
Istambul - 2 noites | Ankara - 1 noite | Capadócia - 2 noites | Pamukkale - 1 noite | Kusadasi - 1 noite | Bursa – 1 noite | Istambul - 1 noite

1° DIA - BRASIL / ISTAMBUL 
Apresentação no Aeroporto de sua cidade para embarque com destino 
a Istambul. 

2° DIA - ISTAMBUL
Chegada à belíssima e exótica Istambul, considerada uma das 
cidades mais lindas do mundo. Acomodação e hospedagem no 
hotel. NOTA IMPORTANTE: é possível que este tour tenha um Guia 
acompanhante diferente na Turquia. Nesse caso, o Guia Brasileiro 
passará previamente todas as instruções ao grupo antes da chegada 
em Atenas. O grupo fará o voo de Atenas à Istambul e o traslado 
do aeroporto de Istambul ao hotel sem assistência, e o novo Guia 
Brasileiro encontrará os passageiros no hotel em Istambul. Recepção 
e restante do tempo livre para começarmos a apreciar as maravilhas 
desta cidade. JANTAR INCLUSO no Tour Premium. 

3° DIA - ISTAMBUL 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita clássica de Istambul conhecendo 
a Mesquita Azul (INGRESSO INCLUSO), assim chamada pelos 36.000 

azulejos que revestem seu interior, e a única no mundo com seis 
minaretes, e o Hipódromo Romano. À tarde, faremos um maravilhoso 
passeio de barco pelo Bósforo (INGRESSO INCLUSO), estreito que une 
o Mar Negro ao Mar de Mármara e separa a Europa da Ásia. Durante 
a travessia, pode-se apreciar o imponente Palácio Dolmabahçe, que 
abrigou a corte do Sultão de 1853 até a proclamação da república. 
Sua fachada em estilo barroco recoberta de mármore se destaca 
na paisagem. Conheceremos a Igreja de Santa Sofia (INGRESSO 
INCLUSO). Visitaremos também, o Palácio de Topkapi (INGRESSO 
INCLUSO), habitado pela Dinastia Otomana por 400 anos, que 
forma um maravilhoso complexo arquitetônico de mansões, pátios, 
pavilhões, mesquitas e jardins. Hoje, é um dos mais ricos museus do 
mundo, famoso pelo seu tesouro e coleção de porcelanas da China. 
Exploraremos ainda o Grand Bazar, com mais de 4.000 lojas, onde se 
pode apreciar toda a riqueza e beleza do artesanato e do comércio 
turco. Noite livre. 

4° DIA - ISTAMBUL / ANKARA
Café da manhã BUFÊ. Sairemos pela manhã e cruzaremos o Estreito 
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do Bósforo pela Ponte Internacional com destino a Ankara, a bela 
capital da moderna Turquia. Chegada e visita, incluindo o Museu das 
Civilizações da Anatólia (INGRESSO INCLUSO) e o Mausoléu de Kemal 
Ataturk (INGRESSO INCLUSO), considerado Pai dos Turcos e fundador 
da República Turca em 1923. Acomodação no hotel. JANTAR INCLUSO. 

5° DIA - ANKARA / LAGO SALGADO / CAPADÓCIA 
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre em Ankara. À tarde, saída com destino 
ao fascinante e extraordinário mundo da Capadócia. No caminho, 
passaremos pelo Lago Salgado. Chegada à Capadócia no final da tarde. 
Acomodação no hotel. JANTAR INCLUSO.

 6° DIA - CAPADÓCIA 
Café da manhã BUFÊ. Dia inteiramente dedicado à visita desta região 
maravilhosa e única no mundo: Vale de Göreme e seu Museu ao ar 
livre (INGRESSO INCLUSO), com as ”chaminés de fadas” (formações 
geológicas naturais) e as igrejas rupestres, com pinturas do século 
X e XI; travessia do Vale de Avcilar e visita do Vale de Zelve, com as 
”chaminés de fadas” mais espetaculares da Capadócia. Visitaremos, o 
Castelo Uchisar (INGRESSO INCLUSO), Avanos (INGRESSO INCLUSO) 
e as Igrejas de Pedra (INGRESSO INCLUSO). À tarde, visita à cidade 
subterrânea (INGRESSO INCLUSO), Vale Vermelho e Centro de 
Artesanato. JANTAR INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: Aproveite para 
fazer opcionalmente um espetacular passeio de Balão na Capadócia 
(NÃO INCLUSO). Os voos de balões a ar quente operam de acordo com 
as condições meteorológicas favoráveis na região. 

7° DIA - CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Após o café da manhã BUFÊ, iniciaremos a viagem para Konya, cidade 
santa Mulçumana, antiga capital dos Seljúcidas. Chegada à Konya e 
visita a esta importante cidade do século XIII, com destaque para o 
antigo convento dos Derviches Dançantes e o Mausoléu de Mevlana 
(INGRESSO INCLUSO), famoso místico islâmico. Continuação para 
Pamukkale, passando por Cay e Dinar. Acomodação e hospedagem no 
hotel. JANTAR INCLUSO. 

8° DIA - PAMUKKALE / KUSADASI 
Café da manhã BUFÊ. Visita a Hierápolis (INGRESSO INCLUSO) e ao 
Castelo de Algodão (INGRESSO INCLUSO). Tempo livre no Castelo, que 
é o único do mundo com piscinas termais de origem calcária e cascatas 
petrificadas. Saída para Kusadasi, agradável resort na bela costa da 

Turquia. No caminho, visitaremos a Casa da Virgem Maria (INGRESSO 
INCLUSO) e as famosas ruínas de Éfesos (INGRESSO INCLUSO), que 
nos tempos bíblicos era uma região grega. Chegada a Kusadasi. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Tempo livre para apreciarmos 
este histórico e também moderno centro turístico. JANTAR INCLUSO. 

9° DIA - KUSADASI / BURSA 
Café da manhã BUFÊ. Saída para Bursa, a “Cidade Verde”, primeira capital 
dos Otomanos. Chegada e tour panorâmico conhecendo a famosa 
Mesquita e o Mausoléu Verde (INGRESSO INCLUSO). Acomodação e 
hospedagem no hotel. JANTAR INCLUSO. 

10° DIA - BURSA / ISTAMBUL 
Café da manhã BUFÊ. Pela manhã seguiremos viagem rodoviária pelo 
continente asiático da Turquia e faremos uma bela travessia do Mar de 
Mármara, em direção ao território turco do continente Europeu com 
destino a Istambul. A tarde será livre para um último passeio por essa 
impressionante cidade. Sugerimos visita OPCIONAL à histórica Cisterna 
da Basílica ou ao tradicional Bazar Egípcio (também conhecido como 
“Mercado das Especiarias” de Istambul). À noite, JANTAR INCLUSO no 
Tour Premium. 

11° DIA - ISTAMBUL / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Istambul INCLUSO. Favor notar que a cidade de Istambul 
dispõe de 2 aeroportos para linhas aéreas internacionais: ATATÜRK 
(código aeronáutico: IST), localizado no continente Europeu da cidade 
e distante cerca de 20 km do centro histórico; e SABIHA (código 
aeronáutico: SAW), localizado no continente Asiático da cidade e 
distante cerca de 45 km do centro histórico. O tempo de duração 
dos deslocamentos rodoviários dos traslados para os aeroportos são 
diferentes.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.

Castelo de Ankara - Turquia
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Capadócia - Turquia

• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 
primeira superior e luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou 
Espanhol INCLUSO; 

• Passeio de barco pelo Estreito de Bósforo em Istambul; 
• Ingressos INCLUSOS para a Santa Sophia, a   Mesquita Azul e o Palácio 
Topkapi em Istambul; 

• Ingressos INCLUSOS para o Mausoléu de Kemal Ataturk e o Museu das 
Civilizações de Anatólia em Ankara; 

• Ingressos INCLUSOS para o Museu ao ar livre de Göreme, o Castelo Uchisar, 
Avanos , a Cidade Subterrânea e as Igrejas de Pedra na Capadócia; 

• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Mevlana em Konya; 
• Ingresso INCLUSO em Hierápolis e Castelo de Algodão em Pamukkale; 
• Ingresso INCLUSO para as Ruínas de Éfesos e Templo de Artemis; 
• Ingresso INCLUSO para a Casa da Virgem Maria; 
• Ingresso INCLUSO para a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde em Bursa

• 08 jantares INCLUSOS na Turquia.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ENCANTADORA	TURQUIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, primeira superior e luxo, 
passeios, ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que 
torna a experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Istambul  Marmara Pera PS
  Marmara Taksim PS
  Ankara Midi  PS
Capadócia  Peri Tower  P
Pamukkale  Colossae Thermal PS
Kusadasi  Sealight  L
Bursa	 	 Almira	Hotel	&	Spa	 PS
Istambul  Marmara Pera PS
  Marmara Taksim PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas; 
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Premium; 
• Bilhete aéreo do Brasil até Istambul e de Istambul 
até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, 
no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

181180



• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando Português ou 
Espanhol INCLUSO; 

• Passeio de barco pelo Estreito de Bósforo em Istambul; 
• Ingressos INCLUSOS para a Santa Sophia, a Mesquita Azul e o Palácio 
Topkapi em Istambul;

• Ingressos INCLUSOS para o Mausoléu de Kemal Ataturk e o Museu das 
Civilizações de Anatólia em Ankara; 

• Ingressos INCLUSOS para o Museu ao ar livre de Göreme, o Castelo 
Uchisar, Avanos, a Cidade Subterrânea e as Igrejas de Pedra na Capadócia; 

• Ingresso INCLUSO para o Mausoléu de Mevlana em Konya; 
• Ingresso INCLUSO em Hierápolis e Castelo de Algodão em Pamukkale; 
• Ingresso INCLUSO para as Ruínas de Éfesos e Templo de Artemis; 
• Ingresso INCLUSO para a Casa da Virgem Maria; 
• Ingresso INCLUSO para a Mesquita Verde e o Mausoléu Verde em Bursa.

• 06 jantares INCLUSOS na Turquia.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
ENCANTADORA	TURQUIA

Um	novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	de	categoria	 turística,	 turística	 superior	e	primeira	com	bom	acesso	ao	centro	das	cidades	
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar	o	melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!	

CIDADE  HOTEL  CAT
Istambul	 	 Nippon	 	 P
  Mercure Taksim P
  Best Western
  Empire Palace P
Ankara  Segmen  T
Capadócia  Peri Tower  P
  Burku Kaya  P
Pamukkale	 	 Villa	Lycus	 	 TS
Kusadasi(Selcuk)	 Hitit	Selcuk	 	 P
Bursa  Ibis Bursa  T
Istambul	 	 Nippon	 	 P
  Mercure Taksim P 
  Best Western
  Empire Palace P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Ingressos e passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic; 
• Bilhete aéreo do Brasil até Istambul e de 
Istambul até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido ou 
opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Kusadasi - Turquia
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