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PAMUKKALE

 Turquia

Dia 1º Istambul 
• Domingo. 

Chegada ao aeroporto de Istambul.  
Assistência no aeroporto e traslado 
ao hotel. Alojamento. 

Dia 2º Istambul 
• Segunda-feira • Café da manhã 

Dia livre para conhecer a cidade com 
possibilidade de realizar opcional-
mente uma excursão. Alojamento. 

Dia 3º Istambul/Ankara/ 
Capadócia  
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 

Saída de ônibus com destino a Anka-
ra. Chegada à capital da República 
de Ankara e visita do Mausoléu de 
Ataturk, fundador da República 
Turca. Continuação para a Capadó-
cia. No caminho, veremos o Lago 
Salgado, o segundo maior lago da 
Turquia. Chegada à Capadócia. Jan-
tar e alojamento.  

Dia 3º 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 trasla-
do ao aeroporto para pegar o voo 
regular (PC 2738 17:45-19:10 ou TK 
2020 17:15 – 18:40 ou TK 2008 
17:20 – 18:40) com destino a Capa-
dócia. Chegada e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

Dia 4º Capadócia  
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar. 

Opcionalmente, poderão fazer um 
passeio espetacular de balão aerostá-
tico ao amanhecer. Saída para visitar 
esta região fantástica, onde nasceu 
San Jorge, com a sua paisagem fasci-
nante e original, formada há 3 mil-
hões de anos por lava dos vulcões 
Erciyes e Hasan. Visita da cidade 

subterrânea de Ozkonak ou outra 
similar construída pelas comunidades 
cristãs para se proteger dos ataques 
árabes. Pararemos em uma fábrica 
de tapete e kilims. À tarde, visita 
aos numerosos mosteiros e capelas 
de Göreme, esculpidas nas rochas e 
decoradas com afrescos. Também 
passaremos pelo vale de Güvercinlik 
(dos pombos) e admiraremos uma 
maravilhosa vista panorâmica do cas-
telo de Uchisar, localizado em cima 
de um promontório de rocha vulcâni-
ca perfurada por túneis e janelas. No 
final, pararemos em uma loja de 
artesanatos para decoração, pedras 
típicas e joias da Capadócia. Jantar e 
alojamento. À noite, opcionalmente, 
poderão assistir um show turco de 
dança folclórica. 

Dia 5º Capadócia/Pamukkale 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar.  

Saída cedo para visitar o Caravanse-
rai Seleúcida “Sultanhani” localiza-
da na legendária Rota da Seda, e que 
servia como lugar de parada para as 
caravanas de comercio, peregrinação 
ou militares. Em seguida, partida 
para Pamukkale, ou "castelo de 
algodão", pequena cidade famosa 
por suas piscinas de travertino bran-
co petrificado e formado pelo Cal 
contida na água de fontes termais 
que emanam da área. Jantar e aloja-
mento. 

Dia 6º Pamukkale/Efeso/Kusadasi 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 

De manhã, visita de Hierápolis, anti-
ga cidade de balneária fundada em 
torno do ano 190 a. C. pelo rei de 
Pergamum prosperando muito 
durante a época romana, que foi 
levantada na parte superior das pisci-
nas com um belo teatro e grande 
necrópole. Em seguida, partida para 
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Capadócia: Perissia 5* - Pamukkale: Richmond Thermal 5* 
Kusadasi: Charisma 5* - Istambul: segundo escolha

Este Programa Inclui: 
- 3 noites de alojamento em Istambul no hotel escolhido, e 4 
noites nos hotéis previstos (ou similares) do roteiro, em quarto 
standard com banheira e/ou ducha.  
- 7 cafés da manhã e 4 jantares. 
- Percurso por estrada e visitas segundo itinerário com guias 
locais de língua espanhola (com entradas).  
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Seguro de viagem. 
Opção Avião Inclui: 
- Voo doméstico Istambul/Capadócia 
- Traslados em Istambul e Capadócia. 

DATAS DE SAÍDA 2019 (DOMINGOS) 

Março: 17, 24 e 31 - Abril: 7, 14, 21 e 28 
Maio: 5, 12, 19 e 26 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 
Julho: 7, 14, 23 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 
Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 - Outubro: 6, 13, 20 e 27 

Temporada Media  Temporada Alta

Kayseri●

Göreme
▲

CAPADÓCIA

Efeso, a cidade clássica melhor con-
servada da Turquia construída em 
torno de 1.000 AC (os restos que 
vemos hoje são do século IV AC), 
onde destacaremos: a Biblioteca de 
Celso, o templo de Adriano e seu 
grande teatro. Mais tarde visitare-
mos a casa da Virgem Maria, lugar 
destacado de peregrinação. No final, 
pararemos em um dos lugares onde 
os desfiles são feitos e onde vendem 
roupas de pele. Jantar e alojamento 
no hotel 

Dia 7º Kusadasi/Bursa/Istambul 
• Sábado • Café da manhã. 

Na parte da manhã, saída para 
Bursa, primeira capital do Império 
Otomano. Chegada e visita da Gran-
de Mesquita (Ulu Cami), de estilo 
Seljuk, com um oratório de 12 pilares 
que sustentam o peso de vinte cúpu-
las. Em seguida, visitaremos o Koza 
Han (mercado da seda), um edifício 
do século 14 que conserva as mes-
mas dependências e a maneira tradi-
cional de negociar entre produtores e 
comerciantes. Continuação para 
Istambul. Chegada e traslado ao 
hotel. Alojamento.  

Dia 8º Istambul 
• Domingo • Café da manhã. 

Na hora indicada se realizará o trasla-
do ao aeroporto. 

Hotel em Istambul (ou similar) Cat. em quarto duplo supl. quarto indiv.

Darkhill 4* 710 295 

President 4* 729 360 

Eresin Topkapi 5* 755 370 

Crowne Plaza Old City 5* 765 375

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)

Notas e Condições: 
- Este Programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Os dias de estadia em Istambul podem mudar segundo o dia 
de saída. O início do tour sempre será desde Ankara no  
Terça-feira. 
- Preços não válidos durante feiras, congressos e/ou eventos 
especiais. Consultar.  
- Os hotéis em Circuito são de categoria única independente-
mente da 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 quarto duplo + cama adi-
cional dobrável.

BIBLIOTECA DE CELSO - EFESO

Suplementos 

Opção Avião ........................................................................................................... 145 

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

Por voo Espanha/Istambul/Espanha (sem taxas, aproximado) desde ................. 235 
Taxas de aeroporto ................................................................................................ 165 

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

8 dias 
(7 noites de hotel) 

710€ 
816USD

desde

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

Saídas DOMINGOS

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo  
7 CAFÉS DA MANHÃ e  

4 JANTARES

Bursa●


