Pamukkale

A partir de 785€

Grande Tour da Turquia
10 Dias

12

Visitando: Istambul / Ancara / Capadócia / Pamukkale / Kusadasi/ Éfeso / Troya / Canakkale / Istambul

Saídas 2020/2021

7

A ISTAMBUL: SÁBADOS

1+2

Istambul

De 07 de Março 2020 a 27 de março 2021

Ankara
1

Dia 1º (Sab): Chegada Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Dom): Istambul
Café da manhã no hotel. Saída do hotel para visitar Bazar Egípcio (mercado especializado) e em
seguida passeio de barco no Bósforo, o trecho
que separa a Europa da Ásia, onde podemos
apreciar a grande beleza das florestas de Istambul, seus palácios e as yalı, palacetes de madeira
construídos em ambas margens. Almoço. À
tarde, visita do bairro de Sultanahmet com a
praça romana do hipódromo, a Mesquita Azul,
única entre todas as mesquitas Otomanos com 6
minaretes e a esplêndida basílica de Santa Sofia
do século VI. Volto para o hotel. Alojamento
Dia 3º (Seg): Istambul / Ancara
Café da manhã no hotel. Saída do hotel para
visitar do Palácio Topkapı, residência e centro
administrativo dos sultões do Império Otomano,
famoso por sua excelente coleções de armas,
jóias, porcelana e relíquias (Seção Harem com
bilhete suplementar). Em seguida tempo livre no
Grande Bazar (fechado aos domingos, feriados
religiosos e 29 outubro), prédio que abriga mais
de 4000 lojas dentro. Partida de ônibus para Ancara (450 km), passando a ponte intercontinental
de Istambul. Chegada à capital do país. Jantar
e acomodação.
Dia 4º (Ter): Ancara / Capadócia
Café da manhã no hotel. Visita à capital da Turquia com o Museu das Civilizações de Anatólia
com exposição de restos paleolíticos, Neolítico,
Hitita, Frígia Urartu etc. e o Mausoléu de Ataturk, dedicado ao fundador da República Turca.
Partida para a Capadócia (290 km). No caminho,
visita à cidade subterrânea construída para as
comunidades cristãs se protegerem dos ataques árabes. A cidade subterrânea preserva os
estábulos, salas comuns, sala Reuniões e salas
pequenas para famílias. Chegada à região da
Capadócia. Apresentação da cerimônia sufi
de Derfihes Giróvagos (Dançarinos) da Ordem
Mevlevi, representando a jornada mística da ascensão espiritual do homem através do amor, a
busca da verdade e alcançar a “perfeição”. Jantar e Alojamento em hotel.

Dia 5º (Qua): 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 à cidade
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.
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 (Qui): Capadócia / Pamukkale
Café da manhã e partida para Pamukkale (610
km). Em a rota, parada para visitar o Caravanserail da estalagem Sultanhan Selyúcida da época
medieval. Continuação para Pamukkale. Tempo
livre em Pamukkale “Castelo de Algodão”, único
no mundo com suas piscinas naturais de águas
termais em calcário e cascatas petrificadas de
travertino. Jantar e pernoite no hotel.
Dia 7º (Sex): Pamukkale / Efeso / Izmir
Excursão opcional / excursão de balão
Ao amanhecer, ele voará lentamente sobre piscinas em travertino branco de Pamukkale e as
velhas ruínas da cidade de Hierapolis. Após o
pouso, Desfrute de uma taça de champanhe.
Café da manhã no hotel. Saída para Selçuk-Efeso

(200 km). Chegada e visita à área arqueológica
de Éfeso, cidade dedicada a Artemis. O Odeon,
o Templo de Adriano, a Casa do Amor, a Biblioteca de Celso, Ágora, Rua Marble e maior teatro
da antiguidade. Visita à Casa da Virgem, suposta
última morada da Mãe de Jesus. Parada em um
centro de produção de couro e continuação para
Izmir (85 km.), a terceira maior cidade da Turquia.
Jantar e pernoite no hotel.
Dia 8º (Sab): Izmir / Pergamo / Troya /
Canakkale
Café da manhã no hotel. Saída para Pergamo,
o Atual Bergama (110 km). Chegada e visita a
ruínas do Asclepion que foi o hospital mais importante da Ásia Menor, com seu centro terapêutico. Continuação para Tróia (~ 190 km.). Visita
à famosa cidade arqueológica da história que
evoca o nome poético da saga Ilíada de Homero.
Continuação para Canakkale (~ 25 km). Jantar e
pernoite no hotel.
Dia 9º (Dom): Canakkale / Bursa / Istambul
Café da manhã no hotel. Saída para Bursa (270
km) que foi a primeira capital do Império Otomano entre 1326 e 1364. Visitas a medieval
Grande Mesquita ‘Ulu Camii’, o famoso Bazar
da Seda ‘Koza Han’ e o Mausoléu Verde. Continuação para Istambul (~ 150 km.). Alojamento
no hotel.

Tour

Tour 11 dias Istambul/
Istambul
Iti MD524
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Pamukkale
1

Izmir

SI

2
Capadocia
TURQUÍA

O Tour Inclui

• Acomodação com café da manhã nos hotéis
da categoria escolhida
• 6 Jantares durante o trajeto e 1 almoço, segundo itinerário
• Traslados Aeroporto / hotel / Aeroporto (Ataturk) no caso de chegada pelo aeroporto SAW
(Sabiha Gokcen) aplica suplemento de acordo
com a pagina 12
• Visitas com entradas incluídas.
• Transporte durante todo o percurso com Guia
em espanhol
• Cerimonia dos Deviches Girovagos (dançarinos) na capadócia.
• Seguro de Assistência Mapaplus
NO

O Tour não inclui

• Gastos pessoais e extras
• Bebidas durantes os jantares
• Gorjetas ao motorista e guias (pagos no destino / para ter em conta sugerimos EUR 3 ao
guia e EUR 2 ao motorista, por dia por pessoa)
Hotéis previstos ou similares
Categoria A
Istambul

Black Bird/ Grand Gulsoy o Klas 4*

Ankara

Anadolu Downtown o Latanya o Point 5*

Capadocia
Pamukkale
Region de Esmirna
Canakkale

Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*
Colossae o Richmond 5*
Blanca o Kaya Prestige 4*
Iris o Akol 4*

Istambul

Holiday Inn Old City o Kent Hotel o Lamartine o Momento Karakoy 4* Dlx

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

Ankara

Anadolu Downtown o Latanya o Point 5*

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.

Capadocia
Pamukkale
Region de Esmirna
Canakkale

Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*
Colossae o Richmond 5*
Blanca o Kaya Prestige 4*
Iris o Akol 4*

Istambul

Ottomans Life Hotel o Radisson Blu Pera o
Dosso Dossi Downtown 5*

Ankara

Anadolu Downtown o Latanya o Point 5*

Capadocia
Pamukkale
Region de Esmirna
Canakkale

Dinler Urgup o Perissia o Suhan 5*
Colossae o Richmond 5*
Movenpick 5*
Parion o Kolin 5*

Dia 10º (Seg): Istambul
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

1
Canakkale

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Temporada única

Cat.

Apto. Dupla

Supl. Ind.

Istambul

The Marmara Taksim o Barcelo Taksim
5* Dlx

A

785

355

Ankara

Anadolu Downtown o Latanya o Point 5*

B

880

405

C

1.020

465

D

1.115

560

Capadocia
Pamukkale
Region de Esmirna
Canakkale

Dinler Urgup o Perissia o Suhan 5*
Colossae o Richmond 5*
Movenpick 5*
Parion o Kolin 5*

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