
 
O MELHOR DA TURQUIA 

SAÍDAS GARANTIDAS 2023 

MAIO: 26 - JUNHO: 23 – SETEMBRO: 15 – OUTUBRO: 13. 

 
DIA 1 - SEXTA-FEIRA 
ISTAMBUL  
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
DIA 2 – SABADO 
ISTAMBUL  
Café da manhã e saída para uma das atividades mais famosas de Istambul, um passeio de barco 
pelo Bósforo, o canal  que  separa  a  Europa  da  Ásia. Neste  percurso  pode  apreciar-se  os 
palácios  dos  Sultões,  as  antigas  e  típicas  casas  de  madeira,  e  desfrutar história  de  uma  
forma  diferente.  em seguida, uma das estrelas da visita, o bazar  de  especiarias,  fundado  pelos 
Otomanos  há  5  séculos  e  utilizado desde  então.  A  nossa  visita  termina no bazar, onde pode 
desfrutar do seu ambiente  e  variedade  de  lojas.  Acomodação. 
 
DIA 3 – DOMINGO 
ISTAMBUL 
Café da manhã e visita de dia inteiro à  magnífica  cidade  de Istambul  conhecendo,  a  parte  
histórica,  a  Basílica de Santa Sofia, o ponto culminante da arte bizantina, e a pérola de Istambul. 
Também visitaremos o famoso Palácio Topkapi, a residência dos sultões otomanos  por  quatro  
séculos,  incluindo o tesouro e as relíquias sagradas. Ao meio-dia, Almoço típico num restaurante 
local na região de Sultanahmet e continuação com a visita à Mesquita Azul, um prodígio de 
harmonia, proporção  e  elegância;  e  o  Hipódromo, que conserva o Obelisco de Teodósio, a Coluna 

TARIFAS EM EUROS 
Por pessoa en quarto duplo   

€ 1385 
Suplemento individual     

€   850 
 

FORMA DE PAGAMENTO: 
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista 
(sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em 
até 5 vezes sem juros com cartões de crédito Visa, 
MasterCard e Diners. A Rota da Seda Viagens e 
Turismo reserva-se o direito de alterar a forma de 
pagamento sem aviso prévio a qualquer momento 
antes do recebimento do sinal. 
 

HOTEIS PREVISTOS 
(Ou similares na categoria indicada em cada 

ISTAMBUL: 
THE MARMARA TAKSIM * * * * * 

ANCARA:  
NEW PARK HOTEL * * * * (*) 



Serpentina, a Fonte do imperador Guilherme e o Obelisco egípcio. No  final  da  tarde,  visita  ao  
famoso grande Bazar, com tempo livre para se perder por suas 4 mil lojas. Retorno ao hotel e 
acomodação. 
 
DIA 4 - SEGUNDA-FEIRA 
ISTAMBUL – ANCARA 
Café  da  manhã  e  saída  para  Ancara passando  pelas  montanhas  de  Bolu.  
Após  a  chegada,  visita  panorâmica com o nosso ônibus para conhecer a capital da República 
Turca e a segunda  cidade  mais  populosa  da Turquia (Ancara), uma cidade moderna e cosmopolita  
rica  em  história  e  cultura antiga. Depois, tempo para conhecer o Mausoléu de Anitkabir, símbolo 
de Ancara,  já  que  é  o  local  onde  jaz  o fundador da República Turca. No final da tarde, chegada 
ao hotel. Jantar e acomodação. 
 
DIA 5 - TERÇA-FEIRA 
ANCARA - CAPADÓCIA 
Café da manhã. Saída para a Capadócia. No caminho, veremos o segundo maior lago da Turquia, o 
Lago Salgado,  e  um  caravançarai  do  século XIII (pousada  medieval).  Chegada  à  Capadócia. 
Jantar e acomodação. 
 
DÍA 6 - QUARTA-FEIRA 
CAPADÓCIA 
Café  da  manhã  no  hotel.  Visita  a esta  região  fascinante  e  de  paisagem  original,  formada  
pela  lava lançada  pelos  vulcões  Erciyes  e Hasan há 3 milhões de anos. Visita ao  Vale  de  
Göreme,  incrível  complexo monástico bizantino formado por igrejas esculpidas na rocha com 
belíssimos  afrescos.  em  seguida, visita ao Vale do Avcilar Vales Pasabagi  e  gόvercinlik,  onde  
se  pode admirar  a  melhor  vista  das  formas vulcânicas  chamadas ‘chaminés  de fada’. Visita 
às típicas oficinas de tapetes e pedras de Onix e Turquesa. Jantar no hotel e acomodação. 
 
DÍA 7 - QUINTA-FEIRA 
CAPADÓCIA – KONYA – PAMUKKALE 
Café da manhã no hotel. Saída credo manhã cedo para Konya, capital dos sultões  selêucidas,  
visita  ao  Mausoléu  de  Mevlana,  poeta  e  filósofo que  fundou  a  seita  mística  e  religiosa  dos  
Dervixes  Dançantes.  Continuação para Pamukkale.  Chegada e visita a Hierápolis, antiga cidade 
helenística que hoje está em ruínas. Visita ao famoso Castelo de Algodão, maravilha  natural  de  
gigantescas cascatas brancas, estalactites e piscinas naturais formadas ao longo dos séculos pela 
passagem de águas carregadas  de  sais  calcários  das  fontes  
termais. Chegada ao  hotel  e  Jantar. Acomodação.   
 
DÍA 8 - SEXTA-FEIRA 
PAMUKKALE – ÉFESO – KUSADASI – IZMIR 
Café  da  manhã  no  hotel.  Saída  pela manhã  para  Éfeso,  cidade  greco-ro-mana,  antiga  capital  
da  Ásia  Menor, uma  das  mais  bem  preservadas  da antiguidade,  onde  se  encontram  o Templo 
de Adriano, o Templo de Trajano, o teatro e a Biblioteca de Celsus. Visita  à  Casa  da  Virgem  
Maria,  lugar onde passou os últimos anos da sua vida.  Continuação  até  Kusadasi,  para uma 
visita panorâmica a esta bela cidade, admirando seu famoso porto de onde saem os cruzeiros para 
as ilhas gregas. Continuação para Izmir e acomodação. Jantar no hotel. 
 
 
 
 

CAPADOCIA: 
YUNAK EVLERI CAVE * * * * (*) 

PAMUKKALE: 
COLOSSAE * * * * * 

IZMIR: 
RAMADA PLAZA WYNDHAM * * * * 

CANAKKALE: 
OYTUN PARK * * * * 

ISTAMBUL: 
THE MARMARA TAKSIM * * * * * 

 

OS PREÇOS INCLUEM: 
• Carregadores nos hotéis 
• Guia acompanhante em espanhol (com 

conhecimentos de português)      
• 10 noites com café da manhã tipo buffet 
• 6 Jantares e 1 Almoço 

 
 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
• Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a re-

messa de valores destinados à cobertura de gas-
tos pessoais no exterior de pessoas físicas resi-
dentes no Brasil em viagens de turismo, nos ter-
mos da lei 13.315/2016; 

• Passagens aéreas de voos domésticos ou interna-
cionais; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto tu-
rístico se faz necessário, nem serviço de despa-
chante; brasileiros estão isentos de necessidade 
de visto turístico para estes países, desde que a 
permanência seja menor ou igual a noventa dias 
e que o passaporte tenha validade mínima de três 
meses a contar da data de saída do território de 
cada um deles; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem 
seguro de viagem!), que deve ser contratado se-
paradamente; 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores 

de bagagem em hotéis e aeroportos; 
• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-

vouchers, capa de passaporte nem nenhum outro 
brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a documentação 
de viagem é enviada apenas eletronicamente); 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, ativida-
des e refeições OPCIONAIS que venham a ser ofe-
recidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações vi-
sitadas em que ele é cobrado à parte; 



DÍA 9 – SABADO 
IZMIR – PERGAMO – CANAKKALE 
Café  da  manhã  no  hotel.  Saída  para a antiga cidade de Pérgamo, um dos mais  importantes  
centros  culturais, comerciais  e  médicos  do  passado. Visita  ao  Asclepion,  o  famoso  hospital  
do  mundo  antigo,  dedicado  ao deus da saúde, Esculápio. Aqui viveu o célebre médico Galen. Os 
túneis de dormição,  o  pequeno  teatro  para  os pacientes, as piscinas, a longa rua antiga e o pátio 
com colunas jónicas são os  monumentos  que  permaneceram desde  aqueles  esplêndidos  
tempos. Continuação  para  Canakkale,  cidade localizada em ambos os lados do famoso estreito 
de Dardanelos. Jantar e acomodação. 
 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas adici-
onais em hotéis, bebidas nas refeições, telefone-
mas, táxi etc., sendo estas de responsabilidade 
exclusiva do passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista (sempre 
a critério do passageiro, mas tradicionalmente 
esperadas em qualquer país). 

 
 

DÍA 10 – DOMINGO 
CANAKKALE – TROYA – BURSA – ISTAMBUL 
Café  da  manhã.  Pela  manhã,  saída para Troia,  a  famosa  e  antiga  cidade de  9  níveis.  A  fama  da  cidade  vem da ‘ilíada’ de Homero e da guerra  de 
Troia contra os gregos, iniciada pelos amores  de  Páris  e  Helena,  que  terminou com o Cavalo de Troia. Continuação  para  Bursa. Tour  panorâmico em 
Bursa com visita à Mesquita verde. Depois,  continuação  para Istambul. Chegada e acomodação. 
 
DÍA 11 - SEGUNDA-FEIRA 
ISTAMBUL 
Café da manhã e traslado ao aeroporto. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, 
e a inscrição é efetivada no momento do recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo da integralização do pagamento e do contrato de aquisição de 
programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua 
aceitação integral do programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das dicas de viagem e do contrato anexo. 
2) Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo câmbio do euro turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens 
e Turismo no dia do pagamento do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 
3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original 
corretamente preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, da carteira de 
identidade e do CPF do seu titular, deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo no prazo máximo de 1 semana após o pagamento do sinal. A não 
observação desse prazo, bem como a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou sem assinatura válida, serão conside-
radas desistência do tour, com o consequente cancelamento dos serviços solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 
4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda Viagens e Turismo. 
5) Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de saúde) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada 
multa de 20% (vinte por cento) do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta dias do início do tour, a multa será acrescida 
de todo e qualquer valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da Seda pelo o fornecedor. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do seu passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data 
de saída do passageiro do último país visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte com data de 
emissão e validade, endereço completo, número de CPF. 
 
BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de tamanho médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de 
bagagem será aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada caso a caso, 
podendo ser recusado sempre a critério do guia ou do motorista do ônibus. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos 
os efeitos que o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é 
transportada pelo passageiro por sua conta e risco, sem que a Rota da Seda Viagens e Turismo possa ser obrigada a responder contratualmente pela perda 
ou danos que possa sofrer, seja qual for a razão. 

 



 


