
        

                

Hotéis 
Mínimo 2 Pax 

DBL 

Hotel Karkoy Istambul + Yunak House 

Cappadocia 
1.569 

 
 
O pacote inclui: 
 

- Acomodação com café da manhã; tours em base privada com guia em português, 

traslados in/out em base privada com assistência em espanhol ou inglês; refeições 

mencionadas; taxas e impostos;  

 

O pacote não inclui: 
 

-Aéreos; 

-Refeições não mencionadas; 

-Bebidas em hotéis e restaurantes; 

-Gastos pessoais; 

-Gorjetas e gratificações. 

-Passeio de Balão (USD 120 por pessoa). 
 

 

Dia 1: Istambul 
Chegada no aeroporto, assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 

  

Dia 2: Istambul 
Café da manhã no hotel e dia de visitas pela cidade, incluindo o Hipódromo, a 

Mesquita Azul, Santa Sofia e o Gran Bazar. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Istambul  
Café da manhã no hotel e dia de visitas pela cidade, incluindo o Palácio Topkapi, o 

Mercado de Especiarias e o Bósforo. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 4: Istambul / Kayseri (Capadócia) 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo até Kayseri. Depois, 

visitas pela região, incluindo Vale Devrent e Pasabag, o Museu a céu aberto de 

Goreme e Avanos. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 5: Capadócia 
Café da manhã no hotel e saída opcional para voo de balão. Depois, visita a cidade 

subterrânea de Kaymakli, vilarejos de Cavusin, Ortahisar e Ayvali, e ao Vale dos 

Pombos. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 6: Capadócia 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Kayseri para voo até Istambul. 

Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
 

Dia 7: Capadócia / Istambul 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. 
 

 

Reservas ou maiores informações: 
 incoming@tekser.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

7 Dias / 6 Noites Preços e Condições – 2018 (em euros por pessoa)  
 

Válidos de abril/18 a outubro/18 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade. 

 

 

TURQUIA CLÁSSICA 
BY TEKSER DMC 

Destaques: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã 

- Guias em português ou espanhol 

 


