel para o porto de Çesme. Após o processo de imigração, partimos para ilha para conhecer: 
a produção de Mastic, a vila de Mesta e suas ruas labirínticas da época bizantina, Pyrgi e suas casas 
decoradas em preto e branco, a praia vulcânica preta Mavra Volia em Empoios. Transfer para o porto e 
partida para Cesme, na Turquia. Chegada e traslado ao hotel. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
 
- À vista 5% desconto  
- Sem entrada em até 6x (cartão de crédito, cheque ou boleto bancário) 
- Cartão de Crédito: entrada de 12% + 10 parcelas sem juros (Visa, Master e ELO) 
- Cheque e Boleto: entrada de 12% + 10 parcelas sem juros. Sendo que as 5 primeiras parcelas deverão ser 
pagas antes da data do embarque. 


