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Regresso ao Hotel. À noite, saída para 
jantar em restaurante. Regresso ao hotel e 
alojamento.

3º Dia - ISTAMBUL   
Após o pequeno-almoço, visita do Palácio 
Dolmabahçe, que foi o principal centro 
administrativo do Império Otomano 
de 1853 a 1922, contém das maiores 
coleções de lustres da boêmia. Almoço 
em restaurante.
De tarde, cruzeiro no Bósforo para uma 
experiência única ao longo do Bósforo a 
fim de admirar os maravilhosos pavilhões, 
palácios e casas tipicamente turcas. Após 
o cruzeiro visita do Grand Bazaar, onde 
terminamos a tarde, no labiríntico Grande 
Bazar do séc. XV, onde não faltarão 
diversos atrativos para compras nas suas 
mais de 4000 lojas. Regresso ao hotel.
À noite, jantar no famoso restaurante 
Kervansaray, com show de dança do 
ventre. Regresso ao hotel e alojamento.

4º Dia - ISTAMBUL / CAPPADÓCIA 
Pequeno almoço. Check-out e início de 
Tour pela cidade de Istambul. Principal 
destaque para: a Torre Galata, construída 
no séc. XIII é distinguida pela arquitetura 
e pela vista de 360º da cidade de Istambul 
que se tem do topo da torre. Continuação 
para a Mesquita de Suleyman o Magnifico – 
uma da mais famosas da cidade e belíssimo 
exemplar da arquitetura Sinan. Almoço.
De tarde tempo ainda para visitar a zona 
do Corno de Ouro assim como os antigos 
e bonitos bairros Judeu e Grego – típicos 
exemplos da arquitetura bizantina de 
Istambul. Continuação para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida às 
19h30 em avião da TURKISH Airlines – voo 
TK2008, com destino ao aeroporto de 
Nevsehir – que serve a zona da Capadócia. 
Chegada às 20h45. Desembarque, 
recolha de bagagem e transporte para 
o Cappadocia Mustafá Hotel 4*Sup ou 
similar. Check-in e instalação. Jantar no 
hotel e alojamento.

5º Dia - CAPPADÓCIA 
De manhã cedo possibilidade de 
opcionalmente efetuar um passeio de Balão 
(depende das condições atmosféricas) 
para assistir ao nascer do Sol sobre a 
lindíssima paisagem da Cappadócia.
Pequeno-almoço e início da visita da 
região da Cappadócia que por ser um local 
único pela sua paisagem vulcânica, pelas 
suas cidades subterrâneas e pelas suas 
igrejas esculpidas na rocha, foi considerada 
Património Mundial pela Unesco. Almoço. 
Visita à cidade subterrânea de Kaymakli, 
construída pelas comunidades cristãs para 
defesa dos ataques árabes. Destaque para 
os museus a céu aberto de Göreme, com as 
suas igrejas dos séculos X e XI com belos 
frescos; os Vales de Uçhisar e Paşabag, 
com as suas formações naturais. Jantar no 
hotel e alojamento.

6º Dia - CAPPADÓCIA / KONYA / PA-
MUKKALE 
Após o pequeno almoço, partida de 
Cappadócia em direção a Konya e 
Pamukkale. Durante o trajeto, paragem em 
Sultanhan, um dos antigos Karavanserai, 
locais de pernoita dos comerciantes 
da rota da seda do séc. XIII. Chegada a 
Konya, capital dos Turcos Seljuk, famosa 
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).

1º Dia - LISBOA / 
ISTAMBUL

Comparência dos 
participantes no ae-

roporto de Lisboa 
pelas 09h30. Assis-

tência nas formalidades 
de embarque. Partida 

pelas 11h20 em avião da 
TURKISH Airlines – voo 

TK1756, com destino a Is-
tambul. Chegada às 18h00, 

desembarque, recolha de ba-
gagem e transporte para o Ho-

tel Eresin Topkapi 5* ou similar.
Check-in e atribuição de quartos. 

Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - ISTAMBUL 
Pequeno-almoço no hotel. Visita de 

dia inteiro, a esta histórica cidade, 
tendo como ponto de partida 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 

serpentina…). Continuação da visita 
com a Mesquita de Sultão Ahmet, mais 
conhecida por Mesquita Azul. É única 
entre todas as mesquitas otomanas por 
ter 6 minaretes. Segue-se outro magnífico 
monumento – Santa Sofia, considerada 
na altura da sua construção a igreja com 
maiores dimensões e a mais sagrada de 
Constantinopla. Almoço em restaurante.
Segue-se a visita ao Palácio de Topkapi, 
residência dos sultãos otomanos do 
séc. XV ao séc. XIX, e que 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 visitados da Europa. Continuação 
para a cisterna subterrânea, caverna com 
colunas impressionantes, que foi a fonte 
de água, tanto do Grande Palácio dos 
Bizantinos, como do Palácio Topkapi.

Asiática e europeia a Turquia é um mo-
saico de paisagens, culturas e influên-
cias. Entre a pujante e multicultural 
Istanbul – cuja importância histórica 
é reconhecida; a unicidade e bele-
za única da Capadócia e a costa 
mediterrânica.

CIRCUITO DA TURQUIA



PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea com a Turkish Airlines, em

classe económica para percurso Lisboa / Is-
tanbul / Capadocia / + Izmir / Istanbul / Lisboa, 
com direito ao transporte de 23 kgs de baga-
gem de porão;

• 08 Noites de estadia nos hoteis de 4* e 5* men-
cionados no programa ou similares

• Todas as refeições mencionadas no programa
num total de 15 refeições;

• Jantar com assistência de show de dança do
ventre;

• Passeio de barco no Bósforo, em Istanbul;
• Visitas e excursões de acordo com o itinerário

atrás mencionado, em autocarro de turismo
com ar-condicionado;

• Guia local em português (ou espanhol – con-
soante disponibilidade) durante todas as visi-
tas e excursões;

• Todas as entradas nos monumentos visitados
no seu interior;

• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combus-

tível no montante de 253,02 € (à data de
08.07.2022– a reconfirmar e atualizar na altura
da emissão da documentação);

• Auriculares durante todo o percurso;
• Visto de entrada na Turquia;
• Gratificações nos restaurantes;
• Seguro Multiviagem incluindo cobertura | pro-

teção, SAFE COVID-19
• Bolsa de documentação;
• Mochila;
• “Pack COVID-19” entregue a cada participante

no aeroporto de Lisboa, contendo: 4 mascaras, 
4 luvas e 01 garrafa de gel desinfetante.

• Acompanhamento durante todo o percurso
por um representante Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Passeio de Balão na Capadocia;
• Gratificações (Bagageiros, motorista e guia);
• Tudo o que não esteja como incluído de forma

expressa e de carácter particular designados
como extras.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO
(Mínimo 25 participantes)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

Em atualização

Em atualização

29 OUTUBRO A 06 NOVEMBRO 
Almoço em restaurante durante o 
percurso. Continuação da viagem em 
direção a Pamukkale: piscinas termais de 
origem calcária, que com o passar dos 
séculos formaram bacias gigantescas de 
água que descem em cascata numa colina.
Chegada ao Doga Hotel Thermal Health & 
Spa 5* ou similar. Jantar e alojamento.

7º Dia - PAMUKKALE / KUSADASI 
Pequeno almoço. Visita de Pamukkale 
– o “Castelo de Algodão”, é hoje em dia
Património Mundial reconhecido pela
UNESCO. Almoço em restaurante.
Continuação para Kusadasi.

Chegada a Kusadasi, ao Charisma Deluxe 
Hotel 5* ou similar. Check in e distribui-
ção de quartos. Jantar e alojamento no 
Hotel.

8º Dia - KUSADASI / EPHESUS / IZMIR 
Após o pequeno almoço no hotel, saída 
para Efésos, antiga cidade fundada 
há cerca de 4.000 anos, dedicada à 
Deusa Artemisa, cujo templo constituiu 
uma das Sete Maravilhas do Mundo da 
Antiguidade (apenas resiste uma coluna, 
no local onde se ergueu a primeira 
cidade de Éfeso, e não a que visitamos 
atualmente). Foi nesta cidade de Eféso 

que viveram o Apóstolo Paulo e São João, 
no séc I, e desenvolveram o seu trabalho 
missionário. Almoço em restaurante.
Visita da Casa da Virgem Maria, onde se 
crê que a Virgem tenha passado os seus 
últimos dias.
Almoço em restaurante.
Continuação para Izmir, na costa do Mar 
Egeu fundada pelos gregos, ocupada 
pelos romanos e reconstruída por 
Alexandre – o Grande, antes de fazer 
parte do Império Otomano no século XV. 
Hoje, os grandes sítios arqueológicos 
da cidade incluem a Ágora romana de 
Smyrna que, agora, é um museu a céu 
aberto. O Castelo Kadifekale, ou Castelo 
de Veludo que fica no topo de um 
penhasco e que foi construído durante 
o reinado de Alexandre e do qual se tem
uma vista panorâmica da cidade.
De tarde, visita panorâmica da cidade
com o seu grande porto para iates e que
é um lugar encantador para ter uma boa
escapadela sob palmeiras e tâmaras.
Passagem num dos marcos mais visitados
da cidade, que é a Torre do Relógio de
Izmir! Esta torre foi construída em 1901
para a celebração do 25º ano de herança
do Sultão Otomano Abdülhamid. Chegada 
ao Hotel Movenpick***** ou similar. Check
in e distribuição de quartos. Jantar no
hotel e alojamento.

9º Dia -  IZMIR / ISTAMBUL / LISBOA 
De manhã cedo, após o pequeno almoço, 
transporte ao aeroporto. Formalidade de 
embarque e partida pelas 08h50 em avião 
da TURKISH Airlines – voo TK2311, com 
destino a Istambul. Chegada às 10h05, 
desembarque, trânsito e prosseguimento 
da viagem às 13h50 em avião da TURKISH 
Airlines – voo TK1759, com destino a 
Lisboa.
Chegada ao aeroporto Humberto Delgado 
em  Lisboa às 15h45. Desembarque, 
recolha de bagagem.

Fim de Viagem!


