Capadocia

Istambul e Capadócia

A partir de 880€

6 Dias

5

Visitando: Istambul / Capadócia / Istambul

4

Saídas 2020 / 2021
A ISTAMBUL: QUARTAS E SEXTAS
2020

2021

Março

04 ,06, 11, 13, 18, 20, 25, 27

Agosto

Abril

01, 03, 08,10, 15, 17, 22, 24, 29 Setembro 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 Fevereiro

03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26

Maio

01, 06, 08, 13, 15

Outubro

03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26

Junho

03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26

Novembro 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27

Julho

01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24

Dezembro 02, 04, 09, 11, 16, 18, 25, 30

Dia 1º (Qua ou Sex): Chegada Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Qui ou Sab): Istambul / Capadócia
Café da manhã no hotel. Partida do hotel para
realizar a visita da residência do Palácio Topkapi
de os sultões do império otomano (sala de
harém com suplemento). Tempo livre no Grande
Bazar (fechado aos domingos, feriados religiosos
e 29 Outubro), edifício que abriga mais de 4000
lojas dentro. À tarde, traslado para aeroporto
para pegar um vôo doméstico para capadócia.
Chegada à Capadócia. Transfer para hotel. Jantar e pernoite no hotel.
Dia 3º (Sex ou Dom): Capadócia
Excursão opcional: passeio de balão. Ao amanhecer, possibilidade de participar de um passeio
de balão de ar quente, uma experiência única,
sobre formações rochosas, chaminés Fadas,
formações naturais, paisagens lunares. Café da
manhã no hotel. Dia dedicado à visita desta
região fantástica com suas chaminés de fadas
espetaculares, únicas no mundo: Goreme Valley,
com suas igrejas de pedra, com pinturas dos séculos 10 e 11; Parada no povoado de trogloyta
de Uçhisar, visita Avcilar, que tem uma paisagem
espetacular, vale de Derbent com suas curiosas
formações rochosas naturais. Visita a cidade

05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28

Janeiro

02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30 Março

01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29
1+2

Istambul

2
Capadocia

TURQUÍA

subterrânea, construída por comunidades cristãs para se protegerem dos ataques árabes. A
cidade subterrânea preserva os estábulos, uma
igreja, grandes salas comuns, sala de reuniões e
salas pequenas para as famílias. Tempo para oficinas de artesanato como tapetes e pedras semi
preciosas ónix montado em jóias de prata. Jantar
e acomodação no hotel.

podemos apreciar a grande beleza das florestas
de Istambul, seus palácios e o yalı, mansões de
madeira construídas nas duas margens. À tarde,
visita ao bairro de Sultanahmet com a Praça do
Hipódromo Romano, a mesquita Azul, único
entre todas as mesquitas otomanas ter 6 minaretes e a esplêndida basílica de Santa Sofia do
século VI. Retorno para o hotel. Alojamento

Opção de excursão: show folclórico e
dança do ventre
Após o jantar no hotel, possibilidade de sair
para um show folclórico de dança do ventre com
bebidas alcoólica local livre. Danças em trajes
característicos e música folclórica de todas as
regiões da Turquia e o melhor desempenho de
dança do ventre em uma sala de caverna surpreendente espaçosa.

Dia 6º (Seg ou Qua): Istambul
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Dia 4º (Sab ou Seg): Capadócia/ Istambul
Café da manhã no hotel. Transfer ao aeroporto
tomar um voo doméstico para Istambul. Chegada a Istambul Traslado ao hotel. Tarde Livre.
Alojamento.
Dia 5º (Dom ou Ter): Istambul
Café da manhã no hotel. Partida do hotel para
visitar bazar egípcio (mercado de especiarias)
e viagem de barco de continuação no Bósforo,
o estreito que separa a Europa da Ásia, onde

Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

SI

O Tour Inclui

• Transfer de chegada e partida do aeroporto
de Ataturk, em caso de chegada de O aeroporto SAW (Sabina Gokcen) fica a suplemento
aplicável de acordo com a página 12 da
brochura.
• Acomodação com café da manhã nos hotéis
da categoria escolhida
• Um total de 2 almoços e 2 jantares de acordo
com o itinerário (Sem bebidas).
• Bilhetes para museus e monumentos indicados
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus particular com Guia complementar em espanhol
• Passagens aéreas na classe turística Istambul /
Capadócia / Istanbul
• Seguro de Assistência Mapaplus.
NO

NOTAS IMPORTANTES
• A ordem das visitas e excursões varia de acordo com
o dia da chegada ou pode variar com base em vários
fatores, mas todos eles são preservados.
• Cama da terceira pessoa nos quartos triplo, é cama
dobrável.
• Durante a celebração de feiras, feriados religiosos e
Visitas e excursões nacionais podem ser desviadas
ou alterado na ordem do itinerário.

O Tour não inclui

• Despesas e extras pessoais
• Bebidas durante o almoço / jantar
• Gorjeta para motoristas e guias (pagamento
no destino / para ter em conta; recomendamos guias 3 USD e motorista 2 USD por dia
por pessoa)
Hotéis previstos ou similares
Categoria A
Istambul
Capadocia

Black Bird / Grand Gulsoy / Klas
Dinler Nevsehir / Avrasya

Istambul

Holiday Inn Old City / Kent Hotel /
Lamartine / Momento Karakoy

Capadocia

Dinler Nevsehir / Avrasya

Istambul

Ottomans Life Hotel / Radisson Blu Pera /
Dosso Dossi Downtown

Capadocia

Perissia / Dinler Urgup / Suhan

Istambul

The Marmara Taksim / Barcelo Taksim

Capadocia

Perissia / Dinler Urgup / Suhan

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour

Tour 6 dias Istambul/
Istambul
Iti MD523

196

Temporada única

Cat.

Apto. dupla

Sup. Ind.

A

880

285

B

945

315

C

1.215

405

D

1.280

475
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*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

13/01/2020 12:04:23

