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HISTORIA * PATRIMONIO PAISAGENS DESLUMBRANTES
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EUROPA * ASIA

Istambul é uma cidade Mágica! 14milhões de pessoas vivem nesta cosmopolita cidade, centro cultura e
económico do País. Admire o seu rico Património, deslumbre-se com as incríveis paisagens turcas, vibre
com os seus ritmos e aromas dos Bazares, numa viagem QUE SERÁ POR CERTO DE GRANDE VALOR
CULTURAL

ISTAMBUL APAIXONA
1º DIA Qui 29.9 MP – PORTO / ISTAMBUL
06h15 saída de Pombal Junto da Graçatur - 06h45 Figueira da Foz, entrada de passageiros junto do Leclerck. Prosseguimos para
o Aeroporto Sá Carneiro, Maia. Chegada, formalidades de embarque para o voo TK1452 - 12h05 partida com destino a Istambul.
Refeição ligeira a bordo. 18h45 Chegada a Istambul, cidade cujo centro histórico é considerado Património da Humanidade pela
UNESCO graças aos seus importantes monumentos e ruínas históricas. Assistência e transfer para o hotel. Jantar e Alojamento no
Hotel Barceló Taksim 5*
2º DIA Sex 30.9 PC – ISTAMBUL
Pequeno almoço. Embarque num cruzeiro no Bósforo, o estreito que separa a Europa da Ásia, e que proporciona magníficos
panoramas de uma costa repleta de palácios, fortalezas, jardins e tradicionais casas de madeira. Visita do Bazar Egípcio (Mercado
das Especiarias). Almoço em restaurante local. De tarde Visita do Palácio de Topkapı, centro do poder do Império Otomano
durante quase 400 anos. Um lugar histórico de grande importância, o que explica que seja o museu mais visitado da Turquia e um
dos museus mais visitados da Europa ( visita não inclui a secção do Hárem). Por último, desfrute de algum tempo livre (2h30 /3h00)
para passear no labiríntico Grande Bazar (fechado aos domingos, 29 de Outubro e festas religiosas muçulmanas), edificação que
possui mais de 4000 lojas no seu interior. Transfer de regresso ao hotel em Taksim. Jantar e alojamento.
3º DIA Sab 01.10 PC – ISTAMBUL / ANCARA
Pequeno-almoço. Visita do bairro Sultanahmet: O bairro ocupa actualmente o lugar do antigo Hipódromo Romano, do qual
podemos ver alguns vestígios, como o obelisco egípcio e a coluna serpentina. Continuação para a Mesquita Azul, única entre todas
as mesquitas otomanas por ter 6 minaretes, visita da Basílica Santa Sofia, que constituiu na altura da
sua
construção (ano 537) a maior.. Almoço em restaurante local. Por volta das 13h, saída para
Ancara (450 km). Travessia do Bósforo pela Ponte Internacional e partida pela parte asiática
em direcção à capital turca. Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

PAZ EM CASA, É PAZ NO PAÍS É PAZ NO MUNDO:

Ataturk
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PAISAGENS DE ENCANTAR

4º DIA Dom 02.10 PC ANCARA/CAPADÓCIA
Pequeno-almoço. Visita da capital da Turquia com destaque para o Mausoléu de Ataturk, pai dos turcos, e para o Museu das Civilizações da
Anatólia, o qual expõe, com grande rigor histórico, vestígios de grandes civilizações como os Hititas, Assírios e Frígios.
Viagem para a Capadócia, passando por típicas aldeias da Anatólia, ao longo do Lago Salgado. No caminho, visita da cidade subterrânea de
Saratli, local de refúgio construído pelas comunidades cristãs para se protegerem dos ataques árabes. A cidade ainda conserva os estábulos, as
salas comuns e as pequenas habitações das famílias. Almoço no percurso.
Chegada à Capadócia ao final da tarde e check-in no hotel. Saída do hotel para ver a Cerimónia dos
Derviches Girovagos (também conhecidos como dervixes rodopiantes), uma dança espiritual
que mantém viva uma tradição muito antiga. Os constantes rodopios representam a viagem
mística de ascensão do homem através do amor e da busca da verdade. Jantar e alojamento.

6º DIA Seg 03.10 PC – CAPADÓCIA
Pequeno-almoço. Dia completo com almoço para conhecer os pontos de maior interesse desta região,
esculpida através da erosão de dois vulcões já extintos. Descubra as igrejas rupestres do Vale de Göreme, com pinturas dos séculos X e XI; visite
a aldeia troglodita de Uçhisar; passagem pelo Vale de Paşabag, admirando as célebres
chaminés de fadas da Capadócia; e pelo Vale de Derbent, com as suas curiosas formações
naturais. Oportunidade de conhecer alguns centros de artesanato com tapeçaria e pedras
semipreciosas. Jantar. no Hotel Crowne Plaza Nevsehir, seguido de um espectáculo num
restaurante escavado na rocha. Assista ao folclore turco das diferentes regiões do país e deixese hipnotizar pela dança do ventre (bebidas locais ilimitadas incluídas).

5º DIA Ter 04.10 PC – CAPADÓCIA / PAMUKKALE
Pequeno-almoço, partida para Pamukkale (610km). No caminho, visita do Caravanseray de
Sultanhan (fortificação importante e imponente utilizada para proteção e abrigo dos comerciantes e
viajantes). Continuação para a cidade de Pamukkale, conhecida como “Castelo de Algodão”,
famosa pelas nascentes de água quente de orgem calcária, verdadeiras piscinas termais em terraços
de pedra branca. Almoço incluído e Jantar. Alojamento no Hotel Adempira.

8º DIA Qua 05.10 PC – PAMUKKALE / ÉFESO / IZMIR
Pequeno-almoço e partida para Éfeso. Visita das ruínas da cidade: a Ágora, o templo de Adriano, a Casa do Amor, a Rua de Mármore, o
Teatro e a Biblioteca de Celsus. Visita da casa da Virgem (declarada relíquia pela Igreja Católica Romana em 1896), onde se crê que tenha
vivido Maria, mãe de Jesus, nos últimos anos da sua vida. Paragem num centro de produção de artigos em couro e
continuação para Izmir, a terceira maior cidade da Turquia. Almoço incluído. Jantar. Alojamento no Hotel
Kempinski 5*

9º DIA Qui 06.10 PA – IZMIR / ISTAMBUL / PORTO
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfere para o aeroporto de Izmir. Formalidades de embarque para o voo
TK2311 Saída às 8h55 e partida com destino a Istambul. Chegada, mudança de Avião para o Voo TK1449. 12h15
partida para o Aeroporto Sá Carneiro, Refeição ligeira a bordo, 15h10 chegada, ao Porto Desembarque e recolha
de bagagens. Transfere a Figueira da Foz e Pombal. Fim dos Nossos Serviços.

VIAGEM IMPERDÍVEL
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Viagem á Turquia Preço e condições:
Obrigatório Passaporte
ou cartão de cidadão com validade superior a 6 meses à data da partida
Informamos que os cidadãos portugueses estão isentos de visto para a Turquia, para estadias
inferiores a 90 dias e por motivos turísticos.
UMA VOLTINHA DE BALÃO,VAMOS?

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO :

Pacote Base
Taxas Aeroporto

1 283,00 €
197,00€

Suplemento single
1 480,00€Total PP

290.00€ PP

Os preços incluem:
•









Tranferes Ida e Volta ao Aeroporto Sá Carneiro e Vice Versa .
Voos base ida e volta em classe económica TK – Taxas de aeroporto e combustíveis incluídas;
Autocarro privativo para todas as visitas e transferes;
Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço nos hotéis 5* conforme indicados ou similares.
13 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré determinados de acordo com
a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo dietas especiais nem bebidas;
Guia acompanhante local em língua portuguesa durante toda a visita.
Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem e
cobertura complementar Covid-19 conforme apólice que juntamos em anexo;
Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante ou transferista.
Viagem acompanhada por uma delegada Graçatur, que zelará pela boa execução de todos os serviços

 Excluindo:
 Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes e todos os serviços não indicados.
 Taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam ser pagas localmente.
INSCRIÇÕES ABERTAS

Confirmações de lugares, com pagamento de 300,00€ por pessoa
Pagamento, 150,00€ aos dias 20 DE CADA MES).
Pagamento final até ao dia 09 de Setembro impreterivelmente.

Garanta o seu lugar

O Nosso NiB - 0035 0624 0004 2161 4300 5 CGD
Cancelamentos segundo as Condições Gerais, e de acordo com a lei das Agencias de Viagens
MINIMO DE PARTICIPANTES 30
Regras COVID para entrada nos países do circuito: QUALQUER ALTERAÇÃO SERA PONTUALMENTE COMUNICADA.
Para entrada no país é necessário certificado de vacinação válido com 1 ou 2 doses de acordo com a vacina que lhe foi administrada. No caso dos
passageiros que foram infectados com COVID-19 e só tomaram 1 dose da vacina ou passageiros não vacinados, é obrigatório a apresentação de
um teste PCR negativo, realizados nas 72 horas anteriores à partida. Estas regras estão sujeitas a alteração face a novas regras que possam
surgir.

VIAGEM INESQUÉCIVEL
GRAÇATUR, LDA Capital social €100 300.00 Matriculada na cons.do Registo Civil de Pombal sob o nº 904
Contribuinte 502 15108 RNAVT 1978 Rua Alexandre Herculano, 13-APT 144-3102-902 POMBAL PORTUGAL
236215190 967634411 – 962324519 - www. gracatur.pt

