Parte Aérea
US$ 1.232,00 + Taxas
(desde São Paulo)
05x sem juros nos cartões de crédito
Visa e Mastercard
Trecho POA/SP/POA em negociação

Parte Terrestre
US$ 3.300,00
p/pessoa em apto DBL
(Base 20 passageiros)

Suplemento individual: US$ 1.300,00

?17 noites de hotel 4* e 5*com café da manhã,
?Refeições inclusas: 01 almoç e 12 jantares,

?Traslados de chegada e saída,
?Passeios e visitas conforme detalhado no folheto,
?Gorjetas a motoristas e guias inclusas,
?Maleteiros nos hotéis, 01 mala por pessoa,
?Voos internos: Ist/Hatay, Kars/Ist,
?Acte. Portosul acima de 20 pagantes,
?Guia em português,
?Taxas de turismo dos hotéis,
?Kit de viagem Portosul.
?Não inclui: telefonemas, lavanderia, frigobar e

tudo o que não constar como incluso.
? Seguro de viagem (se aguarda novas
coberturas, a ser emitido em agosto)

Pagamentos mensais, valores serão convertidos

para reais ao câmbio do dia do pagamento.
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos
por outros da mesma categoria em caso de
circunstâncias alheias a nossa vontade.
Consulte política de cancelamento da agência.

?Passaporte válido até abril de 2023
?Certificado Internacional da Vacina da Febre
Amarela e Covid-19, com vacinação completa
(regras serão atualizadas próximo ao embarque)
?Documentos e formulários necessários na
época de embarque.

Saída 19 de Setembro

19 Set - Seg - Porto Alegre - São Paulo Istambul
Apresentação no Aeroporto Salgado Filho para
embarque destino São Paulo. Chegada e
conexão destino Istambul.

20 Set - Ter - Istambul

22 Set - Qui - Istambul - Antioquia

26 Set - Seg - Sanliurfa

30 Set - Sex - Diyarbakir - Van

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
embarque com destino a Hatay. Chegada ao
aeroporto e continuação para Antioquia.
Visitaremos a Gruta de San Pedro. Almoço.
Continuando pelo Museu Hatay, você apreciará
uma coleção de mosaicos romanos, a igreja
católica e a sinagoga. Após o passeio, transfer
para o hotel. Jantar e alojamento.

Café da manhã e saída para visitar Sanliurfa,
terra natal do profeta Abraão. Hoje, visitaremos
Balikligol e o Museu Urfa onde está a réplica de
Gobeklitepe. Seguiremos para o Museu do
Mosaico de Haleplibahce e também para o sítio
arqueológico de Gobeklitepe. É o mais antigo
local de culto feito pelo homem já descoberto.
Este sítio arqueológico, onde atualmente
trabalham arqueólogos turcos e alemães, foi
construído por caçadores-coletores no 10º
milênio a.C. (cerca de 11.500 anos atrás) antes do
início do sedentarismo. Juntamente com Nevali
Çori, este local revolucionou a compreensão do
Neolítico Eurasiano. Jantar e alojamento.

Após o café da manhã, iremos para os Lagos da
Cratera Nemrut. Tempo livre para almoço e
continuação para o hotel em Van. Chegada e
traslado ao hotel, jantar e hospedagem.

Chegada a Istambul e traslado ao hotel.
Hospedagem e tempo livre para descansar.

21 Set - Qua - Istambul - Lado Asiático
Café da manhã e partida para a parte asiática de
Istambul, atravessando a ponte suspensa do
Bósforo. Começaremos no bairro de Kadikoy,
muitas vezes chamado de Taksim da Ásia.
Continuaremos até a rua Bagdat, no coração do
lado asiático, famosa por seus cafés,
restaurantes, marcas de luxo e ambientes
elegantes. Continuaremos até a colina de
Çamlica, também conhecida como a colina dos
amantes, um dos melhores lugares para admirar
e fotografar o esplendor de Istambul e do Bósforo,
pois é considerada a mais alta de Istambul; de
onde poderemos divisar a Torre Ondulante de
Telecomunicações e a Grande Mesquita de
Çamlica, atualmente a maior do país, a qual
visitaremos. Na descida, faremos uma parada no
bairro de Üsküdar para admirar a vista da Torre da
Donzela (entrada não incluída), localizada em
uma pequena ilha na entrada do porto de
Istambul. Continuamos para o Palácio Beylerbeyi
construído no século XIX para uso dos sultões
otomanos durante o verão, decorado com
pinturas com motivos navais e belos jardins.
Após, visitaremos Kuzguncuk, um bairro
charmoso localizado entre as duas pontes do
Bósforo, com arquitetura surpreendentemente
delicada e colorida de pequenos edifícios que
compartilham o bairro com uma sinagoga, uma
igreja armênia e uma igreja grega. Após, faremos
uma breve parada em Anadolu Hisari, que seriam
os restos da antiga fortaleza construída pelos
otomanos para proteger o estreito. Continuamos
com a visita ao pequeno porto de Kalinca, famoso
entre os locais pela produção do iogurte
tradicional, com uma receita que vem de muitas
gerações. Voltar para o hotel. Alojamento.

27 Set - Ter - Sanliurfa - Harram - Mardin
23 Set - Sex - Antioquia - Gaziantep
Café da manhã e saída para visitar a vila
armênia de Vakifli e Samandag, onde veremos o
túnel de Tito. No final do passeio, saída para
Gaziantep. Chegada ao hotel em Gaziantep.
Jantar e alojamento.

24 Set - Sab - Gaziantep - Adiyaman
Café da manhã e saída para visitar a cidade de
Gaziantep. Início do passeio com o Museu do
Mosaico, que abriga a maior coleção de mosaicos
de Zeugma, uma cidade romana fechada,
conhecida por suas casas com impressionantes
pisos de mosaico, o mercado local onde veremos
produtos típicos de cobre, o castelo de
Gaziantep, cruzeiro em Halfeti. Continuação para
Adiyaman. Jantar e alojamento em hotel bem
simples da região do Monte Nemrut.

Café da manhã. Partida para o sul de Şanlıurfa,
direção a Harran, uma das cidades mais antigas
do mundo, um sítio arqueológico mencionado na
Bíblia - no Antigo Testamento -, como a cidade
onde Terá, pai de Abraão, se instalou, após ter
saído de Ur. Lá você visitará a cidadela com suas
casas características "Kümbet" e suas cúpulas
diferenciadas. Também veremos a primeira
universidade do mundo e o castelo da cidade. No
final do passeio, chegada a Mardin e visita da
antiga cidade. A diversidade de culturas que
compõem Mardin é incrível. Ali convivem pessoas
de diferentes religiões: islamismo, cristianismo,
judaísmo e yazidismo. Visitaremos Zinciriye
Madrasa, Igreja Kirklar e Mosteiro Zafaran.
Traslado ao hotel, jantar e hospedagem.

01 Out - Sab - Van
Após o café da manhã, visitaremos a Ilha
Akdamar, Castelo Tusba, Cavustepe, Castelo
Hosap e o Museu Van. Traslado ao hotel, jantar e
hospedagem.

02 Out - Dom - Van - Işakpaşa - Kars
Café da manhã e traslado para visitar as
Cataratas de Muradiye. Depois, continuamos
para o Palácio de Ishakpasa. Jantar e alojamento
em Kars.

03 Out - Seg - Kars - Ani - Kars
Café da manhã e visita panorâmica do centro. A
cidade esteve sob domínio russo por mais de 4
décadas, podendo observar a arquitetura
cesarista em suas construções, a Basílica
convertida em mesquita, e o palácio construído
para Catarina a Grande. Subiremos ao castelo
para uma vista panorâmica. Partida para visitar
as ruínas de Ani. As ruínas da cidade medieval de
Ani, também conhecida como "A Cidade do
Mundo", "A Passagem das Civilizações", "A
Cidade dos 40 Portões" é Patrimônio Mundial da
UNESCO. Localizada na fronteira entre a Turquia
e a Armênia, e as proximidades da província de
Arpacay, as ruínas abrigaram a capital
administrativa da dinastia armênia Bagratuni
durante os anos de 961 a 1045. No final do
passeio, continuação para Kars. Chegada. Jantar
e acomodação em Kars.

04 Out - Ter - Kars - Istambul
Café da manhã e traslado ao aeroporto, para
embarque destino Istambul. Chegada e
hospedagem.

05 Out - Qua - Istambul

25 Set - Dom - Adiyaman - Nemrut - Sanliurfa
Café da manhã. Hoje, subiremos ao Monte
Nemrut para ver o túmulo do rei Antíoco de
Commagene, um túmulo muito especial com
estátuas gigantes cujas cabeças estão
espalhadas pelo chão e refletem o esplendor do
passado. Seguimos em direção a Karakus. O
Karakus Mound é um mausoléu pertencente às
mulheres da Família do Reino Commagene,
localizado em Kahta. Passaremos pela Ponte
Cendere e chegaremos a Urfa. Jantar e
alojamento.

28 Set - Qua - Mardin
Café da manhã e após visita a locais históricos
da região: Midyat, cidade de mais de três milênios
a.C. Continuação para Hasankeyf e Dara para
tirar fotos das ruínas históricas mais importantes
da região. Jantar e alojamento.

29 Set - Qui - Mardin - Diyarbakir
Após o café da manhã, visitaremos a cidade
velha de Diyarbakir, as muralhas e a Grande
Mesquita. Teremos tempo livre para desfrutar dos
Bazares e conhecer a cultura desta região do
país. Traslado ao hotel, jantar e hospedagem.

Café da manhã. Dia livre para atividades
pessoais. Hospedagem.

06 Out - Qui - Istambul
Café da manhã. Dia livre para atividades
pessoais. Hospedagem.

07 Out - Sex - Istambul - São Paulo - Porto
Alegre
Café da manhã. Tempo livre até o horário do
traslado ao aeroporto para o voo de retorno.

Fim dos nossos serviços.
A Portosul Turismo agradece a
preferência. preferência.

