
Nossa 
Empresa



Nossa 
Historia

Uma Orgulhosa Herança

Fundada em 1969, Karavan é uma das empresas de turismo mais antigas na Turquia, com mais de 44 anos de 
experiência profissional como DMC (destination management company).

A família Baltazzi é proprietária da empresa até hoje e gerencia todas as atividades, até porque é famosa por 
oferecer serviços de primeira classe, tendo recebido em sua casa a ambos Sultans Abdul Mecid e Abdul Aziz a 
meados do século XIX.

Essas experiências e tradições se refletem em modernos métodos tecnológicos que recriaram a Karavan de 
hoje com suas três marcas distintivas: Karavan Travel, Karavan Mar e Kmice, cada uma líder de mercado em 
seu setor.



Karavan

Cinco escritórios próprios em 
grandes cidades & resorts
Istanbul - Izmir - Antalya - Marmaris - Kusadasi

Desde 1969!
Mais de 44 Anos 
de Experiência 

Mais de 100 
funcionários 
multilíngues 



Por que 
Karavan ?

Confiabilidade
Com mais de 44 anos de 
experiência profissional como 
DMC (destination management 
company), somos uma das 

agências mais antigas da Turquia, com uma longa e ilustrativa 
história, famosos por oferecer uma hospitalidade de primeira 
classe a ilustres convidados. 
A familia Baltazzi é proprietária da empresa, a mesma que em 
tempos recebeu o Sultão Abdul Mecid, em sua casa em Izmir, 
em 1850 e também o Sultão Adbul Aziz em 1863. Trata-se de 
uma empresa familiar que tem o orgulho de oferecer o melhor 
que existe no mercado, além de um excelente nível de serviço, 
em todas as regiões da Turquia. 

Poder de negociação
Somos uma das agências mais consagradas 
e respeitadas e temos sido frequentemente 
reconhecidos pelo Ministério do Turismo, 
bem como pela Câmara de Comércio, pelo 

volúme de negócios que temos trazido para o País. Ocupamos 
uma posição bastante forte no mercado turístico turco e somos 
líderes neste sector. 
A nossa reputação de primera classe se estende a todas 
nossas distintas marcas, permitindo-nos garantir as melhores 
condições, começando por nossos parceiros hoteleiros, bem 
como incomparável acesso aos melhores guias de turismo, 
veículos e outros serviços necesários, por forma a proporcionar 
uma experiência única aos nossos clientes. 

Eficiência
Possuimos cinco 
escritórios na 
Turquia, nas cidades 
de Istanbul, Izmir, 

Antalya, Kusadasi e Marmaris. Todos os 
nossos escritórios usam a mais avançada 
tecnologia, contamos com uma equipe 
multilingue e 100 experientes colaboradores 
que não só são extremamente inovadores 
em criar programas exclusivos para nossos 
parceiros, como também conseguem 
manter uma excelente atenção aos detalhes 
e que estão pendentes das necessidades 
dos clientes.
A abordagem orientada para o resultado 
final permite responder de forma rápida 
e com conhecimento profundo a todas as 
perguntas que nossos parceiros possam ter.

Flexibilidade
Nossa experiente equipe de 100 
colaboradores multilingues, 
possui uma atitude positiva e 
flexível em todos os aspectos 

do nosso trabalho e como empresa almejamos sempre 
atender ás necessidades e expectativas de nossos clientes.

Ética
Somos uma empresa familiar 
que se orgulha da alta quali-
dade dos serviços oferecidos 
a clientes y parceiros. Temos 

estabelecidos elevados em padrões, em todas as áreas de 
negócio durante mais de 44 anos e por essa razão, garanti-
mos tratar todos os nossos clientes de forma aberta e com 
honestidade em todos os momentos.
Temos um enorme respeito por clientes e parceiros, aspec-
to que se estende ao padrão de serviço que ambos podem 
esperar receber de nós.



Qué 
Ofrecemos?

• Hospedagem e Serviços Terrestres
• Tours Arqueológicos e Culturais
• Excursões regulares 
• Tours Religiosos 
• Cruzeiros Gulet

• Excursões Marítimas e Terrestres 
• Pacotes Pré e Post Viagem
• Serviços de Retorno
• Agência de Serviços Portuários
• Agência de Serviços de Vendas
• Viagens Naúticas

• Reunıões
• Incentivos
• Congressos
• Eventos 

• İstambul Tão Chic 
• Hotéis Boutique & Vilas de Luxo 
• Pacotes de Golf & Spa 
• Cruzeiro Riviera Turca 
• Tours de Gastronomia 
• Visitas Exclusivas



Karavan Travel

 Se você está à procura de experiência, profundo conhecimento e 
criatividade para organizar sua viagem na Turquia, Karavan Travel e sua 
equipe de 100 membros são a melhor alternativa.

 Somos capazes de lhe fornecer itinerários únicos, os quais combinam 
história, tradições, beleza cultural e natural e além disso um excelente 
serviço. A Karavan Travel oferece uma ampla gama de serviços tais 
como Group & FIT Travel, Reservas de Hotéis, Transfers, Excursões, 
Tours Arqueológicos, Tours Bíblicos, Tours com partida garantida, 
Tours Customizados ou específicos, Cruzeiros Blue e muito mais.



Tours Arqueológicos e Culturais
• Grande Tour da Turquia
• Destaques da Turquia
• Tour de Istambul & Capadócia
• Leste da Turquia 
• Aos pés de Mimar Sinan

Acomodações e Serviços Terrestres
• Reservas de Hotéis 
• Transferência de aeroporto/porto
• Tours diários privados de forma    

constante 
• Pacotes de Fim de semana 
• Excursões Marítimas



Tours Religiosos
• As sete igrejas do Apócalipse
• Istambul - Troia - Trôade e as Sete Igrejas
• Grande Cristã
• Herança Judaica

Excursões Regulares
• Tours Terrestres e Marítimos
• Tours somente Terrestres



Cruzeiros Gulet
• Cruzeiro Paraíso ex Bodrum
• Cruzeiro Esmeralda ex Marmaris
• Cruzeiro Crystal ex Antalya



Infinitas possibilidades ... infinita inspiração ... 
Endless Turkey ...

 Onde o leste encontra o oeste, onde culturas ancestrais encontram a 
vanguarda; onde reluzentes cúpulas se juntam a bazares movimentados, 
onde as montanhas verdejantes se encontram com mares cheios de 
espuma... É aí que você descobrirá “Endless Turkey” uma coleção 
inspiradora de opções para umas férias exclusivas em toda a Península 
de Anatólia.

 Com mais de 44 anos de incomparável experiência criando itinerários 
de viagem sob medida, Karavan como o maior especialista turco, 
desenvolveu “Endless Turkey” para satisfazer aos viajantes mais cultos 
e exigentes.

 Luxuoso hospedagem em Hotéis Boutique, requintados Cruzeiros 
Riviera, passeios criativos e perfeitos pacotes de relaxamento 
combinados com padrões excepcionais de serviço, oferecendo uma 
ampla gama de opções sublimes em um destino verdadeiramente 
diverso, pitoresco e historicamente fascinante.



Istambul tão “chic”
A Istambul que imaginou, aguarda por você.

 Respire aromas, imagens e sons de uma das cidade mais coloridas, 
emocionantes e únicas no Mundo. Explore aquedutos romanos, perca- 
se na beleza das igrejas bizantinas, descubra as brilhantes mesquitas 
otomanas e passeie à beira das águas cristalinas do belo Bósforo.

 Durante a noite, a cidade prometida do oriente ganha vida num 
cenário social e gourmet sofisticado que satisfará aos noctívagos mais 
aficionados.

 Visitar Istambul com “Endless Turkey” é como ser aconselhado por um 
velho amigo de confiança. Serão recomendados os melhores hotéis, as 
gemas escondidas, os restaurantes mais famosos, os mais elegantes 
cafés e ecléticos bares. Você voltará com uma apreciação muito mais 
profunda e verdadeira compreensão deste lugar tão especial.



INCENTIVES Golf & Spa 
A par com os melhores do Mundo 

 O que já foi um dos segredos melhor guardados de alguns entusiastas 
viajantes, a região Belek da Turquia, é hoje particularmente um dos 
destinos de golfe da Europa mais populares. E é fácil perceber porquê!

 Vistas panorâmicas e uma costa espetacular se combinam com 
verdejantes “fairways” em terrenos desafiantes, impecavelmente 
cuidados para proporcionar aos jogadores um campo que está à par 
com os melhores campos profissionais do mundo.

 A costa Belek (Anatólia) dispõe de 14 campos de Golfe deslumbrantes 
dentro de um raio de 15km, incluindo alguns projetados por certos 
personagens renomados deste esporte. De Fherty a Faldo e 
Montgomerie, estes “fairways” primorosamente projetados dão a 
Turquia alguma credibilidade internacional quanto ao Golfe, atraindo 
visitantes mundiais e torneios do mesmo nível.

 Adicione a todos estes benefícios, a luz do sol durante todo o ano, 
alguns dos melhores e mais luxuosos resorts all-inclusive que se podem 
encontrar em qualquer parte do planeta, com um serviço customizado, 
de alta qualidade, que cuida absolutamente de tudo, incluindo ótimos 
“tee times”.



INCENTIVES

Relaxe e Rejuvenesça

 Com sua cultura milenar de Hammans (banhos turcos), a Turquia 
sempre levou o relaxamento e bem estar muito a sério, mas só 
recentemente a experiência de Spa de Luxo realmente se solidificou 
neste país. Nos Hotéis de classe mundial, por toda a Turquia, você pode 
encontrar os melhores tratamentos que garantidamente vão deixá-lo 
rejuvenescido e desconectado a milhões de quilómetros de distância 
das preocupçaões da vida diária. 



INCENTIVES

De Cruzeiro na Riviera Turca;
Junte-se ao cenário da Riviera

 A costa turquesa da Turquia fornece o cenário perfeito para um romântico 
cruzeiro na Riviera. Fuja de tudo e deixe os ventos quentes levá-lo por 
águas cintilantes numa jornada de descobertas, enquanto relaxa num 
ambiente requintado e aproveita para desfrutar de altos padrões de 
serviço apenas conhecidos em eras passadas. 

 Ilhas, baías e penínsulas criam um ambiente Mediterrânico de navegação 
único, povoado por praias de areia branca completamente intactas, 
florestas verdejantes e perfumadas por pinheiros, vilas tipicas de 
pescadores, ruínas antigas e intrigantes túmulos esculpidos em falésias.

 A costa é também o lar de alguns dos mais populares resorts de férias da 
Turquia incluindo Marmaris, Antalya, Bodrum, Kusadasi e Fethiye. 

 Pequenos e íntimos restaurantes, bem como simpáticos bares locais 
podem ser apreciados em paradas nocturas ao longo do precurso, 
na certeza de que a próxima noite poderá oferecer uma animada vida 
nocturna e ruas movimentadas. Essa é a beleza de umas férias flutuantes 
que levam você onde o seu estado de ânimo ditar. 



INCENTIVES
Luxuosos Hotéis Boutique;
Hospedagem escolhido a dedo.

 Junte-se a nós para uma experiência mais exclusiva. Um olhar autêntico e 
intimista sobre alguns dos monumentos, museus e lugares mais incríveis 
e admirados da Turquia.

 Com “Endless Turkey”, você tem a oportunidade de evitar as multidões, 
fugir do comum e desfrutar de passeios fora do horário comum e ter 
acesso a locais espetaculares. Imagine um romântico jantar tendo por 
cenário a paisagem noturna de Éfeso, a cidade clássica melhor preservada 
do Mediterrâneo Oriental.

 Deixe-nos levá-lo em uma visita privada à biblioteca Selcuk, ou a explorar 
o deslumbrante Hagia Sophia Museum e observar a riqueza dos tesouros 
Otomanos e Bizantinos sob uma imensa cúpula.

 Você poderá apreciar a beleza da Basílica Cisterna também conhecida como 
o palácio submerso, sem ter que se acotovelar e também testemunhar 
as duas cabeças da Medusa misteriosamente colocadas de cabeça para 
baixo e de lado. Visitas privadas guiadas na Igreja St. Irine, localizada no 
Palácio Topkapi em Istambul e o Museum of Turkish & Islamic Art também 
estão disponíveis. De fato, as possibilidades são infinitas.



INCENTIVES
Visitas Exclusivas; 
Saia do Comum

 Junte-se a nós para uma experiência mais exclusiva. Um olhar autêntico e 
intimista sobre alguns dos monumentos, museus e lugares mais incriveis 
e admirados da Turquia.

 Com”Endless Turkey”, você tem a oportunidade de evitar as multidões, 
fugir do comum e desfrutar de passeios fora do horáro comum e ter acesso 
a locais espectaculares. Imagine um romântico jantar tendo por cenário 
a paisagem noturna de Éfeso, a cidade clássica mais bem preservada do 
Mediterraneo Oriental.

 Deixe-nos levá-lo em uma visita privada á biblioteca Selcuk, ou a explorar 
o deslumbrante Hagia Sophia Museum e observar a riqueza dos tesouros 
Otomano y Byzantinium sob uma imensa cúpula. 

 Você poderá apreciar a beleza da Basilica Cistern também conhecida como 
o palácio submerso, sem ter de se acotovelar e também testemunhar 
as duas cabeças de Medusa misteriosamente colocadas de cabeça para 
baixo e de lado. Visitas privadas guiadas na Igreja St. Irine, localizada no 
Palácio Topkapi em Istambul e o Museum of Turkish & Islamic Art também 
estão disponíveis . De facto, as possibilidades sao infinitas. 



INCENTIVES O sabor do Luxo : tours gastronomicos 

 A boa comida e o bom vinho são o cerne da cultura turca. Ao longo dos 
séculos a diversidade da paisagem, do clima e das pessoas contribuiram 
para a criação de uma eclética mistura de influências e sabores encontrados 
em nenhum outro lugar na Europa. 

 Conheça o país de região em região, de aldeia em aldeia, e você será 
apresentado a uma estonteante variedade de delicias gourmet. Poderá 
escolher um entre uma variedade de Tours Gourmet selecionados 
cuidadosamente e concebidos para lhe dar a verdadeira compreensão e 
valorização do património e das tradições culinárias da Turquia. Os passeios 
vão levar você aos mercados locais”pazaar”e bazares de especiarias, 
incluindo o Spice Market, mundialmente famoso, um verdadeiro deslumbre 
para os sentidos pelas cores e aromas que enchem o ar. 

 De igual forma poderá visitar maravilhosos restaurantes, entrar nas 
cozinhas de alguns chefs e experimentar a emoção de participar na 
preparação de alimentos em algumas casas de familias reais. Uma 
verdadeira viagem de descoberta e prazeres, para aqueles que têm 
apetite por se instruir e pela boa vida. 



Prêmio de Moeda Estrangeira Trazida para a Turquia

Medalha de Ouro
1972 1973 1980

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Medalha de Prata
1982 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Medalha de Bronze
1978 1981

Prêmio de Imposto de Renda
1994 1995 1996 1997 1998 1999

2001 2002 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012

Total 
26 

Medalhas

Total 
15 

Medalhas

Prêmios



Escritórios de 
Representação

Reino Unido 
Sra. Charlotte DENT
Fone : +44 208 545 2617
charlotte@sandraleach.co.uk

Rússia
Sra. Tatiana ZAITSEVA
Fone : +7 495 787 2753 
tz@tmiconsultancy.com

Espanha
Sr. Luís DIAZ 
Fone : +34 607 285 023 
spain@karavantravel.com 

Estados Unidos
Sr. Michael Smith
Fone: +1 562 361 58 90
michael.smith@karavanturkey.com

Austrália
Sr. Pat Monneron
Fone: +61 0 414 566 680
pat@elite-representation.com

França
Mr.Frederic Charlot
Fone : +33 6 95 25 97 99
frederic.charlot@akassoh.eu 

Latino América
Sra. Maria Carmona
Fone: +52 (55-) 5250-77-74
maria.carmona@1gms.com

Latino América 
(Brasil)
Sra. Mônica Barrera 
Fone: +55 (11) 3230 - 2137
monica.barrera@1gms.com



Associados



KusadasiMarmarisIzmir Antalya

Istambul 
Halaskargazi Cad. 112, Floor 7, Osmanbey, Istambul

Fone: +90 212 247 50 44 Fax: +90 212 233 31 06
incoming@karavantravel.com • karavantravel.com

Escritórios


