
 
 

TURISMO WEEK – TOUR REGULAR 
CAPADÓCIA FANTÁSTICA 

                
Visita aos maiores destinos da Turquia. 

 
VISITANDO:  Istambul, Capadócia e Ankara. 
DURAÇÃO:  7 dias/ 6 noites 
SAÍDAS 2012: Segundas-feiras de Out.01 a Dez.10 
GUIA:   Espanhol 
HOTÉIS:  Primeira Superior e Primeira  

REGIME:  Café da manhã diariamente, 1 almoço e 3 jantares 
ATRAÇÕES: 

 Visita aos dois maiores destinos da Turquia; 
 3 noites na comopolita Istambul, com traslados e visitas; 
 2 noites na fantástica região da Capadocia, com suas formações rochosas unicas 

no mundo, com passeios a compartir com outros passageiros e 
acompanhamento de guia em espanhol; 

 1 noite em Ankara, a capital turca. 
 
ROTEIRO: 

 
1º DIA - SEG - SÃO PAULO/ ISTAMBUL 
Nas primeiras horas da manhã, apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo para 
embarque no voo da Turkish Airlines com destino a Istambul (saída prevista para as 5h35). Chegada à 
noite, recepção e traslado ao hotel para acomodação por 1 noite no hotel escolhido. 
Atenção: até Out.19, o voo da Turkish Airlines sai do aeroporto internacional de Guarulhos às 
23h15 do domingo. De Out.22 a 22, o voo sai às 00h15 da segunda-feira. Assim, o dia de 

apresentação no aeroporto será o domingo, aumentando em um dia a duração do programa.  

 
2º DIA - TER - ISTAMBUL/ KAYSERI/ CAPADÓCIA 
Em horário a ser combinado, saída em traslado regular para o aeroporto para embarque com destino à 
Kayseri (bilhete aéreo em classe econômica incluído no preço). À chegada, prosseguimento para a 
Capadócia (aproximadamente 85km de distancia de Kayseri). Chegada, jantar e acomodação no hotel 
por 2 noites. 

CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 
3º DIA - QUA - CAPADÓCIA 
Dia inteiro dedicado à visitas na Capadocia, região única no mundo, com fantásticas formações de lava 
procedentes da erupção do vulcão Monte Erciyas e da ação da erosão. Ali, estão casas e igrejas 
construídas nas rochas. Visita ao Vale de Goreme, complexo de igrejas escavadas nas rochas com 

belíssimos afrescos, os povoados trogloditas de Pasabag em Zelve, à fortaleza natural de Uçhisar, 
Ortahisar; Urgup, o pequeno povoado de  Avanos e à  cidade subterrânea – essas cidades foram 
construídas como refúgios pelos cristãos da época e compõem de vários pisos abaixo da terra, 
ventilados por chaminês. Finalizaremos o dia de visita em um ateliê de tapetes artesanais. Retorno ao 

hotel para jantar e acomodação. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS. 
 

4º DIA - QUI - CAPADÓCIA/ ANKARA 
Após o café da manhã, deixamos a Capadocia rumo a Ankara . A tarde, visita ao Museu das Antigas 
Civilizações da Anatolia e ao  Mausoléu de Ataturk, fundador da República Turca. Jantar e acomodação 
por 1 noite.  
 
5º DIA – SEX – ANKARA/ ISTAMBUL 
Após o café da manhã, partirmos via terrestre (em onibus de turismo) de Ankara a Istambul (440km de 

viagem). Chegada à cosmopolita Istambul para acomodação por 2 noites. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 
6º DIA - SAB –ISTAMBUL 



 
Dia inteiro de visita à Istambul. Pela manhã, saída do hotel em serviço regular para visita da cidade 
antiga, incluindo a majestosa e elegante Mesquita Azul, conhecida por sua decoração interior, o 
Hipódromo da época bizantina, e a seguir, visita à Santa Sophia, datada do século VI. Depois do almoço 
em um restaurante típico, visita ao Palácio Topkapi, a residência dos sultões do império otomano, 
famoso por sua coleção de joias e porcelanas. A última parada será no Grande Bazar e fim do tour. 
CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 

 
7º DIA - DOM – ISTAMBUL/ SÃO PAULO 
Em horário a ser determinado, traslado em serviço regular para o aeroporto para embarque em voo da 
Turkish Airlines com destino a São Paulo. Fim dos nossos serviços. 
CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 
 

***ESPECIAL TURISMO WEEK 2012*** 

PREÇO PARTE AÉREA E TERRESTRE, POR PESSOA EM EUROS 
VÁLIDO PARA COMPRAS DE SET.24 A 30 

(mínimo 2 pessoas viajando juntas) 

 

OPÇÃO A 
Istambul: The Marmara Taksim (cat. Primeira Superior) apto Standard 

Capadocia: Capaddocia Cave Resort (cat. Primeira) apto Standard 
Ankara: Radisson Blu ou Dademan ou similar (cat. Primeira) apto Standard 

Preço parte aérea e terrestre por pessoa em EUROS 

Saídas 2012 Individual Duplo Triplo 

Out.01 a Dez.10 
De 3029 
Por 2714 

De 2280 
Por 2061 

De 2198 
Por 2002 

Taxa de embarque por pessoa (líquido) = € 45 (valor aproximado) 

Atenção: esta opção não inclui jantar na Capadocia (hotel Cappadocia Cave Resort) 

 
 

OPÇÃO B 
Istambul: The Marmara Taksim (cat. Primeira Superior) apto Standard 

Capadocia: Perissia ou Peri Towerou Dedeman ou Dinler ou Avrasya ou 
similar (cat. Primeira) apto Standard 

Ankara: Radisson Blu ou Dademan ou similar (cat. Primeira) apto Standard 

Preço parte aérea e terrestre por pessoa em EUROS 

Saídas 2012 Individual Duplo Triplo 

Out.01 a Dez.10 
De 2488 
Por 2227 

De 1976 
Por 1781 

De 1934 
Por 1755 

Taxa de embarque por pessoa (líquido) = € 45 (valor aproximado) 

 
 

OPÇÃO C 
Istambul: Midtown Istambul (cat. Primeira) apto Standard 

Capadocia: Perissia ou Peri Towerou Dedeman ou Dinler ou Avrasya ou 
similar (cat. Primeira) apto Standard 

Ankara: Radisson Blu ou Dademan ou similar (cat. Primeira) apto Standard 

Preço parte aérea e terrestre por pessoa em EUROS 

Saídas 2012 Individual Duplo Triplo 

Out.01 a Nov.12 
De 2105 
Por 1965 

De 1815 
Por 1678 

De 1795 
Por 1651 

Nov.19 a Dez.10 
De 2105 
Por 1891 

De 2105 
Por 1661 

De 2105 
Por 1641 

Taxa de embarque por pessoa (líquido) = € 45 (valor aproximado) 

 
 



 
OPÇÃO D 

Istambul: Eresin Taxim (cat. Primeira) apto Standard 
Capadocia: Perissia ou Peri Towerou Dedeman ou Dinler ou Avrasya ou 

similar (cat. Primeira) apto Standard 
Ankara: Radisson Blu ou Dademan ou similar (cat. Primeira) apto Standard 

Preço parte aérea e terrestre por pessoa em EUROS 

Saídas 2012 Individual Duplo Triplo 

Out.01 a Nov.12 
De 2077 
Por 1849 

De 1794 
Por 1641 

De 1773 
Por 1615 

Nov.19 a Dez.10 
De 2077 
Por 1759 

De 1794 
Por 1552 

De 1773 
Por 1575 

Taxa de embarque por pessoa (líquido) = € 45 (valor aproximado) 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1. Carregadores de malas não estão incluídos nos hotéis; 
2. Os traslados e passeios inclusos no programa são operados em serviço do tipo “seat-in-coach”, a 

compartir com outros passageiros que poderão estar hospedados em outros hotéis da cidade 
(assim, os traslados e passeios poderão passar por outros hotéis para buscar ou deixar outros 
passageiros); 

3. Tarifas das noites em Istambul não são válidas durante períodos de feiras, eventos e etc., 

conseqüentemente os valores acima mencionados ficam sujeitos a reajustes de acordo com o 
período da reserva a ser solicitado; 

4. O bilhete aéreo no trecho Istambul/ Kayseri é em classe econômica, sujeito a disponibilidade e 
horários (franquia de bagagem de 20 kg). 

5. O término dos passeios regulares em Istambul não será nos hotéis dos passageiros participantes. A 
cidade estará com diversas ruas fechadas tanto do centro antigo quanto do centro novo para 

transformá-las em ruas para uso exclusivo de pedestres, o que dificultará o acesso dos onibus a 

determinados hotéis. De manhã, os onibus irão buscar os passageiros nos hotéis, mas no final, os 
passageiros serão deixados em pontos turísticos da cidade próximo à região do hotel que estiverem 
hospedados. 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 Passagem aérea em classe econômica promocional na classe T, desde São Paulo com a Turkish 

Airlines, com franquia de bagagem 2 (duas) peças de até 32kg cada; 
 Passagem aérea em classe econômica para os trechos: Istambul/ Kayseri/ Istambul emitida pelo 

operador local, com franquia de bagagem 01 peça de até 20Kg; 
 Acomodação nos hotéis previstos ou similares, com banheiro privativo e taxas incluídas; 
 Café da manhã diariamente + 2 jantares na Capadocia + 1 almoço e 1 jantar em Ankara + 1 

almoço em Istambul (em restaurante local com menu fixo); 
 Transporte e passeios na Capadócia a compartir com outros passageiros, com acompanhamento 

de guia falando espanhol durante todo o percurso; 
 Traslados de chegada e saída e passeios em Istambul em serviço a compartir com outros 

passageiros e guia falando espanhol ou português (dependendo da disponibilidade). 
 Cartão de Assistência para viagem internacional Assist Card Queens (válido para passageiros até 

64 anos). 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

 Taxas de embarques nos aeroportos;  
 Despesas com documentação e vistos consulares;  
 Bebidas durante as refeições; 
 Refeições não mencionadas como incluídas; 

 Traslado ao hotel ao fim dos passeios em Istambul; 
 Carregadores de malas; 
 Extras de caráter pessoal (bebida, lavanderia, telefone, etc);  
 Gorjetas para carregadores de malas nos aeroportos e hotéis; 
 A tradicional gorjeta ao guia e/ou motorista, a critério de cada passageiro; 
 Qualquer serviço não mencionado em “Serviços Incluídos”. 



 
 

 
 
CONDIÇÕES ESPCÍFICAS 

 
RESERVAS 
Mediante preenchimento de nosso “Formulário de 
Solicitação de Reserva” com nome conforme 
passaporte e assinatura das nossas condições gerais. 
Na confirmação da reserva serão informados os 
prazos para pagamento. A reserva se tornará efetiva 
no ato do recebimento do sinal (ou pagamento 
integral). Reservamo-nos o direito de cancelar a 
reserva automaticamente caso os prazos não sejam 
obedecidos. 
Segundo normas do Banco Central, fica estabelecido 
que todos os passageiros viajantes deverão informar 
o número do CPF, independentes de serem os 
pagantes ou não. 
 
PREÇOS 
Os preços de qualquer programa de turismo 
internacional variam mês a mês com 
suplementos/descontos na parte aérea e/ou terrestre, 
em épocas de alta/ baixa temporada. Há, ainda, as 
oscilações de câmbio e/ou alterações de valores pelos 
próprios fornecedores. Perante a impossibilidade de 
fixação de preços durante toda a validade deste 
folheto, procuramos manter o nosso site 
www.queensberry.com.br sempre atualizado e 
publicamos tabelas de valores avulsas.  
Todos os preços estão sujeitos à alteração sem aviso 
prévio, seja em função do aumento do custo de 
qualquer um dos itens que compõem a viagem ou da 
alteração dos câmbios.  
Os preços deste programa são somente válidos 
durante a TURISMO WEEK, para reservas confirmadas 
de 24 a 30 de setembro de 2012. 
 
BILHETES AÉREOS 
O bilhete aéreo deste programa refere-se à tarifa 
acordo Queensberry x Turkish Airlines para a classe 
econômica promocional, com restrições de endosso, 
mudança de rotas, datas e reembolso. Obs.: No caso 
de não disponibilidade de lugares na classe de reserva 

promocional, considerada em nossos valores, a tarifa 
aérea poderá sofrer alterações, dependendo da classe 
disponível para emissão do bilhete. As frequências 
aéreas poderão sofrer alterações, de tal forma que o 
programa será readaptado. 
As companhias aéreas somente permitem o embarque 
caso o sobrenome/nome do bilhete aéreo corresponda 
ao nome constante no passaporte, portanto sempre 
verificar se os nomes das reservas estão em 
conformidade com o passaporte. 
Para maior segurança, pedimos que nos envie por 
email as cópias dos passaportes dos clientes. 
 
BAGAGEM 
A franquia de bagagem nos trechos aéreos deste 
programa obedece às regras específicas da cia. aérea 
Turkish Airlines, permitindo o transporte de 2 (duas) 
malas de até 32kg cada uma em todos os trechos 
voados. No trecho interno Istambul/ Kayseri, o 
máximo permitido é de apenas 1 (uma) mala de até 
20kg. 

Durante os percursos terrestres está incluído o 
transporte de uma mala de tamanho médio por 
pessoa. Os passageiros que viajarem com mais de 
uma mala serão responsáveis pelo transporte das 
mesmas. 
 
ACOMODAÇÃO 
O programa foi elaborado com acomodação em 
apartamentos duplos com uma cama de casal ou duas 
camas de solteiro de acordo com a classificação 
descrita acima.  
A bom rigor não existe quartos triplos, mas quartos 
com duas camas de solteiro ou com uma cama de 
casal e uma cama extra, geralmente de armar ou sofá 
cama, sendo que o espaço livre fica diminuído. A 
hospedagem nos hotéis obedece como regra geral, o 
critério internacional de horário de entrada (check in) 
às 15h00 e de saída (check out) entre as 10h00 e 
12h00. 
 
DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM 
Passageiros portadores de passaporte brasileiro não 
precisam de visto de entrada na Turquia. 
O passageiro é inteiramente responsável pela 
obtenção dos documentos necessários para a viagem, 
devendo possuir passaporte com validade mínima de 
seis meses a contar da data de retorno ao Brasil, com 
os devidos vistos em dia.   
Não é necessário comprovante de vacina contra a 
febre amarela para entrada na Turquia. 
 
CARTÃO DE ASSISTENCIA INTERNACIONAL 
No programa acima está incluído cartão de assistência 
internacional Assist Card plano Classic Queens, que 
não inclui apólices de “Cancelamento Any Reason” e 
“Compra Protegida” e é válido somente para pessoas 
até 64 anos. Solicite as condições gerais e as 
coberturas deste plano. 
O Assist Card plano Classic Queens atende as 
exigências do tratado de Schengen, do qual a Turquia 
faz parte. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS TURISMO 

WEEK 
1) Pagamento à Vista. 
2) Parcelado sendo: 
 Cartões de crédito da bandeira VISA emitidos no 

Brasil: em até 12 vezes, sendo 25% entrada a 
vista + taxas (cheque ou deposito bancário) e 
saldo em 11 vezes iguais. 

 Cartões de crédito das bandeiras American 
Express, Mastercard e Diners emitidos no Brasil: 
em até 10 vezes, sendo 25% entrada a vista + 
taxas (cheque ou deposito bancário) e saldo em 
9 vezes iguais. 

 Financiamento em cheque sem juros: Em até 10 
vezes, sendo 25% entrada a vista + taxas 
(cheque ou deposito bancário) e saldo em 9 
vezes iguais  

As opções para pagamento parcelado poderão ser 
alteradas sem aviso prévio – para mais parcelas ou 
para menos parcelas. As alternativas disponíveis 
serão comunicadas na hora da confirmação da 
reserva. 

http://www.queensberry.com.br/


 
Financiamento restrito a pessoa física e está sujeito a 
aprovação de crédito. 
 
CANCELAMENTO 
No caso de cancelamento por parte do passageiro, as 
seguintes taxas de cancelamento serão rigorosamente 
cobradas: 
1)  Taxa administrativa............................... 2% 
2)  Pena compensatória  
Cancelamento até 30 dias antes do embarque 3% 
Cancelamento a menos de 30 dias antes do embarque 

10% 
3)  Qualquer taxa ou multa de cancelamento cobrada 

pelos hotéis e outros fornecedores terrestres, 
pelas companhias aéreas e/ou marítimas. Em 
certos casos, especialmente no caso de reservas 
para datas nobres como Réveillon, Carnaval, férias 
e feriados e reservas durante a alta temporada, 
estas taxas ou multas poderão ser cobradas no 
evento de qualquer cancelamento efetuado depois 
do pagamento do sinal/ depósito. Os valores 
aumentam substancialmente na medida em que o 
cancelamento acontece mais perto da data de 
embarque, podendo chegar a 100% do valor total.  

No caso de cancelamento após o início da viagem, 
devolveremos somente os valores que conseguirmos 
recuperar dos fornecedores envolvidos. 
Consulte as condições específicas de cada programa. 
 
EVENTOS DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 
A operadora não responde por atrasos, antecipações 
ou mudança de horários e cancelamento decorrentes 
de condições atmosféricas ou catástrofes naturais, 
tais como, tempestades, nevascas, tormentas, 
terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e 
furacões, bem como decisões governamentais, atos 
de terrorismo, passeatas, feriados locais, roubos, 
furtos, bem como outros motivos de força maior ou 
casos fortuitos, sendo os eventuais gastos pessoais 
motivados por tais circunstâncias de responsabilidade 
do passageiro. 
 
www.queensberry.com.br 

http://www.queensberry.com.br/

