
(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riviera Turca com Capadócia 
13 Dias / 12 Noites 

Saída: Datas pré-determinadas 

29 anos de experiência e qualidade! 

Situada entre o continente Europeu e o Asiático, a Turquia abriga lindíssimas praias que encantam os viajantes do mundo 
todo. Além de ser repleta de paisagens exóticas e deslumbrantes, uma gastronomia impecável, excelente infraestrutura 
nas áreas de transportes e segurança e um povo receptivo. Neste roteiro, você irá se apaixonar pelas principais cidades, 
como Istambul e Capadócia, além de relaxar nas belas praias de Kusadasi, Bodrum, Fethiye e Kekova. 

 
1º Dia – Segunda-feira e sábados - ... / Istambul  

Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 01 noite. 
 
NOTA IMPORTANTE: Os horários e dias de saída e chegada variam de acordo com o voo utilizado. Favor verificar os 
horários e/ou necessidade de pernoite a mais com seu consultor de viagens no momento da consulta. 
 

2º Dia – Terça-feira e Domingos - Istambul / Kayseri / Capadócia 
Café da manhã. Manhã livre para atividades independentes. Na parte da tarde, traslado ao aeroporto de Istambul para 
embarque com destino a Kayseri. Após o desembarque, saída com destino à região da Capadócia. Chegada, jantar e 
hospedagem. 
 
3º Dia – Quarta-feira e Segunda-feira – Capadócia  

Café da manhã e saída para visitar a espetacular região da Capadócia, com seu conjunto de paisagens lunares, estranhas 
formações da lava procedente da erupção do Morro Erciyas e da ação da erosão, encontraremos numerosos povoados. 
Percorreremos o vale de Goreme, incrível complexo monástico bizantino integrado por igrejas com belíssimos afrescos; 

povoados de Pasabag; a fortaleza de Uçhisar; Ortahisar; as chaminés de fadas de Urgup, cumes coroados por pedras 
planas em Avanos. Visita ainda à cidade subterrânea de Ozkonak que foi utilizada como refúgio pelos cristãos da época e 
a um atelier de tapetes artesanais. Almoço no caminho. Jantar e hospedagem. 
 

4º Dia – Quinta-feira e Terça-feira – Capadócia / Kayseri/ Istambul  
Café da manhã e traslado ao aeroporto de Kayseri para embarque com destino a Istambul. Chegada, traslado ao hotel e 
restante da tarde livre.  
 
5º Dia – Sexta-feira e Quarta-feira – Istambul – Izmir - Kusadasi  
Traslado ao aeroporto de Istambul para voo com destino a Izmir. Chegada e início da viagem em direção a Efeso, uma 
das cidades mais grandiosas e de melhor conservação da Antiguidade. Visitaremos o Odeon, o Templo de Adriano, os 

famosos Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, o famoso Teatro, etc. Almoço em um restaurante local. Continuação 
da visita à Casa da Virgem Maria, local destacado da peregrinação. Jantar e hospedagem. 
 
6º Dia – Sábado e Quinta-feira – Kusadasi / Bodrum  

Café da manhã e saída para Bodrum. Visita a rota do Templo de Apolo em Didyma. O oráculo de Apolo em Didyma foi um 
dos mais importantes da Antiguidade, competindo com o de Delphi. Ele foi visitado por personagens da estatura de 

Alexandre o Grande, Lisímaco, Seleucus I ou Imperador Trajano. Almoço e continuação a Bodrum. Jantar e hospedagem. 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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7º Dia – Domingo e Sexta-feira – Bodrum  

Café da manhã. Manhã livre para aproveitar a tranquilidade de Bodrum, uma das cidades mais atrativas da Turquia. 
Bodrum foi antes, Halicarnaso, cidade que teve uma das maravilhas do mundo antigo, o tumulo do rei Mausolus. A cidade 
tem seu encanto nas construções mais antigas, seu boulevard marítimo e sua gente. No final desta manhã, passeio pela 

baia de Bodrum de barco, visitando as belas praias de Karaada, Termal, Meteor etc. cercadas de paisagens naturais. 
Tempo livre para tomar um banho de mar em águas cristalinas ou simplesmente aproveitar o sol. Depois do almoço 
continuação e paradas em Poyraz, Kiziburun, Tavsan Burnu. Retorno no final da tarde. Bodrum, além das suas inúmeras 
atrações turísticas, possui um dos melhores centros de lazer mais importantes do país com clubes noturnos e animadas 
discotecas que permanecem abertas até o amanhecer. Jantar e hospedagem. 
 

8º Dia – Segunda-feira e Sábado – Bodrum / Fethiye  
Café da manhã e visita pela cidade. O Castelo São Pedro, construído pelos Cavalheiros de Rodas, hoje em dia é o 
Museu de Arqueologia Submarina. Alguns dos restos encontrados na Baia de Bodrum estão localizados aqui. Os mais 
antigos se remontam da Idade de Bronze. Depois do almoço saída para Fethiye, passando por belos e pitorescos 
povoados de Dalyan e Gocek. Chegada no hotel na área de Fethiye. Jantar e hospedagem. 
 

9º Dia – Terça-feira e Domingo – Fethiye / Kekova / Demre/ Antalya  

Após o café da manhã, saída para Antalya, passando pela região possivelmente mais bonita da Costa da Turquia, podendo 
ver a Ilha de Kekova, um belo exemplo de harmonia entre história e natureza, onde será feito um passeio de barco para 
ver ruinas submersas, que pertenceram a cidade de Apolllonia os tempos bizantinos. Almoço pelo caminho. Saída em 
direção a Myra (Demre) aonde estão os túmulos lícios, esplendidamente esculpidos na rocha que se elevam no magnífico 
teatro romano e a Basílica de Demre, a pátria do legendário Papai Noel, Bispo São Nicolau (século IV). Continuação para 
Antalya. Jantar e hospedagem. 
 

10º Dia – Quarta-feira e Segunda-feira – Antalya  
Café da manhã e saída para Perge e Aspendos. Em Perge, antiga capital de Pamphilia, destaca-se a bonita Porta da cidade 
emoldurada por duas torres altas, o teatro e o estádio. Aspendos, cidade antiga da época romântica, é conhecida por seu 
famoso teatro (o mais bem conservado do mundo, ainda hoje utilizado para festivais, eventos etc.). Almoço e retorno 
para Antalya pelas cascatas de Kursunlu. O tour encerra-se com a visita ao atelier de tapetes e joelheira. Jantar e 
hospedagem. 

 

11º Dia  - Quinta-feira e Terça-feira – Antalya / Istambul  
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto de Antalya e voo com destino à cidade de Istambul. Chegada, assistência e 
traslado ao hotel. 
 
12º Dia – Sexta-feira e Quarta-feira – Istambul 
Café da manhã e saída para passeio de dia inteiro pela cidade. Início do passeio pelo bairro de Sultanahmet, 

reconhecido pela UNESCO como o coração do centro velho de Istambul. Visita guiada a pé pela majestosa Basílica de 
Santa Sofia, grande exemplo da arquitetura bizantina com uma das maiores cúpulas do mundo; à Mesquita Azul de 
suprema elegância e famosa pelo seu magnífico interior decorado com azulejos; e ao Antigo Hipódromo Romano, que 
ainda conserva o obelisco Egípcio, a coluna da Serpente e a fonte Alemã. Continuação até o Palácio de Topkapi e por 
fim, visita ao Grande Bazar, local onde se pode encontrar mais de quatro mil lojas com produtos típicos. Após as 
compras, encontro com o guia para retorno ao hotel. Hospedagem. 
 

* A Mesquita de Santa Sofia estará fechada às segundas-feiras. O Palácio Topkapi fecha às terças-feiras. O Grand 
Bazar fecha aos domingos e feriados. 

 
13º Dia – Sábado e Quinta-feira– Istambul / ... 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de retorno e fim de nossos serviços. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

1 

Istambul 1 Radisson Blue Pera Luxo 

Capadócia 2 Perissia ou Kapadokya Lodge Primeira 

Istambul 1 Radisson Blue Pera Luxo 

Kusadasi 1 Neopol ou Marina Primeira 

Bodrum 2 Manastir Primeira 

Fethiye 1 Marina Vista Primeira 

Antalya 2 BW Khan Primeira 

Istambul 2 Radisson Blue Pera Luxo 

2 

Istambul 1 Radisson Blue Pera Luxo 

Capadócia 2 Crowne Plaza Luxo 

Istambul 1 Radisson Blue Pera Luxo 

Kusadasi 1 
Richmond Ephesus ou Ramada Hotels & 

Suites 
Luxo 

Bodrum 2 Doria Luxo 

Fethiye 1 Yacht Classic Luxo 

Antalya 2 The Marmara Luxo 

Istambul 2 Radisson Blue Pera Luxo 

3 

Istambul 1 Radisson Blue Pera Luxo 

Capadócia 2 
BW Premier ou Yusuf Yigitoglu ou Dere 

Suites (Hotel Caverna) 
Boutique 

Istambul 1 Radisson Blue Pera Luxo 

Kusadasi 1 La Vista Boutique Boutique 

Bodrum 2 The Marmara Boutique 

Fethiye 1 Unique Boutique 

Antalya 2 Rixos Downtown Boutique 

Istambul 2 Radisson Blue Pera Luxo 

 

PARTE TERRESTRE E AÉREO INTERNO 
EUR = Euro / R$ = Real 

Saídas Opção 

Em EUR Em R$ 
Por pessoa Por pessoa 

Quarto Duplo 
Quarto 

Individual 
Quarto Duplo 

Quarto 
Individual 

13,15,20,22,27 e 

29Jun´20 
01,03,08,10,15,17,22,24,

29,31Ago´20 

05,07,12,14,19,21,26,28 
Set´20 

1 2.795 3.866 13.304 18.402 

2 3.193 4.429 15.199 21.082 

3 3.482 4.869 15.574 23.176 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de EUR 1 = 4,76 
 da data de 09/12/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- Passagens aéreas nos trechos internos Istambul / Kayseri / Istambul / Izmir e Antalya / Istambul a serem emitidas 
pelo fornecedor local; 
- 12 (doze) noites de hospedagem em acomodação standard;  
- Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) exceto em Istambul;  
- Transporte terrestre em veículo com ar condicionado; 
- Traslados de chegada e saída (aeroporto / hotel / aeroporto) em serviço regular; 

- Passeios em serviço regular com guia local em idioma português ou espanhol; 

- Entradas aos museus e locais históricos, conforme mencionados no roteiro; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 14 (quartorze) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 
anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 
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O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Taxa de turismo; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

PASSEIO OPCIONAL EM ISTAMBUL – Serviço regular 
Preços por pessoa em € = Euro / R$ = Real 

Passeio Descritivo 
Em  
€ 

Em 
R$ 

ISTAMBUL  

BY NIGHT  

COM JANTAR 

Saída em direção a uma famosa casa de shows para experimentar 
um tradicional jantar, acompanhado de meia garrafa de vinho, 
enquanto assiste a um espetáculo de danças típicas. 

102 483 

PASSEIO DE 

BALÃO 

CAPADÓCIA 

Divirta-se com o famoso passeio de balão pela Capadócia, que é 
realizado pela manhã, junto ao nascer do sol. Os balões possuem 
capacidade para 8 a 20 pessoas. O traslado do hotel é feito por 
volta das 05:30h. Desfrute de um pequeno desjejum com chá/café 

para aguardar a preparação do balão. E aproveite o voo que, dura 
aprox. 50 minutos. Ao final do passeio, há uma celebração com 
champagne e certificado de voo. Traslado de retorno ao hotel por 
volta das 08:30h. 

OBS.: O passeio deverá ser comprado localmente.  

- - 

A incluir Impostos  

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de EUR 1 = 4,76 
 da data de 09/12/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 

· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 

 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 

· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 
Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 

Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  

Raidho Turismo Viagens Ltda 
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Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 

- O passaporte deve ter validade mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- Os voos internos nos trechos Istambul / Kayseri / Istambul, Istambul / Izmir e Antalya / Istambul devem ser 
adquiridos juntos com a parte terrestre nos voos mencionados. 
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 

- O tipo de veículo dependerá do número de participantes. Poderá ser uma van de 14 lugares, um micro-ônibus de 27 
lugares ou um ônibus de 46 lugares; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de 
diferentes nacionalidades e costumes; 

- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 15 Kg por pessoa;  
- Os traslados hotel-aeroporto-hotel já estão inclusos para os voos mencionados acima. Caso por sua conta sejam 
reservados voos diferentes a estes, serão efetuados traslados privativos e haverá um suplemento adicional no valor, de 
acordo com o aeroporto e número de participantes.  
- A saída dos passeios está sujeita à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 
 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

TURQUIA 

 

Passaporte  

 

 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data 

de retorno ao Brasil 

Visto 
   

Brasileiro não precisa de visto para uma 

permanência de até 90 dias na Turquia 

Certificado Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela   

          ✓ - obrigatório     - não obrigatório 

 

https://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf

