DADOS DE INTERESSE

Embaixada de Portugal na Turquia
Kuleli Sokak 26, Gaziosmanpasa, Ankara
Telef.: (0090) 312 405 60 28
Embaixada da Turquia em Portugal
Av. das Descobertas, 22 1400-192 Lisboa
Telefone: 213 003 110
Ponto de união de dois continentes, o Europeu e o Asiático. A parte asiática chama-se Anatólia e a parte
europeia Trácia oriental. O Bósforo, o Mar da Mármara e os Dardanelos separam a Anatólia da Tracia oriental.
Os países vizinhos são, a oeste Bulgária e Grécia, a sul Iraque e Síria e a este Azerbaijão, Ayán, Geórgia,
Arménia, Nahçevan e Irão. A superfície do país é de 814.578 km2; 97% fica na parte asiática. A Turquia está
rodeada por quatro mares: O Mar Negro a norte, o Mar da Mármara a noroeste, o Mar Egeu a oeste e o
Mediterrâneo a sul; num total de 8.333 quilómetros de litoral. É um país montanhoso com a Cordilheira Póntica
junto ao Mar Negro e a sul os Montes Taurus junto ao Mediterrâneo. Na região do Egeu, as montanhas são
perpendiculares à costa; a Anatólia oriental é uma região muito montanhosa; no meio encontram-se as terras
altas da Anatólia central. O ponto mais elevado do país é o cume do Gran Agri, a leste, com 5.137 metros em
relação ao nível do mar. Os rios mais conhecidos são o Eufrates e o Tigre, que nascem na Anatólia oriental e
desaguam no Golfo Pérsico. O mais extenso, o Kizilirmak (1355 kms), nasce na Anatólia central e desagua no
Mar Negro. Em todo o país há, aproximadamente, 200 lagos naturais, que cobrem 9.200 km2 incluindo enormes
embalses. Os lagos maiores, Van Gölü e Tuz Gölü, são de água salgada.
Documentação: É necessário Visto e Passaporte com validade mínima de 6 meses.
Clima: O Inverno é ameno nas costas do Egeu e do Mediterrâneo. Contudo, no planalto central da Anatólia, o
Inverno é mais rigoroso, registando-se temperaturas negativas e frequentes nevões nos meses de Novembro a
Fevereiro. Nos meses de Junho a Setembro, sobretudo na costa mediterrânea, as temperaturas são bastante
elevadas.
O Que Levar na Mala: Recomendamos que durante os meses de verão leve roupa com tecidos naturais e
ligeiros. Para os meses de inverno é necessário levar roupa quente pois os dias e noites são frios. São
imprescindíveis sapatos cómodos.
Moeda: A moeda é a Nova Lira Turca, dividida em 100 kurus. 1 Euro = 2,0 Novas Liras Turcas (valor
aproximado) O Euro pode ser trocado nas diversas casas de câmbio ou nos bancos que existem em todas as
cidades. Os cartões de crédito/débito são aceites na maioria dos bancos, hotéis e lojas. Poderá ainda efectuar
levantamento de dinheiro nos diversos multibancos existentes.
Diferença Horária em relação a Portugal: + 2h
Istambul
Cidade portuária com cerca de 15 milhões de habitantes. Constantinopla, como era chamada em tempos
antigos, é a maior cidade da Turquia e a única no mundo que pertence a dois continentes, Europeu e Asiático.
Este é um facto curioso desta cidade pois muitos dos seus habitantes vivem na Ásia e trabalham na Europa,
deslocando-se entre as duas partes da cidade de carro ou barco. A cidade tem ainda muitos locais designados
como património da Humanidade pela UNESCO.
Santa Sofia
A igreja de Santa Sofia foi reconstruída por Justiniano no século VI e foi o centro do Império Bizantino durante
quase mil anos. Está considerada uma obra mestra universal pela técnica que possui, as dimensões da sua
arquitectura e os seus mosaicos dourados. Cobre uma superfície de 1,6 hectares. Os terramotos danificaram as
suas abóbadas, os cruzados saquearam os seus tesouros e no fim do Império Bizantino foi abandonada por
falta de dinheiro. Quando os turcos conquistaram Constantinopla a igreja foi transformada numa Mesquita.
Desde 1931 é um museu.

Mesquita Azu
A Mesquita Azul, ou também chamada de Mesquita de Sultão Ahmet, é um triunfo em harmonia, proporção e
elegância. O seu nome provém da sua decoração, rica em azulejos. Construída entre 1600 e 1616 com um
estilo clássico otomano, encontra-se em frente à Igreja de Santa Sofia no bairro famoso de Sultan Ahmet. Nas
noites de Verão realizam-se belos espectáculos de Som e Luz que atraem os turistas.
Palácio Topkapi
O Topkapi foi o primeiro palácio dos Sultões Otomanos. Actualmente é um museu onde os visitantes ficam
assombrados com as suas riquezas. Como exemplo, podemos citar o diamante Kasikci, de 81 quilates, ou os
seus tronos decorados com jóias. Nas suas cozinhas expõe-se uma enorme colecção de porcelana chinesa.
Nessa época, o harém era a parte mais importante da vida familiar do sultão onde, juntamente com as suas
quatro esposas oficiais, viviam também um considerável número de concubinas.
Torre Gálata
Esta torre genovesa foi erguida em 1348 e tem 62 metros de altura. No cimo da torre há um restaurante e uma
sala de festas donde se pode apreciar “O Corno de Ouro” e a parte antiga de Istambul.
Bazar Egípcio ou Bazar das Especiarias: Este é um bazar muito mais pequeno que o Grande bazar, famoso por
vender as melhores especiarias de Istambul e da Turquia. Este é o local ideal para os amantes da culinária.
Estreito do Bósforo
Não se pode conceber uma viagem a Istambul sem fazer um cruzeiro pelo Bósforo. Ao longo das suas margens
pode-se apreciar uma maravilhosa mistura de passado e presente, modéstia e luxo. Hotéis modernos,
pequenas aldeias de pescadores, palácios e fortalezas vão-se sucedendo uns atrás dos outros. A melhor
maneira de ver o estreito é de barco, saindo do porto de Eminönü e efectuar o trajecto de uma margem à outra,
entre a Ásia e a Europa. No total, ida e volta demoram cerca de seis horas.
Grande Bazar
O Grande Bazar (Kapalıçarşı) em Istambul é um dos maiores bazares cobertos do mundo com 60 ruas e cerca
de 5000 lojas e atrai entre 250 a 400 mil visitantes diariamente. É famoso pela sua joalharia, cerâmica pintada
manualmente, tapetes, especiarias e antiguidades. No complexo existe duas mesquitas, quatro fontes e vários
cafés e restaurantes. Uma tarde passada a explorar o bazar, a descansar num dos vários cafés ou a regatear
as suas compras são algumas das melhores maneiras a atmosfera romântica da antiga Istambul.
Capadócia
Parque Natural de Göreme situa-se na província de Nevsehir nas montanhas da Anatólia. É famoso pelas suas
chaminés de fadas. As chaminés apareceram como consequência de erupções vulcânicas, de há um milhão de
anos e pela erosão causada pelas chuvas e pelo vento. As cinzas dos vulcões foram formando uma pedra mole;
assim, era fácil escavar cidades, casas e igrejas dentro deste tipo de rocha. Foi aqui que os cristãos
encontraram refúgio durante as perseguições do século VII. Nas cidades subterrâneas encontramos igrejas,
habitações, armazéns de alimentos, estábulos e um original sistema de ventilação. Algumas delas tinham entre
18 a 20 andares.
Éfeso
A cidade de mármore de Éfeso, entre Izmir e Kusadasi, foi a capital da província romana da Anatolia após a sua
fundação por volta do ano 1.000 a.C.. Encontra-se tão bem conservada que, mesmo actualmente, pode-se
apreciar o seu antigo luxo. Na encosta da montanha há um anfiteatro com 24.000 lugares que foi construído no
período helénico. A biblioteca de Celsus, de tempos romanos, situa-se na Rua do Mármore. O Templo de
Artemisa é uma das sete maravilhas da Antiguidade.
Izmir
Izmir é a terceira maior cidade da Turquia e possui o segundo porto mais importante. É uma cidade muito
internacional e um animado centro de negócios. A cidade foi fundada no ano 2.000 a.C., aproximadamente. No
primeiro milénio Esmirna foi uma importante cidade jónica e pensa-se que aí viveu Homero. Foi destruída pelos
Lídios no ano 600 a.C. transformando-se numa aldeia miserável até que Alexandre Magno a reconstruiu no ano
300 a.C. A cidade estende-se até ao cimo das colinas por detrás dos passeios cheios de palmeiras. No bazar
Kemer Alti Çarsisi pode-se encontrar uma enorme variedade de artigos.
Kusadasi
Kusadasi é uma atractiva vila sobre uma brilhante baía. Possui um porto grande e moderno que oferece
serviços aos proprietários de iates e no Centro Comercial Kus podem-se realizar interessantes compras e
desfrutar da cor da vida nocturna. Também vale a pena visitar a ilha grega de Samos, indo de barco desde
Kusadasi. O Passeio da Praia representa a moderna Kusadasi. Nas encostas das colinas encontrará pequenos
lugares, crianças a jogar futebol e idosos tomando chá em frente das suas casas. Locais históricos como Éfeso
e a casa da Virgem Maria, um magnífico porto e um clima cheio de sol transformam Kusadasi num destino ideal
para as férias.

Bodrum
Bodrum, outrora chamada Halikarnassos no tempo de Herodoto, encontra-se a 270 quilómetros a sul de Izmir. A
cidade tem 30.000 habitantes que vivem da pesca, da construção naval, da confecção de tapeçarias e do
turismo. Bodrum é um dos locais turísticos mais internacionais da Turquia. Em Bodrum pode aproveitar o
estupendo serviço de hotéis em pensão completa, ir às compras pelo animado centro da cidade ou descansar
na praia. A vida nocturna é uma contínua diversão até ao amanhecer. As águas resplandecentes dos arredores
de Bodrum tornam-se num local esplêndido para a prática de mergulho, com os seus recifes e grutas e a sua
colorida fauna marinha.
Antalya
A cidade foi fundada pelo Rei Attalos II no século II. Foi sendo conquistada por Romanos, Bizantinos, Seljúcidas
e Otomanos, sucessivamente.Nas estreitas ruas da pitoresca Cidade Velha, Kaleici, verá as pessoas mais
idosas sentadas à porta das suas tradicionais casas de madeira tomando chá. O porto de Kaleici, com os seus
românticos restaurantes, as suas lojas de recordações e os seus barcos pintados das mais diversas cores é um
dos espectáculos mais belos da Turquia. Ao anoitecer os muros iluminados que circundam a Cidade Velha
criam uma atmosfera irreal. Um pequeno comboio de praia transporta-o até à praia de Konyaalti, a Oeste do
centro da cidade, sendo muito popular entre as gentes do lugar. No lado oposto encontra a praia de Lara onde
poderá desfrutar de toda a espécie de diversões aquáticas: aqua park, bananas, barcos de pedais e asa delta;
ou simplesmente deitar-se a apanhar sol. As boutiques internacionais, bancos e joalharias encontram-se
principalmente nas ruas Atatürk e Cumhuriyet. A estância de desportos de Inverno Saklikent está a 50
quilómetros de Antalya. Durante os meses de Março e Abril é possível dedicar-se a esquiar de manhã e nadar à
tarde. Também poderá fazer algumas excursões, saindo de algum lugar próximo, até Pamukkale ou Capadócia.

Documentação: É necessário Visto e Passaporte com validade mínima de 6 meses.
Clima: O Inverno é ameno nas costas do Egeu e do Mediterrâneo. Contudo, no planalto central da Anatólia, o
Inverno é mais rigoroso, registando-se temperaturas negativas e frequentes nevões nos meses de Novembro a
Fevereiro. Nos meses de Junho a Setembro, sobretudo na costa mediterrânea, as temperaturas são bastante
elevadas.
O Que Levar na Mala: Recomendamos que durante os meses de verão leve roupa com tecidos naturais e
ligeiros. Para os meses de inverno é necessário levar roupa quente pois os dias e noites são frios. São
imprescindíveis sapatos cómodos.
Moeda: A moeda é a Nova Lira Turca, dividida em 100 kurus. 1 Euro = 2,0 Novas Liras Turcas (valor
aproximado) O Euro pode ser trocado nas diversas casas de câmbio ou nos bancos que existem em todas as
cidades. Os cartões de crédito/débito são aceites na maioria dos bancos, hotéis e lojas. Poderá ainda efectuar
levantamento de dinheiro nos diversos multibancos existentes.
Diferença Horária em relação a Portugal: + 2h

