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ISTAMBUL, ANCARA E CAPADOCIA - ST9513
7 DIAS

7 Refeições

Validade
Desde maio del 2019 hasta setembro del 2019 (Sexta-Feira)
Percurso
TURQUIA: 2 Nts Estambul , 1 Nts Ankara , 2 Nts Capadocia

Saídas
Del 03/05/2019 al 27/09/2019 ( Sexta-Feira )

ITINERÁRIO
Dia 1: BRASIL - ISTAMBUL (H)
Saída da cidade de origem em vôo com destino a Europa.

Dia 2: ISTAMBUL (H)
Chegada em Istambul e traslado ao hotel. Resto do dia livre para conhecer a cidade. Acomodação.

Dia 3: ISTAMBUL (MP)
Café da manhã. Visita panorâmica em que conheceremos alguns dos pontos mais importantes da cidade, visitando o
famoso Bazar das Especiarias, cuja origem remonta ao século XVII, numa época em que Istambul marcou o fim da
rota da seda e negociado com a República de Veneza, as especiarias que vieram da Índia e do Sudeste Asiático.
Também visitaremos Santa Sofia, considerada a maior e mais importante obra da era bizantina. Originalmente ele
foi usado como uma igreja para 916 anos desde que foi construído em 537 por ordem do Imperador Justiniano, até o
dia da conquista de Istambul pelo Império Otomano em 1453. Desde então e até 1934, para 481 anos foi usado
como uma mesquita. Depois de passar uma restauração completa por ordem de Mustafa Kemal Ataturk, fundador
da República Turca, em fevereiro de 1935, quando se tornou um museu. Então teremos uma jornada pacífica
através do Bósforo por barco, a partir do qual podemos contemplar os dois bancos: o lado asiático eo lado europeu e
os Yales famosos (casas de madeira). Almoço. Tarde livre. Acomodação.

Dia 4: ISTAMBUL - ANKARA (PC)

Café da manhã. Partida para Ankara, onde visitaremos o Mausoléu de Ataturk, fundador da moderna Turquia.
Concluído em 1953, é uma impressionante fusão de estilos arquitetônicos antigos e modernos. Almoço Visite o
Museu da Independência, onde estão, escritos, cartas e objectos pessoais, bem como uma exposição de fotografias
de Ataturk, que inclui os momentos mais importantes da sua vida. Jantar e acomodação.

Dia 5: ANCARA - CAPADOCIA (PC)
Café da manhã. Começaremos nossa rota para a Capadócia, parando primeiro em um Kravansaray (pousada
medieval típica na Rota da Seda), que visitaremos. Então visitaremos a cidade subterrânea de Özonak ou Kaymali,
escavada pelas primeiras comunidades cristãs. Visita de Ibrahimpasa, aldeia típica da região com suas casas de
diferentes culturas. Então nós visitaremos o vale de Pasabag. Almoço e visita do Parque Nacional conhecido como
Museu Aberto de Goreme, tombado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade em 1985. Durante esta visita,
visitaremos algumas de suas igrejas de pedra que abrigam maravilhosos afrescos. Transfer para o hotel. Se desejar,
você pode opcionalmente assistir a um show de dança folclórica com uma bebida em uma caverna. Jantar e
acomodação.

Dia 6: CAPADOCIA (PC)
Café da manhã. Durante este dia faremos um passeio interessante pela Capadócia, conhecendo o Vale do Uchisar,
onde contemplaremos a Fortaleza do mesmo nome, que é realmente um promontório escavado à mão para criar
interiores e galerias labirínticas que comunicavam o interior com o exterior. Faremos um tour de trekking pelo Vale
Kiliçlar ou pelas Espadas, onde poderemos desfrutar das formações mais curiosas da Capadócia. Após o almoço,
desfrutaremos da incrível beleza dos Vales de Avcilar e Güvercinlik e depois visitaremos as oficinas de fabricação
de pedras semipreciosas e carpetes. Durante todo o dia, se desejar, pode fazer uma excursão opcional, na qual
faremos um passeio de balão para apreciar a maravilhosa paisagem da Capadócia. Jantar e acomodação.

Dia 7: CAPPADOCIA (D)
Café da manhã. Tempo livre até o momento da transferência para o aeroporto de Ataturk para embarcar em um voo
que o levará ao seu destino. Fim dos nossos serviços

Preço por pessoa (preço base)
Início - Fim

Doble

Triple

Single

03/05/2019 - 27/09/2019 605 USD 595 USD 915 USD

Suplementos e descontos (preço base)
Início - Fim Doble Triple Single Categoria Nome

Serviços Incluídos
Serviço Assistência Telefônica 24 HORAS
Ônibus turístico.
Guia acompanhante em espanhol
Traslados de chegada e saída do aeroporto principal.

Spt 1 Pax Produto

DIAS

Selección Sexta-Feira

Seguro de Assistência (Coberturas de acordo com o catálogo)
Guias Locais em espanhol nas visitas indicadas no itinerário.
Café da manhã diário, Buffet (na maioria dos hotéis)
Almoços e jantares indicados no itinerário
Produto: Seleção

Notas de interesse
Observações

Categoria

Hotéis previstos
Hotel

País

Cidade

Selección TURIST HOTEL ANKARA TURQUIA Ankara
Selección ATALAY

TURQUIA Ankara

Selección BY CAPADOCIA

TURQUIA Capadocia

Selección MUSTAFA

TURQUIA Capadocia

Selección ANTIK

TURQUIA Estambul

Selección BLACK BIRD

TURQUIA Estambul

