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ABRIL / JUNHO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Istambul

DIA 5  ›  Capadócia  ›  Konya  ›  Pamukkale 
620 Kms

DIA 6  ›  Pamukkale  ›  Hierapólis  ›  Éfezo  ›  
Izimir  275 Kms

DIA 2  ›  Istambul  ›  Ancara  455 Kms

DIA 3  ›  Ancara  ›  Capadócia  300 Kms

DIA 7  ›  Izimir  ›  Bursa  ›  Istambul  505 KmsDIA 4  ›  Capadócia

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Istambul, via Frankfurt. Chegada e 
desembarque. Transfer para o hotel.  Jantar. Alojamento no 
Hotel Armada Istanbul Old City  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Konya, 
importante centro de peregrinação e onde podemos 
encontrar o túmulo de Mevlana Rumi, considerado ser o 
fundador da Ordem Derviche. Paragem para visita a um 
Caravançarai Sultan Han, local de paragem dos mercadores 
viajantes. Visita ao Museu de Mevlana. Almoço. Continuação 
da viagem até Pamukkale, popularmente conhecida como 
Castelo de Algodão. Jantar. Alojamento no Hotel Doga 
Thermal Health & Spa  ou similar. 

Pequeno almoço no hotel. Visita a Pamukkale, formação 
geológica única, conhecida pelas suas piscinas termais de 
água calcária. Prosseguimos até às ruínas de Hierapólis, 
cidade património da UNESCO, com destaque para a 
necrópole e teatro romano. Partida para Éfeso. Almoço. Visita 
ao Núcleo Arqueológico, destacando o Agora, Odéon, fonte 
de Trajan, Templo de Hadrien, Teatro e Biblioteca de Celsus. 
A poucos quilómetros encontra-se a Casa de Virgem Maria, 
aquela que teria sido a última residência de Maria. Visita de 
um centro de produção de artigos de couro. Continuação até 
Izmir, uma das cidades turcas mais ocidentalizadas. Jantar. 
Alojamento no Hotel Park Inn by Radisson Izmir  ou 
similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Visita panorâmica por Istambul, 
cidade cosmopolita onde a cada passo temos oportunidade 
de descobrir a sua diversidade cultural seja nas tradições, 
na gastronomia ou na arquitetura. Outrora chamada de 
Bizâncio e depois Constantinopla, Istambul foi o berço 
de muitas civilizações desde os imperadores bizantinos 
aos sultões otomanos. Tempo para um passeio de barco 
pelo Bósforo, o estreito que divide a Europa da Ásia, onde 
poderemos apreciar a beleza dos bosques de Istambul, dos 
palácios e dos palacetes de madeira construídos ao longo 
as margens. Prosseguimos até ao Bazar das Especiarias, 
também conhecido como Bazar Egípcio. Tempo livre. Almoço. 
Partida para Ancara, capital da Turquia. Jantar.  Alojamento 
no Latanya Hotel Ankara  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Visita à capital turca com destaque 
para o imponente Museu das Civilizações de Anatólia, onde 
podemos encontrar vestígios de povos como os Assírios, 
Hititas, Neolíticos e os Frigia. Continuação até ao Mausoléu de 
Atatürk, dedicado ao fundador da República Turca, Mustafa 
Kemal Atatürk. Almoço. Partida para a região da Capadócia. 
No percurso, visita à cidade subterrânea construída pelas 
comunidades cristãs para se protegerem dos ataques árabes. 
Jantar. Alojamento no Dinler Hotel Ürgüp  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para Bursa, primeira capital 
do Império Otomano entre 1326 e 1364. Visita à Grande 
Mesquista de Ulucamii, com uma arquitetura muito peculiar 
dadas as suas vinte cúpulas suportadas por doze colunas. 
Prosseguimos até ao Bazar da Seda Kozahan e o Mausoléu 
Verde. Almoço. Continuação da viagem até Istambul. Jantar. 
Alojamento no Hotel Armada Istanbul Old City  ou 
similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Sugerimos um passeio de balão 
(opcional e caso as condições climatéricas permitam) para 
uma experiência memorável. Dia dedicado para conhecer 
esta região repleta de paisagens extraordinárias, história e 
cultura. Iniciamos a visita pelo Vale de Göreme, verdadeiro 
museu ao ar livre com as suas igrejas (séc. VII – XIII) decoradas 
com magníficos frescos. Almoço. Continuamos o passeio pela 

encantadora povoação de Uçhisar, vinhedo de Paşabag onde 
podemos apreciar as famosas chaminés de fadas. Visita a 
um centro de artesanato de pedras semipreciosas e tapetes. 
Tempo livre. Jantar. Alojamento.

DIA 8  ›  Istambul

DIA 10  ›  Istambul  ›  Lisboa ou Porto

DIA 9  ›  Istambul

Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Bairro Sultanahmet, 
centro histórico de Istambul que ocupa atualmente o lugar 
do antigo Hipódromo Romano, onde podemos ver alguns 
vestígios como o obelisco egípcio e a coluna serpentina. 
Prosseguimos até à conhecida Mesquita Azul que se 
destaca de todas as restantes mesquitas otomanas por ter 
seis minaretes. Visita à imponente Basílica de Santa Sofia, 
mandada construir pelo Império Bizantino. Continuação até à 
Cisterna de Yerebatan, construída nos tempos de Justiniano 
I (527-565) para abastecer o Palácio Bizantino. Almoço. Visita 
ao Palácio de Topkapi, primeira residência dos sultões, agora 
convertido em museu. Tempo livre para passear pelo Grande 
Bazar. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Tempo em livre para atividades 
de caráter pessoal. Em horário a indicar localmente, transfer 
para o aeroporto de Istambul para embarque no voo regular 
com destino ao Porto ou Lisboa, via Frankfurt. Chegada, fim 
da viagem e dos nossos serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Visita à Mesquita Süleymaniye, 
situada numa das sete colinas e onde podermos desfrutar de 
uma vista única sobre a cidade de Istambul. Prosseguimos 
até ao majestoso Palácio Dolmabhaçe, símbolo da influência 
ocidental durante o Império Otomano, e evidenciada na 
combinação de diferentes estilos arquitetónicos como o 
barroco, rococó e neoclássico. Almoço. Passeio pela Taksim 
e pelo Bairro de Galata para conhecer a galeria comercial na 
Avenida de Istiklal e a Igreja Católica de Santo António. Jantar 
típico com espetáculo de danças alusivas ao folclore turco. 
Alojamento.

ENTRE O OCIDENTE E O ORIENTE
Turquia

Vibre com as cores, aromas e ritmos dos “bazares”, admire todo 
o majestoso património dos sultões e deleite-se com as incríveis 

paisagens turcas, numa viagem de grande enriquecimento cultural.  

1. VISTA PANORÂMICA DE ISTAMBUL 

2. VALE DE GOREME, CAPADÓCIA 3. ÉFESO, ESMIRNA

07 Partidas de 
Lisboa ou Porto
10 dias › 9 noites de alojamento
de 2 a 11 de Abril,
de 6 a 15 de Junho*
*Partida apenas do Porto

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares LUFTHANSA, com direito a uma peça de 
bagagem até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (02h40) - Frankfurt (03h05) - Istambul
• Istambul (03h15) - Frankfurt (02h40) - Porto ou
• Lisboa (03h00) - Frankfurt (03h05) - Istambul
• Istambul (03h15) - Frankfurt (03h05) - Lisboa
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 180€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário e acompanhamento pelo guia 4TOURS 
durante todo o circuito; 
› Guias local de língua portuguesa durante o circuito; 
› Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 9 jantares e 8 almoços;
› Entradas no Museu das Civilizações de Anatólia e 
Mausoléu de Atatürk em Ancara; Vale de Göreme 
em Capadócia; Caravançarai Sultan Han, Museu 
de Mevlana; Pamukkale, Ruínas de Hierapólis, 
Núcleo Arqueológico de Efesus; Casa de Virgem 
Maria; Grande Mesquista de Ulucamii, Bazar da 
Seda Kozahan, Mausoléu Verde; Mesquita Azul, 
Basílica de Santa Sofia, Cisterna de Yerebatan, 
Palácio de Topkapi, Mesquita Süleymaniye, Palácio 
Dolmabhaçe em Istambul. 
› Cruzeiro no Bósforo em Istambul; 
› Serviço de radio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› Visto de entrada na Turquia (25 USD); 
› Seguro de Viagem  – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Passeio de balão na região de Capadócia;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.595€

   1.925€

   1.200€

›
REFEIÇÕESVISITAS

19 17

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Visto e Cartão de Cidadão ou 
Passaporte com validade mínima de 6 meses, cuja fotocópia deverá ser 
facultada à agência de viagens. 

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


