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EXCURSÕES OPCIONAIS DO PROGRAMA ‘O MELHOR DA TURQUIA COM TROIA’ 
 

EXCURSÃO PVP/PAX 

PASSEIO DE BALÃO - PAMUKKALE 180 € 

NOITE TURCA – CAPADÓCIA 50 € 

DIA COMPLETO VISITA HISTÓRICA - PALÁCIO DE TOPKAPI, MESQUITA AZUL, BASÍLICA DE 
SANTA SOFIA E HIPÓDROMO, COM ALMOÇO - ISTAMBUL 

75 € 

MEIO DIA DE BÓSFORO, MESQUITA SULAYMAN O MAGNÍFICO E BAZAR DE ESPECIARIAS 
COM ALMOÇO - ISTAMBUL 

40 € 

 

PASSEIO DE BALÃO NA CAPADÓCIA 
Recolha no Hotel para se dirigir ao ponto de partida do balão, onde disponibilizamos um pequeno almoço ligeiro, 
composto por chá, café e bolos. Uma vez inflado o balão entramos para a sua cesta para iniciar a subida e, a golpes 
de fogo, desfrutar da paz que oferece o voo sem motor, literalmente, tocando as nuvens. O passeio tem uma 
duração de 45 minutos a uma hora e decorre numa zona onde não é possível transitar por terra.  Chaminés de Fadas, 
grutas trogloditas e túneis de pedra são os ingredientes deste cocktail. Após a aterragem é servida uma taça de 
espumante. 
 

NOITE TURCA NA CAPADÓCIA NUM BAR EM GRUTA TÍPICA 

Inclui: guia, transporte, lanche e bebidas nacionais ilimitadas. 
Participação num show típico colorido de danças folclóricas turcas, da Antália e de outras regiões do país.  
 

DIA COMPLETO VISITA HISTÓRICA – ISTAMBUL (AS JOIAS DE CONSTANTINOPLA)  

Excursão opcional de dia completo às Joias de Constantinopla, com almoço em restaurante típico na zona de 

Sultanahmet. Inclui visita ao antigo Hipódromo da época bizantina que conserva o Obelisco de Teodósio, a 

Coluna Serpentina e a Fonte do Imperador Guilherme, à Mesquita Azul prodígio de harmonia, proporção e 

elegância, à Basílica de Santa Sofia, culminar da arte bizantina, e Palácio de Topkapi, residência dos sultões 

Otomanos durante quatro séculos e onde se encontra a maior parte dos seus objectos de valor. Ao final da tarde 

visita ao Grande Bazar com tempo suficiente para explorar as suas 4 mil lojas. Regresso ao hotel e alojamento.  

 

EXCURSÃO DE 1/2 DIA NO BÓSFORO COM ALMOÇO 
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. Visita à Mesquita de Suleiman, construída entre 1550 e 1558 em 
homenagem a um dos mais ricos e poderosos sultões otomanos da história. Localizada na terceira colina da cidade, 
a sua cúpula tem uma altura de 53 metros e 26,5 m de diâmetro, e é considerada a obra mais representativa da arte 
islâmica. O seu interior destaca-se pela simplicidade, os fantásticos azulejos Iznik, os seus belos vitrais que lançam 
uma imensa luz através das suas 138 janelas e as suas imponentes colunas. O seu enorme pátio foi a primeira pedra 
de um complexo de edifícios que englobava banhos, hospícios, madraças e até mesmo um cemitério, onde se 
destacam os túmulos do próprio sultão Suleiman e sua esposa, entre outros membros da família. Almoço em 
restaurante local com vista para o Bósforo. Terminaremos a excursão no Bazar das Especiarias, construído pelos 
Otomanos há 5 séculos e ainda em funcionamento. Resto do dia livre.   
 

Preços válidos até 30/12/20, salvo indicação em contrário. 
Elaborado em 10/02/20 


