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CÓD: A G T U 11 ISTAMBUL  | CAPADÓCIA | PAMUKKALE | KUSADASI | AMÃ | PETRA | AQABA

DIA 1 - ISTAMBUL   
Chegada ao aeroporto de Istambul e traslado 
para hotel. Resto do dia livre. Refeições: nenhuma.

DIA 2 - ISTAMBUL  
Café da manhã no hotel e restante do dia de livre. 
Sugerimos uma visita às principais atrações da 
cidade, como a Mesquita Azul, a Basílica de Santa 
Sofia, o Grande Bazar entre outros. Refeições: 
café da manhã.

DIA 3 - ISTAMBUL | CAPADÓCIA  
Após o café da manhã no hotel, traslado para 
aeroporto para tomar um voo com destino à 
capital da Turquia, a cidade de Ancara. Chegada 
e visita ao Museu Hitita, também conhecido como 
Museu das Civilizações da Anatólia, onde foram 
encontrados restos do povo hitita. Depois, visite 
ao Mausoléu de Ataturk. Almoço e continuação 
pela estrada para a Capadócia. Refeições: café 
da manhã, almoço e jantar.

DIA 4 - CAPADÓCIA  
Café da manhã no hotel. De manhã visita à Cidade 
Subterrânea de Kaymakli e Cidadela de Uchisar. 
Depois do almoço, continue até o vale de Göreme 
e visita ao museu ao ar livre. Os últimos os lugares 
serão o vale do Paşabağ e Avanos. Retorno ao 
hotel. Opcional: voo de balão pelo vale Capadócia 
Refeições: café da manhã, almoço e jantar.

DIA 5 - CAPADÓCIA | PAMUKKALE 
Café da manhã no hotel e viagem paa  Konya. No 
caminho, vamos visitar o caravançarai Selyúcida 
Sultanhan, um edifício do século 13. A próxima 
parada será Konya, que é famosa pelo Museu 
Mevlana e a Escola Teológica dos dervixes 

rodopiantes. Parada para almoço durante nosso 
trajeto a Pamukkale. Refeições: café da manhã, 
almoço e jantar.

DIA 6 - PAMUKKALE | KUSADASI 
Café da manhã e visita à antiga cidade de 
Hierapolis, onde você visita as ruínas do maior 
cemitério Necrópole do mundo antigo, os Ba-
nhos Romanos, a Basílica e as falésias de cálcio. 
Depois do almoço visita à antiga cidade de 
Éfeso e a Casa da Virgem Maria. Após a visita, 
traslado ao hotel, jantar e alojamento. Refeições: 
café da manhã, almoço e jantar.

DIA 7 - KUSADASI | ÇANAKKALE  
Café da manhã no hotel e saída para Çanakkale, 
durante o trajeto parada para visita em Asklepion 
e continuação para Troya, a lendária cidade da 
Ilíada de Homero. Depois do almoço continuação 
para Çanakkale, jantar e alojamento. Refeições: 
café da manhã, almoço e jantar.

DIA 8 - ÇANAKKALE | ISTAMBUL  
Após o café da manhã, partida para Istambul 
para ao longo das margens do Mar de Mármara. 
Chegada e check-in no hotel. Refeições: café da 
manhã.

DIA 9 - ISTAMBUL 
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao 
Aeroporto de Istambul para tomar voo com destino 
a Amã. Chegada e traslado ao hotel para check-in. 
Refeições: café da manhã.

DIA 10 - AMÃ   
Dia livre. Sugerimos uma visita à cidade de Jerash, 
consulte os valores. 

TURQUIA & JORDÂNIA
14 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

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

• Tour com saída mínima de 2 passageiros;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.

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

• Traslados em serviço regular;

• Refeições: Café da manhã;

• Passeios em serviço regular com guias locais em espanhol;

• Visto da Jordânia (se enviadas as cópias do passaporte com 

mínimo de 1 semana de antecedência). 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais;

• Aéreos.

• Fazer um voo de balão pela Capadócia;

• Banhar-se nas piscinas termais de Pamukkale;

• Andar pelo incrível sítio arqueológico de Petra.

SAÍDAS: Domingos (consultar as datas de saída)

DIA 11 - AMÃ | PETRA    
Após o café da manhã, traslado ao Monte 
Nebo para vista panorâmica do vale do 
Jordão e as colinas de Jerusalém. Continue 
até Madaba para visitar o mais antigo mapa 
em mosaico do mundo, conhecida como a 
Terra Santa que é localizado dentro da Igreja 
Bizantina de São Jorge. Após esta visita, 
partimos para Petra para alojamento.

DIA 12 - PETRA | AQABA   
Café da manhã no hotel. Partida para tour de 
meio dia visitando uma das joias de Jordan, 
Petra, uma das 7 maravilhas do mundo. 
Saia para o sul para explorar o deserto 
de Wadi Rum a bordo de um 4x4 liderado 
por beduínos por duas horas. Continue até 
Aqaba, de frente para o mar Vermelho, para 
alojamento.

DIA 13 - AQABA    
Café da manhã no hotel e dia livre em Aqaba 
para relaxar na piscina do hotel ou nas praias 
da cidade, explorando seu mercado ou as 
antigas ruínas de Aqaba, ou mesmo mergulho 
no Mar Vermelho.

DIA 14 - AQABA | AMÃ   
Café da manhã no hotel e manhã livre. 
Depois, traslado para Amã através da estrada 
cênica de Wadi Araba. Check-in no hotel. 
Restante do dia de livre.

DIA 15 - AMÃ    
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado 
para o aeroporto de Amã.
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ISTAMBUL The President

CAPADÓCIA Hotel Per iss ia

PAMUKKALE Lycus River

KUSADASI Royal Palace

ÇANAKKALE Hotel Akol

AMÃ Days Inn

PETRA Petra GuestHouse

AQABA Double Tree by Hi l ton
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