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1º DIA LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL

Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular da Turkish Airlines com destino a Istambul. Esta magnífica cidade
com um pé na Europa e outro na Ásia, atravessada pelo
Bósforo, foi a grega Bizâncio, a romana Constantinopla,
finalmente a otomana Istambul. Chegada e transporte ao
hotel escolhido. Alojamento.

2º DIA ISTAMBUL

Depois do pequeno-almoço, partimos para visita de meio-dia pela cidade cujo centro histórico é considerado património da humanidade pela UNESCO, pelos seus importantes monumentos e ruínas históricas. Começaremos pela
Basílica de Santa Sofia, um dos mais fantásticos edifícios
de todos os tempos. Foi construída no século VI, usada
como mesquita durante o Império Otomano y agora como
museu. Prosseguimos para antigo Hipódromo, da época bizantina e que foi o centro da atividade civil do país e onde
não só se realizaram as corridas de cavalos e os combates
de gladiadores, mas também celebrações em honra do
Imperador. Hoje em dia estão conservadas: o Obelisco de
Teodósio, a Coluna Serpentina e a Fonte do Imperador Guilherme. Segue-se a Mesquita Azul, que foi construída em
1609 durante o sultanato de Ahmet, o qual queria superar
com esta obra, a Basílica de Santa Sofia, tendo para o efeito
construído 6 minaretes e o interior coberto com 21403 azulejos de Iznik. Terminamos a visita no Grande Bazar, o maior
mercado coberto do mundo, onde tecidos e lâmpadas de
metal e vidro às mil cores, chaleiras de cobre, ouro e pedras
preciosas, nos trazem à memória as histórias de Ali-Bábá.
O tour termina neste ponto, sendo o regresso ao hotel por
conta própria. Alojamento.
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3º DIA ISTAMBUL

Depois do pequeno-almoço, partimos para visita de meio-dia pelo Bazar das Especiarias, onde poderá disfrutar do
ambiente que nos transportará para os séculos passados.
Continuamos para o cais, onde se dará início a um cruzeiro
pelo Bósforo, o estreito que separa o continente europeu
e asiático e que une o Mar Negro ao mar de Mármara. Do
convés do barco podemos admirar o Palácio de Dolmabahce, a Mesquita e o bairro boémio de Ortakoy, as Fortalezas
de Rumelia e Anatolia, o Palácio de Beylerbeyi, as típicas
casas de madeira das margens do Bósforo, chamadas
"yali" e muito, muito mais. Regresso ao cais e final do passeio (o tour termina no cais, sendo o regresso ao hotel por
conta própria). Alojamento.

4º DIA ISTAMBUL / CAPADÓCIA

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades a
gosto pessoal. Ao início da tarde, transporte para o aeroporto de Istambul e embarque em voo Turkish Airlines com
destino a Kayseri, na Capadócia. Chegada e transporte para
o hotel escolhido. Jantar e alojamento.

5º DIA CAPADÓCIA

Pequeno-almoço no hotel. Ao nascer do sol, possibilidade
de participar opcionalmente num passeio de balão, uma
experiência única (não se encontra incluído no pacote). Dia
inteiro para conhecer os pontos de maior interesse desta
região onde a erosão dos dois vulcões Erciyes e Hasan, já
extintos, esculpiram formas que fazem desta, uma região
única. À ação da Natureza juntam-se outros segredos, criados pelos primeiros cristãos que escavaram e esculpiram
nos rochedos as suas habitações, igrejas, estábulos e até
fortalezas que formam verdadeiras cidades subterrâneas.
Visitamos o Vale Göreme, um museu ao ar livre com suas
igrejas rupestres (séc. VII - XIII) decoradas com magníficos frescos. Após o almoço (não incluído), continuamos o
passeio visitando o vale de Guvercinlik, onde avistaremos
o castelo de Uchisar, situado no alto de um promontório
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de rochas vulcânicas. Visita dos centros de artesanato de
pedras semi-preciosas e tapetes, uma das atividades mais
tradicionais de todo o Médio Oriente e em particular da
Capadócia Jantar e alojamento. À noite possibilidade de
conhecer opcionalmente o tradicional folclore desta região
da Ásia Menor (não se encontra incluído no pacote).

6º DIA CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE

Após o pequeno-almoço partimos para oeste, em direção
a Konya, cidade santa dos Derviches Dançantes, onde visitamos o Convento/Museu de Mevlana. Após o almoço (não
incluído), continuamos pela paisagem que vai alternando
entre zonas montanhosas áridas e vales férteis e frutícolas
até Pamukkale, o “Castelo de Algodão”. Este local, é famoso pelas nascentes de água quente de origem calcária, que
com o passar dos séculos formaram em cascata, verdadeiras piscinas termais em terraços de pedra branca. Jantar
e alojamento no hotel escolhido.

7º DIA PAMUKKALE / HIERÁPOLIS / ÉFESO / KUSADASI

Pequeno-almoço no hotel. Visita de Hierapólis, cidade património da UNESCO pela sua herança arqueológica, da
qual destacamos a necrópole e o teatro romano. Após o
almoço (não incluído), iniciamos a viagem até à esplêndida
Éfeso, cidade onde as civilizações Helénica e Romana se
fundiram numa só. A visita ao núcleo arqueológico inclui o
Templo de Adriano, o Teatro e a Biblioteca de Celso. A poucos quilómetros encontra-se a casa de Virgem Maria, onde
se crê ter vivido nos últimos anos da sua vida. Seguimos
em direção a Kusadasi. Visita de um centro de produção de
artigos em couro. Jantar e alojamento no hotel escolhido.

8º DIA KUSADASI / ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar transporte ao aeroporto de Izmir, para formalidades de embarque.
Partida em voo regular, via Istambul, de regresso a Lisboa
ou Porto. Chegada à cidade de destino. FIM DA VIAGEM.
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O PREÇO INCLUI

DATAS DE PARTIDA
24 31

MARÇO
ABRIL

21 28

MAIO

19 26

JUNHO

9 23 30

JULHO

7

21

AGOSTO

4

11 18 25

SETEMBRO

1

15 29

OUTUBRO

6 20

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA
24Mar a 23Jun
30Jun a 20Out

CAT.

DUPLO

INDIVID.

A
B
A
B

€ 1.130
€ 1.240
€ 1.220
€ 1.330

€ 1.370
€ 1.560
€ 1.460
€ 1.650

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 220. Nota: valores das
taxas de aviação sujeitos a alteração. (mínimo 2 participantes).

• Passagem aérea classe económica em voos regulares da Turkish Airlines, com direito ao transporte de 30 kg de bagagem;
• Circuito em mini autocarro ou autocarro de turismo com ar condicionado;
• Acompanhamento de experiente guia local, de língua espanhola, do
4º ao 8º dia;
• 2 Excursões regulares de meio-dia, em Istambul, acompanhadas por
guias locais, de língua espanhola;
• Alojamento nos hotéis da categoria escolhida, em regime de pequeno
almoço (devido à hora de saída do voo no 8º dia, poderá não ser possível tomar o pequeno almoço no hotel);
• Visitas e entradas conforme programa, acompanhadas pelos guias
acompanhantes;
• Refeições indicadas no itinerário – 4 jantares;
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de Aviação - € 220.
* Seguros complementares pág. 58

OPÇÃO ISTAMBUL
MIDTOWN

B

POINT TAKSIM

CAPADOCIA
PERISSIA
DERE SUITES ou BW CAPPADOCIA (quartos gruta)

CAPADÓCIA
ÉFESO/ IZMIR
KUSADASI

PAMUKKALE
/ HIERÁPOLIS

KONYA

O PREÇO NÃO INCLUI

NOTAS IMPORTANTES

• Visto de entrada na Turquia - obrigatório;
• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer outros
serviços não indicados como incluídos;
• Gratificações a guias, motoristas e bagageiros.

• Deverão ser rigorosamente respeitadas tradições locais e costumes religiosos, bem como imposições em vigor em termos de traje;
• Os colaboradores locais são, geralmente, fiéis seguidores da religião islâmica. O período de Ramadão em 2018 ocorre de 15 maio a
15 junho.

HOTÉIS SELECIONADOS (OU SIMILAR)
A

ISTAMBUL

PAMUKKALE
RICHMOND THERMAL

KUSADASI

VISTO OBRIGATÓRIO

CHARISMA

Para cidadãos Portugueses, a obter através do sistema eletrónico
e-visa www.turkey-evisa.com/pt-pt/
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