Turquia

Itinerário

Jóias da Turquia - Páscoa

1º dia: Lisboa | Istambul
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Istambul em avião da
companhia aérea Turkish Airlines. Chegada a Istambul e transfere até ao hotel escolhido. Alojamento.
2º dia: Istambul | Ankara | Capadócia (P | A | J)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente saída em autocarro com destino à Capadócia. Pelo caminha visitará
Ankara, a capital da Turquia. Visita ao Mausoléu de Ataturk, fundador da República Turca. Almoço. Continuação da viagem
passando pelo Lago Salgado. Chegada. Jantar e alojamento.
3º dia: Capadócia (P | A | J)
Pequeno-almoço no hotel. Inicio da visita à região da Capadócia, onde nasceu São Jorge, única no mundo, combina os
caprichos da natureza com locais de grande interesse cultural. Começamos as visitas pelo Vale de Göreme, famoso pelas suas
curiosas formações rochosas e antigas habitações escavadas na pedra; Museu de Göreme (ao ar livre), que conserva um
impressionante conjunto de igrejas, capelas e mosteiros escavados na rocha, e frescos do século XI, declarados Património da
Humanidade pela UNESCO; Vales de Avcilar e Guvercinlik onde terá uma maravilhosa paisagem lunar. Almoço. As visitas
culminarão com paragem num atelier de artesanato. Regresso ao hotel para jantar e alojamento.
4º dia: Capadócia (P | A | J)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita da cidade subterrânea de Ozkonak ou Kaymakli, construídas pelas
comunidades cristãs para se protegerem dos ataques árabes. Visita a Ibrahimpasa, povoado tipico, e ao vale de Pasabag.
Almoço. Continuação até ao Vale de Uchisar, para comtemplar uma antiga fortaleza, escavada na rocha, e ao vale de Kiliclar
onde encontrará as formações mais curiosas da Capadócia. Regresso ao hotel para jantar e alojamento.
5º dia: Capadócia | Istambul (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, saída com destino ao aeroporto, para com destino a istambul, com a companhia
aérea Turkish Airlines. Chegada e transporte ao hotel previsto.
6º e 7º dia: Istambul (P)
Pequeno-almoço no hotel e dias livres que poderá aproveitar para descobrir esta maravilhosa cidade, a antiga Constantinopla,
adquirindo visitas opcionais ou pelos próprios meios.
8º dia: Istambul | Lisboa (P)
Pequeno-almoço no hotel, à hora indicada transfer até ao aeroporto para embarque em voo da Turkish Airlines, com destino a
Lisboa. Chegada e Fim da viagem e dos nossos serviços.
Refeições no itinerário:
P – Pequeno-almoço | A - Almoço | J – Jantar (bebidas não incluidas)

Serviços Incluídos na Opção +Incluído:
Todos os serviços da Opção Base + 2 almoços e 2 dias completos de visitas em Istambul:
6º dia: Istambul (P.A)
Saída após o pequeno-almoço (em hora a combinar localmente) para visitar a Mesquita Nova, a última mesquita imperial dos
Otomanos. Visita ao Mercado das Especiarias onde terá uma atmosfera especial de lojas exóticas. Depois, cruzaremos a parte
asiática pela primeira ponte suspensa do Bósforo e visitaremos os Jardins de Çamlıca, de onde terá uma vista espectacular de
Istambul. Almoço em restaurante local (bebidas não incluídas), junto às margens do Bósforo. Segue-se um passeio de barco
pelo rio, que termina no Corno de Ouro. Regresso ao hotel.
7º dia: Istambul (P.A)
Saída após o pequeno-almoço (em hora a combinar localmente) para visita da parte antiga onde se concentram os mais
destacados monumentos otomanos e bizantinos. Visita do Palácio de Topkapi, o famoso recinto gigantesco de onde todo
Império Otomano foi administrado, por quase 400 anos. Segue-se a Mesquita de Santa Sofia, o maior santuário do mundo até o
século 17, construído pelo Imperador Justiniano durante o século VI. Almoço em restaurante local (bebidas não incluídas). Em
seguida, visita ao Hipódromo Romano, que preserva o Obelisco de Teodósio, o Obelisco egípcio, a Coluna Serpentina e a Fonte
do Imperador William. O tour termina com uma visita aos jardins da famosa Mesquita Azul, o único no mundo com 6 minaretes
do lado de fora. Após o final da visita será acompanhado pelo guia até ao Grande Bazar. Fim da visita.

Alojamentos previstos (ou similares):
3*** - Istambul

4****- Istambul

5*****- Istambul

Hotel Ant

Hotel Bulvar Palas

Hotel Holliday İnn Topkapı

Hotel Orient Mintur

Hotel Black Bird

Hotel Eresin Topkapi

Hotel Oran

Hotel Dosso Dossi Downtown

Hotel Grand Anka
Hoteis durante o circuito:
Capadócia: Kapadokya Lodge 4* / Dinler Nevşehir 4*

Voos Previstos (sujeitos a alterações)
TK1756 14APR LISIST 11H25 18H05
TK2027 18APR ASRIST 11H20 13H00
TK1759 21APR ISTLIS 11H55 14H50

Notas Importantes:
- Os horários dos voos são susceptíveis de alteração, sem aviso prévio, por parte da companhia aérea.
- As visitas incluídas, assim como a ordem do itinerário podem sofrer alterações, em função dos horários dos voos
internos confirmados pela companhia aérea, sem que isso afecte o conteúdo do programa adquirido
- Todos os preços são por pessoa.
- Os preço em cama extra são válidos desde que partilhando o quarto duplo com 2 adultos (máximo uma cama extra
por quarto).
- Os alojamentos previstos podem ser alterados por outros de categoria igual ou superior.
- É obrigatória visto para entrada na Turquia (a obter em www.evisa.gov.tr ).
- Os clientes que tenham voos com partida à tarde, devem abandonar até às 12:00 horas os quartos, podendo
deixar a bagagem na recepção do hotel. Os clientes que tenham voos com partida cedo, podem perder o pequeno
almoço no hotel. Nos hotéis o pequeno almoço é servido a partir das 07:00 horas.

Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a
data em que efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional)
Esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet.

f imagetourspt

w imagetours.pt

Image Tours, S.A., Rua Cardeal Mercier, nº1 - 3ºE 1600-025 Lisboa/Portugal | T. 217 819 297 |
Nif nº 980207983 | RNAVT nº 2373 | Condições Gerais conforme publicadas no nosso site

