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CÓD: A G T U 0 3

DIA 1 - ISTAMBUL 
Chegada ao aeroporto de Istambul e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. 

DIA 2 - ISTAMBUL
Café da manhã no hotel e saída para visitar as
principais atrações da cidade em um tour de dia 
completo. Começamos com a Mesquita
Azul e a Basílica de Santa Sofia, duas construções
majestosas de séculos atrás. Em seguida, 
passaremos pelo Hipódromo, um importante centro 

da vida social da antiga Constantinopla. Depois 
visita ao Palácio de Topkapi, a residência dos 
antigos Sultões. Finalizamos o dia com uma 
visita ao Grand Bazar, um dos mais antigos 
bazares do mundo.

DIA 3 - ISTAMBUL 

Após o café da manhã no hotel, saída para

um tour de dia inteiro pela cidade. Começamos 

com o Mercado das Especiarias, um paraíso 

MINITOUR ISTAMBUL
3 NOITES

CIDADE

ISTAMBUL 10 Karakoy Pera Palace

A PARTIR DE USD 550 USD 700

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados privados de chegada e saída;

• Passeios em serviço privativo com guias locais em português ou espanhol.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

para os amantes de temperos e iguarias. Pela tarde 

um cruzeiro romântico no Bósforo e, em seguida, 

visitaremos a Colina de Camlica e o Palácio de 

Beylerbeyi. Retorno ao hotel e restante do dia de livre.

DIA 4 - ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto 
para o seu voo internacional de volta para casa ou 
continuação da sua viagem. 

SAÍDAS: Diárias

ISTAMBUL

Hotéis previstos (ou similares):
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