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Turquia Fabulosa
13 dias

3º DIA – ISTAMBUL / TRÓIA / 
CANAKKALE
Café da manhã. Hoje deixaremos 
o hotel em Istambul em ônibus 
com destino a Canakkale, cidade 
situada na margem asiática do 
Estreito de Dardanelos. Almoço. 
Seguiremos então viagem para 
Tróia, famosa cidade antiga que 
evoca, por si só, outro nome poético 
da Ilíada de Homero. Visitaremos o 
cavalo de Tróia, que serviu como 
esconderijo para guerreiros. Jantar 
e acomodação.

1º DIA – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Istambul, com escala a confirmar.

2º DIA – ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado ao hotel para acomodação. 
Dependendo do horário de 
chegada, o jantar será incluído.
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- 3 noites em Istambul
- 1 noite em Canakkale
- 1 noite em Kusadasi
- 1 noite em Pamukkale
- 1 noite em Konya
- 2 noites em Capadócia
- 1 noite em Ankara
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa (café da manhã, almoço e jantar)*/**
- todas as visitas descritas no roteiro já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

A Turquia povoa nossos pensamentos com uma aura de mistério e surpresa, um misto de antigo e novo, algo 
que faz com que o ocidente e o oriente se encontrem em um mesmo lugar, e em um emaranhado cultural que 
forma o que a Turquia é hoje. Um país predominantemente islâmico, entretanto aberto às mulheres; um país 
com arraigados traços religiosos, mas que há tempo batalha para ser aceito pela União Europeia, um país de 
belezas naturais como o estreito de Bósforo, as formações rochosas da Capadócia e as Cascatas de Algodão, 
em Pammukale, na antiga Hierápolis, com o perdão do pleonasmo. Ao mesmo tempo, um país que abriga a 
moderna Istambul, sucessora da famosa Constantinopla, em que o emblemático Grande Bazar nos apresenta 
um modo próprio de viver e pensar, e comprar também, porque não o dizer... Ahhh, sim, eis um destino que 
merece nossa visita!

®

Istambul

saída:
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4º DIA – CANAKKALE / 
PERGAMON / IZMIR / KUSADASI
Café da manhã. Sairemos 
para Bergamo (Pérgamo) onde 
visitaremos a Acrópole, os templos 
de Trajano, Atenea Polias, Heras, 
a biblioteca, o ginásio e o altar 
de Pégamo, estrutura dedicada 
a Zeus Sóter. Na parte inferior da 
cidade, veremos ainda as ruínas 
de uma Basílica Romana chamada 
“vermelha”, por causa da cor de 
seus tijolos. Visitaremos Askleipion. 
Almoço. Continuaremos até Izmir, 
cidade natal destes deuses, e de 
outras figuras como Homero, São 
Policarpo e São Irineu de Lyon. 
São Policarpo faz parte do grupo 
dos apostólicos, que conviveram 
com os primeiros apóstolos. 
Policarpo foi martirizado em Izmir, 
em 156 quando retornou de Roma. 
A estadia de São João Evangelista 
em Éfeso bem poderia constituir a 
causa do desenvolvimento precoce 

do Cristianismo nesta cidade de 
Izmir e seus arredores. Visitaremos 
a Igreja de São Policarpo. Jantar e 
acomodação em Kusadasi.

5º DIA – KUSADASI / ÉFESO / 
LAODICEIA / PAMUKKALE
Café da manhã. Hoje é dia de 
seguirmos para Éfeso, onde 
poderemos ver as ruínas da cidade 
em que Paulo morou por dois anos, 
e onde criou uma grande base 
missionária. Foi para lá também 
que enviou uma de suas epístolas. 
Visitaremos o famoso anfiteatro, 
(nas cidades gregas da época, o 
anfiteatro era o local habitual de 
reunião do povo, e este anfiteatro em 
particular apresenta uma das mais 
vívidas cenas do Novo Testamento, 
já que foi o lugar onde Demétrio e 
seus companheiros, lideraram a 
multidão na grande revolta contra 
Paulo, devido ao culto à Diana, e à 
diminuição da venda das miniaturas 
do templo, que os ourives faziam 
e comercializavam - Atos19:23-
41). O Templo da “Grande Diana 
dos Efésios”, a Ágora (praça do 
mercado), os banhos romanos, a 
biblioteca de Celso, o Templo de 
Otantik, a Igreja da Virgem Maria, 
e a visita da Basílica de São João 
(onde foi sepultado o apóstolo), 
e à casa de Maria, completarão 
esta nossa manhã repleta de 
atividades emocionantes. Almoço. 
Continuaremos viagem para 

Laodicéia onde visitaremos as 
ruínas dos teatros e uma pista de 
corridas. Em seguida, partiremos 
para Pamukkale, para jantar e 
acomodação.

6º DIA – PAMUKKALE / KONYA
Café da manhã. Visitaremos 
Pamukkale, cidade famosa por 
suas águas termais, pelo cálcio 
petrificado e pelas cachoeiras que 
formam um único show em suas 
montanhas brancas de algodão. 
Visitaremos a antiga cidade de 
Hierápolis, como seu nome sugere, 
“Cidade Sagrada”. Almoço e 
sequencia da viagem com destino 
a KONYA. Jantar e acomodação.

7º DIA – KONYA / CAPADÓCIA
Café da manhã. Visitaremos o 
mausoléu de Mevlana e partiremos 
com destino à Capadócia. 
Almoço. Visitaremos então o Vale 
de Goreme, incrível complexo 
monástico bizantino, composto 
por igrejas escavadas na rocha 
com belos afrescos. Visitaremos 
também as aldeias ancestrais de 
Uchisar, fortaleza natural. Jantar e 
acomodação. 

8º DIA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje participaremos 
de uma excursão de dia inteiro, 
com almoço, para a região da 
Capadócia. Localizada entre três 
cidades na Turquia, a saber, Kirsehir, 

Tróia

Kusadasi Éfeso

Pamukkale
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Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 4.590
US$ 5.480

Taxas já incluídas
nossos preços são completos !

Confira nosso
parcelamento sem juros

10º DIA – ANKARA / ISTANBUL
Café da manhã. Seguiremos 
viagem de ônibus com destino a 
Istambul. Chegaremos a Istambul 
para visitar o Grande Bazar. À 
noite, jantar em restaurante no 
bairro de Sultanahmet e retorno ao 
hotel para acomodação.

11º DIA – ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city-tour incluindo a Basílica 
de Santa Sophia, o Hipódromo 
Romano, a Mesquita Azul e 
o Palácio Topkapi. Almoço. À 
tarde, passearemos pelo Bósforo 
e visitaremos o Mercado de 
Especiarias. Jantar e acomodação.

12º DIA – ISTAMBUL / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 

Nigde, Kayseri a Capadócia abriga 
alguns monumentos naturais 
impressionantes. Entre eles, 
encontraremos as “Chaminés 
de Fada”, grandes colunas 
naturais formadas pela erosão. 
Conheceremos também Ortahisar, 
Urgup, ou a aldeia de cerâmica. 
Visitaremos Avanos e a cidade 
subterrânea utilizada para o 
armazenamento de grãos. Tendo 
quartos e poços de ventilação, este 
lugar era usado como um refúgio 
contra a invasão de inimigos. Jantar 
e acomodação.
(Neste dia ao amanhecer e como 
opcional, pode-se realizar um 
passeio de balão pela região).

9º DIA – CAPADÓCIA / ANKARA
Café da manhã. Sairemos 
com detino a Ankara. Almoço. 
Visitaremos a cidade e o  mausoléu 
de ATATURK. Jantar e acomodação.

seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar. 

13º DIA – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Capadócia

Istambul

Ankara


