
Passagem aérea Cairo > Luxor > Cairo; 
4 noites de hospedagem em Cairo hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
1 noite de hospedagem em Luxor hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Istambul hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
3 noites de hospedagem na Capadócia hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Pamukkale hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
1 day use em Kusadasi hotel categoria 4 estrelas antes do voo de retorno; 
Visita panorâmica na Planície de Gizé; 
Visita ao Templo de Luxor (sem ingressos); 
Visita ao Templo de Karnak (sem ingressos); 
Visita ao Templo da Rainha Hatshepsut (sem ingressos); 
Passeio ao Cairo Antigo; 
Passeio pelo centro histórico de Istambul; 
Visita ao Grande Bazar e Mercado das Especiarias em Istambul; 
Visita ao Vale Vermelho na Capadócia; 
Visita aos Chaminés de Fada na Capadócia; 
Visita ao Vale de Goreme na Capadócia; 
Visita às Cidades Subterrâneas na Capadócia (sem ingresso); 
3 jantares na Capadócia; 
2 jantares em Pamukkale; 
Visita a um Karavan Sarai em Konya; 
Visita ao Templo de Ártemis (sem ingresso); 
Passeio em Kusadasi e Efesos; 
Ônibus exclusivo do grupo durante o percurso na Turquia e Egito; 
Guia falando português/espanhol durante o percurso; 
Transfer aeroporto > hotel > aeroporto em todos os voos de chegada e saída; 
Seguro viagem individualizado; 
Kit viagem. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Gorjetas Israel e Jordânia (USD 5,00 USD 3,5 e USD 1,00 X 11 Dias = USD 105,00*) Guia acompanhante, 
Guias locais, motorista e garçons. Ticket aéreo em primeira classe ou executiva, assentos na classe 
premium e marcação de assentos nas classes preferenciais. O que não estiver mencionado como 
serviço incluído e gastos extras de caráter pessoal em geral (wifi, lavanderia, telefonemas). Ingressos a 
parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços inclu-
ídos. Traslados desde qualquer cidade de Origem no Brasil até o Aeroporto Salgado Filho de Porto 
Alegre/RS e vice-versa. Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo (USD 
80,00 por pessoa, por trajeto diurno). Visto para Jordânia: Na maioria dos casos, o visto coletivo gratuito 
se recebermos todas cópias dos passaportes com 1 mês 15 dias de antecedência.

NÃO INCLUI

Documentação – Passaporte; 
Taxas de embarque e segurança: em torno de US$ 150,00; 
Trâmites e Taxas para visto do Egito (Turquia não precisa de visto para Brasileiros) 
Deslocamentos nacionais: Guarulhos na ida e Guarulhos à cidade de origem no retorno; 
Refeições não mencionadas; 
Gorjetas a maleteiros, táxis, etc.; 
Passeios opcionais, ingressos a museus e santuários, despesas pessoais; 
Taxa de turismo nos hotéis, se houver; 
Outros valores ou taxas que sejam necessárias e não constem como incluso; 
Valores aproximados com extras durante a viagem: incluindo passeios opcionais, ingressos, gorjetas, 
taxa de turismo nos hotéis, refeições não incluídas e outros: Em torno de US$ 1.000,00 por pessoa. 

VALOR POR PESSOA

Valor do pacote: R$ 14.980 por pessoa em apartamento duplo ou triplo 
Adicional para apartamento individual: R$ 3.980

verdes e até animais selvagens, vales, morros, cidades, casas nas cavernas e formações rochosas típicas 
dessa região. Além da natureza magnífica, alie a isso a oportunidade de ver o sol nascendo lá do alto do 
balão em um céu azul salpicado de pontinhos coloridos, que são os outros balões também fazendo 
passeios. Ao término do passeio, iremos para o hotel tomar café da manhã. Após café da manhã, (já com 
o retorno dos que foram fazer o passeio de balão), faremos uma visita à cidade de Ozkonak ou 
Derinkuyu, cidades subterrâneas construídas a uma profundidade de até 85 metros, e que poderiam 
abrigar até 20.000 habitantes, com um moderno sistema de ventilação, estábulos, dormitórios e até uma 
igreja. Em Avcilar e Guvercinlik, poderemos apreciar a paisagem fantástica das “Chaminés de Fadas”, 
formações rochosas criadas a partir de erupções vulcânicas que criaram paisagens surreais, seme-
lhantes às da lua: os fluxos de lava formaram tufos rochosos, esculpidos pelos ventos e chuvas em vales 
sinuosos com penhascos curvados e pontudos. Faremos também a visita a Pasabag, (Vale dos Monges) 
famosa por suas perfeitas chaminés de cogumelos, esculpidas a partir de lava, cinza e basalto. Ou ainda, 
é possível a visita opcional e caminhada no vilarejo de Çavuşin, vista do topo de suas ruínas. A região da 
Capadócia apresenta uma paisagem fascinante e única, formada há três milhões de anos pela lava dos 
vulcões extintos Erciyes e Hasan. À noite, como opcional, Show de Danças Folclóricas (não incluso no 
pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

10º Dia, 18/03/2019, Sábado - Capadócia
Após café da manhã, visita à Vila de Uçhisar, aldeia troglodita que fica localizada no ponto mais alto da 
Capadócia. Visitaremos o Vale de Göreme para conhecer os mosteiros e as igrejas escavadas na rocha 
vulcânica, as quais estão decoradas com afrescos do século X e XI que mostram cenas bíblicas e 
imagens de São Jorge. Como opcional sugerimos assistir ao Show dos Dervixes Dançantes, ascetas 
muçulmanos que praticam o ritual da dança como libertação da dor terrena em busca do êxtase espiri-
tual e a comunhão com a energia divina (não incluso no pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

11º Dia, 19/03/2019, Domingo - Capadócia > Konya > Pamukkale (680 km)
Logo pela manhã, deslocamento terrestre até Pamukkale. No caminho, vislumbraremos belíssimas e 
marcantes paisagens da Turquia. Breve parada na cidade de Konya, por onde passavam as caravanas da 
Rota da Seda na antiguidade e em seguida, continuação do trajeto até Pamukkale. Jantar e pernoite em 
Pamukkale. 

12º Dia, 21/03/2019, Segunda-feira - Pamukkale
Após café da manhã, saída para conhecermos o “Castelo de Algodão” (como chamam os turcos a região 
de Pamukkale). Na verdade, é um conjunto de piscinas termais de origem calcária que com o passar dos 
séculos formaram bacias gigantescas de água que descem em cascata numa colina, situado próximo a 
Denizli, na Turquia. A formação do Pamukkale deve-se aos locais térmicos quentes por baixo do monte 
que provocam o derrame de carbonato de cálcio, que depois solidifica como mármore travertino. Foi 
declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Jantar e pernoite em Pamukkale. 

13º Dia, 22/03/2019, Terça-feira - Pamukkale > Kusadasi (198Km) 
Após café da manhã, deslocamento terrestre até Kusadasi. Visitaremos a cidade de Efesus – cidade 
turca que abriga uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo: o Templo de Ártemis. Além da cidade 
possuir inúmeras ruínas do período clássico grego, ainda abriga a Casa da Virgem Maria (morada em que 
se acredita que a mãe de Jesus passou seus últimos dias). Neste dia, faremos um day use em Kusadasi. 
Em momento oportuno, deslocamento terrestre até Esmirna. Na madrugada, transfer para o aeroporto 
com destino a Istambul. Voo previsto com a cia Turkish. 

14º Dia, 23/03/2019 - Quarta-feira - Istambul > Brasil
Pela manhã, embarque em voo direto com a cia Turkish com destino ao Brasil. Chegada prevista a 
Guarulhos para o final da tarde. 

DATAS

Saída em 10 de outubro de 2019.

INCLUI

Tour acompanhando desde a saída de Chapecó; 
Passagem aérea São Paulo > Cairo > Capadócia > Esmirna > Istambul > São Paulo; 
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Egito e Turquia: o Melhor de Dois Mundos | Outubro de 2019

O MELHOR DE DOIS MUNDOS
Exótico e repleto de grandes monumentos, o Egito é um dos berços das civilizações 
antigas, com muitas histórias e mistérios lapidados nas grandes pirâmides e tumbas dos 
antigos faraós. A Turquia possui seus aromas e temperos únicos. Embarque conosco em 
um tour que passa pelo Cairo, Luxor, Instambul e Capadócia.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia, 10/10/2019, Quinta-feira
Embarque em Guarulhos às 3h10min com destino ao Cairo (com conexão em Istambul). Está previsto o 
voo com a cia Turkish Airlines. 

2º Dia, 11/10/2019, Sexta-feira
Chegada ao Cairo às 1h55min. Transfer para o hotel. Após descanso e café da manhã, visitaremos a Necrópole 
de Gizé (também conhecida como as “Pirâmides de Gizé”). Dentre as principais atrações do complexo 
pode-se destacar as monumentais pirâmides de Queóps, Quéfren e Miquerinos. A primeira, também 
chamada de “Grande Pirâmide” é considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo. Egiptólogos acreditam 
que a pirâmide foi construída como um túmulo durante a IV dinastia egípcia para o faraó Quéops ao longo de 
um período de 10 a 20 anos, em torno de 2.560 a.C. Originalmente, a Grande Pirâmide era coberta por um 
invólucro de pedras polidas que formavam uma superfície exterior lisa que brilhava sob a luz do Sol. Há várias 
teorias científicas sobre as técnicas de construção da Grande Pirâmide. A maioria das hipóteses de construção 
aceitas, baseiam-se na ideia de que ela foi erguida através da movimentação de enormes pedras de uma 
pedreira, que foram arrastadas e levadas até o local. A parte principal do complexo de Gizé é um conjunto de 
edifícios que inclui dois templos mortuários em honra a Quéops, três pirâmides menores para esposas do 
faraó, uma pirâmide "satélite" ainda menor, uma calçada que liga os dois templos e as pequenas mastabas 
que cercam a pirâmide e que foram feitas para os nobres da sociedade egípcia antiga. Visitaremos ainda ao 

Templo de Granito e à Esfinge: a grande estátua de pedra calcária que representa a criatura da mitologia 
antiga com corpo de leão e cabeça humana. É a maior estátua feita de monólito no mundo, com 73,5 metros 
de comprimento, um dos símbolos máximos da cultura do Antigo Egito. Pernoite em Cairo. 

3º Dia, 12/10/2019, Sábado - Cairo
Neste dia, iniciaremos nosso passeio pelo Museu Egípcio, onde se poderá admirar, entre outras maravi-
lhas, o fabuloso sarcófago de ouro maciço, incrustado com pedras preciosas do Faraó Tutancâmon. 
Teremos oportunidade de conhecer também, o Museu do Papiro. Após almoço (opcional, com comida 
típica) prosseguiremos o tour para Sakkara, para conhecer importantes tumbas e a famosa Pirâmide 
Escalonada: primeira edificação em pedra maciça conhecida da história. Final da tarde, retorno ao hotel. 
À noite, sugerimos assistir o show de som e luzes nas pirâmides (opcional, não incluso no pacote). 
Pernoite no Cairo. 

4º Dia, 13/10/2019, Domingo - Cairo > Luxor
Pela manhã, saída para visitar o Cairo Antigo e seus bazares, a igreja Copta, a Sinagoga, a Cidadela, a 
Mesquita do Sultão Ali. Em horário oportuno, transfer ao aeroporto para embarque com destino a Luxor 
(capital do Alto Egito e testemunha imutável do apogeu da Era Faraônica). Transfer para o hotel. Pernoite 
em Luxor. 

5º Dia, 14/10/2019, Segunda-feira - Luxor > Cairo
Após o café da manhã, início do nosso city-tour, visitando o Templo de Luxor, obra dos Faraós Amenófis 
III e Ramsés II, que era utilizado uma única vez por ano na procissão do Deus Amon Rá e ao Templo de 
Karnak ( magnífico Templo construído e que remonta a mais de 2.000 anos); visita ao Vale dos Reis ou a 
Necrópole de Tebas e aos túmulos de faraós, reis, rainhas e nobres do Império Antigo (compostos de 
várias salas e galerias que conduzem à sala mortuária, esses túmulos foram cravados na rocha para 
ficarem protegidos de salteadores). Visitaremos ainda o Templo da Rainha Hatshepsut, construído num 
grande vale com filas de colunas de granitos; e ao Colosso de Memmon, com suas duas gigantes está-
tuas de Amenoplis II. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Cairo. 
Pernoite em Cairo. 

6º Dia, 15/10/2019, Terça-feira - Cairo > Istambul
Pela manhã, transfer para o aeroporto com destino a Istambul. Chegada prevista na capital turca para às 
12h20min. À tarde, início dos passeios por Istambul. Pernoite em Istambul. 

7º Dia, 16/10/2019, Quarta-feira - Instambul
Após o café da manhã, visitaremos o Hipódromo Romano, centro da vida esportiva no período bizantino 
e a Mesquita Azul, que é o principal símbolo islâmico da cidade. Em seu interior, o templo é todo deco-
rado por azulejos azuis, magníficos vitrais, além das pinturas que adornam as cúpulas com inscrições do 
Alcorão. Visitaremos também a Basílica de Santa Sofia, considerada uma obra-prima da arquitetura 
bizantina, e convertida em mesquita pelos turcos no século XV. O que mais impressiona no templo é a 
mistura de elementos das duas religiões: apresentando tanto imagens de ícones sacros do Cristianismo, 
quanto painéis e medalhões com mensagens religiosas escritas em língua árabe. Além disso, faremos 
uma visita a Cisterna Yerebatan, que em turco significa “o palácio subterrâneo”. Construída com colossais 
blocos e colunas de mármore, o imperador Justiniano edificou no subsolo da Basílica, esta gigantesca 
cisterna subterrânea para armazenar água e abastecer a cidade em tempos de guerra. Navegaremos 
também pelo Canal do Bósforo que separa os continentes Europa e Ásia, com uma maravilhosa vista do 
estreito com seus palácios, fortalezas e casas de verão. Conheceremos o famoso Grande Bazar que é 
um mercado coberto do século XV, composto por cinco mil lojas e considerado um dos primeiros 
centros comerciais do mundo. À noite, sugerimos jantar opcional em Kumkapi, zona de restaurantes 
muito concorrida e animada por músicos de rua, sobretudo violinistas, clarinetistas e músicos ciganos 
(não incluso no pacote). Pernoite em Istambul.

8º Dia, 17/10/2019, Quinta-feira - Istambul > Capadócia
Após café da manhã, iremos ao Mercado de Especiarias, edifício construído no século XVII, com lojas de 
produtos típicos como pashminas, açafrão, especiarias, temperos, frutos secos, chás, delícias turcas, 
perfumes e muito mais. Faremos uma visita ao Palácio de Topkapi que foi residência dos sultões entre os 
séculos XV e XIX, no qual estão belíssimas coleções de porcelanas, jóias, roupas dos sultões e muitas 
outras relíquias. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Kayseri na 
Capadócia. Voo previsto pela cia Turkish Airlines. Jantar e pernoite na Capadócia.

9º Dia, 18/10/2019, Sexta-feira - Capadócia
Antes do nascer do sol, sugerimos como opcional, o tradicional passeio de Balão (não incluso no 
pacote). Enquanto o balão se movimenta no ar empurrado pelo vento, podemos observar campos 

IMPORTANTE

Documentos obrigatórios: Passaporte válido (com vencimento seis meses após o retorno da viagem); 
Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial quando não 
autorizado no próprio Passaporte e Carteira de Identidade quando não houver a filiação no Passaporte; 
Vacina Obrigatória: Vacina da Febre Amarela. A vacina contra febre amarela deve ser tomada com ante-
cedência de, no mínimo, 10 (dez) dias antes da viagem. Obrigatória a certificação Internacional da Anvisa. 
Maiores Informações: http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia 
Vacinas recomendadas: Hepatite A (2 semanas antes), Tétano, Poliomelite, Febre tifoide (10 dias antes).
 
Cancelamentos: Recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na legislação 
brasileira vigente, reforçando que, todo cancelamento deverá ser formalizado por escrito e dependendo 
do prazo em que for solicitado teremos diferentes valores de multas, principalmente após a emissão do 
aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a recuperação destes valores.

No caso de apartamentos duplos em que somente 1 pessoa desiste, salientamos que será cobrada do 
desistente a diferença para apartamento single; 

Recomendação: Esta viagem é recomendada para famílias com crianças acima de 05 anos para maior 
aproveitamento dos mesmos. Nada impede levar crianças menores, todavia lembramos que o roteiro foi 
produzido pensando no máximo de seu aproveitamento. Em caso de adultos acompanhados por 
crianças, os mesmos devem estar cientes da necessidade de por vezes, abrir mão de alguma atividade 
para maior conforto e tranquilidade dos pequenos; 

Grupo mínimo para a realização da viagem: 25 pessoas; 



Passagem aérea Cairo > Luxor > Cairo; 
4 noites de hospedagem em Cairo hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
1 noite de hospedagem em Luxor hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Istambul hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
3 noites de hospedagem na Capadócia hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Pamukkale hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
1 day use em Kusadasi hotel categoria 4 estrelas antes do voo de retorno; 
Visita panorâmica na Planície de Gizé; 
Visita ao Templo de Luxor (sem ingressos); 
Visita ao Templo de Karnak (sem ingressos); 
Visita ao Templo da Rainha Hatshepsut (sem ingressos); 
Passeio ao Cairo Antigo; 
Passeio pelo centro histórico de Istambul; 
Visita ao Grande Bazar e Mercado das Especiarias em Istambul; 
Visita ao Vale Vermelho na Capadócia; 
Visita aos Chaminés de Fada na Capadócia; 
Visita ao Vale de Goreme na Capadócia; 
Visita às Cidades Subterrâneas na Capadócia (sem ingresso); 
3 jantares na Capadócia; 
2 jantares em Pamukkale; 
Visita a um Karavan Sarai em Konya; 
Visita ao Templo de Ártemis (sem ingresso); 
Passeio em Kusadasi e Efesos; 
Ônibus exclusivo do grupo durante o percurso na Turquia e Egito; 
Guia falando português/espanhol durante o percurso; 
Transfer aeroporto > hotel > aeroporto em todos os voos de chegada e saída; 
Seguro viagem individualizado; 
Kit viagem. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Gorjetas Israel e Jordânia (USD 5,00 USD 3,5 e USD 1,00 X 11 Dias = USD 105,00*) Guia acompanhante, 
Guias locais, motorista e garçons. Ticket aéreo em primeira classe ou executiva, assentos na classe 
premium e marcação de assentos nas classes preferenciais. O que não estiver mencionado como 
serviço incluído e gastos extras de caráter pessoal em geral (wifi, lavanderia, telefonemas). Ingressos a 
parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços inclu-
ídos. Traslados desde qualquer cidade de Origem no Brasil até o Aeroporto Salgado Filho de Porto 
Alegre/RS e vice-versa. Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo (USD 
80,00 por pessoa, por trajeto diurno). Visto para Jordânia: Na maioria dos casos, o visto coletivo gratuito 
se recebermos todas cópias dos passaportes com 1 mês 15 dias de antecedência.

NÃO INCLUI

Documentação – Passaporte; 
Taxas de embarque e segurança: em torno de US$ 150,00; 
Trâmites e Taxas para visto do Egito (Turquia não precisa de visto para Brasileiros) 
Deslocamentos nacionais: Guarulhos na ida e Guarulhos à cidade de origem no retorno; 
Refeições não mencionadas; 
Gorjetas a maleteiros, táxis, etc.; 
Passeios opcionais, ingressos a museus e santuários, despesas pessoais; 
Taxa de turismo nos hotéis, se houver; 
Outros valores ou taxas que sejam necessárias e não constem como incluso; 
Valores aproximados com extras durante a viagem: incluindo passeios opcionais, ingressos, gorjetas, 
taxa de turismo nos hotéis, refeições não incluídas e outros: Em torno de US$ 1.000,00 por pessoa. 

VALOR POR PESSOA

Valor do pacote: R$ 14.980 por pessoa em apartamento duplo ou triplo 
Adicional para apartamento individual: R$ 3.980

verdes e até animais selvagens, vales, morros, cidades, casas nas cavernas e formações rochosas típicas 
dessa região. Além da natureza magnífica, alie a isso a oportunidade de ver o sol nascendo lá do alto do 
balão em um céu azul salpicado de pontinhos coloridos, que são os outros balões também fazendo 
passeios. Ao término do passeio, iremos para o hotel tomar café da manhã. Após café da manhã, (já com 
o retorno dos que foram fazer o passeio de balão), faremos uma visita à cidade de Ozkonak ou 
Derinkuyu, cidades subterrâneas construídas a uma profundidade de até 85 metros, e que poderiam 
abrigar até 20.000 habitantes, com um moderno sistema de ventilação, estábulos, dormitórios e até uma 
igreja. Em Avcilar e Guvercinlik, poderemos apreciar a paisagem fantástica das “Chaminés de Fadas”, 
formações rochosas criadas a partir de erupções vulcânicas que criaram paisagens surreais, seme-
lhantes às da lua: os fluxos de lava formaram tufos rochosos, esculpidos pelos ventos e chuvas em vales 
sinuosos com penhascos curvados e pontudos. Faremos também a visita a Pasabag, (Vale dos Monges) 
famosa por suas perfeitas chaminés de cogumelos, esculpidas a partir de lava, cinza e basalto. Ou ainda, 
é possível a visita opcional e caminhada no vilarejo de Çavuşin, vista do topo de suas ruínas. A região da 
Capadócia apresenta uma paisagem fascinante e única, formada há três milhões de anos pela lava dos 
vulcões extintos Erciyes e Hasan. À noite, como opcional, Show de Danças Folclóricas (não incluso no 
pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

10º Dia, 18/03/2019, Sábado - Capadócia
Após café da manhã, visita à Vila de Uçhisar, aldeia troglodita que fica localizada no ponto mais alto da 
Capadócia. Visitaremos o Vale de Göreme para conhecer os mosteiros e as igrejas escavadas na rocha 
vulcânica, as quais estão decoradas com afrescos do século X e XI que mostram cenas bíblicas e 
imagens de São Jorge. Como opcional sugerimos assistir ao Show dos Dervixes Dançantes, ascetas 
muçulmanos que praticam o ritual da dança como libertação da dor terrena em busca do êxtase espiri-
tual e a comunhão com a energia divina (não incluso no pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

11º Dia, 19/03/2019, Domingo - Capadócia > Konya > Pamukkale (680 km)
Logo pela manhã, deslocamento terrestre até Pamukkale. No caminho, vislumbraremos belíssimas e 
marcantes paisagens da Turquia. Breve parada na cidade de Konya, por onde passavam as caravanas da 
Rota da Seda na antiguidade e em seguida, continuação do trajeto até Pamukkale. Jantar e pernoite em 
Pamukkale. 

12º Dia, 21/03/2019, Segunda-feira - Pamukkale
Após café da manhã, saída para conhecermos o “Castelo de Algodão” (como chamam os turcos a região 
de Pamukkale). Na verdade, é um conjunto de piscinas termais de origem calcária que com o passar dos 
séculos formaram bacias gigantescas de água que descem em cascata numa colina, situado próximo a 
Denizli, na Turquia. A formação do Pamukkale deve-se aos locais térmicos quentes por baixo do monte 
que provocam o derrame de carbonato de cálcio, que depois solidifica como mármore travertino. Foi 
declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Jantar e pernoite em Pamukkale. 

13º Dia, 22/03/2019, Terça-feira - Pamukkale > Kusadasi (198Km) 
Após café da manhã, deslocamento terrestre até Kusadasi. Visitaremos a cidade de Efesus – cidade 
turca que abriga uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo: o Templo de Ártemis. Além da cidade 
possuir inúmeras ruínas do período clássico grego, ainda abriga a Casa da Virgem Maria (morada em que 
se acredita que a mãe de Jesus passou seus últimos dias). Neste dia, faremos um day use em Kusadasi. 
Em momento oportuno, deslocamento terrestre até Esmirna. Na madrugada, transfer para o aeroporto 
com destino a Istambul. Voo previsto com a cia Turkish. 

14º Dia, 23/03/2019 - Quarta-feira - Istambul > Brasil
Pela manhã, embarque em voo direto com a cia Turkish com destino ao Brasil. Chegada prevista a 
Guarulhos para o final da tarde. 

DATAS

Saída em 10 de outubro de 2019.

INCLUI

Tour acompanhando desde a saída de Chapecó; 
Passagem aérea São Paulo > Cairo > Capadócia > Esmirna > Istambul > São Paulo; 

O MELHOR DE DOIS MUNDOS
Exótico e repleto de grandes monumentos, o Egito é um dos berços das civilizações 
antigas, com muitas histórias e mistérios lapidados nas grandes pirâmides e tumbas dos 
antigos faraós. A Turquia possui seus aromas e temperos únicos. Embarque conosco em 
um tour que passa pelo Cairo, Luxor, Instambul e Capadócia.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia, 10/10/2019, Quinta-feira
Embarque em Guarulhos às 3h10min com destino ao Cairo (com conexão em Istambul). Está previsto o 
voo com a cia Turkish Airlines. 

2º Dia, 11/10/2019, Sexta-feira
Chegada ao Cairo às 1h55min. Transfer para o hotel. Após descanso e café da manhã, visitaremos a Necrópole 
de Gizé (também conhecida como as “Pirâmides de Gizé”). Dentre as principais atrações do complexo 
pode-se destacar as monumentais pirâmides de Queóps, Quéfren e Miquerinos. A primeira, também 
chamada de “Grande Pirâmide” é considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo. Egiptólogos acreditam 
que a pirâmide foi construída como um túmulo durante a IV dinastia egípcia para o faraó Quéops ao longo de 
um período de 10 a 20 anos, em torno de 2.560 a.C. Originalmente, a Grande Pirâmide era coberta por um 
invólucro de pedras polidas que formavam uma superfície exterior lisa que brilhava sob a luz do Sol. Há várias 
teorias científicas sobre as técnicas de construção da Grande Pirâmide. A maioria das hipóteses de construção 
aceitas, baseiam-se na ideia de que ela foi erguida através da movimentação de enormes pedras de uma 
pedreira, que foram arrastadas e levadas até o local. A parte principal do complexo de Gizé é um conjunto de 
edifícios que inclui dois templos mortuários em honra a Quéops, três pirâmides menores para esposas do 
faraó, uma pirâmide "satélite" ainda menor, uma calçada que liga os dois templos e as pequenas mastabas 
que cercam a pirâmide e que foram feitas para os nobres da sociedade egípcia antiga. Visitaremos ainda ao 

Templo de Granito e à Esfinge: a grande estátua de pedra calcária que representa a criatura da mitologia 
antiga com corpo de leão e cabeça humana. É a maior estátua feita de monólito no mundo, com 73,5 metros 
de comprimento, um dos símbolos máximos da cultura do Antigo Egito. Pernoite em Cairo. 

3º Dia, 12/10/2019, Sábado - Cairo
Neste dia, iniciaremos nosso passeio pelo Museu Egípcio, onde se poderá admirar, entre outras maravi-
lhas, o fabuloso sarcófago de ouro maciço, incrustado com pedras preciosas do Faraó Tutancâmon. 
Teremos oportunidade de conhecer também, o Museu do Papiro. Após almoço (opcional, com comida 
típica) prosseguiremos o tour para Sakkara, para conhecer importantes tumbas e a famosa Pirâmide 
Escalonada: primeira edificação em pedra maciça conhecida da história. Final da tarde, retorno ao hotel. 
À noite, sugerimos assistir o show de som e luzes nas pirâmides (opcional, não incluso no pacote). 
Pernoite no Cairo. 

4º Dia, 13/10/2019, Domingo - Cairo > Luxor
Pela manhã, saída para visitar o Cairo Antigo e seus bazares, a igreja Copta, a Sinagoga, a Cidadela, a 
Mesquita do Sultão Ali. Em horário oportuno, transfer ao aeroporto para embarque com destino a Luxor 
(capital do Alto Egito e testemunha imutável do apogeu da Era Faraônica). Transfer para o hotel. Pernoite 
em Luxor. 

5º Dia, 14/10/2019, Segunda-feira - Luxor > Cairo
Após o café da manhã, início do nosso city-tour, visitando o Templo de Luxor, obra dos Faraós Amenófis 
III e Ramsés II, que era utilizado uma única vez por ano na procissão do Deus Amon Rá e ao Templo de 
Karnak ( magnífico Templo construído e que remonta a mais de 2.000 anos); visita ao Vale dos Reis ou a 
Necrópole de Tebas e aos túmulos de faraós, reis, rainhas e nobres do Império Antigo (compostos de 
várias salas e galerias que conduzem à sala mortuária, esses túmulos foram cravados na rocha para 
ficarem protegidos de salteadores). Visitaremos ainda o Templo da Rainha Hatshepsut, construído num 
grande vale com filas de colunas de granitos; e ao Colosso de Memmon, com suas duas gigantes está-
tuas de Amenoplis II. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Cairo. 
Pernoite em Cairo. 

6º Dia, 15/10/2019, Terça-feira - Cairo > Istambul
Pela manhã, transfer para o aeroporto com destino a Istambul. Chegada prevista na capital turca para às 
12h20min. À tarde, início dos passeios por Istambul. Pernoite em Istambul. 

7º Dia, 16/10/2019, Quarta-feira - Instambul
Após o café da manhã, visitaremos o Hipódromo Romano, centro da vida esportiva no período bizantino 
e a Mesquita Azul, que é o principal símbolo islâmico da cidade. Em seu interior, o templo é todo deco-
rado por azulejos azuis, magníficos vitrais, além das pinturas que adornam as cúpulas com inscrições do 
Alcorão. Visitaremos também a Basílica de Santa Sofia, considerada uma obra-prima da arquitetura 
bizantina, e convertida em mesquita pelos turcos no século XV. O que mais impressiona no templo é a 
mistura de elementos das duas religiões: apresentando tanto imagens de ícones sacros do Cristianismo, 
quanto painéis e medalhões com mensagens religiosas escritas em língua árabe. Além disso, faremos 
uma visita a Cisterna Yerebatan, que em turco significa “o palácio subterrâneo”. Construída com colossais 
blocos e colunas de mármore, o imperador Justiniano edificou no subsolo da Basílica, esta gigantesca 
cisterna subterrânea para armazenar água e abastecer a cidade em tempos de guerra. Navegaremos 
também pelo Canal do Bósforo que separa os continentes Europa e Ásia, com uma maravilhosa vista do 
estreito com seus palácios, fortalezas e casas de verão. Conheceremos o famoso Grande Bazar que é 
um mercado coberto do século XV, composto por cinco mil lojas e considerado um dos primeiros 
centros comerciais do mundo. À noite, sugerimos jantar opcional em Kumkapi, zona de restaurantes 
muito concorrida e animada por músicos de rua, sobretudo violinistas, clarinetistas e músicos ciganos 
(não incluso no pacote). Pernoite em Istambul.

8º Dia, 17/10/2019, Quinta-feira - Istambul > Capadócia
Após café da manhã, iremos ao Mercado de Especiarias, edifício construído no século XVII, com lojas de 
produtos típicos como pashminas, açafrão, especiarias, temperos, frutos secos, chás, delícias turcas, 
perfumes e muito mais. Faremos uma visita ao Palácio de Topkapi que foi residência dos sultões entre os 
séculos XV e XIX, no qual estão belíssimas coleções de porcelanas, jóias, roupas dos sultões e muitas 
outras relíquias. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Kayseri na 
Capadócia. Voo previsto pela cia Turkish Airlines. Jantar e pernoite na Capadócia.

9º Dia, 18/10/2019, Sexta-feira - Capadócia
Antes do nascer do sol, sugerimos como opcional, o tradicional passeio de Balão (não incluso no 
pacote). Enquanto o balão se movimenta no ar empurrado pelo vento, podemos observar campos 

IMPORTANTE

Documentos obrigatórios: Passaporte válido (com vencimento seis meses após o retorno da viagem); 
Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial quando não 
autorizado no próprio Passaporte e Carteira de Identidade quando não houver a filiação no Passaporte; 
Vacina Obrigatória: Vacina da Febre Amarela. A vacina contra febre amarela deve ser tomada com ante-
cedência de, no mínimo, 10 (dez) dias antes da viagem. Obrigatória a certificação Internacional da Anvisa. 
Maiores Informações: http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia 
Vacinas recomendadas: Hepatite A (2 semanas antes), Tétano, Poliomelite, Febre tifoide (10 dias antes).
 
Cancelamentos: Recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na legislação 
brasileira vigente, reforçando que, todo cancelamento deverá ser formalizado por escrito e dependendo 
do prazo em que for solicitado teremos diferentes valores de multas, principalmente após a emissão do 
aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a recuperação destes valores.

No caso de apartamentos duplos em que somente 1 pessoa desiste, salientamos que será cobrada do 
desistente a diferença para apartamento single; 

Recomendação: Esta viagem é recomendada para famílias com crianças acima de 05 anos para maior 
aproveitamento dos mesmos. Nada impede levar crianças menores, todavia lembramos que o roteiro foi 
produzido pensando no máximo de seu aproveitamento. Em caso de adultos acompanhados por 
crianças, os mesmos devem estar cientes da necessidade de por vezes, abrir mão de alguma atividade 
para maior conforto e tranquilidade dos pequenos; 

Grupo mínimo para a realização da viagem: 25 pessoas; 



Passagem aérea Cairo > Luxor > Cairo; 
4 noites de hospedagem em Cairo hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
1 noite de hospedagem em Luxor hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Istambul hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
3 noites de hospedagem na Capadócia hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Pamukkale hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
1 day use em Kusadasi hotel categoria 4 estrelas antes do voo de retorno; 
Visita panorâmica na Planície de Gizé; 
Visita ao Templo de Luxor (sem ingressos); 
Visita ao Templo de Karnak (sem ingressos); 
Visita ao Templo da Rainha Hatshepsut (sem ingressos); 
Passeio ao Cairo Antigo; 
Passeio pelo centro histórico de Istambul; 
Visita ao Grande Bazar e Mercado das Especiarias em Istambul; 
Visita ao Vale Vermelho na Capadócia; 
Visita aos Chaminés de Fada na Capadócia; 
Visita ao Vale de Goreme na Capadócia; 
Visita às Cidades Subterrâneas na Capadócia (sem ingresso); 
3 jantares na Capadócia; 
2 jantares em Pamukkale; 
Visita a um Karavan Sarai em Konya; 
Visita ao Templo de Ártemis (sem ingresso); 
Passeio em Kusadasi e Efesos; 
Ônibus exclusivo do grupo durante o percurso na Turquia e Egito; 
Guia falando português/espanhol durante o percurso; 
Transfer aeroporto > hotel > aeroporto em todos os voos de chegada e saída; 
Seguro viagem individualizado; 
Kit viagem. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Gorjetas Israel e Jordânia (USD 5,00 USD 3,5 e USD 1,00 X 11 Dias = USD 105,00*) Guia acompanhante, 
Guias locais, motorista e garçons. Ticket aéreo em primeira classe ou executiva, assentos na classe 
premium e marcação de assentos nas classes preferenciais. O que não estiver mencionado como 
serviço incluído e gastos extras de caráter pessoal em geral (wifi, lavanderia, telefonemas). Ingressos a 
parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços inclu-
ídos. Traslados desde qualquer cidade de Origem no Brasil até o Aeroporto Salgado Filho de Porto 
Alegre/RS e vice-versa. Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo (USD 
80,00 por pessoa, por trajeto diurno). Visto para Jordânia: Na maioria dos casos, o visto coletivo gratuito 
se recebermos todas cópias dos passaportes com 1 mês 15 dias de antecedência.

NÃO INCLUI

Documentação – Passaporte; 
Taxas de embarque e segurança: em torno de US$ 150,00; 
Trâmites e Taxas para visto do Egito (Turquia não precisa de visto para Brasileiros) 
Deslocamentos nacionais: Guarulhos na ida e Guarulhos à cidade de origem no retorno; 
Refeições não mencionadas; 
Gorjetas a maleteiros, táxis, etc.; 
Passeios opcionais, ingressos a museus e santuários, despesas pessoais; 
Taxa de turismo nos hotéis, se houver; 
Outros valores ou taxas que sejam necessárias e não constem como incluso; 
Valores aproximados com extras durante a viagem: incluindo passeios opcionais, ingressos, gorjetas, 
taxa de turismo nos hotéis, refeições não incluídas e outros: Em torno de US$ 1.000,00 por pessoa. 

VALOR POR PESSOA

Valor do pacote: R$ 14.980 por pessoa em apartamento duplo ou triplo 
Adicional para apartamento individual: R$ 3.980

verdes e até animais selvagens, vales, morros, cidades, casas nas cavernas e formações rochosas típicas 
dessa região. Além da natureza magnífica, alie a isso a oportunidade de ver o sol nascendo lá do alto do 
balão em um céu azul salpicado de pontinhos coloridos, que são os outros balões também fazendo 
passeios. Ao término do passeio, iremos para o hotel tomar café da manhã. Após café da manhã, (já com 
o retorno dos que foram fazer o passeio de balão), faremos uma visita à cidade de Ozkonak ou 
Derinkuyu, cidades subterrâneas construídas a uma profundidade de até 85 metros, e que poderiam 
abrigar até 20.000 habitantes, com um moderno sistema de ventilação, estábulos, dormitórios e até uma 
igreja. Em Avcilar e Guvercinlik, poderemos apreciar a paisagem fantástica das “Chaminés de Fadas”, 
formações rochosas criadas a partir de erupções vulcânicas que criaram paisagens surreais, seme-
lhantes às da lua: os fluxos de lava formaram tufos rochosos, esculpidos pelos ventos e chuvas em vales 
sinuosos com penhascos curvados e pontudos. Faremos também a visita a Pasabag, (Vale dos Monges) 
famosa por suas perfeitas chaminés de cogumelos, esculpidas a partir de lava, cinza e basalto. Ou ainda, 
é possível a visita opcional e caminhada no vilarejo de Çavuşin, vista do topo de suas ruínas. A região da 
Capadócia apresenta uma paisagem fascinante e única, formada há três milhões de anos pela lava dos 
vulcões extintos Erciyes e Hasan. À noite, como opcional, Show de Danças Folclóricas (não incluso no 
pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

10º Dia, 18/03/2019, Sábado - Capadócia
Após café da manhã, visita à Vila de Uçhisar, aldeia troglodita que fica localizada no ponto mais alto da 
Capadócia. Visitaremos o Vale de Göreme para conhecer os mosteiros e as igrejas escavadas na rocha 
vulcânica, as quais estão decoradas com afrescos do século X e XI que mostram cenas bíblicas e 
imagens de São Jorge. Como opcional sugerimos assistir ao Show dos Dervixes Dançantes, ascetas 
muçulmanos que praticam o ritual da dança como libertação da dor terrena em busca do êxtase espiri-
tual e a comunhão com a energia divina (não incluso no pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

11º Dia, 19/03/2019, Domingo - Capadócia > Konya > Pamukkale (680 km)
Logo pela manhã, deslocamento terrestre até Pamukkale. No caminho, vislumbraremos belíssimas e 
marcantes paisagens da Turquia. Breve parada na cidade de Konya, por onde passavam as caravanas da 
Rota da Seda na antiguidade e em seguida, continuação do trajeto até Pamukkale. Jantar e pernoite em 
Pamukkale. 

12º Dia, 21/03/2019, Segunda-feira - Pamukkale
Após café da manhã, saída para conhecermos o “Castelo de Algodão” (como chamam os turcos a região 
de Pamukkale). Na verdade, é um conjunto de piscinas termais de origem calcária que com o passar dos 
séculos formaram bacias gigantescas de água que descem em cascata numa colina, situado próximo a 
Denizli, na Turquia. A formação do Pamukkale deve-se aos locais térmicos quentes por baixo do monte 
que provocam o derrame de carbonato de cálcio, que depois solidifica como mármore travertino. Foi 
declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Jantar e pernoite em Pamukkale. 

13º Dia, 22/03/2019, Terça-feira - Pamukkale > Kusadasi (198Km) 
Após café da manhã, deslocamento terrestre até Kusadasi. Visitaremos a cidade de Efesus – cidade 
turca que abriga uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo: o Templo de Ártemis. Além da cidade 
possuir inúmeras ruínas do período clássico grego, ainda abriga a Casa da Virgem Maria (morada em que 
se acredita que a mãe de Jesus passou seus últimos dias). Neste dia, faremos um day use em Kusadasi. 
Em momento oportuno, deslocamento terrestre até Esmirna. Na madrugada, transfer para o aeroporto 
com destino a Istambul. Voo previsto com a cia Turkish. 

14º Dia, 23/03/2019 - Quarta-feira - Istambul > Brasil
Pela manhã, embarque em voo direto com a cia Turkish com destino ao Brasil. Chegada prevista a 
Guarulhos para o final da tarde. 

DATAS

Saída em 10 de outubro de 2019.

INCLUI

Tour acompanhando desde a saída de Chapecó; 
Passagem aérea São Paulo > Cairo > Capadócia > Esmirna > Istambul > São Paulo; 

O MELHOR DE DOIS MUNDOS
Exótico e repleto de grandes monumentos, o Egito é um dos berços das civilizações 
antigas, com muitas histórias e mistérios lapidados nas grandes pirâmides e tumbas dos 
antigos faraós. A Turquia possui seus aromas e temperos únicos. Embarque conosco em 
um tour que passa pelo Cairo, Luxor, Instambul e Capadócia.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia, 10/10/2019, Quinta-feira
Embarque em Guarulhos às 3h10min com destino ao Cairo (com conexão em Istambul). Está previsto o 
voo com a cia Turkish Airlines. 

2º Dia, 11/10/2019, Sexta-feira
Chegada ao Cairo às 1h55min. Transfer para o hotel. Após descanso e café da manhã, visitaremos a Necrópole 
de Gizé (também conhecida como as “Pirâmides de Gizé”). Dentre as principais atrações do complexo 
pode-se destacar as monumentais pirâmides de Queóps, Quéfren e Miquerinos. A primeira, também 
chamada de “Grande Pirâmide” é considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo. Egiptólogos acreditam 
que a pirâmide foi construída como um túmulo durante a IV dinastia egípcia para o faraó Quéops ao longo de 
um período de 10 a 20 anos, em torno de 2.560 a.C. Originalmente, a Grande Pirâmide era coberta por um 
invólucro de pedras polidas que formavam uma superfície exterior lisa que brilhava sob a luz do Sol. Há várias 
teorias científicas sobre as técnicas de construção da Grande Pirâmide. A maioria das hipóteses de construção 
aceitas, baseiam-se na ideia de que ela foi erguida através da movimentação de enormes pedras de uma 
pedreira, que foram arrastadas e levadas até o local. A parte principal do complexo de Gizé é um conjunto de 
edifícios que inclui dois templos mortuários em honra a Quéops, três pirâmides menores para esposas do 
faraó, uma pirâmide "satélite" ainda menor, uma calçada que liga os dois templos e as pequenas mastabas 
que cercam a pirâmide e que foram feitas para os nobres da sociedade egípcia antiga. Visitaremos ainda ao 

Templo de Granito e à Esfinge: a grande estátua de pedra calcária que representa a criatura da mitologia 
antiga com corpo de leão e cabeça humana. É a maior estátua feita de monólito no mundo, com 73,5 metros 
de comprimento, um dos símbolos máximos da cultura do Antigo Egito. Pernoite em Cairo. 

3º Dia, 12/10/2019, Sábado - Cairo
Neste dia, iniciaremos nosso passeio pelo Museu Egípcio, onde se poderá admirar, entre outras maravi-
lhas, o fabuloso sarcófago de ouro maciço, incrustado com pedras preciosas do Faraó Tutancâmon. 
Teremos oportunidade de conhecer também, o Museu do Papiro. Após almoço (opcional, com comida 
típica) prosseguiremos o tour para Sakkara, para conhecer importantes tumbas e a famosa Pirâmide 
Escalonada: primeira edificação em pedra maciça conhecida da história. Final da tarde, retorno ao hotel. 
À noite, sugerimos assistir o show de som e luzes nas pirâmides (opcional, não incluso no pacote). 
Pernoite no Cairo. 

4º Dia, 13/10/2019, Domingo - Cairo > Luxor
Pela manhã, saída para visitar o Cairo Antigo e seus bazares, a igreja Copta, a Sinagoga, a Cidadela, a 
Mesquita do Sultão Ali. Em horário oportuno, transfer ao aeroporto para embarque com destino a Luxor 
(capital do Alto Egito e testemunha imutável do apogeu da Era Faraônica). Transfer para o hotel. Pernoite 
em Luxor. 

5º Dia, 14/10/2019, Segunda-feira - Luxor > Cairo
Após o café da manhã, início do nosso city-tour, visitando o Templo de Luxor, obra dos Faraós Amenófis 
III e Ramsés II, que era utilizado uma única vez por ano na procissão do Deus Amon Rá e ao Templo de 
Karnak ( magnífico Templo construído e que remonta a mais de 2.000 anos); visita ao Vale dos Reis ou a 
Necrópole de Tebas e aos túmulos de faraós, reis, rainhas e nobres do Império Antigo (compostos de 
várias salas e galerias que conduzem à sala mortuária, esses túmulos foram cravados na rocha para 
ficarem protegidos de salteadores). Visitaremos ainda o Templo da Rainha Hatshepsut, construído num 
grande vale com filas de colunas de granitos; e ao Colosso de Memmon, com suas duas gigantes está-
tuas de Amenoplis II. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Cairo. 
Pernoite em Cairo. 

6º Dia, 15/10/2019, Terça-feira - Cairo > Istambul
Pela manhã, transfer para o aeroporto com destino a Istambul. Chegada prevista na capital turca para às 
12h20min. À tarde, início dos passeios por Istambul. Pernoite em Istambul. 

7º Dia, 16/10/2019, Quarta-feira - Instambul
Após o café da manhã, visitaremos o Hipódromo Romano, centro da vida esportiva no período bizantino 
e a Mesquita Azul, que é o principal símbolo islâmico da cidade. Em seu interior, o templo é todo deco-
rado por azulejos azuis, magníficos vitrais, além das pinturas que adornam as cúpulas com inscrições do 
Alcorão. Visitaremos também a Basílica de Santa Sofia, considerada uma obra-prima da arquitetura 
bizantina, e convertida em mesquita pelos turcos no século XV. O que mais impressiona no templo é a 
mistura de elementos das duas religiões: apresentando tanto imagens de ícones sacros do Cristianismo, 
quanto painéis e medalhões com mensagens religiosas escritas em língua árabe. Além disso, faremos 
uma visita a Cisterna Yerebatan, que em turco significa “o palácio subterrâneo”. Construída com colossais 
blocos e colunas de mármore, o imperador Justiniano edificou no subsolo da Basílica, esta gigantesca 
cisterna subterrânea para armazenar água e abastecer a cidade em tempos de guerra. Navegaremos 
também pelo Canal do Bósforo que separa os continentes Europa e Ásia, com uma maravilhosa vista do 
estreito com seus palácios, fortalezas e casas de verão. Conheceremos o famoso Grande Bazar que é 
um mercado coberto do século XV, composto por cinco mil lojas e considerado um dos primeiros 
centros comerciais do mundo. À noite, sugerimos jantar opcional em Kumkapi, zona de restaurantes 
muito concorrida e animada por músicos de rua, sobretudo violinistas, clarinetistas e músicos ciganos 
(não incluso no pacote). Pernoite em Istambul.

8º Dia, 17/10/2019, Quinta-feira - Istambul > Capadócia
Após café da manhã, iremos ao Mercado de Especiarias, edifício construído no século XVII, com lojas de 
produtos típicos como pashminas, açafrão, especiarias, temperos, frutos secos, chás, delícias turcas, 
perfumes e muito mais. Faremos uma visita ao Palácio de Topkapi que foi residência dos sultões entre os 
séculos XV e XIX, no qual estão belíssimas coleções de porcelanas, jóias, roupas dos sultões e muitas 
outras relíquias. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Kayseri na 
Capadócia. Voo previsto pela cia Turkish Airlines. Jantar e pernoite na Capadócia.

9º Dia, 18/10/2019, Sexta-feira - Capadócia
Antes do nascer do sol, sugerimos como opcional, o tradicional passeio de Balão (não incluso no 
pacote). Enquanto o balão se movimenta no ar empurrado pelo vento, podemos observar campos 

IMPORTANTE

Documentos obrigatórios: Passaporte válido (com vencimento seis meses após o retorno da viagem); 
Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial quando não 
autorizado no próprio Passaporte e Carteira de Identidade quando não houver a filiação no Passaporte; 
Vacina Obrigatória: Vacina da Febre Amarela. A vacina contra febre amarela deve ser tomada com ante-
cedência de, no mínimo, 10 (dez) dias antes da viagem. Obrigatória a certificação Internacional da Anvisa. 
Maiores Informações: http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia 
Vacinas recomendadas: Hepatite A (2 semanas antes), Tétano, Poliomelite, Febre tifoide (10 dias antes).
 
Cancelamentos: Recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na legislação 
brasileira vigente, reforçando que, todo cancelamento deverá ser formalizado por escrito e dependendo 
do prazo em que for solicitado teremos diferentes valores de multas, principalmente após a emissão do 
aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a recuperação destes valores.

No caso de apartamentos duplos em que somente 1 pessoa desiste, salientamos que será cobrada do 
desistente a diferença para apartamento single; 

Recomendação: Esta viagem é recomendada para famílias com crianças acima de 05 anos para maior 
aproveitamento dos mesmos. Nada impede levar crianças menores, todavia lembramos que o roteiro foi 
produzido pensando no máximo de seu aproveitamento. Em caso de adultos acompanhados por 
crianças, os mesmos devem estar cientes da necessidade de por vezes, abrir mão de alguma atividade 
para maior conforto e tranquilidade dos pequenos; 

Grupo mínimo para a realização da viagem: 25 pessoas; 



Passagem aérea Cairo > Luxor > Cairo; 
4 noites de hospedagem em Cairo hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
1 noite de hospedagem em Luxor hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Istambul hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
3 noites de hospedagem na Capadócia hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Pamukkale hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
1 day use em Kusadasi hotel categoria 4 estrelas antes do voo de retorno; 
Visita panorâmica na Planície de Gizé; 
Visita ao Templo de Luxor (sem ingressos); 
Visita ao Templo de Karnak (sem ingressos); 
Visita ao Templo da Rainha Hatshepsut (sem ingressos); 
Passeio ao Cairo Antigo; 
Passeio pelo centro histórico de Istambul; 
Visita ao Grande Bazar e Mercado das Especiarias em Istambul; 
Visita ao Vale Vermelho na Capadócia; 
Visita aos Chaminés de Fada na Capadócia; 
Visita ao Vale de Goreme na Capadócia; 
Visita às Cidades Subterrâneas na Capadócia (sem ingresso); 
3 jantares na Capadócia; 
2 jantares em Pamukkale; 
Visita a um Karavan Sarai em Konya; 
Visita ao Templo de Ártemis (sem ingresso); 
Passeio em Kusadasi e Efesos; 
Ônibus exclusivo do grupo durante o percurso na Turquia e Egito; 
Guia falando português/espanhol durante o percurso; 
Transfer aeroporto > hotel > aeroporto em todos os voos de chegada e saída; 
Seguro viagem individualizado; 
Kit viagem. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Gorjetas Israel e Jordânia (USD 5,00 USD 3,5 e USD 1,00 X 11 Dias = USD 105,00*) Guia acompanhante, 
Guias locais, motorista e garçons. Ticket aéreo em primeira classe ou executiva, assentos na classe 
premium e marcação de assentos nas classes preferenciais. O que não estiver mencionado como 
serviço incluído e gastos extras de caráter pessoal em geral (wifi, lavanderia, telefonemas). Ingressos a 
parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços inclu-
ídos. Traslados desde qualquer cidade de Origem no Brasil até o Aeroporto Salgado Filho de Porto 
Alegre/RS e vice-versa. Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo (USD 
80,00 por pessoa, por trajeto diurno). Visto para Jordânia: Na maioria dos casos, o visto coletivo gratuito 
se recebermos todas cópias dos passaportes com 1 mês 15 dias de antecedência.

NÃO INCLUI

Documentação – Passaporte; 
Taxas de embarque e segurança: em torno de US$ 150,00; 
Trâmites e Taxas para visto do Egito (Turquia não precisa de visto para Brasileiros) 
Deslocamentos nacionais: Guarulhos na ida e Guarulhos à cidade de origem no retorno; 
Refeições não mencionadas; 
Gorjetas a maleteiros, táxis, etc.; 
Passeios opcionais, ingressos a museus e santuários, despesas pessoais; 
Taxa de turismo nos hotéis, se houver; 
Outros valores ou taxas que sejam necessárias e não constem como incluso; 
Valores aproximados com extras durante a viagem: incluindo passeios opcionais, ingressos, gorjetas, 
taxa de turismo nos hotéis, refeições não incluídas e outros: Em torno de US$ 1.000,00 por pessoa. 

VALOR POR PESSOA

Valor do pacote: R$ 14.980 por pessoa em apartamento duplo ou triplo 
Adicional para apartamento individual: R$ 3.980

verdes e até animais selvagens, vales, morros, cidades, casas nas cavernas e formações rochosas típicas 
dessa região. Além da natureza magnífica, alie a isso a oportunidade de ver o sol nascendo lá do alto do 
balão em um céu azul salpicado de pontinhos coloridos, que são os outros balões também fazendo 
passeios. Ao término do passeio, iremos para o hotel tomar café da manhã. Após café da manhã, (já com 
o retorno dos que foram fazer o passeio de balão), faremos uma visita à cidade de Ozkonak ou 
Derinkuyu, cidades subterrâneas construídas a uma profundidade de até 85 metros, e que poderiam 
abrigar até 20.000 habitantes, com um moderno sistema de ventilação, estábulos, dormitórios e até uma 
igreja. Em Avcilar e Guvercinlik, poderemos apreciar a paisagem fantástica das “Chaminés de Fadas”, 
formações rochosas criadas a partir de erupções vulcânicas que criaram paisagens surreais, seme-
lhantes às da lua: os fluxos de lava formaram tufos rochosos, esculpidos pelos ventos e chuvas em vales 
sinuosos com penhascos curvados e pontudos. Faremos também a visita a Pasabag, (Vale dos Monges) 
famosa por suas perfeitas chaminés de cogumelos, esculpidas a partir de lava, cinza e basalto. Ou ainda, 
é possível a visita opcional e caminhada no vilarejo de Çavuşin, vista do topo de suas ruínas. A região da 
Capadócia apresenta uma paisagem fascinante e única, formada há três milhões de anos pela lava dos 
vulcões extintos Erciyes e Hasan. À noite, como opcional, Show de Danças Folclóricas (não incluso no 
pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

10º Dia, 18/03/2019, Sábado - Capadócia
Após café da manhã, visita à Vila de Uçhisar, aldeia troglodita que fica localizada no ponto mais alto da 
Capadócia. Visitaremos o Vale de Göreme para conhecer os mosteiros e as igrejas escavadas na rocha 
vulcânica, as quais estão decoradas com afrescos do século X e XI que mostram cenas bíblicas e 
imagens de São Jorge. Como opcional sugerimos assistir ao Show dos Dervixes Dançantes, ascetas 
muçulmanos que praticam o ritual da dança como libertação da dor terrena em busca do êxtase espiri-
tual e a comunhão com a energia divina (não incluso no pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

11º Dia, 19/03/2019, Domingo - Capadócia > Konya > Pamukkale (680 km)
Logo pela manhã, deslocamento terrestre até Pamukkale. No caminho, vislumbraremos belíssimas e 
marcantes paisagens da Turquia. Breve parada na cidade de Konya, por onde passavam as caravanas da 
Rota da Seda na antiguidade e em seguida, continuação do trajeto até Pamukkale. Jantar e pernoite em 
Pamukkale. 

12º Dia, 21/03/2019, Segunda-feira - Pamukkale
Após café da manhã, saída para conhecermos o “Castelo de Algodão” (como chamam os turcos a região 
de Pamukkale). Na verdade, é um conjunto de piscinas termais de origem calcária que com o passar dos 
séculos formaram bacias gigantescas de água que descem em cascata numa colina, situado próximo a 
Denizli, na Turquia. A formação do Pamukkale deve-se aos locais térmicos quentes por baixo do monte 
que provocam o derrame de carbonato de cálcio, que depois solidifica como mármore travertino. Foi 
declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Jantar e pernoite em Pamukkale. 

13º Dia, 22/03/2019, Terça-feira - Pamukkale > Kusadasi (198Km) 
Após café da manhã, deslocamento terrestre até Kusadasi. Visitaremos a cidade de Efesus – cidade 
turca que abriga uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo: o Templo de Ártemis. Além da cidade 
possuir inúmeras ruínas do período clássico grego, ainda abriga a Casa da Virgem Maria (morada em que 
se acredita que a mãe de Jesus passou seus últimos dias). Neste dia, faremos um day use em Kusadasi. 
Em momento oportuno, deslocamento terrestre até Esmirna. Na madrugada, transfer para o aeroporto 
com destino a Istambul. Voo previsto com a cia Turkish. 

14º Dia, 23/03/2019 - Quarta-feira - Istambul > Brasil
Pela manhã, embarque em voo direto com a cia Turkish com destino ao Brasil. Chegada prevista a 
Guarulhos para o final da tarde. 

DATAS

Saída em 10 de outubro de 2019.

INCLUI

Tour acompanhando desde a saída de Chapecó; 
Passagem aérea São Paulo > Cairo > Capadócia > Esmirna > Istambul > São Paulo; 

O MELHOR DE DOIS MUNDOS
Exótico e repleto de grandes monumentos, o Egito é um dos berços das civilizações 
antigas, com muitas histórias e mistérios lapidados nas grandes pirâmides e tumbas dos 
antigos faraós. A Turquia possui seus aromas e temperos únicos. Embarque conosco em 
um tour que passa pelo Cairo, Luxor, Instambul e Capadócia.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia, 10/10/2019, Quinta-feira
Embarque em Guarulhos às 3h10min com destino ao Cairo (com conexão em Istambul). Está previsto o 
voo com a cia Turkish Airlines. 

2º Dia, 11/10/2019, Sexta-feira
Chegada ao Cairo às 1h55min. Transfer para o hotel. Após descanso e café da manhã, visitaremos a Necrópole 
de Gizé (também conhecida como as “Pirâmides de Gizé”). Dentre as principais atrações do complexo 
pode-se destacar as monumentais pirâmides de Queóps, Quéfren e Miquerinos. A primeira, também 
chamada de “Grande Pirâmide” é considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo. Egiptólogos acreditam 
que a pirâmide foi construída como um túmulo durante a IV dinastia egípcia para o faraó Quéops ao longo de 
um período de 10 a 20 anos, em torno de 2.560 a.C. Originalmente, a Grande Pirâmide era coberta por um 
invólucro de pedras polidas que formavam uma superfície exterior lisa que brilhava sob a luz do Sol. Há várias 
teorias científicas sobre as técnicas de construção da Grande Pirâmide. A maioria das hipóteses de construção 
aceitas, baseiam-se na ideia de que ela foi erguida através da movimentação de enormes pedras de uma 
pedreira, que foram arrastadas e levadas até o local. A parte principal do complexo de Gizé é um conjunto de 
edifícios que inclui dois templos mortuários em honra a Quéops, três pirâmides menores para esposas do 
faraó, uma pirâmide "satélite" ainda menor, uma calçada que liga os dois templos e as pequenas mastabas 
que cercam a pirâmide e que foram feitas para os nobres da sociedade egípcia antiga. Visitaremos ainda ao 

Templo de Granito e à Esfinge: a grande estátua de pedra calcária que representa a criatura da mitologia 
antiga com corpo de leão e cabeça humana. É a maior estátua feita de monólito no mundo, com 73,5 metros 
de comprimento, um dos símbolos máximos da cultura do Antigo Egito. Pernoite em Cairo. 

3º Dia, 12/10/2019, Sábado - Cairo
Neste dia, iniciaremos nosso passeio pelo Museu Egípcio, onde se poderá admirar, entre outras maravi-
lhas, o fabuloso sarcófago de ouro maciço, incrustado com pedras preciosas do Faraó Tutancâmon. 
Teremos oportunidade de conhecer também, o Museu do Papiro. Após almoço (opcional, com comida 
típica) prosseguiremos o tour para Sakkara, para conhecer importantes tumbas e a famosa Pirâmide 
Escalonada: primeira edificação em pedra maciça conhecida da história. Final da tarde, retorno ao hotel. 
À noite, sugerimos assistir o show de som e luzes nas pirâmides (opcional, não incluso no pacote). 
Pernoite no Cairo. 

4º Dia, 13/10/2019, Domingo - Cairo > Luxor
Pela manhã, saída para visitar o Cairo Antigo e seus bazares, a igreja Copta, a Sinagoga, a Cidadela, a 
Mesquita do Sultão Ali. Em horário oportuno, transfer ao aeroporto para embarque com destino a Luxor 
(capital do Alto Egito e testemunha imutável do apogeu da Era Faraônica). Transfer para o hotel. Pernoite 
em Luxor. 

5º Dia, 14/10/2019, Segunda-feira - Luxor > Cairo
Após o café da manhã, início do nosso city-tour, visitando o Templo de Luxor, obra dos Faraós Amenófis 
III e Ramsés II, que era utilizado uma única vez por ano na procissão do Deus Amon Rá e ao Templo de 
Karnak ( magnífico Templo construído e que remonta a mais de 2.000 anos); visita ao Vale dos Reis ou a 
Necrópole de Tebas e aos túmulos de faraós, reis, rainhas e nobres do Império Antigo (compostos de 
várias salas e galerias que conduzem à sala mortuária, esses túmulos foram cravados na rocha para 
ficarem protegidos de salteadores). Visitaremos ainda o Templo da Rainha Hatshepsut, construído num 
grande vale com filas de colunas de granitos; e ao Colosso de Memmon, com suas duas gigantes está-
tuas de Amenoplis II. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Cairo. 
Pernoite em Cairo. 

6º Dia, 15/10/2019, Terça-feira - Cairo > Istambul
Pela manhã, transfer para o aeroporto com destino a Istambul. Chegada prevista na capital turca para às 
12h20min. À tarde, início dos passeios por Istambul. Pernoite em Istambul. 

7º Dia, 16/10/2019, Quarta-feira - Instambul
Após o café da manhã, visitaremos o Hipódromo Romano, centro da vida esportiva no período bizantino 
e a Mesquita Azul, que é o principal símbolo islâmico da cidade. Em seu interior, o templo é todo deco-
rado por azulejos azuis, magníficos vitrais, além das pinturas que adornam as cúpulas com inscrições do 
Alcorão. Visitaremos também a Basílica de Santa Sofia, considerada uma obra-prima da arquitetura 
bizantina, e convertida em mesquita pelos turcos no século XV. O que mais impressiona no templo é a 
mistura de elementos das duas religiões: apresentando tanto imagens de ícones sacros do Cristianismo, 
quanto painéis e medalhões com mensagens religiosas escritas em língua árabe. Além disso, faremos 
uma visita a Cisterna Yerebatan, que em turco significa “o palácio subterrâneo”. Construída com colossais 
blocos e colunas de mármore, o imperador Justiniano edificou no subsolo da Basílica, esta gigantesca 
cisterna subterrânea para armazenar água e abastecer a cidade em tempos de guerra. Navegaremos 
também pelo Canal do Bósforo que separa os continentes Europa e Ásia, com uma maravilhosa vista do 
estreito com seus palácios, fortalezas e casas de verão. Conheceremos o famoso Grande Bazar que é 
um mercado coberto do século XV, composto por cinco mil lojas e considerado um dos primeiros 
centros comerciais do mundo. À noite, sugerimos jantar opcional em Kumkapi, zona de restaurantes 
muito concorrida e animada por músicos de rua, sobretudo violinistas, clarinetistas e músicos ciganos 
(não incluso no pacote). Pernoite em Istambul.

8º Dia, 17/10/2019, Quinta-feira - Istambul > Capadócia
Após café da manhã, iremos ao Mercado de Especiarias, edifício construído no século XVII, com lojas de 
produtos típicos como pashminas, açafrão, especiarias, temperos, frutos secos, chás, delícias turcas, 
perfumes e muito mais. Faremos uma visita ao Palácio de Topkapi que foi residência dos sultões entre os 
séculos XV e XIX, no qual estão belíssimas coleções de porcelanas, jóias, roupas dos sultões e muitas 
outras relíquias. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Kayseri na 
Capadócia. Voo previsto pela cia Turkish Airlines. Jantar e pernoite na Capadócia.

9º Dia, 18/10/2019, Sexta-feira - Capadócia
Antes do nascer do sol, sugerimos como opcional, o tradicional passeio de Balão (não incluso no 
pacote). Enquanto o balão se movimenta no ar empurrado pelo vento, podemos observar campos 

IMPORTANTE

Documentos obrigatórios: Passaporte válido (com vencimento seis meses após o retorno da viagem); 
Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial quando não 
autorizado no próprio Passaporte e Carteira de Identidade quando não houver a filiação no Passaporte; 
Vacina Obrigatória: Vacina da Febre Amarela. A vacina contra febre amarela deve ser tomada com ante-
cedência de, no mínimo, 10 (dez) dias antes da viagem. Obrigatória a certificação Internacional da Anvisa. 
Maiores Informações: http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia 
Vacinas recomendadas: Hepatite A (2 semanas antes), Tétano, Poliomelite, Febre tifoide (10 dias antes).
 
Cancelamentos: Recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na legislação 
brasileira vigente, reforçando que, todo cancelamento deverá ser formalizado por escrito e dependendo 
do prazo em que for solicitado teremos diferentes valores de multas, principalmente após a emissão do 
aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a recuperação destes valores.

No caso de apartamentos duplos em que somente 1 pessoa desiste, salientamos que será cobrada do 
desistente a diferença para apartamento single; 

Recomendação: Esta viagem é recomendada para famílias com crianças acima de 05 anos para maior 
aproveitamento dos mesmos. Nada impede levar crianças menores, todavia lembramos que o roteiro foi 
produzido pensando no máximo de seu aproveitamento. Em caso de adultos acompanhados por 
crianças, os mesmos devem estar cientes da necessidade de por vezes, abrir mão de alguma atividade 
para maior conforto e tranquilidade dos pequenos; 

Grupo mínimo para a realização da viagem: 25 pessoas; 



Passagem aérea Cairo > Luxor > Cairo; 
4 noites de hospedagem em Cairo hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
1 noite de hospedagem em Luxor hotel categoria 4 estrelas superior com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Istambul hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
3 noites de hospedagem na Capadócia hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
2 noites de hospedagem em Pamukkale hotel categoria 4 estrelas com café da manhã; 
1 day use em Kusadasi hotel categoria 4 estrelas antes do voo de retorno; 
Visita panorâmica na Planície de Gizé; 
Visita ao Templo de Luxor (sem ingressos); 
Visita ao Templo de Karnak (sem ingressos); 
Visita ao Templo da Rainha Hatshepsut (sem ingressos); 
Passeio ao Cairo Antigo; 
Passeio pelo centro histórico de Istambul; 
Visita ao Grande Bazar e Mercado das Especiarias em Istambul; 
Visita ao Vale Vermelho na Capadócia; 
Visita aos Chaminés de Fada na Capadócia; 
Visita ao Vale de Goreme na Capadócia; 
Visita às Cidades Subterrâneas na Capadócia (sem ingresso); 
3 jantares na Capadócia; 
2 jantares em Pamukkale; 
Visita a um Karavan Sarai em Konya; 
Visita ao Templo de Ártemis (sem ingresso); 
Passeio em Kusadasi e Efesos; 
Ônibus exclusivo do grupo durante o percurso na Turquia e Egito; 
Guia falando português/espanhol durante o percurso; 
Transfer aeroporto > hotel > aeroporto em todos os voos de chegada e saída; 
Seguro viagem individualizado; 
Kit viagem. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Gorjetas Israel e Jordânia (USD 5,00 USD 3,5 e USD 1,00 X 11 Dias = USD 105,00*) Guia acompanhante, 
Guias locais, motorista e garçons. Ticket aéreo em primeira classe ou executiva, assentos na classe 
premium e marcação de assentos nas classes preferenciais. O que não estiver mencionado como 
serviço incluído e gastos extras de caráter pessoal em geral (wifi, lavanderia, telefonemas). Ingressos a 
parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços inclu-
ídos. Traslados desde qualquer cidade de Origem no Brasil até o Aeroporto Salgado Filho de Porto 
Alegre/RS e vice-versa. Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo (USD 
80,00 por pessoa, por trajeto diurno). Visto para Jordânia: Na maioria dos casos, o visto coletivo gratuito 
se recebermos todas cópias dos passaportes com 1 mês 15 dias de antecedência.

NÃO INCLUI

Documentação – Passaporte; 
Taxas de embarque e segurança: em torno de US$ 150,00; 
Trâmites e Taxas para visto do Egito (Turquia não precisa de visto para Brasileiros) 
Deslocamentos nacionais: Guarulhos na ida e Guarulhos à cidade de origem no retorno; 
Refeições não mencionadas; 
Gorjetas a maleteiros, táxis, etc.; 
Passeios opcionais, ingressos a museus e santuários, despesas pessoais; 
Taxa de turismo nos hotéis, se houver; 
Outros valores ou taxas que sejam necessárias e não constem como incluso; 
Valores aproximados com extras durante a viagem: incluindo passeios opcionais, ingressos, gorjetas, 
taxa de turismo nos hotéis, refeições não incluídas e outros: Em torno de US$ 1.000,00 por pessoa. 

VALOR POR PESSOA

Valor do pacote: R$ 14.980 por pessoa em apartamento duplo ou triplo 
Adicional para apartamento individual: R$ 3.980

verdes e até animais selvagens, vales, morros, cidades, casas nas cavernas e formações rochosas típicas 
dessa região. Além da natureza magnífica, alie a isso a oportunidade de ver o sol nascendo lá do alto do 
balão em um céu azul salpicado de pontinhos coloridos, que são os outros balões também fazendo 
passeios. Ao término do passeio, iremos para o hotel tomar café da manhã. Após café da manhã, (já com 
o retorno dos que foram fazer o passeio de balão), faremos uma visita à cidade de Ozkonak ou 
Derinkuyu, cidades subterrâneas construídas a uma profundidade de até 85 metros, e que poderiam 
abrigar até 20.000 habitantes, com um moderno sistema de ventilação, estábulos, dormitórios e até uma 
igreja. Em Avcilar e Guvercinlik, poderemos apreciar a paisagem fantástica das “Chaminés de Fadas”, 
formações rochosas criadas a partir de erupções vulcânicas que criaram paisagens surreais, seme-
lhantes às da lua: os fluxos de lava formaram tufos rochosos, esculpidos pelos ventos e chuvas em vales 
sinuosos com penhascos curvados e pontudos. Faremos também a visita a Pasabag, (Vale dos Monges) 
famosa por suas perfeitas chaminés de cogumelos, esculpidas a partir de lava, cinza e basalto. Ou ainda, 
é possível a visita opcional e caminhada no vilarejo de Çavuşin, vista do topo de suas ruínas. A região da 
Capadócia apresenta uma paisagem fascinante e única, formada há três milhões de anos pela lava dos 
vulcões extintos Erciyes e Hasan. À noite, como opcional, Show de Danças Folclóricas (não incluso no 
pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

10º Dia, 18/03/2019, Sábado - Capadócia
Após café da manhã, visita à Vila de Uçhisar, aldeia troglodita que fica localizada no ponto mais alto da 
Capadócia. Visitaremos o Vale de Göreme para conhecer os mosteiros e as igrejas escavadas na rocha 
vulcânica, as quais estão decoradas com afrescos do século X e XI que mostram cenas bíblicas e 
imagens de São Jorge. Como opcional sugerimos assistir ao Show dos Dervixes Dançantes, ascetas 
muçulmanos que praticam o ritual da dança como libertação da dor terrena em busca do êxtase espiri-
tual e a comunhão com a energia divina (não incluso no pacote). Jantar e pernoite na Capadócia.

11º Dia, 19/03/2019, Domingo - Capadócia > Konya > Pamukkale (680 km)
Logo pela manhã, deslocamento terrestre até Pamukkale. No caminho, vislumbraremos belíssimas e 
marcantes paisagens da Turquia. Breve parada na cidade de Konya, por onde passavam as caravanas da 
Rota da Seda na antiguidade e em seguida, continuação do trajeto até Pamukkale. Jantar e pernoite em 
Pamukkale. 

12º Dia, 21/03/2019, Segunda-feira - Pamukkale
Após café da manhã, saída para conhecermos o “Castelo de Algodão” (como chamam os turcos a região 
de Pamukkale). Na verdade, é um conjunto de piscinas termais de origem calcária que com o passar dos 
séculos formaram bacias gigantescas de água que descem em cascata numa colina, situado próximo a 
Denizli, na Turquia. A formação do Pamukkale deve-se aos locais térmicos quentes por baixo do monte 
que provocam o derrame de carbonato de cálcio, que depois solidifica como mármore travertino. Foi 
declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Jantar e pernoite em Pamukkale. 

13º Dia, 22/03/2019, Terça-feira - Pamukkale > Kusadasi (198Km) 
Após café da manhã, deslocamento terrestre até Kusadasi. Visitaremos a cidade de Efesus – cidade 
turca que abriga uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo: o Templo de Ártemis. Além da cidade 
possuir inúmeras ruínas do período clássico grego, ainda abriga a Casa da Virgem Maria (morada em que 
se acredita que a mãe de Jesus passou seus últimos dias). Neste dia, faremos um day use em Kusadasi. 
Em momento oportuno, deslocamento terrestre até Esmirna. Na madrugada, transfer para o aeroporto 
com destino a Istambul. Voo previsto com a cia Turkish. 

14º Dia, 23/03/2019 - Quarta-feira - Istambul > Brasil
Pela manhã, embarque em voo direto com a cia Turkish com destino ao Brasil. Chegada prevista a 
Guarulhos para o final da tarde. 

DATAS

Saída em 10 de outubro de 2019.

INCLUI

Tour acompanhando desde a saída de Chapecó; 
Passagem aérea São Paulo > Cairo > Capadócia > Esmirna > Istambul > São Paulo; 

O MELHOR DE DOIS MUNDOS
Exótico e repleto de grandes monumentos, o Egito é um dos berços das civilizações 
antigas, com muitas histórias e mistérios lapidados nas grandes pirâmides e tumbas dos 
antigos faraós. A Turquia possui seus aromas e temperos únicos. Embarque conosco em 
um tour que passa pelo Cairo, Luxor, Instambul e Capadócia.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia, 10/10/2019, Quinta-feira
Embarque em Guarulhos às 3h10min com destino ao Cairo (com conexão em Istambul). Está previsto o 
voo com a cia Turkish Airlines. 

2º Dia, 11/10/2019, Sexta-feira
Chegada ao Cairo às 1h55min. Transfer para o hotel. Após descanso e café da manhã, visitaremos a Necrópole 
de Gizé (também conhecida como as “Pirâmides de Gizé”). Dentre as principais atrações do complexo 
pode-se destacar as monumentais pirâmides de Queóps, Quéfren e Miquerinos. A primeira, também 
chamada de “Grande Pirâmide” é considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo. Egiptólogos acreditam 
que a pirâmide foi construída como um túmulo durante a IV dinastia egípcia para o faraó Quéops ao longo de 
um período de 10 a 20 anos, em torno de 2.560 a.C. Originalmente, a Grande Pirâmide era coberta por um 
invólucro de pedras polidas que formavam uma superfície exterior lisa que brilhava sob a luz do Sol. Há várias 
teorias científicas sobre as técnicas de construção da Grande Pirâmide. A maioria das hipóteses de construção 
aceitas, baseiam-se na ideia de que ela foi erguida através da movimentação de enormes pedras de uma 
pedreira, que foram arrastadas e levadas até o local. A parte principal do complexo de Gizé é um conjunto de 
edifícios que inclui dois templos mortuários em honra a Quéops, três pirâmides menores para esposas do 
faraó, uma pirâmide "satélite" ainda menor, uma calçada que liga os dois templos e as pequenas mastabas 
que cercam a pirâmide e que foram feitas para os nobres da sociedade egípcia antiga. Visitaremos ainda ao 

Templo de Granito e à Esfinge: a grande estátua de pedra calcária que representa a criatura da mitologia 
antiga com corpo de leão e cabeça humana. É a maior estátua feita de monólito no mundo, com 73,5 metros 
de comprimento, um dos símbolos máximos da cultura do Antigo Egito. Pernoite em Cairo. 

3º Dia, 12/10/2019, Sábado - Cairo
Neste dia, iniciaremos nosso passeio pelo Museu Egípcio, onde se poderá admirar, entre outras maravi-
lhas, o fabuloso sarcófago de ouro maciço, incrustado com pedras preciosas do Faraó Tutancâmon. 
Teremos oportunidade de conhecer também, o Museu do Papiro. Após almoço (opcional, com comida 
típica) prosseguiremos o tour para Sakkara, para conhecer importantes tumbas e a famosa Pirâmide 
Escalonada: primeira edificação em pedra maciça conhecida da história. Final da tarde, retorno ao hotel. 
À noite, sugerimos assistir o show de som e luzes nas pirâmides (opcional, não incluso no pacote). 
Pernoite no Cairo. 

4º Dia, 13/10/2019, Domingo - Cairo > Luxor
Pela manhã, saída para visitar o Cairo Antigo e seus bazares, a igreja Copta, a Sinagoga, a Cidadela, a 
Mesquita do Sultão Ali. Em horário oportuno, transfer ao aeroporto para embarque com destino a Luxor 
(capital do Alto Egito e testemunha imutável do apogeu da Era Faraônica). Transfer para o hotel. Pernoite 
em Luxor. 

5º Dia, 14/10/2019, Segunda-feira - Luxor > Cairo
Após o café da manhã, início do nosso city-tour, visitando o Templo de Luxor, obra dos Faraós Amenófis 
III e Ramsés II, que era utilizado uma única vez por ano na procissão do Deus Amon Rá e ao Templo de 
Karnak ( magnífico Templo construído e que remonta a mais de 2.000 anos); visita ao Vale dos Reis ou a 
Necrópole de Tebas e aos túmulos de faraós, reis, rainhas e nobres do Império Antigo (compostos de 
várias salas e galerias que conduzem à sala mortuária, esses túmulos foram cravados na rocha para 
ficarem protegidos de salteadores). Visitaremos ainda o Templo da Rainha Hatshepsut, construído num 
grande vale com filas de colunas de granitos; e ao Colosso de Memmon, com suas duas gigantes está-
tuas de Amenoplis II. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Cairo. 
Pernoite em Cairo. 

6º Dia, 15/10/2019, Terça-feira - Cairo > Istambul
Pela manhã, transfer para o aeroporto com destino a Istambul. Chegada prevista na capital turca para às 
12h20min. À tarde, início dos passeios por Istambul. Pernoite em Istambul. 

7º Dia, 16/10/2019, Quarta-feira - Instambul
Após o café da manhã, visitaremos o Hipódromo Romano, centro da vida esportiva no período bizantino 
e a Mesquita Azul, que é o principal símbolo islâmico da cidade. Em seu interior, o templo é todo deco-
rado por azulejos azuis, magníficos vitrais, além das pinturas que adornam as cúpulas com inscrições do 
Alcorão. Visitaremos também a Basílica de Santa Sofia, considerada uma obra-prima da arquitetura 
bizantina, e convertida em mesquita pelos turcos no século XV. O que mais impressiona no templo é a 
mistura de elementos das duas religiões: apresentando tanto imagens de ícones sacros do Cristianismo, 
quanto painéis e medalhões com mensagens religiosas escritas em língua árabe. Além disso, faremos 
uma visita a Cisterna Yerebatan, que em turco significa “o palácio subterrâneo”. Construída com colossais 
blocos e colunas de mármore, o imperador Justiniano edificou no subsolo da Basílica, esta gigantesca 
cisterna subterrânea para armazenar água e abastecer a cidade em tempos de guerra. Navegaremos 
também pelo Canal do Bósforo que separa os continentes Europa e Ásia, com uma maravilhosa vista do 
estreito com seus palácios, fortalezas e casas de verão. Conheceremos o famoso Grande Bazar que é 
um mercado coberto do século XV, composto por cinco mil lojas e considerado um dos primeiros 
centros comerciais do mundo. À noite, sugerimos jantar opcional em Kumkapi, zona de restaurantes 
muito concorrida e animada por músicos de rua, sobretudo violinistas, clarinetistas e músicos ciganos 
(não incluso no pacote). Pernoite em Istambul.

8º Dia, 17/10/2019, Quinta-feira - Istambul > Capadócia
Após café da manhã, iremos ao Mercado de Especiarias, edifício construído no século XVII, com lojas de 
produtos típicos como pashminas, açafrão, especiarias, temperos, frutos secos, chás, delícias turcas, 
perfumes e muito mais. Faremos uma visita ao Palácio de Topkapi que foi residência dos sultões entre os 
séculos XV e XIX, no qual estão belíssimas coleções de porcelanas, jóias, roupas dos sultões e muitas 
outras relíquias. Em horário oportuno, transfer para o aeroporto com destino a cidade de Kayseri na 
Capadócia. Voo previsto pela cia Turkish Airlines. Jantar e pernoite na Capadócia.

9º Dia, 18/10/2019, Sexta-feira - Capadócia
Antes do nascer do sol, sugerimos como opcional, o tradicional passeio de Balão (não incluso no 
pacote). Enquanto o balão se movimenta no ar empurrado pelo vento, podemos observar campos 

IMPORTANTE

Documentos obrigatórios: Passaporte válido (com vencimento seis meses após o retorno da viagem); 
Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial quando não 
autorizado no próprio Passaporte e Carteira de Identidade quando não houver a filiação no Passaporte; 
Vacina Obrigatória: Vacina da Febre Amarela. A vacina contra febre amarela deve ser tomada com ante-
cedência de, no mínimo, 10 (dez) dias antes da viagem. Obrigatória a certificação Internacional da Anvisa. 
Maiores Informações: http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia 
Vacinas recomendadas: Hepatite A (2 semanas antes), Tétano, Poliomelite, Febre tifoide (10 dias antes).
 
Cancelamentos: Recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na legislação 
brasileira vigente, reforçando que, todo cancelamento deverá ser formalizado por escrito e dependendo 
do prazo em que for solicitado teremos diferentes valores de multas, principalmente após a emissão do 
aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a recuperação destes valores.

No caso de apartamentos duplos em que somente 1 pessoa desiste, salientamos que será cobrada do 
desistente a diferença para apartamento single; 

Recomendação: Esta viagem é recomendada para famílias com crianças acima de 05 anos para maior 
aproveitamento dos mesmos. Nada impede levar crianças menores, todavia lembramos que o roteiro foi 
produzido pensando no máximo de seu aproveitamento. Em caso de adultos acompanhados por 
crianças, os mesmos devem estar cientes da necessidade de por vezes, abrir mão de alguma atividade 
para maior conforto e tranquilidade dos pequenos; 

Grupo mínimo para a realização da viagem: 25 pessoas; 


