
 

 

 

 

 
 

TURQUIA | 08 a 16 outubro 2022 
9 dias/8 noites - 14 refeições (PC) 

Partida do Porto: 1596€ | Partida de Lisboa: 1641€ (mínimo 35 participantes) 
 
Dia 1 – Porto ou Lisboa / Ankara 
Comparência no aeroporto, em hora a combinar, para formalidades de embarque em voo regular, com 
destino a Ankara, via Istambul. Chegada, assistência no desembarque e transfer para o hotel. Alojamento. 
 
Dia 2 – Ankara / Capadócia 
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Museu das Civilizações da Anatólia, um dos mais importantes da 
Turquia, que abriga a estátua da deusa-mãe de Çatalhöyük, esculturas hititas e relevos ortóstatos. Seguimos 
para o Mausoléu construído em honra de Mustafa Kemal Atatürk, revolucionário turco e fundador, em 1923, 
da República Turca. Continuamos viagem para a Capadócia. A caminho, visitaremos a cidade subterrânea 
de Saratli. Almoço entre visitas. Chegada ao fim da tarde. Jantar. Alojamento. 

      
     Mausoléu Mustafa Kemal Atatürk, Ankara | Fonte: iStock                                                    Cidade subterrânea de Saratli | Fonte: iStock 

 
Dia 3 – Capadócia 
Pequeno-almoço no hotel. Partida à descoberta desta região que, há milhões de anos, teve uma intensa 
actividade vulcânica que contribuiu para a criação de toda a sua paisagem. Visita ao Museu de Ar Livre de 
Göreme, onde várias igrejas, mosteiros e habitações foram cavadas na rocha. Almoço. Visita à aldeia de 
Uçhisar, célebre pelo rochedo apelidado de “Castelo”. Continuação para Pasabag ou Vale dos Monges, 
famoso pelas chaminés de fada, altas formações forma de cone esculpidas em lava, cinzas e basalto. Tempo 
livre. Visita aos centros de artesanato. Jantar. Alojamento. 

   
Vale Göreme | Fonte: iStock                                                   Pasabag | Fonte: iStock 



 

 

 

 

 
Dia 4 – Capadócia / Konya 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Konya. A caminho, paragem num caravançarai, fortificação utilizada 
para proteção e abrigo de mercadores e viajantes. Visita ao Museu da Ordem Mevlana, fundador da ordem 
de Dervixe. Almoço. Jantar. Alojamento. 
 

    
Konya | Fonte: iStock                                               Museu de Mevlana, Konya | Fonte: iStock 
 
 
Dia 5 – Konya / Pamukkale 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Pamukkale. Visita a Pamukkale, um conjunto de piscinas termais de 
origem calcária que, com o passar dos séculos, formaram bacias gigantescas de água que descem em cascata 
numa colina. Visto à distância, o panorama lembra um manto de algodão, daí o nome “Pamukkale”, que 
traduzido do turco significa “castelo de algodão”. Património da Humanidade pela UNESCO, Pamukkale está 
presentemente sob um plano de proteção e reconstrução. Paragem para fotografia na piscina antiga de 
Cleópatra (possibilidade de tomar banho – opcional). Almoço. No mesmo planalto, a alguns metros das 
termas, situam-se as ruínas da necrópole de Hierápolis. Nesta cidade antiga poderemos visitar o Teatro, 
renovado recentemente e com capacidade para 1.200 espectadores, o Agora, a Porta de Domitiano e os 
Sarcófagos da necrópole da cidade. Tempo livre. Jantar. Alojamento.  
 

   
Pamukkale | Fonte: iStock                                                Cidade Antiga de Hierápolis | Fonte: iStock 
 
 
Dia 6 – Pamukkale / Éfeso / Izmir (aeroporto) - Istambul 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Éfeso. Visita a esta cidade antiga que abriga uma das Sete Maravilhas 
do Mundo Antigo, o Templo de Artémis, também conhecido como o Templo de Diana. Aqui destacaremos  



 

 

 

 

o Teatro Odeon, a Fonte de Trajano, o Templo de Adriano, o Teatro e a Biblioteca de Celsus. Continuação 
para visita à sagrada Casa da Virgem Maria, uma casa pequena e simples, em pedra, e que se  
acredita ter sido onde a mãe de Jesus passou os seus últimos dias. Visita a um centro de peles. Almoço. 
Seguimos para o aeroporto de Izmir onde embarcaremos num voo para Istambul. Chegada e transfer ao 
hotel. Jantar e alojamento. 
 

      
   Ruínas de Éfeso | Fonte: iStock                              Casa da Virgem Maria, Éfeso | Fonte: iStock 
 
Dia 7 – Istambul 
Pequeno-almoço no hotel. Visita a Istambul com destaque para o Bazar Egípcio, também conhecido por 
Mercado das Especiarias, um dos mercados mais antigos da cidade. Passeio, de barco, pelo Bósforo, estreito 
que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara e que separa a Ásia da Europa. Continuação para a Praça de 
Sultanahmet, no bairro com o mesmo nome, com os vestígios do Hipódromo Romano, um dos maiores 
hipódromos da época bizantina. Seguimos para a Mesquita de Sultão Ahmet ou a Mesquita Azul, a maior e 
mais importante mesquita de Istambul, com os seus famosos minaretes e cúpula e para o símbolo de 
Istambul, Santa Sofia. Visita às Cisternas de Yerebatan ou Binbirdirek, depósitos de água construídos na 
época Romana e Bizantina para abastecer a cidade caso esta fosse atacada.  Almoço entre as 
visitas. Jantar e alojamento. 
 

    
Bósforo | Fonte: iStock                                                        Mesquita Azul, istambul | Fonte: iStock 
 
 
Dia 8 – Istambul 
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Palácio de Dolmabahçe, centro administrativo do Império Otomano 
entre 1853 e 1922 (caso não seja possível esta visita será substituída pelo Palácio Beylerbeyi e o Bairro 
Scutari, onde nasceu Calouste Gulbenkian). Visita ao Palácio de Topkapi, reflexo da época imperial em  



 

 

 

 

 
Istambul e onde poderão ver alguns dos objectos mais valiosos do mundo. Almoço. Tempo livre para 
descobrir o Grande Bazar, espalhado por mais de 60 ruas e quase 5000 lojas, o maior mercado coberto do 
mundo, que irá surpreender com as muitas cores e cheiros e onde encontrará uma variedade de produtos 
que vão dos tapetes, tecidos, especiarias às joias, cerâmica e perfumes. Jantar de despedida no restaurante 
Panoramic. Alojamento. 
 

   
Palácio de Topkapi, Istambul | Fonte: iStock                                                     Grande Bazar, Istambul | Fonte: iStock 
 
Dia 9 – Istambul / Porto ou Lisboa 
Em horário a combinar localmente, transfer para o aeroporto para embarque em voo regular com destino 
a Lisboa ou Porto. Fim da viagem. 
 
 
INCLUI: 
- Assistência nas formalidades de embarque; 
- Passagem aérea em classe económica, em voos regulares Turkish Airlines, 1PC de bagagem porão até 30 
kg e taxas de aeroporto, segurança e combustível (50€/Porto, 60€/Lisboa por pessoa, sujeitas a alterações 
legais*); 
- Voo interno Izmir/Istambul, 1PC de bagagem porão até 15 kg e taxas de aeroporto, segurança e 
combustível (sujeitas a alterações legais*); 
- Circuito em autocarro de turismo; 
- Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados ou similares; 
- Pensão completa, desde o almoço do 2º dia ao jantar do 7º (7 almoços e 7 jantares); 
- Acompanhamento por guia durante todo o circuito, desde e até Istambul; 
- Guia local em Português ou Espanhol nas visitas; 
- Visitas e Entradas como no programa; 
- Gratificações; 
- Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
- Seguro de viagem. 
 
* O valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível acima indicado refere-se à data de elaboração deste 
programa. Este valor está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
NÃO INCLUI: 
- Bebidas às refeições;  
- Gratificações; 
- Opcionais; 
- Visto entrada* 
- Extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído. 
 
 
 
 
VOOS PREVISTOS: 
 
- Partida de Lisboa: 
08 outubro          TK 1756            Lisboa   11h20  Istambul  18h00  
08 outubro          TK 2182           Istambul  21h00  Ankara  22h00  
13 outubro          TK 2329 Éfeso  17h50  Istambul  19h05  
16 outubro          TK 1451            Istambul  12h35  Lisboa  15h35 
 
- Partida do Porto: 
08 outubro          TK 1452           Porto   11h45  Istambul  18h25  
08 outubro          TK 2182         Istambul  21h00  Ankara  22h00  
13 outubro          TK 2329 Éfeso  17h50  Istambul  19h05  
16 outubro          TK 1451           Istambul  08h20  Porto   11h10 
 
 
HOTÉIS PREVISTOS: 
 
Ankara – New Park Hotel 4* Sup: https://www.npankara.com/ 
 
Capadócia – Hotel Mustafa 5* ou Hotel Perissia 5*: https://www.mustafacappadociaresort.com/en ou 
http://www.perissiahotel.com/  
 
Konya – Hotel Anemon 4*: https://www.anemonhotels.com/en/default.aspx  
 
Pamukkale – Hotel Adem Pira 5* ou Hotel Colossae Thermal 5*: https://www.adempirahotel.com/ ou 
http://www.colossaehotel.com/colossae/lang/2/en/english.aspx  
 
Istambul – Hotel Yigitalp 4* ou Hotel Grand Gulsoy 4* ou Dark Hill Hotel 4*: http://www.yigitalp.com/ ou 
http://grand-hotel-gulsoy-istanbul.hotel-dir.com/en/ ou http://www.darkhillhotel.com/index.htm  
 
 
Notas: 
- * Os cidadãos portugueses que viajem com Passaporte estão isentos da obtenção de visto de entrada na 
Turquia. Caso pretenda viajar com o seu Cartão de Cidadão deverá obter um e-visa, com custo adicional 
de 35€ (aproximadamente). Consulte-nos para mais informações. 
- Valor mencionado por pessoa em quarto duplo;  
- Suplemento quarto individual: 230€; 
- Quartos triplos mediante confirmação e disponibilidade; 
- Programa sujeito a regras impostas por cada destino e condicionamentos devido à Covid-19; 
- Não poderá ser considerado motivo de cancelamento sem custos por parte dos participantes a 
obrigatoriedade de apresentação de um teste negativo à Covid 19, PCR ou outro. 



 

 

 

 

 
Documentação necessária: 
- Cartão de Cidadão ou Passaporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


