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A partir de 250 €Istambul Clássico e Extensões 
Circuitos

Canal Bósforo, Estambúl

Itinerário Istambul  
4 Dias / 3 Noites

Dia 1º: Istambul 
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Aco-
modação no hotel. 

Dia 2º: Istambul 
Café da manhã. Visita panorâmica do Corno de 
Ouro com parada na colina de Pierre Loti. Visi-
taremos a Mesquita Nova e o Bazar Egípcio de 
Especiarias. Tempo livre com a possibilidade de 
excursões opcionais para a Mesquita Azul, Pa-
lácio de Topkapi e o Hipódromo com almoço 
(Visitas e almoço incluídos no Pacote Plus P+).  
Acomodação no hotel. 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Categoria Hotel Localização 01/Abr-31/Out 01/Nov-31/Mar Supl Indiv. Noite Extra

4 STD Black Bird (1) / Antik (2) Cidade Antigua 260 240 150 70

4 DLX Holiday Inn Old City (3) / Zúrich (4) Cidade Antigua 310 260 170 80

4 DLX  Eresin Taxim (5) Taksim 340 300 200 90

5 STD  Wyndhan Old City (6) / Eresin Topkapi (7) Cidade Antigua 375 340 260 105

5 DLX The Marmara (8) / Hilton (9) Taksim 550 490 375 160

€

Dia 3º: Istambul 
Café da manhã. Tempo livre na cidade com pos-
sibilidade de realizar uma excursão opcional al 
Bósforo, Santa Sófia, Cisterna, Grande Bazar e 
almoço (Visitas e almoço incluídos no Pacote 
Plus P+).  Acomodação no hotel

Dia 4º: Istambul 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto para embarque em voo de regresso. 
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima viagem! 
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados 
até às 10h.

OPÇÃO 01

Istambul. Traslado de chegada
Istambul. Visita da cidade e possibili-
dade de pacote Plus P+
Istambul. Dia livre e possibilidade de 
pacote Plus P+
Istambul. Livre
CIRCUITO ESCOLHIDO

Iti MD522

OPÇÃO 02

Istambul. Traslado de chegada
CIRCUITO ESCOLHIDO
Istambul. Visita da cidade e possibili-
dade de pacote Plus P+
Istambul. Dia livre e possibilidade de 
pacote Plus P+
Istambul. Traslado de saída

Iti MD523

OPÇÃO 03

Istambul. Traslado de chegada
Istambul. Visita da cidade e possibili-
dade de pacote Plus P+
CIRCUITO ESCOLHIDO
Istambul. Dia livre e possibilidade de 
pacote Plus P+
Istambul. Traslado de saída

Iti MD524

OPÇÃO 04

Istambul. Traslado de chegada
Istambul. Visita da cidade e possibili-
dade de pacote Plus P+
Istambul. Dia livre e possibilidade de 
pacote Plus P+
CIRCUITO ESCOLHIDO
Istambul. Traslado de saída

Iti MD525

Saídas diárias de 01 de abril de 2019

Até 31 de março de 2020

Saídas 2019 / 2020
A ISTAMBUL:  

• 3 noites de hospedagem em Istambul na cate-
goria selecionada em regime de acomodação 
e café da manhã. 

• Traslados necessários de chegada e saída 
desde o aeroporto de Ataturk. Em caso de 
chegada ou saída desde o aeroporto de Saw 
(Sabiha Gokcen) adicionar um suplemento 
segundo a página 12.

• 1/2 visita panorâmica da cidade de Istambul.

O Tour IncluiSI Pacote Plus

REFEIÇÕES
• 2 almoços

EXTRAS
• Visita da Mesquita Azul, Palácio Topkapi e o 

Hipódromo
• Visita ao Bósforo, Santa Sófia, Cisterna e 

Grande Bazar

4 DIAS: ISTAMBUL / ISTAMBUL 175 €

INCLUI 2 REFEIÇÕES E 2 EXTRAS
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Localização Na região antiga, a poucos minutos do Grande Bazar

Apartamento
89 apartamentos com banheiro com ducha ou banheira, ar-condicionado, tv satélite, minibar e serviço de 
quarto.

Serviços 2 restaurantes, bar, wifi grátis nas áreas comuns, spa e sauna.

Hotel Black Bird 4*
Gencturk Cad No 51-53 – Sehzadebasi

1

Localização
Na parte antiga de Istambul, a poucos metros de distância do Grande Bazar e muito próximo dos lugares de 
interesse cultural: Hipódromo Romano, Santa Sófia.

Apartamento
256 apartamentos com banheiro, secador de cabelo, telefone direto, tv satélite, ar-condicionado, minibar 
e cofre

Serviços
Restaurantes, lobby bar, loja de presentes, boutique, piscina interior, academia, sauna, jacuzzi, banho turco e 
wifi nas áreas comuns.

Wyndham Old City 5*
Balabanaba Mahallesi - Laleli

6

Localização Localizado na parte antiga da cidade. A 10 minutos a pé da Mesquita Azul e 5 minutos do Grande Bazar

Apartamento 126 apartamentos com banheiro completo, televisão, secador de cabelo, minibar, telefone e ar-condicionado

Serviços
Lobby bar, 2 restaurantes a la carte, serviço de quarto 24 horas, serviço de lavanderia, piscina, sauna, banho 
turco e sala de massagem, Wifi nas áreas comuns.

Hotel Zúrich 4*
Vidinly Tevfir Pasa Cad. Nº 14 - Sehzadebasi

4

Localização Localizado no distrito Faith de Istambul, a 12 minutos a pé do Grande Bazar

Apartamento
Apartamentos de estilo contemporâneo com wifi grátis, tv via satélite, minibar e apresentam uma decoração 
elegante em tons de bege com detalhes em madeira e cabeceiros acolchoados. 

Serviços
O hotel tem um bar elegantemente decorado e oferece serviço 24 horas. O Spa dispõe de hammam tradicio-
nal de mármore e oferece massagens de espuma. O hotel também dispõe de um centro fitness

Hotel Holiday Inn Old City 4*
Gencturk Cad. Sirvanizade Sok

3

Localização
A famosa rua Istiklal encontra-se a 5 minutos a pé. O centro de convenções Lutfi Kirdar, o centro dos congres-
sos de Istambul, a sala de concertos Cemal Resit Rey e o teatro Mushin Ertugrul estão a 1,2 km de distância.

Apartamento
Apartamentos modernos, com tv de tela plana e banheira de hidromassagem, dispõe de minibar e set de 
chá e café.

Serviços
Oferece piscina coberta, sauna e serviço de massagens. Conta com um ginásio equipado com máquinas 
cardiovasculares e pesos livres. Também possui um banho turco.

Hotel Eresin Taxim  4*
Kocatepe Mahallesi, Topçu Cd. No:16, 34437 Taksim 

5

Localização
Localizado no histórico distrito de Topkapi. Os principais locais de interesses históricos de Sultanahmet, como 
Santa Sofia, o palácio Topkapi e o Grande Bazar, encontram-se a menos de 5km do hotel

Apartamento
Apartamentos muito elegantes e luminosas Tv de tela plana via satélite e escritório. O banheiro está total-
mente equipado com banheira, secador de pelo, roupão e chinelos.

Serviços
Restaurantes, lobby bar, loja de presentes, boutique, piscina interior, academia, sauna, jacuzzi, banho turco e 
wifi nas áreas comuns.

Hotel Eresin Topkapi 4*
Mevlanakapı Mahallesi, Turgut Özal Millet

7

Localização
Localizado em um edifício da animada praça Taksim de Istambul, está a somente uns passos da estação de 
metro de Taksim, a 2 minutos em funicular da parada do bonde Kabatas e a 15 minutos a pé do palácio de 
Dolmabahçe

Apartamento
Apartamentos amplos com piso em parquet, armário, escritório e banheiro de mármore com banheira e 
secador de cabelo.

Serviços Conta com uma piscina ao ar livre com varanda e um spa com hammam turco.

Hotel Marmara 4*
Taksim Meydani, Istambul,

8

Localização

Localização central a somente 10 minutos a pé da praça de Taksim e tem vistas espetaculares do estreito de Bósforo. 
Ao lado do centro de congressos de Istambul, o centro de convenções e exposições Lutfi Kirdar e do teatro ao ar livre 
Harbiye Cemil Topuzlu. Também fica a somente 10 minutos a pé da zona comercial de moda de Nisantasi, repleta de 
lojas de marcas de luxo, lojas de desenho, restaurantes e cafeterias exclusivas e bares muito animados.

Apartamento
Apartamentos luminosos, com uma decoração tradicional com toques turcos e incluem uma varanda com 
vista para o jardim do Bósforo, janelas grandes, com um ar independente e um banheiro de mármore.

Serviços Piscina coberta, piscina ao ar livre, jardins, banho turco e 6 bares e restaurantes

Hotel Hilton 4*
Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Sisli,

9

Localização No centro histórico de Istambul, somente à alguns minutos caminhando dos principais pontos turísticos.

Apartamento
88 apartamentos com banheiro, hino musical, tv via satélite, ar-condicionado, minibar, cofre e secador de 
cabelo.

Serviços
bar, restaurante, elevador, acesso a internet, varanda com jardim, estacionamento, discoteca e cabeleireiro.  
Wifi nas áreas comuns.

Hotel Antik 4*
Ordu Cad. Sekbanbasi Sok, Nº 6 - Beyazit

2
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Capadócia

Extensão Jóias da Capadócia
3 Dias / 2 Noites

Extensão Turquia Clássica
5 Dias / 4 Noites

Saídas de terças-feiras de 02 de abril 2019

até 24 de março 2020

Saídas 2019 / 2020
A ISTAMBUL: TERÇAS-FEIRAS 

Saídas de domingos de 07 de abril 2019

até 29 de março 2020

Saídas 2019 / 2020
A ISTAMBUL: DOMINGOS 

• Todos os traslados necessários
• Café da manhã diário e almoços/jantares indi-

cados no itinerário (sem bebidas)
• Transporte segundo rota indicada com guia 

local em espanhol e entradas necessárias
• Passagem de avião Istambul / Capadócia /

Istambul 
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour IncluiSI

• Todos os traslados necessários
• Café da manhã diário e almoços/jantares indi-

cados no itinerário (sem bebidas)
• Transporte segundo rota indicada com guia 

local em espanhol e entradas necessárias
• Passagem de avião Istambul / Capadócia
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour IncluiSI

Dia 1º (Ter): Istambul / Capadócia 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto. Saída em voo regular até a Capa-
dócia. Chegada e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 2º (Qua): Capadócia 
Café da manhã. Começaremos nossa vista pelo 

Dia 1º (Dom): Istambul / Capadócia 
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto. Saída em voo regular até a Capa-
dócia. Chegada, jantar e acomodação no hotel. 

Dia 2º (Seg): Capadócia 
Café da manhã e visita desta fantástica região, 
uma mescla dos caprichos da natureza e a arte 
humana. Sua paisagem foi moldada no deco-
rrer de milhões de anos. Saída para visitar seus 
numerosos mosteiros e o museu ao ar livre de 
Göreme com as igrejas rupestres decoradas com 
frescor. Continuaremos com nossa visita nos vales 
de Avcilar e Güvercinlik onde se desfruta de uma 
incrível paisagem lunar. Almoço. Pela tarde visita 
da cidade subterrânea de Özkonak ou Kaymakli, 
construídas pelas comunidades cristãs para prote-
ger-se dos ataques árabes. A visita da Capadócia 

museu ao ar livre de Göreme com as igrejas ru-
pestres decoradas com frescor. Logo visitaremos 
a cidade subterrânea de Özkonak escavadas 
pelas primeiras comunidades cristãs. Pararemos 
nos vales de Avcilar e Güvercinlik onde se des-
fruta de uma incrível paisagem lunar. Almoço em 
restaurante local. Pela tarde retorno ao hotel. 
Jantar e acomodação no hotel. 

também dará a oportunidade de visitar as oficinas 
de almofadas e de ônix e turquesa onde pode-
mos encontrar qualidade e bom preço. Jantar e 
acomodação no hotel. (Durante a sua hospeda-
gem na Capadócia você terá a possibilidade de 
participar de um espetáculo de bailes folclóricos 
em uma típica caverna com bebidas regionais 
ilimitadas e um passeio de balão ao amanhecer). 

Dia 3º (Ter): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale (653 km) 
Café da manhã e saída até Konya, em rota visita 
de uma típica pousada medieval da rota de Seda. 
Visita do Mosteiro dos Derviches Dançantes, fun-
dado por Mevlana. Almoço. Continuação à Pa-
mukkale, maravilha natural de gigantesca catarata 
branca, estalactites e piscinas naturais procedentes 
de fontes termais. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 3º (Qui): Capadócia / Istambul 
Café da manhã e saída ao aeroporto com des-
tino à Istambul. Chegada, traslado ao hotel sele-
cionado e fim dos nossos serviços no aeroporto 
de Istambul.

Dia 4º (Qua): Pamukkale / Hierápolis / 
Éfeso / Kusadasi / Zona de Izmir
(300 km)
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas calcáreas petrificadas que são 
formadas por causa da cal da água que emana 
na região. Visita de Hierápolis, possui uma necró-
pole com mais de 150 mil tumbas. Almoço. Saída 
até Éfeso, a capital da Ásia Menor na época ro-
mana. Visita dos vestígios arqueológicos onde 
destaca-se o Templo de Adriano e a Biblioteca 
de Celso. Terão a possibilidade de visitar um 
típico centro de produção de peles. Jantar e 
acomodação no hotel. 

Dia 5º (Qui): Zona De Izmir / Bursa / Is-
tambul (501 km) 
Café da manhã e saída até Bursa, a primeira ca-

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
02/Abril a 25/Junho + 03/Setembro a 29/Outubro 2019  0/Julho a 27/Agosto 2019 05/Novembro 2019 a 24/Março 2020 

Cat. Apto. Duplo Supl. Indv. Apto. Duplo Supl. Indv. Apto. Duplo Supl. Indv.

Tour 3 Dias
 Extensão Jóias de Capadócia

Iti MD526

A 350 90 330 90 295 75

B 370 110 350 110 330 100

€

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
07/Abril a 30/Junho + 01/Setembro a 27/Outubro 2019 07/Julho a 25/Agosto 03/Novembro 2019 a 29/Março 2020 

Cat. Apto. Duplo Supl. Indv. Apto. Duplo Supl. Indv. Apto. Duplo Supl. Indv.

Tour 5 Dias
Extensão Turquia Clásica

Iti MD527

A 525 170 495 160 475 150

B 575 220 550 210 540 200

€

pital do Império Otomano. Visita do Mausoléu, a 
Mesquita Grande e a Mesquita Verde. Almoço. 
Na continuação saída até Istambul cruzando 
pelo mar de Mármara em ferry. Chegada e aco-
modação em Istambul no hotel selecionado ou 
traslado ao aeroporto ( voo com saída a partir 
das 21:00h).

• Hotéis previstos ou similares ver página 215

• Hotéis previstos ou similares ver página 215
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Istambul

Extensão Turquia Completa
8 Dias / 7 Noites

Saídas de segundas-feiras de 01 de abril 2019

até 30 de março 2020

Saídas 2019 / 2020
A ISTAMBUL: SEGUNDAS-FEIRAS 

• Todos os traslados necessários
• Café da manhã diário e almoços/jantares indi-

cados no itinerário (sem bebidas)
• Transporte segundo rota indicada com guia 

local em espanhol e entradas necessárias
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour IncluiSIDia 1º (Seg): Istambul / Ankara 
Café da manhã Saída até Ankara, passando pelas 
montanhas de Bolu, chegada à Ankara, capital da 
república e visita do mausoléu de Ataturk, o fun-
dador da república turca. Almoço. Continuação 
da visita com o Mausoléu da Independência que 
abriga uma estátua de cera de Atatürk, seus es-
critos, cartas e objetos pessoais, assim como uma 
exposição de fotografias, gravações de momen-
tos importantes de sua vida e da constituição da 
república. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 2º (Ter): Ankara / Capadócia 
Café da manhã. Saída até à Capadócia para vi-
sita desta maravilhosa região, uma mescla dos 
caprichos da natureza e arte humana. Almoço. 
Pela tarde visita do museu ao ar livre de Göreme 
com as igrejas rupestres decoradas com frescor. 
Paradas nos vales de Avcilar e Güvercinlik onde 
se desfruta de uma incrível paisagem lunar. Jan-
tar e acomodação no hotel. 

Dia 3º (Qua): Capadócia 
Café da manhã e saída até a cidade subterrâ-
nea de Özkonak ou Kaymakli escavadas pelas 
primeiras comunidades cristãs. Visita do Vale de 
Caza, onde veremos as formações mais curiosas 
da Capadócia e a Vila de Uçhisar, onde pode-
mos contemplar a antiga fortaleza escavada em 
rocha. Almoço. Continuação de visitas na região. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 4º (Qui): Capadócia / Konya / Pa-
mukkale 
Café da manhã e saída até Konya, em rota visita 

de uma típica pousada medieval da rota de Seda. 
Visita do Mosteiro dos Derviches Dançantes, fun-
dado por Mevlana. Almoço. Continuação à Pa-
mukkale, maravilha natural de gigantesca catarata 
branca, estalactites e piscinas naturais procedentes 
de fontes termais. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 5º (Sex): Pamukkale / Hierápolis / 
Kusadasi 
Café da manhã e visita de Pamukkale, famosa 
por suas cataratas calcárias petrificadas que são 
formadas por causa da cal da água que emana 
na região. Visita de Hierápolis, a qual possui uma 
necrópole com mais de 150 mil tumbas. Almoço 
em rota. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 6º (Sáb): Kusadasi / Éfeso / Kusadasi 
Café da manhã e saída até Éfeso, a capital da 
Ásia Menor na época romana. Visita dos vestí-
gios arqueológicos, onde destaca-se o Templo 
de Adriano, o Grande Teatro e a Biblioteca de 
Celso. Continuaremos com a visita da Casa da 

Virgem Maria e a Vila de Sirence, casa de vinhos 
onde faremos uma degustação. Almoço. Conti-
nuação da visita e ao final da tarde traslado ao 
hotel. Jantar e acomodação no hotel em Éfeso 
ou região de Kusadasi. 

Dia 7º (Dom): Kusadasi / Tróia / Ca-
nakkale 
Café da manhã e visita do Pérgamo e Asclepion, 
principal centro de cura no Oriente. Almoço. 
Saída até Tróia e visita cujo nome traz a mente os 
poemas homéricos e a epopeia troiana. Nela são 
encontradas restos arqueológicos de nove pe-
ríodos de diferentes colonizações. Continuação 
até Canakkale. Chegada, jantar e acomodação 
no hotel. 

Dia 8º (Seg): Canakkale / Istambul 
Café da manhã e saída até Istambul. Almoço em 
rota. Chegada e acomodação no hotel selecio-
nado em Istambul ou traslado ao aeroporto (voo 
com saída a partir das 21:00h). 

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour
01/Abril a 24/Junho + 02/Setembro a 28/Outubro 2019 01/Julho a 26/Agosto 2019 04/Novembro 2019 a 30/Março 2020 

Cat. Apto. Duplo Supl. Indv. Apto. Duplo Supl. Indv. Apto. Duplo Supl. Indv.

Tour 5 Dias
Extensão Turquia Clásica

Iti MD528

A 625 275 595 265 580 255

B 675 350 660 340 640 330

€

Cidade Categoria A  4* Categoria B  5* 

Ankara  Atalay / King / Turist 4* Bera / Altinel 5* 

Capadócia Mustafa / By Cappadocia 4* Avrasya / Ramada 5* 

Pamukkale Tripolis / Ninova 4* Pam Thermal / Richmond Thermal 5* 

Efeso/Kusadasi Marina / Royal Palace / Ayma Beach 4* Le Bleu / Fantasia / Double Tree By Hilton 5* 

Canakkale Iris / Tusan 4* Parion Hotel / Kolin 5*

Hotéis previstos ou similares


