
Bizâncio e 
Constantinopla

1º DIA – LISBOA / ISTAM-
BUL

09h30 – Comparência no 
aeroporto de Lisboa, junto 

ao tapete rolante. Assistência 
nas formalidades de embar-

que pelo representante que os 
acompanhará durante toda a via-

gem. 11h30 – Partida com destino 
a Istambul. Chegada pelas 18h10, 

assistência e transporte ao Hotel 
Titanic City 4****. Distribuição dos 

quartos. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Inicio da vi-

sita desta interessante cidade. A Praça 
de Sultanahmet que ocupa atualmente o 

lugar do antigo Hipódromo romano (330 
d.C.) e onde ainda podemos ver alguns 
vestígios (obelisco egípcio, coluna serpen-

tina…). Na Praça ergue-se outro magnífico 
monumento – Santa Sofia, considerada na 

altura da sua construção a igreja com maiores 
dimensões e a mais sagrada de Constantinopla. 

Continuação da visita com a Mesquita de Sultão 
Ahmet, mais conhecida por Mesquita Azul. É úni-

ca entre todas as mesquitas otomanas por ter 6 
minaretes. Almoço em restaurante local. Visita do 

Palácio de Topkapi, residência dos sultãos otomanos 
do séc. XV ao séc. XIX, bem como da Cisterna Sub-
terrânea. O Palácio de Topkapi foi o centro do poder 
do império otomano durante quase 400 anos, lugar 
histórico de grande importância que, associado às 
infinitas riquezas que encerra, fazem dele o museu 
mais visitado da Turquia e um dos museus mais visi-
tados da Europa. Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA – ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Continuação da visita de 
cidade com destaque para: Museu de St. Chora, mos-
teiro construído durante o séc. 4 por Constantino I, a 
Mesquita Rustempacha, construída em 1561. Almoço 
em restaurante local. Visita dos cemitérios otomanos 
e paragem na antiga escola corânica de Ali Pacha, 
seguindo – se o labiríntico Grande Bazar do séc. XV, 
onde não faltarão diversos atrativos para compras 
nas suas mais de 4000 lojas. Tempo livre para com-
pras. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA – ISTAMBUL / CAPADÓCIA
Pequeno-almoço. Manhã parcialmente livre para ati-
vidades de carácter particular. Em hora a informar, 
saída para o aeroporto de Istambul. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida ás 12h20 em 
voo regular em direção a Kayseri. Chegada, assis-
tência e transporte para a Capadócia, onde começa-
remos a tomar maior contacto com as zonas rurais 
turcas, e com as belas paisagens desta região. Almo-
ço durante o percurso. Chegada á terra das grandes 
“chaminés” cónicas. Jantar e alojamento no Kapa-
dokya Lodge Hotel 4****.

5º DIA – CAPADÓCIA
Pequeno-almoço. Dia dedicado à descoberta desta 
região única. A Natureza esculpiu uma fantástica e 
quase sobrenatural paisagem. A sua origem deve-se 
a dois vulcões (já extintos) que expeliram a sua lava 
e cinzas que formaram o “tufo”. O vento e a chuva 

agindo durante milhares de anos, foram os esculto-
res destas formações misteriosas. Os seus antigos 
habitantes construíram cidades subterrâneas, igrejas, 
etc. A região da Capadócia, por ser um local único 
pela sua paisagem vulcânica, pelas suas cidades sub-
terrâneas e pelas suas igrejas esculpidas na rocha, 
foi considerada Património Mundial pela Unesco. 
Destaque para: a Cidade Subterrânea de Kaymakli; 
os museus a céu aberto de Göreme e Zelve com as 
suas igrejas dos séculos X e XI com belos frescos; os 
Vales de Guvercinlik e Uçhisar; e a vila de Avanos, 
conhecida pelo seu artesanato (cerâmica). Almoço 
em restaurante local. Regresso ao hotel ao final da 
tarde. Possibilidade de fazer um magnifico passeio de 
balão. Á noite, saída do hotel para restaurante local, 
para jantar. Realização de um espetáculo de folclore 
turco e dança do ventre durante o jantar. Regresso ao 
hotel e alojamento.

6º DIA – CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE
Após o pequeno-almoço, partida de Capadócia em 
direção a Konya e Pamukkale. Durante o trajeto, 
paragem em Sultanhan, um dos antigos locais de 
pernoita dos comerciantes da rota da seda do séc. 
XIII. Chegada a Konya, capital dos Turcos Seljuk, fa-
mosa por ter sido a cidade-berço do místico islamita 
“Rumi”, poeta, jurista e teólogo muçulmano persa 
do séc. XIII, fundador da Ordem Sufi Mawlawiyah, ou 
Ordem dos Derviches Dançantes (assim conhecidos 
pela sua dança Sufi). Visita do Mausoléu / Museu de 
Rumi, almoço e continuação da viagem em direção a 
Pamukkale. Visto à distância, o panorama lembra um 
manto de algodão, daí o nome Pamukkale que tradu-
zido do turco significa “Castelo de Algodão”. Patri-
mónio mundial reconhecido pela UNESCO, Pamukka-
le está presentemente sob um plano de proteção e 
reconstrução. Chegada ao Hotel Richmond Thermal 
4****, jantar e alojamento.

7º DIA – PAMUKKALE / ANTALYA
Após o pequeno-almoço, visita de Pamukkale e 
partida para visita das ruínas da cidade romana de 
Hierápolis, conhecida por sua gigantesca Necrópole. 
As Termas e o Teatro são as construções mais bem 
conservadas de todas. Continuação da viagem em 
direção a Afrodisias. Na visita a esta cidade romana, 
contemplaremos o Templo de Afrodite, que eleva as 
suas elegantes colunas para o céu, a Porta de En-
trada, uma das obras-primas da arte da época, e o 
Teatro. Almoço. Continuação da viagem até Antalya. 
Chegada ao hotel The Marmara Antalya 5***** e dis-
tribuição dos quartos. Jantar e alojamento.

8º DIA – ANTALYA
Pequeno-almoço no hotel. Dia totalmente livre para 
atividades de carácter particular. Almoço no hotel. Á 
noite, saída para restaurante local onde se realizará 
o jantar de despedida. No final, regresso ao hotel. 
Alojamento.

9º DIA – ANTALYA / LISBOA
Devido à saída madrugadora do grupo, será servida 
uma bolsa com um pequeno-almoço ligeiro. Trans-
porte, para o aeroporto de Antalya. Assistência no 
embarque e partida ás 07h55 em voo regular com 
destino a Lisboa, via Istambul. Chegada ao aeroporto 
da Portela pelas 14h50.
FIM DA VIAGEM
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo regular 
da Turkish Airlines para o percurso Lisboa /Istambul / 
Capadócia / Antalya / Istambul / Lisboa, com direito ao 
transporte de 23 Kgs de bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (210,08€ 
à data de 08.02.2018 – a reconfirmar e atualizar na altura 
da emissão da documentação);
• Assistência e transporte privativo dos Aeroportos /
Hotéis e vice-versa;
• 8 noites de alojamento em hotéis de 4 e 5 estrelas, 
mencionados ou similares, com pequeno-almoço incluído;
• Programa de 9 dias em regime de pensão completa 
num total de 15 refeições (7 almoços e 8 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado;
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas por 
guia local em português ou espanhol, incluindo entradas 
nos monumentos visitados;
• Acompanhamento por representante da Tryvel;
• Bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de documentação e Saco Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Despesas de caráter particular designados como extras.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voos e alojamentos à data da V/ reserva. Os 
valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações 
em caso de significativas oscilações cambiais 
e/ou de custos de combustível e/ou 
eventuais novas taxas.

09 A 17 SETEMBRO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO BALÃO 
(A RECONFIRMAR)

1.645€

440€

150€

TURQUIA


