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Venha conosco nesta viagem à Turquia, um país com muitas riquezas históricas, belezas naturais, arte, 
cultura e uma gastronomia maravilhosa que você não pode perder. 

Além de tudo isso, neste itinerário você terá a oportunidade de conhecer lugares de interesse das séries 
turcas “Resurrection Ertuğrul e Kuruluş Osman”. 

Confira o roteiro exclusivo com as condições superespeciais: 

 

Itinerário resumido 

- Primeiro dia: Saída do Brasil;  

- Segundo dia: Chegada à cidade de Istambul; 

- Terceiro dia: Passeios em Istambul; 

- Quarto dia: Passeios em Istambul; 

- Quinto dia: Viagem à Bursa e Sogut; 

- Sexto dia: Viagem à Capadócia; 

- Sétimo dia: Passeios na Capadócia; 

- Oitavo dia: Viagem à Pamukkale via Konya; 

- Nono dia: Passeios em Pamukkale e viagem à Kusadasi; 

- Décimo dia: Viagem à Éfeso, passeios em Éfeso e viagem à Izmir; 

- Décimo primeiro dia: Viagem de Izmir para Istambul. Resto do dia livre em Istambul ou opcional à Riva. 

- Décimo segundo dia: Transfer do hotel para o aeroporto em Istambul e voo de retorno ao Brasil. 

 

 

De 12 a 23 de maio de 2022 (12 dias) 
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Itinerário detalhado 

 

12 de maio de 2022: Voo Brasil - Istambul 

Às 23:30h, check in no aeroporto de Guarulhos para embarque no voo TK16 (Turkish Airlines) que partirá 
às 03:10h do dia 13.05.2022. 

Em caso de grupos a partir de 20 pessoas teremos acompanhamento de guia desde o Brasil.  

13 de maio de 2022: Chegada à cidade de Istambul 

Chegada em Istambul prevista para 21:40h. Após recolha de bagagem, recepção por guia turco que fala 
português e transfer privativo do aeroporto para o hotel.  

14 de maio de 2022: Passeios em Istambul 

Após café da manhã no hotel, encontro com o guia local na recepção do hotel às 9h. Em seguida, iremos 
visitar os seguintes pontos turísticos: 

– Basílica de Santa Sofia: Basílica convertida em mesquita. Atualmente, é considerada como uma das 
grandes obras da arquitetura mundial; 

– Hipódromo Romano: Área destinada às corridas de carruagens; 

– Mesquita Azul: Famosa pelo seu magnífico interior decorado com azulejos de Iznik. A obra possui uma 
elegância encantadora; 

   

                                   Mesquita Azul                                                             Basílica de Santa Sofia 

Após visitas nesses pontos, teremos um tempo para almoço (não incluído). 

Por volta das 13h, continuaremos o passeio com as seguintes visitas: 

– Cisterna da Basílica: a maior das cisternas de Istambul na época bizantina. Este edifício foi construído 
em poucos meses durante o ano de 532 e conta com 336 colunas romanas (custo do ingresso incluso no 
preço); 

Ao final de nosso passeio, iremos conhecer Grand Bazar. Situado no bairro histórico de Eminönü, o local 
é um dos mais antigos mercados do mundo, e conta com 3000 lojas que oferecem comidas, jóias, tapetes, 
cerâmicas e muito mais (isento de taxa de visita). 
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Após visita no Grand Bazar, retorno ao hotel, ou se preferir, você poderá ficar ainda mais tempo no local 
retornando para o hotel sem acompanhamento na hora que desejar. Noite livre.  

Consulte nossos passeios noturnos opcionais (jantar com show de dança do ventre, passeio noturno no 
Bósforo, banho turco, entre outros) 

15 de maio de 2022: Passeios em Istambul 

Após café da manhã, nosso guia irá encontrá-lo em seu hotel às 9h. 

Em seguida, iremos sair para o passeio de dia inteiro em Istambul, passando pelos seguintes pontos 
turísticos: 

– Bazar Egípcio: Esse local também é conhecido como “mercado das especiarias”. O espaço foi construído 
em 1660 durante o império otomano. É um dos mais antigos mercados do mundo e o segundo maior de 
Istambul, atrás apenas do Grand Bazar; 

 

 

Palácio de Topkapi 

 

– Palácio de Topkapi: Edifício que abrigou sultões desde o século XV até meados do século XIX. O espaço 
conta com 700.000 metros quadrados, quatro pátios e diversas coleções em seu interior; 

– Muralhas da cidade e o litoral de Sarayburnu. 

Por volta das 13h, iremos continuar o passeio com as seguintes atividades: 

– Passeio de barco pelo Bósforo: O estreito de Bósforo é um Canal de 36 km que separa o continente 
Europeu do continente Asiático; 
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– Passeio pela Praça Eminönü: Famoso local em Istambul que sedia a linda mesquita Yemi Cami, que 
marca a silhueta da cidade e representa a arte islâmica na capital financeira da Turquia. 

Em seguida, atravessaremos a ponte de Gálata até o bairro de Karakoy (opcional). Após passeio no bairro 
de Karakoy, retorno ao hotel. Noite livre. 

Consulte nossos passeios noturnos opcionais (jantar com show de dança do ventre, passeio noturno no 
Bósforo, banho turco, entre outros) 

16 de maio de 2022: Viagem para Bursa e Sogut 

Pela manhã partiremos para a cidade de Bursa. Neste dia, iremos visitar os seguintes pontos turísticos: 

– Túmulo de Osman: Osman (também conhecido como Osman I) foi líder dos turcos otomanos e fundador 
da dinastia otomana. Além disso, nomeou o então Império Otomano (então chamado Beilhique ou Emirado 
Otomano); 

– Koza Han: Também conhecido como “Bazar da Seda”, é um dos mercados mais antigos do mundo e está 
em atividade desde 1491. 

 

Túmulo de Osman 

Seguiremos para Söğüt, onde visitaremos o túmulo do Ertuğrul e o Museu Etnográfico 

 

Túmulo do Ertuğrul e de alguns alps                                                          Museu Etnográfico 

 

Hospedagem em Sogut.  Almoço e jantar incluso neste dia. 

http://www.guiasfalamportugues.com/
http://www.facebook.com/guiasfalamportugues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turcos_otomanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_otomana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Otomano


                 TURQUIA – ROTEIRO ERTUGRUL E OSMAN 

 

Veja depoimentos de nossos clientes em www.guiasfalamportugues.com/depoimentos ou 
www.facebook.com/guiasfalamportugues 

 
 

17 de maio de 2022: Viagem à Capadócia 

Sairemos pela manhã com destino à região da Capadócia. Essa viagem possui duração de 6 horas 
passando por várias cidades interessantes da Turquia. Iremos conhecer as histórias locais com a narração 
de nosso guia local. 

 

 

 

 

Paradas para toilet, fotos e compra de souvenirs no belíssimo e rosado Lago Tuz (Lago Salgado).  

Chegada no hotel, check in e resto do dia livre.  

Almoço e jantar incluso neste dia. 

Consulte nossos passeios noturnos opcionais (jantar com show de danças folclóricas e dervixes rodopiantes, 
entre outros). 

 

18 de maio de 2022: Passeios na Capadócia 

Você terá a possibilidade de participar de passeio de balão ao nascer do sol, porém, essa atração é opcional. 
Por favor, comunique sua preferência com o guia no dia anterior para confirmar a sua vaga. 

Após café da manhã no hotel, iremos realizar passeio de dia inteiro, saindo do hotel às 9h. 

 

Lago Tuz 
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                 Chaminés de Fada                                                               Museu de Goreme (ao ar livre) 

 

Neste passeio você apreciará as lindas Chaminés de Fadas e o incrível Museu de Göreme. 

Em seguida, conheceremos uma das oficinas típicas de ônix e turquesa. 

Iremos conhecer os vales de Paşabağ, Avcilar, Avanos e Guvercinlik, que fornecem uma paisagem 
espetacular das chaminés. 

Também poderemos visitar uma das típicas oficinas de tapetes turcos. 

Durante o passeio, iremos almoçar em um restaurante local. 

Após as visitas, retorno ao hotel. Consulte nossos opcionais. 

Almoço e jantar incluso neste dia. 

Opcional:  

Opcionalmente, oferecemos hospedagem nos estabelecimentos conhecidos como “hotéis cavernas”. Temos 
mais de 300 opções na região. Sendo assim, caso tenha curiosidade em experimentar, demonstre seu 
interesse ao solicitar orçamento.  

 

19 de maio de 2022: Viagem a Pamukkale via Konya 

Após café da manhã, o nosso guia irá encontrá-lo no hotel e iremos pegar a estrada com destino à Pamukkale. 

No caminho, visitaremos o Caravançará Sultanhan dos Selchuklular do Século XIII e a cidade de Konya, 

famosa pelo Museu de Mevlana — Escola Teológica de dança de sufis, que possui origens em hábitos 

tradicionais de uma seita religiosa mística do islamismo que venera o amor por si, pela natureza e pelo Criador. 

Ainda iremos conhecer a Mesquita de Alaaddin, um dos pontos mais marcantes dessa viagem. 
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Mesquita de Alaaddin, em Konya 

Após visitações culturais, algumas paradas técnicas divertidas e passeios por diversas vilas históricas da Turquia 

onde você terá a oportunidade de comprar artesanatos e experimentar sabor típico local, a chegada ao hotel em 

Pamukkale estará prevista por volta das 19h. 

Almoço e jantar incluso neste dia. 

20 de maio de 2022: Pamukkale 

Após café da manhã, encontraremos o nosso guia e seguiremos rumo ao sítio turístico de Pamukkale. Neste 
local encontra-se a antiga cidade de Hierápolis e as piscinas naturais do Castelo de Algodão. 

 

Piscinas naturais do Castelo de Algodão (em Pamukkale) 
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Após as visitas, seguiremos para Kusadasi. Hospedagem em Kusadasi e resto do dia livre. 

Almoço e jantar incluso neste dia. 

21 de maio de 2022: Passeios em Éfeso 

Após café da manhã, seguiremos para Selçuk — cidade que sedia o museu ao ar livre de Éfeso. No museu 
de Éfeso, estão: as ruínas de Odeon, Portão de Hércules, Templo de Adriano, a Biblioteca Magnífica e o 
teatro greco-romano. 

Em seguida, conheceremos o ponto mais importante do percurso (para o público católico), que é a visita à 
casa da Virgem Maria, onde morou a mãe de Jesus. 

Após visitas, seguiremos para Izmir. Hospedagem em Izmir e resto do dia livre. 

Almoço e jantar incluso neste dia. 

22 de maio de 2022: Retorno à Istambul 

Após o café da manhã, em horário a combinar, retorno à Istambul. Hospedagem em Istambul e resto do dia 
livre para compras e atividades pessoais. 

Opcional:  

Visita ao set de gravação em Riva 

Em 2021 foram proibidas as visitas ao set de gravação. Porém, se em 2022 as visitas estiverem liberadas, 
os participantes que tiverem interesse poderão fazer este passeio opcional (inclui transporte privativo e guia 
em português). 

23 de maio de 2022: Retorno ao Brasil 

Em horário a combinar, transfer privativo para o aeroporto de Istambul para embarque com destino ao Brasil. 
Fim dos serviços. 

================================================================================= 

Valor do pacote: 

Parte aérea:   

Voos diretos Guarulhos- Istambul-Guarulhos com a Turkish Airlines.  

Aproximadamente US$ 807,00 + taxas por pessoa. Parcelamento em até 5x no cartão de crédito. 

O valor exato será confirmado na data de emissão do bilhete aéreo. 

Consulte-nos caso deseje voos com saída de outras cidades e conexões em outros pontos da Europa. 

Parte terrestre (preço válido para um grupo mínimo de 20 pessoas):  

US$ 1.380,00 (mil, trezentos e oitenta dólares americanos) por pessoa em quarto duplo. 

ou 

US$ 1.960,00 (mil, novecentos e sessenta dólares americanos) por pessoa em quarto single. 
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O valor da parte terrestre inclui: 

• Serviço de guia local profissional, falando português; 

• Hospedagem com café da manhã nos hotéis indicados abaixo, ou similares; 

• Ingressos em todos os pontos turísticos mencionados no roteiro; 

• Transporte em veículo privativo do grupo, com conforto e espaço para bagagens; 

• 6 almoços e 6 jantares (ou seja, pensão completa durante 6 dias); 

• Seguro de viagem (com cobertura de 30.000 euros durante a viagem); 

• Acompanhamento de guia desde o Brasil (em caso de grupo igual ou maior a 20 pessoas). 

Hotéis Previstos 

• Istambul: Wishmore ou Golden Tulip; 

• Söğüt: Sogut hotel; 

• Capadócia; Cyristal Kaymakli ou Perissia ou Dinler Urgup, 

• Pamukkale: Hiera Park ou Pam otel ou Colossae hotel, 

• Éfeso: Marina Kusadasi ou Efe Boutique hotel, 

• Izmir: Ramada Izmir hotel 
 

O valor da parte terrestre não inclui: 

• Bilhetes aéreos; 

• Bebidas, despesas extras ou pessoais; 

• Serviços de lavanderia, telefonemas ou similares; 

• Visitas e passeios opcionais; 

• Almoços e jantares nos dias em Istambul; 

• Refeições não mencionadas como “inclusas” no itinerário; 

• Tudo que não estiver relacionado em “O valor da parte terrestre inclui”. 
 

Forma de Pagamento da parte terrestre: 

Adiantamento de reserva de US$ 100,00 (cem dólares americanos). 

O saldo será dividido em parcelas iguais (em US$) a serem pagas mensalmente, devendo a última parcela 

deverá ser paga até 08 de abril de 2022. 

Os valores serão convertidos em reais no dia do pagamento para que seja efetuada transferência bancária 

nacional (Banco do Brasil). 

A conversão para reais será feita conforme câmbio do dólar turismo do site www.melhorcambio.com/dola-

hoje. 
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Política de Cancelamento 

Parte terrestre: Será reembolsado 100% do valor pago em caso de solicitação de cancelamento até 35 

antes da data da viagem. Após esta data, haverá cobrança de multa de 50%. 

Parte aérea:  Política de cancelamento da companhia aérea selecionada. 

================================================================================= 

Informações e reservas: 

Site: www.guiasfalamportugues.com    

Email: contato@guiasfalamportugues.com 

Whatsapp: 82 988934157 (João Ventura) 
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