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ISTAMBUL 

 
                         03 Noites / 04 Dias 

 Nome do Hotel: ORA HOTEL 4* 

    DIA 1:  
 Chegada ao aeroporto IST/SAW e transfer para o Hotel.   
 
Pernoite no Hotel. 

 DIA 2:  
Sobre o passeio – Excursão REGULAR (SIC) pela Cidade Velha de Istambul: Após o café da manhã, encontre 
seu guia profissional que fala inglês no lobby do hotel para o Passeio.  
Primeiro você visitará o magnífico PALÁCIO TOPKAPI, residên cia dos sultões por quase três 
séculos. A construção do Palácio Topkapi foi concluída entre 1465 e 1478. Sendo a residência 
imperial do sultão, sua corte e harém, o palácio também foi a sede do governo do Império 
Otomano. Na seção do Tesouro, você verá exi bições de tirar o fôlego, incluindo o 7º maior 
diamante do mundo, o “Diamante do Fabricante de Colher”.  Na câmara do Manto Sagrado você 
pode ver os restos sagrados do Profeta Mohammad (PBU).  (A taxa de entrada para a seção do 

Harém não está incluída.) Em seguida, você visitará o HIPPODROME,  que foi um dos maiores 
campos de corrida de bigas do Império Bizantino.  Aqui você pode ver o Obelisco Egípcio trazido 
do Egito pelo Imperador Teodósio; a Coluna Serpentina (Tripé de Plataea) do Templo de Apolo 
em Delfos e a Coluna de Azulejos (murada) erguida por Constantino Porfirogenito no século X 
dC. Em seguida, você visitará a serena MESQUITA AZUL, um dos monumentos mais valiosos de 
Istambul. Foi construído em 7 anos (1606-1609 dC) com a ordem do sultão otomano Ahmed  I. 
Do pátio você apreciará a vista impressionante das cúpulas e semi -cúpulas em cascata. Uma vez 
lá dentro, você verá como a mesquita recebeu o nome, observando os coloridos azulejos azuis 
de Iznik que adornam o interior.  Estes azulejos foram feitos no au ge da produção de azulejos de 
Iznik no início do século XVII.  O almoço será servido em um restaurante local.  Após o almoço, 

você visitará o ST. SOPHIA, a igreja da Sabedoria Divina.  A maravilha arquitetônica de todos os 
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tempos. Foi construída durante o reinado do imperador Justiniano (537 d.C.) e permaneceu a 
maior igreja da cristandade até a conquista de Constantinopla em 1453 pelo sultão Mehmet II, 
que ordenou a conversão de Santa Sofia em mesquita.  Em 1934, proclamado como 
museu. Depois de St. Sophia, você visitará o GRAND BAZAAR, o maior e mais antigo bazar 
coberto da Turquia, com mais de 4.000 lojas.  Uma variedade de artesanato, tapetes, joias raras 
e souvenirs, todos vendidos em lojinhas próximas umas das outras.  Os comerciantes estão 
vendendo de tudo, desde antiguidades, artigos para casa, livros, artigos de cobre, cerâmica, 
ouro e lembranças. Aventure-se nos pátios ou hans escondidos, procure fontes de mármore e 
quiosques ornamentados. As ruas são nomeadas de acordo com os ofícios e a atmosfera mais 
oriental de Istambul encontra-se no bazar. No final do seu passeio, de volta ao seu hotel.  
Jantar por conta própria.  Pernoite no hotel  

 
(Café da Manhã Buffet e Almoço Local inclusos)  

DIA 3:  
Sobre o passeio – :  Excursão pelas Ilhas da Princesa: Hoje será passado nas Ilhas da Princesa de 
Istambul, favoritas dos moradores para escapar da vida estressante da cidade de Istambul e 

sentir uma atmosfera diferente.  Ao chegar à ilha, você verá luxuosas mansões otomanas e 
outras belas vilas de verão vitorianas.  Uma carruagem puxada por cavalos é o ún ico transporte, 
pois os veículos motorizados são estritamente proibidos.  Depois, desfrute de um delicioso 
almoço em um aconchegante restaurante de peixe à beira -mar. Retorne de balsa e desembarque 

em seu hotel. 
 
(Café da Manhã e Almoço Local inclusos)  

DIA 4:  
Após o pequeno-almoço, tempo livre até ao transfer para o aeroporto IST/SAW para apanhar o  
voo de regresso ao Brasil . 

VALORES POR PESSOA, EM USD E ESTÁ INCLUSO:  
• 1 Traslado privado de chegada do aeroporto de Istambul NOVO para o hotel no dia 1.  
• A/C Veículos de luxo usados; Mercedes Benz Vito (6 lugares) ou Sprinter (12 lugares)  

• 3 Noites de alojamento em hotel em Istambul.  
• Buffet de café da manhã diário no hotel selecionado.  (Não incluído no dia da chegada)  

• 1 City tour regular de dia inteiro (SIC) em Istambul no dia 2 com almoço. 
• 1 Excursão regular de dia inteiro (SIC) pela ilha das princesas em Istambul no dia 3 com 

almoço. 

• 1 Traslado privado de partida do hotel para o NOVO Aeroporto de Istambul no dia 4.  

• Todas as refeições como indicado acima.  

• Guias locais profissionais licenciados em inglês.  



SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano São 

Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

 

 

• Taxas de entrada para todos os museus, parques e locais históricos, conforme marcado no 
itinerário. 

 

REGRAS  
Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo; 
Valores por pessoa; 

Não inclui voos; 
Não é valido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Réveillon; 
Os valores podem ser parcelados em até 10x; 
Sujeito à alteração e disponibilidade sem aviso prévio; 
Valores sujeitos á variação cambial. 


