CIRCUITO TURQUIA

1325.00€/pessoa

O Preço inclui:
em quarto duplo
- Passagem Aérea Lisboa/Istambul - Izmir/Istambul/Lisboa;
- Taxas de Aeroporto, segurança, combustível e emissão (sujeitas a alteração legais até à
emissão dos Bilhetes);
- Transferes Aeroporto/Hotel/Aeroporto;
- 2 Noites em Istambul no Point Taksim Hotel ou similar; 1 noite em Ankara Holiday Inn
Kavaklidere Hotel ou similar, 2 noites na Capadocia Perissia Hotel ou similar, 1 noite
Pkale Adempira Hotel ou similar; 1 noite em Izmir Doubletree by Hilton Alsancak hotel
ou similar;
- pequenos almoços diariamente/ 6 almoços/7 jantares
- Guia acompanhante a falar Português durante os Tours;
- Entradas e visitas nos locais mencionados no itinerário;
- Taxas hoteleiras, serviço, Iva e seguro Multiviagens,
- Assistência local
O Preço Não Inclui:
Gratificações, bebidas às refeições, despesas de carácter pessoal. Excursões facultativas,
visto 25.00 Eur por pessoa.
A ordem das visitas poderá ser alterada
Omnitur - Dept. Congressos & Incentivos

Av. Bernardo Santareno, 43 - Loja M 2005-177 Santarém
Phone: +351 243333828 / Mobile: +351 964702081
Email: congressos@omnitur.pt Web: www.omnitur.pt

CIRCUITO TURQUIA
1º Dia 27 Agosto – Lisboa/Istambul (Jantar)
Comparência no aeroporto de Lisboa 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de
embarque e partida com destino a Istambul às 11H25. Chegada prevista a Istambul às 18H05.
Encontro com o guia e transfere para o hotel. Jantar e alojamento.
2º Dia 28 Agosto – Istambul (Pequeno almoço/almoço/jantar)
Pequeno-almoço. Partida para visita de cidade de Istambul, cujo centro histórico é considerado
Património da Humanidade. Começamos pelo bairro de Sultanahmet com o Hipódromo
Bizantino, podemos ver os vestígios do seu passado como o obelisco Egípcio e a coluna
serpentina. Continuação para a Mesquita do Sultão Ahmet conhecida pela Mesquita Azul
devido à cor azul e verde predominante nos azulejos das paredes e da cúpula, com os seus 6
minaretes, a Basílica de Santa Sofia, originalmente cristã, concebida por Constantino e
reconstruída por Justiniano, transformada em mesquita. Almoço em restaurante local. À tarde,
visita do Palácio de Topkapi (a seção do Harém não está incluída) centro do poder do Imperio
Otomano durante quase 400 anos. Trata-se do museu mais visitado da Turquia. Apresenta uma
coleção requintada de porcelana, relíquias e o seu famoso tesouro. Antes do regresso ao hotel,
visita ao Mercado de Especiarias, o famoso mercado de alimentos exóticos que vende
especiarias, frutos secos, toalhas, chinelos, cestas e algumas joias. Jantar no hotel.
3º Dia 29 Agosto - Istambul / Ankara (Pequeno almoço/almoço/jantar)
Pequeno-almoço. Visita do mercado de especiarias. Passeio de barco pelo Bósforo, com
magnifica vista sobre a cidade. O estreito do Bósforo separa a Asia da Europa. Partida para
Ankara, capital da Turquia. Chegada, jantar e alojamento no hotel.
4º Dia 30 Agosto - Ankara/Cappadocia (Pequeno almoço/almoço/jantar)
Após o pequeno-almoço, visita da capital da Turquia: Museu Hittita e suas incomparáveis
coleções de artefactos das civilizações da Anatólia (inclui vestígios da Catalhoyuk, povoaçao
neolítica datada de 6500 ac. Visita do Mausoléu de Ataturk, fundador da República Turca.
Continuação para a misteriosa Capadócia. Jantar e alojamento no hotel.
5º Dia 31 Agosto – Capadócia (Pequeno-almoço, almoço e jantar)
Pequeno-almoço. Dia inteiramente dedicado à descoberta desta região única no mundo. À ação
da natureza juntam-se outros segredos que irá descobrir criados pelos primeiros cristãos que
escolheram esta região para se refugiarem das perseguições dos romanos. Escavando o tufo
foram construídas igrejas, mosteiros e cidades subterrâneas. Visita às igrejas rupestres do vale
Goreme, com os seus frescos do séc. X ao XIII, os frescos de Santa Helena que descobriu a
verdadeira cruz de Jerusalém. As habitações trogloditas e as célebres chaminés de fadas
encontram-se por todo o lado. Visita da cidade subterrânea de Kaymakli, mais de 200 pessoas
vivam nos 7 andares no subsolo. Visita Uchisar, vale de Pasabag e Avanos. Almoço no decorrer
das visitas. Jantar e alojamento no hotel.
6º Dia 1 Setembro - Capadócia / Konya / Pamukkale (Pequeno-almoço, almoço e jantar)
Depois do pequeno-almoço, partida para Konya, cidade localizada no coração da região da
Anatólia. No percurso paragem num caranvançarai (SEC. XIII), imponente fortificação utilizada
para proteção e abrigo de comerciantes e viajantes. Visita do túmulo de Mevlana, poeta místico
e líder espiritual. Almoço no decorrer das visitas e continuação para a cidade de Pamukkale,
conhecida como “Castelo de Algodão” famosa pelas suas nascentes de agua quente, de origem
calcária, formam verdadeiras piscinas termais em terraços , que descem em cascata. Jantar e
alojamento no hotel.
7º Dia 2 Setembro - Pamukkale / Izmir (Pequeno-almoço, almoço e Jantar)
Após o pequeno-almoço. Partida para a cidade helenística-romana de Hierápolis, famosa pelas
ruinas da sua necrópole. Partida para Éfeso, visita dos vestígios arqueológicos da Biblioteca de
Celso, Templo de Adriano; Teatro, Banhos Romanos. Visita à Casa da Virgem Maria - onde se crê
que a mãe de Jesus tenha vivido os últimos anos da sua vida - declarada relíquia pela Igreja
Católica Romana em 1896. Almoço no decorrer das visitas. Jantar e alojamento no hotel.
8º Dia 3 Setembro – Izmir/Istambul/Lisboa (Pequeno-almoço)
Pequeno-almoço no hotel. Transfere para o aeroporto. Assistência nas formalidades de
embarque e partida às 10H00 para Istambul. Mudança de avião e continuação para Lisboa às
12H05. Chegada a Lisboa às 15H00.
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO: 1325,00€
Suplemento quarto Single: +240,00€
MÍNIMO DE 25 PARTICIPANTES

