CAMINHO DE SÃO PAULO
(10 DIAS - 09 NOITES) – Valores sob consulta.

1° Dia: Chegada a Istambul.

Chegada ao aeroporto de Istambul, recepção, assistência traslado ao hotel. Hospedagem no hotel.

2º dia: Istambul.

Dia completo de Excursão onde visitaremos Hagia Sofia - magnífica Basílica Bizantina, a Mesquita Azul - construída
pelo Império Otomano, no século XVII, o Hipódromo - onde foram realizadas competições esportivas durante o
período romano, o "Grande Bazar" - mercado pitoresco mundialmente famoso. Haverá um parêntese para o almoço.
Continuar para o Palácio Topkapi, residência dos sultões otomanos. Visita ao tesouro do palácio, onde se pode
apreciar as joias reais e uma coleção exclusiva de porcelana chinesa única no mundo. Depois seguir para a Mesquita
de Suleyman e, finalmente, passeio pela costa do Chifre de Ouro, apreciando as muralhas históricas e igrejas da
época bizantina. Hospedagem no hotel.

3º dia: Istambul/ Canakkale.

Saída pela manhã de ônibus para Canakkale, que está localizada na margem asiática do estreito de Dardanelos.
Após o almoço continuamos a Tróia, antiga cidade famosa que evoca outro nome poético: Ilíada de Homero. Visita ao
Cavalo de Tróia, que serviu para ocultar os Soldados. Jantar e hospedagem.

4º dia: Canakkale Pergamon/ Izmir/ Kusadasi.

Café da manhã e partida para a antiga cidade de Pérgamo, um dos centros culturais, comerciais e medicinais do
passado. Visita à famosa Acrópole (o Asclépio, etc.). No final da visita, almoço e continuação da viagem para
Esmirna. Vista panorâmica. A viagem continua para Kusadasi. Jantar e hospedagem.

5º dia: Kusadasi/ Éfeso/ Pamukkale.

Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade antiga mais bem preservada da Ásia Menor. Ao longo dos séculos I e II
tinha uma população de 250.000, e monopolizava a riqueza do Oriente Médio. Visita ao Templo de Adriano, aos
Banhos Romanos, a Biblioteca, o Teatro Odeon, etc. Visita à Casa da Virgem Maria, supostamente a última morada
da Mãe de Jesus, e a Basílica de São João. Almoço e continua-se para Pamukkale.Altar de Zeus, Jantar e
hospedagem.

6º dia: Pamukkale/ Konya/ Capadócia.

Café da manhã. Visita à antiga Hierapolis e o Castelo de Algodão, maravilhas naturais de gigantescas cascatas
brancas, estalactites e piscinas naturais formadas ao longo dos séculos pela passagem das águas carregadas de
sais calcários procedentes de fontes termais. Continuar para Konya para visitar o Mosteiro dos Dervixes dançantes
fundados por Mevlana. Almoço e continuar para Capadócia. Jantar e hospedagem.

7º dia: Capadócia.

Café da manhã e excursão de dia completo nesta fascinante região de paisagens lunares, formada durante séculos
sobre a espessa e suave camada de lavas esculpida pelos dois vulcões próximos, o Vale Goreme, incrível complexo
monástico bizantino integrado por igrejas esculpidas na rocha com belíssimos afrescos, as aldeias de Uchisar,
Fortaleza Natural, Ortahisar com chaminés de fadas Urgup Avanos, povoado de ceramistas. Almoço e, finalmente,
visitar a cidade subterrânea de Ozkonak, construída como um armazém de cereais, dormitórios e poços de
ventilação. Este local foi usado como um refúgio para os cristãos da época. Jantar e hospedagem.

8º dia: Capadócia/ Ankara.

Café da manhã e partida para Ankara, capital da República Turca, passando pelo Lago Salgado. Almoço em rota.
Chegada em Ankara. À tarde visita à cidade: o Museu da Antiga Civilização da Anatólia, o Mausoléu de Ataturk,
fundador da República. Jantar e hospedagem.

9º dia: Ankara/ Istambul.

Café da manhã e partida de ônibus para Istambul. Chegada e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem.

10º dia: Saída de Istambul.

Café da manhã e traslado ao aeroporto de Istambul. Fim dos nossos serviços.

