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CÓD: A G T U 0 2 ISTAMBUL | BODRUM

DIA 1 - ISTAMBUL 
Chegada ao aeroporto de Istambul e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. Você pode aproveitar 
seu vinho e chocolate de cortesia ou cesta de frutas 
no seu quarto de hotel. 

DIA 2 - ISTAMBUL
Café da manhã no hotel e saída para visitar as 
principais atrações da cidade, como Mesquita 
Azul e a Basílica de Santa Sofia, duas construções 
majestosas de séculos atrás, o Hipódromo, um 
importante centro da vida social da antiga 
Constantinopla e, finalmente, o 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, incluindo o Palácio 
de Topkapi, a residência dos antigos Sultões, o 
Mercado das Especiarias, um paraíso para os 
amantes de temperos e iguarias. Pela tarde um 
cruzeiro romântico no Bósforo e, em seguida, 
visite para a Colina de Camlica e o Palácio de 
Beylerbeyi. Retorno ao hotel e restante do dia de 
livre.

DIA 4 - ISTAMBUL | BODRUM
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao 
Aeroporto de Istambul e voo para Bodrum. Traslado 
ao hotel para check-in. Você pode desfrutar de 
seu champanhe e frutas durante em sua chegada. 
À noite, jantar no Marina Beach Club localizado 
ao lado da Marina de Bodrum Karada, o lugar 
é famoso entre os moradores de Bodrum. Dentro 
da discoteca há dois restaurantes e quatro bares 
separados. 

DIA 5 - BODRUM
Dia livre. Atividade opcional: cruzeiro diurno 
completo com barco particular. Verifique os preços.

DIA 6 - BODRUM | ISTAMBUL
Traslado de saída para o aeroporto de Bodrum 
para tomar voo com destino a Istambul. Na 
chegada a Istambul, encontro e traslado ao seu 
hotel em. Acomodação no hotel em Istambul.

DIA 7 - ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto 
para o seu voo internacional de volta para casa 
ou continuação da sua viagem.

TURQUIA: ESCAPADA 
ROMÂNTICA

7 NOITES

BODRUM

ISTAMBUL

CIDADE

ISTAMBUL 10 Karakoy

BODRUM Swisshotel  Resort

A PARTIR DE EUR 1.740

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em euros;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.

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

• Traslados privados de chegada e saída com assistência em espanhol;

• Refeições: café da manhã todos os dias e um jantar (sem bebidas);

• Passeios privados com guias locais em português ou espanhol;

• 1 jantar no Marina Yacht Club.

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos (Istambul - Bodrum);

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

• Atividades opcionais.

• Caminar por los jardines del Palacio 
Topkapi en Estanbul;

• Bucear en  las aguas azueles del 
mediterráneo en Bodrum.

SAÍDAS: Diárias.

ESTILO DE VIAGEM  |

IMPERDÍVEL


