ISTAMBUL COMPLETO
DATAS DE PARTIDA:
ÀS TERÇAS, QUINTAS, SÁBADOS E DOMINGOS
01 NOVEMBRO 2020 A 28 FEVEREIRO 2022

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIOS

1º Dia – PORTO ou LISBOA / ISTAMBUL
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a partida. Formalidades de embarque e partida em voo da Turkish
Airlines com destino a Istambul. Chegada, receção e transporte para o hotel selecionado. Alojamento.
2º Dia – ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Parte da manhã dedicada à arte otomana, com visita ao Palácio Topkapi (incluída a entrada na sala do
tesouro), que serviu como residência dos sultões durante 400 anos e agora é um museu com uma preciosa coleção de porcelana
chinesa e tesouros Otomanos, que fazem dele um dos museus mais visitados da Europa. Tempo livre no Grande Bazar Coberto, que
existe desde o séc. XV com mais de 4000 lojas sob o mesmo teto (fechado aos domingos, festas religiosas, a 15 de Julho e a 29 de
Outubro). Almoço em restaurante. De tarde, visita panorâmica da cidade, passando pelos bairros importantes da parte histórica e da
parte moderna da cidade incluindo um passeio pela avenida pedonal de Istiklal. Regresso ao hotel e alojamento.
3º Dia – ISTAMBUL
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para a visita ao Bazar Egípcio - Mercado das Especiarias, seguindo-se um passeio de barco ao
longo do estreito do Bósforo, podendo observar as belas margens com as suas antigas casas de madeira, mesquitas, palácios e as
fortalezas. Almoço em restaurante. De tarde, visita ao bairro Sultanahmet, antigo Hipódromo, da parte antiga da cidade, incluindo a
Basílica de Santa Sofia, uma imponente obra construída entre 532 e 537, pelo Império Bizantino para ser catedral de Constantinopla e
que foi convertida em Mesquita em 1453 e passando a museu em 1935. Continuação para visita à Mesquita Azul (ou Mesquita do
Sultão Ahmed), única em Istambul com seis minaretes. No seu interior encontram-se belos azulejos azuis de Izmir que lhe confere um
dos nomes por que é conhecida. Cruzeiro com jantar e espetáculo de folclore. Regresso ao hotel e alojamento.
4º Dia – ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita da parte asiática da cidade, passando pela ponte intercontinental, com destaque para o
palácio de verão dos últimos sultões do império otomano, o Palácio Beylerbeyi, o qual foi construído no séc. XIX. Regresso à parte
europeia da cidade para a visita de Cisterna de Yerebatan, a reserva de água mais importante da cidade na época bizantina. Almoço
em restaurante. De tarde, passeio panorâmico nos bairros da margem de Corno de Ouro e visita do bairro de Eyüp com a sua
Mesquita e Mausoléu de Eyup e subida ao Café Pierre Loti com vista panorâmica do Corno de Ouro. Regresso ao hotel e alojamento.
5º Dia – ISTAMBUL / LISBOA ou PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo da
Turkish Airlines com destino a Lisboa ou Porto. Chegada a Portugal ao final da manhã. FIM DA VIAGEM

A visita de museus e a organização de excursões podem sofrer alterações durante os períodos das festas religiosas (para
2021: 13, 14 e 15 Maio; 20, 21, 22 e 23 Julho). Nestes dias o Grande Bazar e o Mercado das Especiarias (Bazar Egípcio)
encontram-se encerrados.

O PREÇO INCLUI:

• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa ou Porto / Istambul e volta, em voos da Turkish
Airlines, com direito ao transporte de 30 Kg de bagagem (1 mala);
• Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;
• 4 Noites de alojamento no hotel selecionado incluindo o pequeno-almoço;
• 3 Almoços + 1 Jantar;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário, acompanhadas por guias locais falando espanhol ou português;
• Todas as entradas mencionadas no programa;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto e combustível;
• Seguro Multiviagens PVFM2K+COVID19 OT+CIV B.

O PREÇO NÃO INCLUI:

•
•
•
•

Bebidas às refeições;
Gratificações (bagageiros, motorista, guia e restaurantes);
Despesas de carácter pessoal e tudo o que não esteja como incluído de forma expressa
Visto obrigatório de entrada na Turquia (aproximadamente € 20).

