
1º Dia – 29/Dez  - São Paulo 

Apresentação no aeroporto de Guarulhos, àss 23h30 no balcão da 
Turkish Airlines, Terminal 3  para realizar o check-in 

2º Dia – 30/Dez  - São Paulo/Istambul 

Partida às 04h00 da manhã em voo direto com destino à Istambul. 
Chegada à noite à jovem República da Turquia, recepção e traslado 
ao hotel. 

3º Dia – 31/Dez  - Istambul 
  
Saida do hotel para o bairro Sultanahmet para visitar: a praça do 
Hipódromo Romano, a Mesquita Azul, a única mesquita otomana que 
tem 6 minaretes, a Cisterna de Yerebatan, a reserva de água mais 
importante da cidade da época bizantina e a esplêndida Basílica de 
Santa Sofia do século VI, a igreja foi construída pelo imperador 
Constantino por volta de 360. Á tarde, visitaremos o famoso Gran 
Bazzar e tempo livre no maior e e mais antigo bazar da Turquia com 
mais de 4000 lojas no seu interior. A noite nosso Jantar de Reveillon 
no Hotel.  Café da manhã, Almoço, Jantar de Reveillon. 

4º Dia  - 01/Jan - Istambul  

Manhã livre. À tarde, saída do hotel para visitar o Mercado Egípcio, 
também conhecido como Mercado de Especiarias. Após,  faremos um 
passeio de barco pelo Bósforo, o estreito que separa a Europa da 
Ásia onde poderemos desfrutar da beleza dos bosques de Istambul, 
seus palácios e dos palacetes de madeira construídos em ambas as 
margens. Retorno ao hotel e noite livre. 
Café da manhã incluído.   
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5º Dia – 02/Jan - Istambul  

Pela manhã, passeio panorâmico no bairro do Chifre de Ouro com 
visita a Mesquita e Mausoléo de Eyup, subiremos ao Cafe Pierre Loti 
com vista panorâmica do bairro.   Atravessando a ponte 
intercontinental, chegaremos à parte asiática da cidade para visita ao 
Palácio de Beylerbeyi ( século XIX), que foi a residência de verão dos 
últimos sultões do İmperio Otomano. Regressaremos para a parte 
européia e almoço. Visita ao Palácio de Topkapı, residência dos 
sultões do Império Otomano. Café da manhã e almoço 
incluídos.                  

6º Dia – 03/Jan - Istambul / Kayseri/ Capadócia 

Café da manhã. Em horário oportuno,   traslado ao aeroporto para 
embarque com destino Kayseri. Chegada e traslado ao hotel. À 
noite, saída para um belissimo Show Show Folclórico no  Caves. Café 
da manhã e Jantar com Show inclusos. 



CAPADÓCIA 

7º Dia – 04/Jan - Capadócia (Vale do Göreme) 

Pela manhã, possibilidade de realizar um passeio OPCIONAL de 
balão. Dia inteiro dedicado a explorar e descobrir esta fascinante 
região da Capadócia, única no mundo, que junto com sua fantástica 
paisagem lunar e com estranhas formações de lavas procedentes de 
uma erupção do Monte Erciyas e da ação da erosão, encontraremos 
inúmeros povoados e igrejas escavados na rocha. Visitaremos o Vale 
de Göreme que é a atração principal do dia, um incrível complexo 
monástico bizantino ao ar livre, integrado por igrejas esculpidas nas 
rochas, construídas pelos primeiros cristãos, decoradas com 
maravilhosos afrescos relatando os episódios que marcaram a 
história . Nossa próxima parada será o vale de Pasabag   com suas 
chaminés de fadas ou formações de pedras como um chapéu e 
povoado troglodita de Zelve com suas antigas cavernas. Nossa última 
visita será uma cidade subterrânea de 7 andares esculpida na rocha e 
utilizada como refúgio para cristãos no passado, com depósitos de 
cereais, dormitórios e poços de ventilação. No final da tarde, retorno 
ao hotel. Café da manhã, almoço e jantar incluidos. 

8º DIA – 05/Jan - Capadócia  

Hoje continuamos a explorar as maravilhas da Capadócia, visitaremos 
o Vale de Soganli , Visitaremos ainda a pequena e graciosa Vila de 
Mustafapasa e a Fortaleza natural de Uçhisar, onde pode-se apreciar 
uma magnífica vista de todo o vale. Café da manhã, almoço e jantar 
incluídos. 

9º DIA – 06/Jan - Kayseri/ Istambul / São Paulo 

Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino à 
Istambul e conexão imediata para São Paulo. Chegada no mesmo dia 
e fim dos nossos serviços. 

SHIRAZ, IRAN

Voo 

Café da Manhã 

Almoço ou Jantar

*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem

PIGGEON VALLEY 

CAPADÓCIA 



Passagem aérea em classe econômica, voando via 
Turkish Airlines. 
 
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com 
café da manhã buffet. 

Refeições conforme especificado no roteiro (exceto 
bebidas). 

Todos os passeios descriminados no roteiro. 

Jantar de Reveillon no hotel. 

Guias locais em espanhol ou português (conforme 
disponibilidade). 

Percurso terrestre realizado em ônibus de luxo com ar 
condicionado. 

Seguro viagem Internacional. 

Gorjetas à carregadores nos hotéis (1 mala por pessoa). 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 

Franquia de Bagagem: 01 mala até 23kg + 01 mala de 
mão de até 8kg 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 
Categoria Primeira 

Istambul 

Capaddocia 

Barcelo Hotel Istambul ou similar 

Cappadocia Cave Resort ou similar 

Aéreo e Terrestre: 
Preço por pessoa 

Apartamento Duplo ou Triplo: 
EUR 3.250,00 

Apartamento Single: 
EUR 3.950,00 

Taxas de Embarque: 
EUR 270,00 

(Opcional) Balão Comfort na Cappadócia:   

Encante-se com as belezas mágicas da Capadócia a partir  
do alto dos céus neste voo de balão de ar quente.  

Assista ao belo nascer do sol enquanto sobe a uma altura  
de mais de 900 metros acima do nível do solo. 

EUR 270,00 

Vistos: Brasileiros estão isentos. 
Febre amarela: Não é obrigatória. 

Informações e Reservas:  

(011) 3257-1667 

www.primordialturismo.com.br 

contato@primordialturismo.com.br 
  

19 anos 

Primordial Operadora e Turismo

Promoção para reservas antecipadas:  

10X SEM JUROS via  

cartão de crédito Visa ou Mastercard em Reais.

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
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