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5º DIA:  CAPADÓCIA  MP
Pequeno-almoço. Ao nascer do dia, possibilidade (opcio-
nal) de realizar um passeio de balão (a pagar localmente). 
Dia completo para conhecer os pontos de maior interesse 
desta região, esculpida através da erosão de dois vulcões já 
extintos. Descubra as igrejas rupestres do Vale de Göreme, 
com pinturas dos séculos X e XI; visite a aldeia troglodita 
de Uçhisar; passagem pelo Vale de Paşabag, admirando as 
célebres chaminés de fadas da Capadócia; e pelo Vale de 
Derbent, com as suas curiosas formações naturais. Opor-
tunidade de conhecer alguns centros de artesanato com 
tapeçaria e pedras semipreciosas. Jantar e alojamento.
Espetáculo (opcional) num restaurante escavado na rocha. 
Assista ao folclore turco das diferentes regiões do país e 
deixe-se hipnotizar pela dança do ventre (bebidas locais 
ilimitadas incluídas) – Preço por pessoa 45€

6º DIA:  CAPADÓCIA - PAMUKKALE  MP
Depois do pequeno- almoço, partida para Pamukkale 
(610km). No caminho, visita do Caravanseray de Sultanhan 
(fortifi cação importante e imponente utilizada para pro-
teção e abrigo dos comerciantes e viajantes). Continuação 
para a cidade de Pamukkale, conhecida como “Castelo de 
Algodão”, famosa pelas nascentes de água quente de or-
gem calcária, verdadeiras piscinas termais em terraços de 
pedra branca. Jantar e alojamento.

7º DIA:  PAMUKKALE - ÉFESO - IZMIR  MP
Pequeno-almoço e partida para Éfeso (200 km). Visita das 
ruínas da cidade: o Ágora, o templo de Adriano, a Casa 
do Amor, a Rua de Mármore, o Teatro e a Biblioteca de 
Celsus. Visita da casa da Virgem (declarada relíquia pela 
Igreja Católica Romana em 1896), onde se crê que tenha 
vivido Maria, mãe de Jesus, nos últimos anos da sua vida. 
Paragem num centro de produção de artigos em couro e 
continuação para Izmir (85 km), a terceira maior cidade da 
Turquia. Jantar e alojamento.      

8º DIA:  IZMIR - PÉRGAMO - TRÓIA - CANAKKALE  MP
Pequeno-almoço e saída para Pérgamo (110Km). Visita das 
ruínas de Esculápio, o primeiro hospital da Asia Menor com 
o seu centro terapêutico (complexo constituído por uma bi-
blioteca, um anfi teatro e escolas de medicina). Continuação 
para a mítica cidade de Tróia (190 km). Visita das suas ruí-
nas e de uma reconstrução de madeira do célebre cavalo. 
Por último, a viagem segue para Canakkale (25km), uma 
pequena cidade situada no estreito de Dardanelos. Jantar 
e alojamento no hotel.

9º DIA:  CANAKKALE - BURSA - ISTAMBUL  APA
Pequeno-almoço e saída do hotel em direção a Bursa 
(270km) primeira capital otomana entre 1326 e 1364. Vi-
sita da Grande Mesquita de Ulucamii, do Bazar da Seda 
Kozahan (fechado aos feriados e festas religiosas muçul-
manas) e do Mausoléu Verde. Continuação para Istambul. 
Alojamento.  

10º DIA:  ISTAMBUL - LISBOA  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer para o ae-
roporto de Istambul. Formalidades de embarque e partida 
com destino à sua cidade de origem. Chegada. Fim dos 
nossos serviços.

ISTAMBUL

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

MO015A 10 6 705 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 165€  TOTAL 870€

1º DIA:  LISBOA  - ISTAMBUL  SA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida, 
formalidades de embarque e partida com destino a Is-
tambul. Chegada a Istambul, cidade cujo centro histórico 
é considerado Património da Humanidade pela UNESCO. 
Assistência e transfer para o hotel. Alojamento.

2º DIA:  ISTAMBUL  APA
Pequeno almoço. Dia livre em Istambul. Alojamento.
Excursão (opcional) ao Bósforo e ao Bairro Sultanahmet  / 
dia completo com almoço: preço por pessoa 60€. 
Visita do Bazar Egípcio (Mercado das Especiarias). Embar-
que num cruzeiro no Bósforo, o qual proporciona magní-
fi cos panoramas de uma costa repleta de palácios, forta-
lezas, jardins e tradicionais casas de madeira. Almoço em 
restaurante local. 
Visita do Bairro Sultanahmet onde há muitos anos atrás po-
deríamos encontrar o Hipódromo Romano. Oportunidade 
para ver alguns vestígios do seu passado como o obelisco 
egípcio e a coluna serpentina. Continuação para a Mesquita 
Azul, única entre todas as mesquitas otomanas por ter 6 
minaretes. Visita da Basílica Santa Sofi a, a maior de todas 
na altura da sua construção (ano 537). Regresso ao hotel. 

3º DIA:  ISTAMBUL - ANKARA  MP
Pequeno-almoço. Manhã livre em Istambul. Visita de meio 
dia (opcional) do Palácio de Topkapı e Grande Bazar / sem 
almoço: preço por pessoa 40€. Visita do Palácio de To-
pkapı, centro do poder do Império Otomano durante quase 
400 anos. Um lugar histórico de grande importância, o que 
explica que seja o museu mais visitado da Turquia e um 
dos museus mais visitados da Europa ( visita não inclui a 
secção do Hárem ). Por último, desfrute de algum tempo 
livre para passear no labiríntico Grande Bazar (fechado aos 
domingos, 29 de Outubro e festas religiosas muçulmanas), 
edifi cação que possui mais de 4000 lojas no seu interior.
Por volta das 13h, saída para Ankara (450 km). Travessia do 
Bósforo pela Ponte Internacional e partida pela parte asiá-
tica em direção à capital turca. Chegada ao hotel. Jantar e 
alojamento.

4º DIA:  ANKARA - CAPADÓCIA  MP
Pequeno-almoço. Visita da capital da Turquia com des-
taque para o Mausoléu de Ataturk, fundador da república 
turca, e para o Museu das Civilizações da Anatólia, o qual 
expõe, com grande rigor histórico, vestígios de grandes ci-
vilizações como os Hititas, Assírios e Frígios. Viagem para 
a Capadócia (290 km), passando por típicas aldeias da 
Anatólia, ao longo do Lago Salgado. No caminho, visita da 
cidade subterrânea de Saratli, local de refúgio construído 
pelas comunidades cristãs para se protegerem dos ataques 
árabes. Continuação para ver a Cerimónia dos Derviches 
Girovagos (também conhecidos como dervixes rodopian-
tes), uma dança espiritual que mantém viva uma tradição 
muito antiga. Os constantes rodopios representam a via-
gem mística de ascensão do homem através do amor e da 
busca da verdade. Chegada ao hotel na Capadócia. Jantar 
e alojamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes
Guia local em português durante as visitas e excursões. 
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE HOTÉIS 3* HOTÉIS 4* HOTÉIS 5*

Istambul Grand Ant 3*  
Ephesus 3*

Yigitalp 4*
Klas / Oran 4*

Mercure Bomonti 5*
Eresin Topkapi 5*

Ankara Etap Altinel / Içkale / Anadolu Downtown 5*
Capadócia Dinler Urgup / Perissia / Crystal Kaymakli 5*
Pamukkale Collosae / Richmond 5*
Izmir Blanca / Kaya Prestige 4*
Canakkale Iris / Akol 4*

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso. 
Os turistas que pretenderem viajar para a Turquia têm de solicitar o visto 
antecipadamente via online. O novo visto eletrónico é emitido através do 
site www.evisa.gov.tr. Valor aproximado de 20Usd através de cartão de 
crédito ou débito, sendo enviado posteriormente um link para efetuar o 
download do documento a ser impresso antes de viajar para a Turquia.

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS AOS SÁBADOS

MARÇO 2019 A FEVEREIRO 2020
Saídas de Lisboa

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Capadócia

Pamukkale

Istambul

TURQUIA

Izmir1

Canakkale

1

1

2 1+
Ankara

2

1

GUIA LOCAL EM PORTUGUÊS 
DURANTE AS VISITAS E EXCURSÕES

SUPLEMENTOS AÉREOS
TURKISH AIRLINES P L Q
1-31/3 BASE 40 110
1/4-30/6 - 40 110
1/7-30/9 - - 110
1-31/10 - 40 110

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: MO015A

VOOS

DATAS MAR A FEV
HOTÉIS 3* STANDARD

Preço Base 705
Total com Taxas Aeroporto : 165 870
Supl. Quarto Individual 175

HOTÉIS 4* STANDARD
Preço Base 755
Total com Taxas Aeroporto : 165 920
Supl. Quarto Individual 210

HOTÉIS 5* STANDARD
Preço Base 825
Total com Taxas Aeroporto : 165 990
Supl. Quarto Individual 270

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

ROTA DAS CIVILIZAÇÕES  TURQUIA 20192020

ISTAMBUL


