Turquia e Terra Santa com aéreo
16 dias / 15 noites
a partir de
R$ 2.050

+9x de R$ 531
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Conheça o melhor de Turquia e Terra Santa. O Pacote inclui aéreo saindo de Guarulhos.

Paises: Israel - Turquia
Cidades: Jerusalém - TelAviv - Ankara - Bursa - Capadócia - Goreme - Istambul - Izmir - Kusadasi - Pamukkale
Inclui passagem aérea
De 21 de Janeiro à 08 de Dezembro de 2022

Inclui
Acomodação em Hotéis promocionais de 4* locais
Guia acompanhante em português
Voos internacionais incluídos (GRU – IST- TLV – GRU)
Alimentação, entradas e visitas de acordo c/ o itinerário
Todos os traslados previstos em veículos com ar-condicionado. Traslado de chegada em Istambul e de saída de Istambul incluso apenas

de/para o Aeroporto IST. Consulte suplemento para serviços aos outros Aeroportos.

Roteiro
DIA 01 GUARULHOS - ISTAMBUL (TK 16)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de bagagens, encontro com nosso representante/guia. Traslado para o hotel e acomodação.
DIA 02 - ISTAMBUL
Café da manhã. Possibilidade de fazer a excursão guiada opcional com almoço em restaurante de comida típica “TOUR PELO BÓSFORO” por
pessoa USD 100: Saída para contemplar o panorama espetacular das antigas 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 Patriarcado 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 03 - ISTAMBUL
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional guiada com almoço em restaurante de comidas típicas “JÓIAS DE
CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA” por pessoa USD 110: visita da magnífica residência dos Sultões no Palácio Topkapi; Santa Sofia
que é uma obra-prima da engenharia e arquitetura, o Hipódromo 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.
DIA 04 - ISTAMBUL – ANKARA - CAPADÓCIA** (aprox. 780 km)
Café da manhã no hotel e saída cedo de ônibus para Ankara e visitar a capital turca e ao mausoléu do fundador da República.
** Trecho recomendado que podem ser realizados opcionalmente com aéreos domésticos.
Adicional de aéreo de Istambul direto para Capadócia com traslados por pessoa USD 165,00.
DIA 05 - 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 jóias e pedra

típica da Capadócia e a uma fábrica de tapetes. Jantar no hotel. Programas opcionais na Capadócia: “NOITE TURCA” por pessoa USD 80
Apresentação de danças folclóricas em uma caverna típica com bebidas locais ilimitadas e “PASSEIO DE BALÃO” por pessoa USD 275, ao
amanhecer para admirar uma das mais belas paisagens a terra - a ser realizado no 5o ou 6o dia da programação.
DIA 06 - CAPADÓCIA ou CAPADÓCIA - PAMUKKALE
Itinerário durante as SAÍDAS DE 02/10 A 15/04
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a excursão “CAPITAL DE INVERNO DA CAPADOCIA – ERCIYES SKI RESORT”,
experiência única na neve com os traslados, aluguel das roupas apropriadas, subida no teleférico e um churrasco no estilo turco incluído no
valor. Possibilidade de realizar a excursão “CORES DO OUTONO NA CAPADOCIA”: o tour visita o Vale do Ihlara, o Mosteiro de Selime, a
igreja vermelha de Sivrihisar, além da parada na aldeia Belíssima para o almoço em um restaurante sobre o rio. Jantar no hotel.
Itinerário durante as SAÍDAS DE 16/04 A 01/10
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.
DIA 07 - CAPADÓCIA - PAMUKKALE ou PAMUKKALE
Itinerário durante as SAÍDAS DE 02/10 A 15/04
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.
Itinerário durante as SAÍDAS DE 16/04 A 01/10
Café da manhã. Dia livre, possibilidade de realizar a excursão “MALDIVAS TURCAS”: Saída para visitar a Gruta de Kelo?lan, a cidade bíblica
de Laodicéia e a portunidade de banhar-se no Lago Salda com almoço incluído. Jantar no hotel.
DIA 08 - PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI/IZMIR***
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade greco-romana mais bem preservada na Ásia Menor dos séculos I e II que mantém tesouros como
o teatro romano que, a Biblioteca de Celso e rua de Mármore. 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 - KUSADASI/IZMIR***
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional guiada “ILHA GREGA DE CHIOS” por pessoa USD 130: 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.
*** A hospedagem poderá ser em Izmir ou Kusadasi em algumas saídas.
DIA 10 - KUSADASI - IZMIR – BURSA – ISTAMBUL (530 Km aprox.)
Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa importante cidade que foi a primeira capital do Império Otomano. Visita a uma das das mais
belas mesquitas da Turquia e passear pelo Mercado da Seda. Acomodação.
** Trecho recomendado que podem ser realizados opcionalmente com aéreos domésticos.
Adicional de aéreo para este trecho com traslados por pessoa USD 155,00.
DIA 11- ISTAMBUL a TEL AVIV – BELÉM (TK2311)
Café da manhã. Partida para o aeroporto de Istambul para tomar voo com destino a Tel Aviv. Chegada em Israel", imigração e procedimentos
aduaneiros para continuar em direção à cidade de Belém.
DIA 12 - BELEM
Café da manhã Visita à cidade de Belém. Vista do campo dos pastores. Visita da Igreja da Natividade, Gruta da Natividade, Capelas de San
Jerónimo e San José. Partida para uma visita à Nova Cidade de Jerusalém, continuando para Ein Karem, bairro. pitoresco dos arredores de
Jerusalém para visitar o Santuário de San Juan Bautista. De lá, continuaremos a visitar o Memorial Yad Vashem. Alojamento na cidade de
Belém. Acomodação.
DIA 13 - BELEM
Café da manhã Visita passando pela Via Monte Scopus em direção ao Monte das Oliveiras, Panorama da cidade murada santamente.
Continuação até Getsemani, Basílica da Agonia. A cidade velha, visita o muro das lamentações. Vista Esplanada do Templo, Via dolorosa,
Igreja do Santo Sepulcro, Monte Calvário, Monte Sião, Túmulo Rei Davi, Cenáculo, Abadia Dormição. Acomodação.
DIA 14 - BELEM - JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos realizar a excursão opcional guiada “MASSADA E MAR MORTO”: por pessoa USD 130, Partida para o
deserto da Judéia em direção a Massada. Subida com teleférico em direção à última fortaleza da resistência judaica durante a ocupação ro
mana. Visita das magníficas escavações da época do rei Herodes. Ao descer, tempo livre para nadar no Mar Morto.
DIA 15 - JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Possibilidade de realizar a excursão opcional “NAZARETH - TIBERIADADES – GALILEA”:
por pessoa USD 115, Viajaremos por Caná até Nazaré para visitar a Igreja da Anunciação e a Carpintaria de José. Continuação para Tabgha,

local da Multiplicação dos Pães e Peixes e para Cafarnaum (ruínas de uma antiga sinagoga). Continuaremos contornando o Mar da Galiléia em
direção à cidade de Tiberíades Passeio de barco e seguiremos para Yardenit, local de batismo no rio Jordão. Acomodação.
DIA 16 - JERUSALÉM/BELEM - TEL AVIV - ISTAMBUL - GUARULHOS (TK793/TK193)
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Tel Aviv para embarque no voo de retorno.

Hospedagens
Nome: RETAJ, LA QUINTA, PULLMAN ou Similar | Cidade: ISTAMBUL - 4 Estrelas
Nome: SIGNATURE BLUE RESORT, RICHMOND EPHESUS, TUSAN RESORT ou Similar | Cidade: KUSADASI - 4 Estrelas
Nome: RAMADA KEMAL PASA, RAMADA ENCORE BY WYNDHAM ou Similar | Cidade: IZMIR - 4 Estrelas
Nome: ADEM PIRA, LYCUS RIVER, COLOSSAE ou Similar | Cidade: PAMUKKALE - 4 Estrelas
Nome: SHALOM HOTEL, EIN KAREM HOTEL, GRAND COURT ou Similar | Cidade: JERUSALÉM - 4 Estrelas
Nome: PARADISE PREMIUM, MANGER SQUARE, GRAND HOTEL BETLEHEM ou Similar | Cidade: BELEM - 4 Estrelas

Saídas e Preços
Datas de saídas em 2022
Novembro 18
Dezembro 08
A partir de USD 1.399 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.999 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)
Taxas de embarque: USD 499
Gorjeta obrigatória: USD 55

Abril 15
A partir de USD 1.299 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.899 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)
Taxas de embarque: USD 499
Gorjeta obrigatória: USD 55

Maio 20
A partir de USD 1.432 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 2.032 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)
Taxas de embarque: USD 499
Gorjeta obrigatória: USD 55

Junho 10
Setembro 23
A partir de USD 1.599 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 2.199 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)
Taxas de embarque: USD 499
Gorjeta obrigatória: USD 55

Outubro 07, 22
A partir de USD 1.666 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 2.266 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Taxas de embarque: USD 499
Gorjeta obrigatória: USD 55

Julho 15
Agosto 12
A partir de USD 1.732 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 2.332 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)
Taxas de embarque: USD 499
Gorjeta obrigatória: USD 55

Observações
O PREÇO NÃO INCLUI
Taxa local de serviços: Turquia – US$ 55 (OBRIGATÓRIA)
Excursões opcionais ou nenhum serviço não especificado.
Gastos pessoais
Gorjetas para o guia, chofer etc.
Excursões opcionais
Traslados não indicados
Nenhum serviço não especificado
Bebidas nas comidas incluídas

Fotos

