GRUPO
CARNAVAL NA TURQUIA 2020
12 dias
ISTAMBUL | CAPADÓCIA | PAMUKKALE | KUSADASI

CAPPADOCIA

SAÍDA 19 DE FEVEREIRO DE 2020
1º Dia – 19/02 - Sâo Paulo / Istambul
Apresentação no aeroporto de Guarulhos, terminal 03 – balcão da
Turkish Airlines, para embarque em voo direto com destino à
Istambul.
2º Dia – 20/02 - Istambul
Chegada à jovem República da Turquia, recepção e traslado ao
hotel.
3º Dia – 21/02 - Istambul
Passeio de dia completo pela cidade. Hoje visitaremos: as Mesquitas
de Suleyman, a Mesquita Azul, construída pelo império Otomano no
séc. XVII. Entraremos no Palácio de Topkapi, que foi residência dos
sultões otomanos, onde serão apreciadas as jóias reais e uma
coleção única no mundo de porcelana chinês. Á tarde, visitaremos o
famoso Grand Bazar, pitoresco mercado mundialmente conhecido,
com mais de 1.000 lojas. Noite livre. Café da manhã e almoço
inclusos.

4º Dia – 22/02 - Istambul
Passeio de dia completo pela cidade. Hoje visitaremos: o
Hipódromo, onde tiveram lugar as corridas de bigas e competições
atléticas durante a época romana, a Igreja de Santa Sofia, magnífica
basílica bizantina e o Palácio Dolmabahce. Será feita uma parada no
Mercado Egípcio, onde poderemos admirar suas inúmeras
especiarias. Após, faremos um passeio de barco pelo Bósforo, canal
com 36km que une o Mar de Mármara ao Mar Negro e que separa a
Europa da Ásia.

Neste passeio poderemos admirar a Costa Europeia e Asiática com
seus palácios, jardins, fortalezas, belas casas de madeiras, pontes,
etc. Café da manhã e almoço inclusos.
5º Dia – 23/02 - Istambul / Kayseri / Capadócia
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para
embarque com destino Kayseri. Chegada e traslado ao hotel. Hoje
veremos um inesquecível Show Folclórico em Caves. Café da manhã
e jantar inclusos.
6º Dia – 24/02 - 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 do Santo Kaymakli. Nossa próxima parada será
o 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 inclusos.

PAMUKKALE
7º Dia – 25/02 - Capadócia / (Sogeli E Pasabag)

11º Dia – 29/02 - Kusadasi / Casa Da Virgem Maria / Ephesus / Kusadasi

Hoje continuamos a explorar as maravilhas da Capadócia, visitaremos
o Vale de Sogeli e Pasabag, com suas chaminés de fadas ou
formações de pedras como um chapéu. 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 inclusos.

Pela manhã saída com destino à Meryemana para visita à tão famosa
Casa da Virgem Maria, onde cientistas e teólogos acreditam ser o
lugar onde a virgem passou seus últimos dias, situada no alto de uma
montanha, dominando o Mar Egeu, no meio de uma floresta, a casa
foi transformada em uma capela onde numerosos cristãos vão em
peregrinação. Continuaremos nossa viagem para visita à Ephesus - A
cidade mais visitada da Turquia, cidade dedicada a “Artemis”o Deus
da Caça, visitar Ephesus é como uma volta no tempo. Cidade onde
São Paulo veio pregar muitas vezes e foi construído a primeira das 7
Igrejas do Apocalipse. Destaque para Odeon, o Templo de Adriano,
Via Sacra, Casa de Banho Público, a Biblioteca de Celso e finalmente
visita à Basílica de São João. Café da manhã, almoço e jantar
inclusos.

8º Dia – 26/02 - Capadócia / Konya / Pamukkale
Pela manhã, saída em direção à cidade religiosa Konya (capital da
Seldjoukis do Século XI e XII), onde visitaremos o Museu, Mausoléu e
escola teológica do grande filósofo Mevlana Celaddin Rumi, o
fundador dos Derviches Dançantes, onde ele resumiu sua vida à 3
palavras: amadurecei, amei e queimei. A tarde chegada à Pamukkale,
conhecida como o “Castelo de Algodão”, uma maravilha natural de
gigantescas cascatas brancas petrificadas, única no mundo com
piscinas de origem calcária procedentes de sua fonte termal,
também chamada de “cidade curadora”. Chegada, acomodação no
hotel. Café da manhã, almoço e jantar inclusos.

12º Dia – 01/Março - Izmir / Istambul / São Paulo
Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Izmir para
embarque com destino à Istambul e conexão imediata para São
Paulo. Chegada no mesmo dia e fim dos nossos serviços.

9º Dia – 27/02 - Pamukkale
Pela manhã, saída para visitar as ruínas de Hierápolis onde veremos o
magnífico templo de Apollo, o teatro e a Necrópole. Tarde livre para
descansar e aproveitar as piscinas termais do hotel ou passear pelos
arredores. Café da manhã, almoço e jantar inclusos.
10º Dia – 28/02 - Pamukkale / Afrodisias / Kusadasi
Pela manhã, saída com destino à Kusadasi. Visitaremos em rota
Afrodisias, cidade dedicada à Deusa do Amor “Afrodite”, mais uma
cidade antiga impressionante, uma descoberta recente na história da
Turquia. Conhecida pela sua famosa Escola de Cultura, Você
admirará o seu teatro intacto, e um estádio de 250m de
comprimento para combate de gladiadores dedicados à Afrodite
durante o reinado de Hadrian. O principal santuário da cidade possui
14 colunas ionianas que estão entre as mais finas e elegantes do
mundo. O seu Odeon miraculosamente bem conservado e muito
mais. Chegada em Kusadasi,, acomodação no hotel. Café da manhã,
almoço e jantar inclusos.

ISTAMBUL
*A ordem dos passeios pode sofrer alterações durante a viagem
SHIRAZ, IRAN
Voo
Café da Manhã
Almoço ou Jantar

SERVIÇOS INCLUÍDOS
Acompanhamento de um guia operacional desde o
Brasil.
Passagem aérea em classe econômica, voando via
Turkish Airlines. (São Paulo / Istambul / Kayseri / Izmir /
Istambul / São Paulo
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com
café da manhã buffet.
15 refeições conforme especificado no roteiro (exceto
bebidas).
Todos os passeios descriminados no roteiro.
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

Hotel Midtown 4* ou similar

Capaddocia

Yunak Elveri (Hotel Caves) 4* ou similar

Pamukale

Hotel Richmond 4* ou similar

Kusadasi

Hotel Ilayda Avantgard 4* ou similar

Aéreo e Terrestre:
Preço por pessoa

Apartamento Duplo ou Triplo:

EUR 2.990,00

Promoção para reservas antecipadas:
10X SEM JUROS via
cartão de crédito Visa ou Mastercard em Reais.

Apartamento Single:

EUR 3.510,00

Taxas de Embarque:

EUR 185,00

Primordial Operadora e Turismo
Informações e Reservas:
(011) 3257-1667

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

www.primordialturismo.com.br
contato@primordialturismo.com.br
19 anos

