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A partir de 710€

9 Dias

8

Visitando: Istambul / Capadócia / Konya / Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Região de Esmirna / Bursa

Saídas 2020 / 2021

9

A ISTAMBUL: SEXTA FEIRAS
2020

2021

Março

06, 13, 20, 27

Agosto

Abril

03, 10, 17, 24

Maio

01, 08, 15, 22, 29

Junho

05, 12, 19, 26

Novembro 06, 13, 20, 27

Julho

03, 10, 17, 24, 31

07, 14, 21, 28

3+1

Janeiro

01, 08, 15, 22, 29

Setembro 04, 11, 18, 25

Fevereiro

05, 12, 19, 26

Outubro

Março

05, 12, 19, 26

02, 09, 16, 23, 30

Zona de Esmirna
1

Dezembro 04, 11, 18, 25

Dia 1º (Sex): Istambul
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Sab): Istambul
Café da manhã. Saída para visita Residência
do palácio de Topkapi dos sultões do Império
Otomano (quarta do harém com suplemento).
Tempo livre no grande bazar, edifício que abriga
mais de 4000 lojas em seu interior. Almoço. À
tarde teremos um passeio panorâmico pela cidade, visitando os bairros históricos mais importante da parte moderna da cidade, incluindo
uma caminhada pela rua de Istiklal. De volta ao
hotel. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Dom): Istambul / Capadócia
Café da manhã. Saida para visitar o Bazar
Egípcio (mercado de especiarias) em seguida,
passeio de barco pelo Bósforo, o estreito que
separa a Europa da Ásia, onde podemos desfrutar da grande beleza das florestas de Istambul, seus palácios e o yali, palácios madeira
construída nas margens do rio. Pela tarde ao
bairro Sultanahmet com a praça do Hipódromo
Romano, a Mesquita Azul, única entre todas as
mesquitas otomanas com 6 minaretes e a esplêndida Basílica de Santa Sofia do século VI. Regresso ao hotel. Depois do tour , translado para
o aeroporto para embarque em voo doméstico
para a Capadócia. Chegada à Capadócia. Transfer para o hotel. Jantar e Acomodação no hotel.
Dia 4º (Seg): Capadócia
Café da manhã e visita a esta região fantástica,
sua fascinante e original paisagem é formada por
lava jogadas pelos vulcões Erciyes e Hasan a 3
milhões de anos. Saida para visitar os numerosos

mosteiros e capelas do vale de Göreme, esculpido nas rochas e decorado com afrescos. Continuaremos com a visita dos vales de Avcilar e
Güvercinlik; que tem uma paisagem espetacular
das “chaminés de fadas” e o povoado Troglodita
de Uçhisar, com sua paisagem e sua fortaleza da
época, esculpida na rocha. Almoço. Pela tarde,
visita a cidade subterrânea de Özkonak ou
Kaymakli, construído por comunidades cristãs
para proteger contra ataques árabes. A visita a
Capadócia também dará a oportunidade de visitar oficinas típicas de tapetes e pedras (ônix
e turquesa). Jantar e acomodação. (Durante sua
estadia na Capadócia, você terá a possibilidade
de participar um show de danças folclóricas em
um típico cave com bebidas regionais ilimitadas
e uma excursão balão de ar quente ao amanhecer).
Dia 5º (Ter): Capadocia / Konya / Pamukkale (653kms)
Café da manhã e partida para Konya no caminho
faremos uma visita a um Kervansaray (uma típica
pousada medieval). Visita do Mosteiro dos Dervixes Dançantes, fundado por Mevlana. Almoço.
Continuação para Pamukkale, maravilha natural a
cachoeira gigantesca cachoeira branca, estalactites e piscinas naturais provenientes de fontes
termais. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 6º (Qua): Pamukkale / Efeso / Kusadasi / Zona de Izmir (300ms)
Café da manhã e visita a Pamukkale, famosa por
suas cascatas de calcário petrificadas que se formaram por causa da cal e a água que emana
nesta aérea. Visita a Hierápolis, que tem uma necrópole de mais de 150.000 sepulturas. Almoço.
Partida para Éfeso, capital da Ásia Menor na

época romana. Visita dos restos arqueológicos,
onde se destaca o templo de Adriano e a Biblioteca de Celso. Teremos a possibilidade de visitar
um centro típico de produção de peles. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 7º (Qui): Região de Esmirna / Bursa
/ Istambul (501kms)
Café da manhã e partida para Bursa, primeira
capital do Império Otomano. Visita do Mausoléu e da Mesquita Verde e a Grande Mesquita.
Almoço. À tarde, partida para Istambul, atravessando em ferry o mar de marmara. Acomodação
no hotel em Istambul.
Dia 8º (Sex): Istambul
Café da manhã no hotel. Dia livre para seguir disfrutando da cidade ou realizar novas compras
no Grande Bazar. Acomodação no hotel
Dia 9º (Sex): Istambul
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Tour
Tour 9 dias Istambul/
Istambul
Iti MD531

SI

1
Pamukkale

2
Capadocia
TURQUÍA

O Tour Inclui

• Traslados Aeroporto / hotel / Aeroporto (Ataturk) no caso de chegada pelo aeroporto SAW
(Sabiha Gokcen) aplica suplemento de acordo
com a página 12
• Acomodação com café da manhã nos hotéis
da categoria escolhida
• 6 almoços e 4 jantares, segundo itinerário
(sem bebidas)
• Entrada aos museus e monumentos indicados.
• Transporte em ônibus ou micro ônibus privado durante todo o percurso com Guia
idioma em espanhol
• Bilhetes de avião em classe turista Istambul-Capadócia
• Seguro de Assistência Mapaplus
NO

O Tour não inclui

• Gastos pessoais e extras
• Bebidas durantes as refeições
• 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)

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

Hotéis previstos ou similares
Categoria A

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.

Istambul

Black Bird/ Grand Gulsoy o Klas 4*

Capadócia

Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*

Pamukale
Colossae o Richmond 5*
Região de Esmirna Blanca o Kaya Prestige 4*

Categoria B
Istambul

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

Capadócia

Dinler Urgrup o Perissia o Avrasya 5* & 4*

Pamukale
Colossae o Richmond 5*
Região de Esmirna Blanca o Kaya Prestige 4*

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Istambul

Apt. Duplo

Categoria C

Cat.

Apt. Duplo

Supl. Ind.

A

710

295

B

785

355

C

815

380

Istambul

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

Capadócia

Dinler Urgup o Perissia o Suhan 5*

Pamukale
Colossae o Richmond 5*
Região de Esmirna Movenpick 5*

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições
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