
Programa indicativo 

 

Dia 1 (27 de maio) - Viagem de avião em classe económica Lisboa - 

Capadócia (via Istambul). 

Chegada e transporte do aeroporto para o alojamento.  

 

Dia 2 (28 de maio) - Após o pequeno almoço, caminhada pelos vales Branco 

e dos Pombos e visita à fortaleza de Uchisar.  

No final da tarde regresso ao alojamento e jantar.  

 

Dia 3 (29 de maio) - Após o pequeno almoço, caminhada pelo Vale 

Vermelho, explorando igrejas escondidas dentro das rochas.  

A meio/final da tarde regresso ao alojamento e jantar.  

 

Dia 4 (30 de maio) - Após o pequeno almoço, transporte para visita à cidade 

subterrânea de Kaymaklıede, seguida de caminhada pelo vale de Ihlara.  

Regresso ao alojamento e jantar.  

 

Dia 5 (31 de maio) - Após o pequeno almoço, caminhada pelos vales de 

Zemi e Pancarlık. Regresso ao alojamento e jantar.  

 

Dia 6 (1 de junho) - Após o pequeno almoço, transporte para Cavusin e 

Avanos, tempo livre para descoberta do artesanato local e almoço.  

Transporte para o aeroporto. Embarque para Istambul. Chegada e transporte 

do aeroporto para hotel de 4 estrelas no centro histórico de Istambul.  

 

Dia 7 (2 de junho) - Após o pequeno almoço, saída a pé para visitar o Palácio 

de Topkapı, residência dos sultões do império otomano, famoso pela sua 

excelente coleção de jóias e porcelanas (não inclui a secção do Harém).  

Almoço livre seguido de visita a pé pelos bairros importantes da parte 

histórica da cidade. Tempo livre para passear no labiríntico Grande Bazar, 

edificação que possui mais de 4000 lojas no seu interior.  

Regresso ao hotel e jantar.  

 



Dia 8 (3 de junho) - Após o pequeno almoço no hotel, saída a pé para visitar o 

Bazar das es peciarias. Continuação para cruzeiro pelo Bósforo, que 

separa a Europa da Ásia, onde desfrutaremos da beleza dos bosques de 

Istambul e dos seus palácios e palacetes de madeira, construídos em ambas 

as margens. De tarde visita à Mesquita Azul, única mesquita otomana com 6 

minaretes, e a esplêndida Hagia Sofia.  

Tempo livre, regresso ao hotel e jantar.  

 

Dia 9 (4 de junho) - Após o pequeno almoço, saída do hotel e transporte para 

Troia para visita guiada. Almoço durante a atividade (incluído no preço).  

Regresso ao hotel e jantar. 

 

Dia 10 (5 de junho) - Após o pequeno almoço, saída do hotel e transporte para 

o aeroporto para embarque para Lisboa.  

 

Preço: 2475€ (pode ser pago em 5 prestações de 495€ cada, nos meses de 

fevereiro, março, abril, maio e junho). 

 

O preço inclui: 

- Voos em classe económica  

- Estadia em alojamento em quarto duplo. A categoria será 3/4 estrelas ou 

equivalente 

- Cruzeiro no Bósforo 

- Transportes indicados 

- Refeições indicadas (as apresentadas como ‘livre’, não estão incluídas) 

- Guias acompanhando os passeios / visitas  

- Taxas de entrada em locais históricos e museus  

- Seguro de viagem (inclui atividades de aventura)  

 - Acompanhante da agência durante toda a viagem  

 

O preço não inclui: 

- Bebidas durante as refeições  

- Despesas pessoais  

- Taxas de serviço ou gorjetas  



- Qualquer outro item / serviço não mencionado expressamente.  

- Suplemento para quarto individual: 489€ 

 

Nota: As visitas / passeios / caminhadas podem ser alteradas na sua 

sequência ou substituídas por outras, caso se verifiquem circunstâncias que o 

justifiquem. 

Durante os passeios a pé na Capadócia haverá transporte entre o alojamento e 

o início / fim da atividade, se necessário.  

 

Algumas atividades livres (não incluídas no preço) sugeridas na 

Capadócia: 

- Fazer um voo de balão  

- Descobrir o artesanato local (tapetes, cerâmicas, etc) 

- Visitar um ‘caravanserai’, antigo lugar de descanso de caravanas 

- Assistir a um espetáculo de dança ‘dervish’ 

- Desfrutar de um banho turco 

- Passear a cavalo  

 

Inscrições até 28 de fevereiro por mail, na secretaria do Clube 

(caal@mail.telepac.pt). 

O seguro de viagem cobre cancelamento por doença não crónica 
inesperada ou acidente. 

mailto:caal@mail.telepac.pt

