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Turquia



9 dias de viagem

Itinerário

1º dia – 4 de maio (quinta-feira) | Lisboa

> Istambul

Comparência de todos os participantes no

aeroporto Humberto Delgado 180 minutos

antes da partida. Assistência nas formalidades

de embarque. Pelas 11h20 partida em voo

Turkish Airlines com destino a Istambul.

Chegada prevista pelas 18h00. Receção pelos

nossos representantes locais e transporte em

autocarro privado até ao Vicenza Hotel 4*

ou similar. Check-in e instalação. Jantar e

alojamento.

2º dia – 5 de maio (sexta-feira) |

Istambul

Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita

panorâmica da cidade de Istambul, com

passagem pela Praça Taksim, coração da

cidade moderna, onde realizaremos um

passeio a pé pela avenida Istiklal Caddesi,

com os seus edifícios do séc. XIX, Igreja de

Santo António e mercado de peixe e frutas.

Visita ainda ao Mercado Egípcio, também

conhecido como Mercado das Especiarias.

No final do tour panorâmico, realizaremos

uma excursão de barco ao longo das margens

europeias e asiáticas do Bósforo (almoço

incluído). Regresso ao hotel. Jantar e

alojamento.

3º dia – 6 de maio (sábado)|Istambul

Pequeno-almoço. Visita ao Palácio de

Topkapi, antigo centro de poder do Império

Otomano durante quase 400 anos. Durante

séculos serviu de residência para sultões e é

atualmente um museu. onde podemos ver o

tesouro, os pátios e jardins. Almoço.

Prosseguimento para a Praça de Sultanahmet,

que ocupa atualmente o lugar do antigo

Hipódromo Romano (330 d.C.) e do qual

ainda podemos ver alguns vestígios, como é

o caso do obelisco egípcio e da coluna

serpentina. Segue-se a visita a um dos

maiores edifícios do mundo bizantino: a

Basílica de Santa Sofia. É famosa pelo seu

tamanho impressionante, arquitetura

marcante e belos mosaicos e frescos.

Construída no séc.VI como catedral,

permaneceu como a igreja mais importante

do cristianismo durante mais de 900 anos.

No séc. XV, Mehmet II conquistou a cidade

e converteu-a em mesquita. Assim foi

durante 481 anos, até à fundação da

República Turca laica, em 1934, quando foi

transformada em museu. O passeio

prossegue com a visita da Mesquita Azul,

com os seus seis minaretes e níveis de

cúpulas. É um dos edifícios mais marcantes

da cidade. Construída como uma rival

islâmica para Santa Sofia, em 1609, é um dos

melhores exemplos da arquitetura otomana.

Visita ainda á Cisterna da Basílica, um refúgio

subterrâneo, que emana tranquilidade no

meio desta movimentada cidade. O dia

termina com a visita ao Grande Bazar, um

dos maiores mercados cobertos do mundo,

com 60 ruas e 5 mil estabelecimentos

comerciais. É bem conhecido pela sua

joalharia, cerâmica pintada à mão, tapetes,

bordados, especiarias e lojas de antiguidades.

Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

4º dia – 7 de maio (domingo)| Istambul

> Capadócia

Pequeno-almoço. Tempo livre para

atividades de carater pessoal. Almoço. Em

horário a determinar localmente, transporte

privativo para o aeroporto de Istambul.

Formalidades de embarque e pelas 18h55

partida em voo Turkish Airlines com destino

à Capadócia. Chegada prevista pelas 20h05.

Transporte em autocarro privado até ao (…)



hotel Crowne Plaza Nevsehir 5* ou similar.

Jantar e alojamento.

5º dia – 8 de maio (segunda-feira) |

Capadócia

Dia dedicado à descoberta desta região única,

cuja paisagem singular é o resultado de um

minucioso trabalho da Natureza. As imensas

rochas, formadas pelas erupções vulcânicas,

foram sofrendo alterações com o passar dos

séculos devido a erosão causada pelas chuvas

e pelo vento. As cinzas dos vulcões foram

formando uma pedra mole que permitiu ao

Homem talhar a rocha consoante as suas

necessidades. Estrategicamente localizada no

centro das principais rotas de comunicação e

comércio, como a "Rota da Seda”, foi o

berço de várias civilizações ao longo dos

séculos, começando pelo império hitita. Com

a chegada dos cristãos na época bizantina,

foram esculpidas milhares de grutas nas

rochas para fazer capelas com frescos e

igrejas escondidas nos vales, cidades

subterrâneas e habitações nas grutas.

Visitaremos o Vale de Göreme com as suas

igrejas dos séculos X e XI. Após o almoço,

continuação para o Vale Devrent e o Vale de

Avcilar, onde encontraremos as antigas

habitações trogloditas com chaminés de

fadas e extraordinárias formações rochosas.

Passaremos ainda pela aldeia troglodita de

Uçhisar. Situada no ponto mais alto da

região, proporciona uma vista magnífica da

zona circundante. Terminaremos o dia com

visita a um tradicional centro de tecelagem de

tapetes onde poderá conhecer maravilhosos

trabalhos feitos pelos artífices locais.

Regresso ao hotel. Jantar e Alojamento.

Opcional: Durante a nossa estada na

Capadócia haverá possibilidade de realizar o

passeio opcional num balão de ar quente

bem cedo pela manhã. Uma experiência

única e inesquecível!

6º dia – 9 de maio (terça-feira) |

Capadócia > Pamukkale

Pequeno-almoço. A Capadócia foi, em

tempos, a terra de uma linda raça de cavalos,

utilizados em tempos de guerra, e daí advém

o nome da região "terra dos belos cavalos".

Há muito que não existem esses cavalos,

nem os poderosos guerreiros hititas que os

montavam, mas a Capadócia continua a ser

uma atração a nível global, pela fantástica

natureza e legado cultural imaculado. Saída

para visita ao Sultanhani Caravanserai, o

maior e mais bem preservado da Anatólia.

Construído no séc. XIII, foi um dos

principias locais de hospedagem dos

comerciantes e viajantes durante a “Rota da

Seda”. Após o almoço, partida em direção a

Pamukkale. Visto à distância, o panorama

lembra um manto de algodão, daí o seu

nome "Pamukkale" que traduzido significa

"Castelo de Algodão". Esta é uma obra da

natureza constituída por várias nascentes de

águas quentes e calcárias que, com os seus

sedimentos, formaram piscinas. No mesmo

planalto, a alguns metros das termas, situam-

se as ruínas da necrópole de Hierápolis,

famosa pela riqueza artística dos túmulos e

sarcófagos. A cidade foi, em conjunto com

Pamukkale, declarada Património Mundial da

UNESCO em 1988. Chegada ao hotel Doğa

Thermal Health & Spa 5* ou similar . Jantar

e alojamento.

7º dia – 10 de maio (quarta-feira) |

Pamukkale > Éfeso > Izmir

Pequeno-almoço e saída para visitar Éfeso,

cidade greco-romana da Antiguidade que foi

uma das doze cidades da liga Jónia durante o

período clássico grego. Durante o período

romano, foi por muitos anos a segunda

maior cidade do Império Romano, apenas

atrás de Roma, a capital do Império.

Destaque para a Biblioteca de Celso, o (…)



Teatro e Templo de Adriano (o museu que

se encontra dentro da estação arqueológica

não faz parte da nossa visita). Depois de

algum tempo para fotografias, continuação

para a visita à Casa da Virgem Maria, um

santuário católico e muçulmano localizado

no monte Koressos. Almoço entre as visitas.

De tarde, paragem num centro de peles,

onde assistirá a um desfile de moda e poderá

comprovar a qualidade dos produtos.

Continuação para Izmir. Chegada ao

Radisson Hotel Izmir Aliaga 5* ou similar.

Jantar e alojamento.

8º dia – 11 de maio (quinta-feira) | Izmir

> Bursa > Istambul

Pequeno-almoço. Prosseguiremos para

Bursa, antiga capital da Turquia, localizada a

cerca de 250 Km de Istambul. Visita da

Mesquita Verde e do Mausoléu Verde. Estes

monumentos, símbolos da cidade, receberam

o seu nome a partir dos azulejos iznik de cor

verde, os quais revestem o seu interior.

Durante a visita ao Mercado da Seda irá

perceber a importância de Bursa como

centro do comércio da seda na Era

Otomana. Almoço. Continuação para

Istambul. Chegada e instalação no Vicenza

Hotel 4* ou similar. Jantar e alojamento.

9º dia – 12 de maio (sexta-feira) |

Istambul

Pequeno almoço no hotel. Em horário a

determinar localmente, transporte em

autocarro privado até ao aeroporto de

Istambul. Pelas 12h35 partida no voo

Turkish Airlines com destino a Lisboa.

Chegada prevista pelas 15h35. Formalidades

de desembarque.

FIM DA VIAGEM





Vicenza Hotel

Localização: O Vicenza Hotel está
localizado no centro de Istambul, a 10
minutos a pé do Grande Bazar e a 3
minutos da Estação de Elétrico Laleli,
proporcionando fácil acesso a outros locais
da cidade.

Quartos: Todos os quartos estão
equipados com uma televisão de ecrã
plano com canais por satélite, acesso Wi-Fi
gratuito e ar condicionado. Cada quarto
tem WC privado com um secador de
cabelo.

Caraterísticas gerais: O pequeno-almoço
diário é servido em estilo buffet. Os
hóspedes podem disfrutar de uma piscina
no último piso proporcionando uma vista
panorâmica sobre o centro histórico da
cidade. Podem também desfrutar da
piscina interior ou relaxar na sauna e
beneficiar de um serviço de massagens,
mediante um custo adicional. Existe um
serviço de recepção 24 horas e um serviço
de concierge.

https://www.hotelvicenzaistanbul.com

https://www.hotelvicenzaistanbul.com/




Crowne Plaza Cappadocia - Nevsehir

Quartos: Todos os quartos estão
equipados com uma televisão de ecrã
plano com canais por satélite, acesso
Wi-Fi gratuito e ar condicionado. Cada
quarto tem WC privado com um
secador de cabelo.

Caraterísticas gerais: O pequeno-
almoço diário é servido em estilo
buffet. Este hotel além de piscina ,
também dispõe de um centro de
negócios e de um cabeleireiro no seu
interior. Os hóspedes, além de
poderem relaxar na sauna, banho turco
e numa banheira de hidromassagem
podem também beneficiar de um
serviço de massagens, mediante um

custo adicional. Existe um serviço de
recepção 24 horas, um serviço de
concierge e um serviço de aluguer de
automóveis.

https://www.ihg.com/crowneplaza/





Doğa Thermal Health & Spa

Quartos: Todos os quartos dispõem de
uma varanda onde podem desfrutar de
vistas para a montanha e para a
piscina. Estão equipados com uma
televisão de ecrã plano com canais por
satélite, acesso Wi-Fi gratuito e ar
condicionado. Cada quarto tem WC
privado com um secador de
cabelo, um roupão de banho e
produtos de higiene pessoal gratuitos.

Caraterísticas gerais: Este hotel
providencia um amplo jardim, uma
piscina interior e uma piscina exterior.
Dispõe também de uma clínica de
fisioterapia no local. Os hóspedes
podem usufruir do spa, sauna, banho

turco, banhos termais, tratamentos de
massagens e um centro de fitness, por
um custo adicional. A receção está
aberta durante 24 horas por dia e
providencia serviço de quartos.

https://www.dogathermalhotel.com/





Radisson Hotel Izmir Aliaga

Quartos: Todos os quartos estão
equipados com uma televisão de ecrã
plano com canais por satélite, acesso
Wi-Fi gratuito e ar condicionado. Cada
quarto tem WC privado com um
secador de cabelo.

Caraterísticas gerais: O pequeno-
almoço diário é servido em estilo
buffet. Este hotel oferece vistas para a
cidade e os seus hospedes podem
disfrutar das mesmas tanto no jardim
como no terraço. Dispõe também de
um centro de fitness. A receção está.
aberta 24h por dia e dispõe de serviço
de câmbios de dinheiro.

https://www.radissonhotels.com/

https://www.radissonhotels.com/


Valores

SERVIÇOS INCLUÍDOS:        

• Voos Turkish Airlines Lisboa / Istambul / Lisboa em classe económica, com 1 pc bagagem de porão;

• Voo Turkish Airlines Istambul / Capadócia em classe económica, com bag de porão;

• Circuito em autocarro de turismo privado durante todo o percurso;

• 8 noites de estadia em hotéis de 4 ou 5 estrelas;

• 8 pequenos-almoços, 6 almoços e 8 jantares, com bebidas incluídas;

• Guia local acompanhante, em português ou espanhol, durante o circuito (do 2º ao 8º dia);

• Visitas mencionadas no itinerário;

• Acompanhamento de um representante das Viagens Abreu durante toda a viagem;

• Gratificações a guias, motoristas e bagageiros;

• Taxas hoteleiras, serviço e IVA;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas às alterações legais);

• Seguro Multiviagens + PVFM. 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:

• Serviços não mencionados, extras de carácter pessoal; 

• Visitas, entradas e refeições não mencionadas no itinerário;

Mínimo de 
participantes

Preço por pessoa 
em quarto duplo

Suplemento 
individual

40 participantes € 1.550,00 €  270,00

Suplemento opcionais:

Passeio de balão: €290,00 (dependendo do mercado no momento). 

A compra é feita localmente.



1. Ao momento da elaboração da presente proposta, não se

encontram efectuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios.

2. O Programa está sujeito às Condições Gerais das Viagens Abreu

S.A.

3. Todos os horários de visitas e saídas do hotel/restaurantes serão

informados/confirmados localmente.

4. Poderão existir alterações às visitas/actividades programadas, no

entanto, a existirem, estas alterações não descaracterizam o

programa de viagem.

5. Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da

efectivação real da reserva.

6. Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de

aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos

respectivos títulos de transporte.

7. Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não

o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos

mercados cambiais.




