
DIA 01. LISBOA/PORTO – ISTAMBUL – CAPADÓCIA (KAYSERI)

Comparência no aeroporto 3h antes da saída do voo. Embarque em voo regular Turkish Airlines com destino a

Kayseri, via Istambul. Chegada, assistência pelo nosso representante local e transfere para o hotel. Jantar e

alojamento. Se a chegada ao hotel for depois das 21.00 será servida uma refeição fria.

 

DIA 02. CAPADÓCIA

Pequeno almoço no hotel. Visita a esta região fascinante de paisagem original, formada pela lava dos vulcões

Erciyes e Hasan há 3 milhões de anos. Visita ao Museu ao ar livre no vale de Goreme, complexo monástico

Bizantino integrado por igrejas escavadas na rocha, com belos frescos. Visita aos vales de Avcilar e Güvercinlik,

onde podemos apreciar a paisagem espectacular das "Chaminés de Fada". Almoço durante a visita em

restaurante local. Visita ao vale de Pasapag e vistas panorâmicas dos vales da Capadócia.

Visita a oficinas de tapeçarias, ónix e turquesas, onde se podem encontrar artigos de qualidade a bom preço.

Jantar e alojamento em hotel na Capadócia. (Opcionalmente possibilidade de participar num espectáculo de

danças folclóricas numa gruta típica, com bebidas regionais  ilimitadas, ou excursão em balão ao amanhecer).

 

DIA 03. CAPADÓCIA – PAMUKKALE

Pequeno almoço no hotel e saída para Pamukkale. Almoço em restaurante local e continuação da viagem

para Pamukkale, lugar onde a elevada concentração calcária das suas águas criou uma das formações mais

espectaculares do mundo. Jantar e alojamento no hotel. Se as condições meteorológicas o   permitirem,

haverá tempo livre para desfrutar dos banhos termais no Hotel.

 

DIA 04: PAMUKKALE – ZONA DE ESMIRNA

Pequeno almoço no hotel. Visita a Hierápolis, antiga cidade helenística que actualmente se encontra em

ruínas. Visita ao famoso Castelo de Algodão, maravilha natural de cascatas brancas, estalactites e piscinas

naturais, formadas pela passagem de águas carregadas de sais calcários,   procedentes de fontes termais.

Continuação para Éfeso, a cidade antiga mais bem conservada da Ásia Menor, que durante os séculos І e ІІ
monopolizou a riqueza do Médio Oriente. Visitaremos o   Templo de Adriano, os Banhos Romanos, a

Biblioteca, o Odeon, o Teatro, etc.. Visita à CASA DA VIRGEM MARIA e a uma oficina de couro, onde podemos

apreciar o famoso artesanato da região Egea. Almoço em restaurante local no caminho para Esmirna. Jantar e

alojamento no hotel na  zona de Esmirna. 
 

DIA 05: ZONA DE ESMIRNA – TROIA – ISTAMBUL

Pequeno almoço no hotel. Transporte em autocarro até à mítica Troia. Almoço no caminho.   Visita à cidade

antiga que se tornou famosa pela Ilíada de Homero e pelo Cavalo de madeira.  Transporte em autocarro até

Istambul. Alojamento no hotel.

O MELHOR DA TURQUIA COM TROIA

2020



DIA 06: ISTAMBUL
Pequeno almoço no hotel. Dia livre com possibilidade de realizar a excursão opcional de meio dia com almoço  

e passeio de barco pelo Bósforo, onde podemos apreciar os palácios dos Sultões, casas antigas e típicas de
madeira, e desfrutar da história de uma forma diferente. A excursão termina no Bazar das Especiarias,
construído pelos Otomanos há 5 séculos e ainda em funcionamento. 

 

DIA 07: ISTAMBUL
Pequeno almoço no hotel. Dia livre com possibilidade de realizar a excursão opcional de dia completo às  Jóias
de Constantinopla, com almoço (visita ao antigo Hipódromo da época bizantina que  conserva o Obelisco de
Teodósio, a Coluna Serpentina e a Fonte do Imperador Guilherme, Mesquita Azul, Basílica de Santa Sofia,

Palácio de Topkapi, onde se encontra a maior parte dos objectos de valor dos sultões Otomanos. E excursão
termina no Grande Bazar.

 

DIA 08: ISTAMBUL – LISBOA/PORTO
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transfere para o aeroporto para tomar o voo com
destino a Lisboa/Porto. Chegada e fim dos nossos serviços.

 

A ORDEM DESTE ITINERÁRIO PODE VARIAR, SEM AFECTAR O CONTEÚDO DAS VISITAS

Visto de entrada
Gratificações gerais a pagar no destino: 95€

Gratificação do guia a critério do cliente
Bebidas
Nenhum serviço não especificado como incluído

Não incluído

Voos com a Turkish Airlines desde Lisboa ou Porto
3 noites em Istambul en APA – Hotel Grand Durmas ou similar
2 noites na Capadócia em MP – Hotel Dinler ou similar
1 noite em Pamukkale em MP – Hotel Colossae ou similar
1 noite na zona de Esmirna em MP – Hotel Royal Palace ou similar
Visitas segundo o itinerário
4 almoços em restaurantes locais durante o circuito
Todos os transferes em veículos climatizados
Guia acompanhante em língua espanhola durante o circuito
Taxas de aeroporto, segurança e combustível: 230€ (a confirmar na emissão do bilhete)

Seguro de viagem Travel Plus

Serviços incluídos

Occasion2remember, Lda.
Sede: Av. Ressano Garcia, 39 - 1º Dtº - 1070-234 LISBOA

NIF: 515 164 372 * RNAVT 8234
https://www.samatravel.pt

Data desta Oferta: 28JAN20 (substitui as anteriores)


