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Istambul Capadócia
Grecia

Mar Negro

TURQUÍA

Capadócia

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de alojamento em Istambul no hotel escolhido em 
quarto duplo standard com banheira e ducha, em regime de 
alojamento com café da manhã Buffet no hotel. 
- 3 noites de alojamento no circuito de Capadócia em hotéis 
5*, em quartos standard com banheiro e ducha, em regime de 
pensão completa. 
- Todos os Traslados. 
- Percurso de ônibus com ar condicionado e visitas indicadas no 
programa com guia local de língua espanhola (com entradas) 
- Seguro de viagem. 

Opção Avião Inclui: 
- Voo doméstico Istambul/Capadócia. 
- Todos os traslados. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo  
- Visto da Turquia (Consultar os requisitos com a sua embaixada). 
- Extras personais (bebidas, gorjetas, maleteiros, etc.) 
- Qualquer coisa não especificada no programa e / ou "preço 
inclui".

Hotel em Istambul Em quarto Supl. N. extra Supl. Indiv. 
(ou similar) duplo indiv. Istambul Istambul

Darkhill 4* 539 239 62 40 

Best Western The President 4* 570 300 75 60 

Eresin Topkapi 5* 595 315 80 69 

Crowne Old City 5* 609 320 85 69

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Opção Avião ........................................................................................................... 150 

Por Temporada Media ............................................................................................. 25 
Por Temporada Alta................................................................................................. 50 

Por voo Espanha/Istambul-Capadócia/Espanha (sem taxas, aproximado) desde ............ 265 
Taxas de aeroporto ................................................................................................ 195 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde....... 30

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 

Março: 23 e 30 - Abril: 6, 13, 20 e 27 - Maio: 4, 11, 18 e 25 
Junho: 1, 8, 15, 22 e 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 - Setembro: 7, 14, 21 e 28 
Outubro: 5, 12, 19 e 26 

Temporada Media  Temporada Alta

CHAMINÉS DE FADAS - CAPADÓCIA

●

Istambul

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Istambul: ver quadro de preços - Capadócia: Perissia 5*

Notas e Condições 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Por razões técnicas, a ordem das visitas e cidades de pernoite 
pode ser alterada sem aviso prévio, bem como substituí-las por 
outras. 
- Preços não válidos durante feiras, congressos e/ou eventos 
especiais. Consultar. 
- Os hotéis do circuito são de categoria única independente da 
categoria escolhida em Istambul.  
- Possibilidade de realizar noites adicionais em Istambul. Roga-
mos consultar programa. 
- Alguns dos hotéis dispõem de quartos superiores ou com vis-
tas ao Bósforo. Rogamos consultar suplementos.  
- Os quartos triplos são normalmente um quarto duplo mais 
uma cama extra. 
- Os passageiros com Opção Avião, a primeira noite em  
Capadócia é em regime de alojamento e café da manhã.

Cód. 04104AR

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas SÁBADOS

MESQUITA AZUL - ISTAMBUL
Ankara

●

7 dias 
(6 noites de hotel) 

539€ 
620USD

desde

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo  
6 CAFÉS DA MANHÃ e  

3 JANTARES

Dia 1º Istambul 
• Sábado 

Chegada a Istambul e traslado ao 
hotel escolhido. Alojamento. 

Dia 2º e 3º Istambul 
• Domingo/Segunda-feira • Café da manhã.  

Dias livres para conhecer a cidade 
com possibilidade de realizar excur-
sões opcionais. 

Dia 4º Istambul/Ancara/Capadócia  
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 

Saída em ônibus com destino a 
Ancara. Chegada a Ancara capital da 
República e visita do Mausoléu de 
Atatürk, fundador da República 
turca.  Continuação para Capadócia. 
Em rota veremos o Lago Salgado, o 
segundo maior lago da Turquia. Che-
gada a Capadócia. Jantar e aloja-
mento no hotel. 

Dia 4º Istambul/Capadócia 
(Opção Avião) 
• Terça-feira · Café da manhã + jantar 

Dia livre para conhecer a cidade com 
possibilidade de realizar uma excur-
são opcional. Na hora indicada tras-
lado ao aeroporto para pegar o voo 
regular (PC 2738 17:15-18:40 ou 
outro com horário similar) com desti-
no a Capadócia. Chegada e traslado 
ao hotel. Alojamento. 

Dia 5º Capadócia 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 

Hoje visitaremos a região da Capa-

dócia onde nasceu São Jorge; único 
no mundo que combina os caprichos 
da natureza com lugares de grande 
interesse cultural. Começaremos 
nosso tour com a caminhada pelo 
fascinante vale de Dervent, conheci-
do como o vale das "chaminés de 
fadas", onde a pedra erodida pelo 
vento e pela ação da água no terreno 
vulcânico deu origem a uma paisa-
gem espetacular formada por picos, 
cones e obeliscos. Em seguida, visi-
taremos a cidade subterrânea de 
Ozkonak outra cidade similar, cons-
truída por comunidades cristãs para 
proteger-se dos ataques árabes. Para-
remos em uma oficina de tapete e 
kilims. Continuamos a visitar o 
museu ao ar livre de Göreme que 
preserva um conjunto impressionan-
te de igrejas, capelas e mosteiros 
esculpidos na rocha com afrescos do 
século XI que foram declarados Patri-
mônio da Humanidade pela UNES-
CO. À tarde, um passeio panorâmi-
co da cidade de Uchisar e as espe-
taculares paisagens vulcânicas de 
Avcilar (dos caçadores) e Güvercin-
lik (dos pomares) e admiraremos 
uma maravilhosa vista panorâmica 
do castelo de Uçhisar, localizado em 
cima de um promontório de rocha 
vulcânica perfurado por túneis e 
janelas. Pararemos em uma loja de 
artesãos de decoração e joias. 
Retorno ao hotel. Jantar e alojamen-

to. À noite, opcionalmente poderão 
assistir a um show de danças folclóri-
cas turcas. 

Dia 6º Capadócia  
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 

Opcionalmente, poderão fazer um 
passeio espetacular de balão aerostá-
tico ao amanhecer. Partida para ver 
as famosas "Três Belezas de Ürgüp", 
onde poderemos ver as formações 
rochosas em forma de cogumelo e 
um panorama da cidade de Ürgüp. 
Na continuação visitaremos a 
pequena e bela vila de Ortahisar, 
que se destaca com o seu castelo de 
alta formação geológica de 86 
metros de altura e que se tornou 
habitação para os Hittites. À tarde 
visitaremos os vinhedos de Pasa-
bag, onde se localizam as chamadas 
"Chaminés de Fadas", e depois visi-
taremos o Vale de Cavusin, onde as 
casas escavadas nos pés de uma coli-
na apresentam fachadas luxuosa-
mente decoradas, beleza que perma-
nece no tempo. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento. À noite, opcio-
nalmente poderão assistir a uma ceri-
mônia (sema) de dervixes giratórios. 

Dia 7º Capadócia 
• Sexta-feira •· Café da manhã 

Café da manhã, na hora indicada 
traslado ao aeroporto para pegar o 
voo de regresso via Istambul (não 
incluído). 


