Jóias da Capadócia / 62977
Tfno: +351 253775537
Email: viciodoocio@gmail.com
Web: http://www.viciodoocio.com/

Ficha viaje

Jóias da Capadócia
Venha visitar a capital da Turquia.

Resumen del viaje
Dia 1: LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL
Dia 2: ISTAMBUL / ANKARA
Dia 3: ISTAMBUL / ANKARA
Dia 4: ANKARA / CAPADÓCIA
Dia 5: CAPADÓCIA
Dia 6: CAPADÓCIA / ISTAMBUL
Dia 7: ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO
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Itinerario ampliado
LISBOA OU PORTO / ISTAMBUL
Comparência no aeroporto até 180 minutos antes da partida.
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Istambul. À chegada, assistência pelo nosso representante local e
transporte para o Hotel.
Instalação e alojamento.

ISTAMBUL / ANKARA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre com possibilidade de realizar visitas opcionais. Em hora a combinar, partida de carro para
Ankara, a capital da
Turquia. Chegada. Jantar e alojamento no hotel.

ISTAMBUL / ANKARA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre em Istambul. Possibilidade de realizar visitas opcionais. Ao início da tarde, em hora a
combinar, saída para
Ankara, a capital da Turquia, atravessando o Bósforo pela Ponte Internacional para a parte asiática. Chegada a Ankara. Instalação,
jantar e alojamento no hotel.

ANKARA / CAPADÓCIA
Pequeno-almoço no hotel. Visita da capital da Turquia, dedicando especial atenção ao Mausoléu de Ataturk, pai dos turcos e ao
Museu das Civilizações da Anatólia, que 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, que foi o refúgio das populações em período de invasão, onde poderá observar os quartos,
a cozinha e a chaminé de ventilação. Chegada à Capadócia ao ﬁm da tarde. Instalação e jantar no hotel. Depois do jantar no
hotel, partida para assistir à Cerimónia de Dervishes Rodopiantes “Sema”, que representa a viagem mística de ascensão
espiritual do homem através do amor, encontrando a verdade e alcançando a “Perfeição” (cerimónia com duração de
aproximadamente 1 hora). Regresso ao hotel. Alojamento.

CAPADÓCIA
Após pequeno-almoço no hotel, viagem de dia completo para conhecer os pontos de maior interesse desta região, onde a erosão
dos 2 vulcões, já extintos, esculpiram formas que fazem desta uma região única. Visita das igrejas rupestres e do Vale de Göreme
com os seus frescos do séc. X ao XIII. Caminhada pela aldeia troglodita de Uçhisar, seguindo-se o Val de Pa?abag, para ver as
célebres chaminés de fadas, o Vale de Derbent com as suas formações naturais curiosas e ainda tempo para centros de
artesanato de tapeçaria e onyx (pedras semi-preciosas), uma das actividades mais tradicionais de todo o Médio-Oriente e em
particular da Capadocia. Alojamento.

CAPADÓCIA / ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o Aeroporto de Kayseri. Formalidades de embarque em voo da Turkish Airlines, com
direcção a Istambul. Transporte para o Hotel. Instalação e alojamento.

ISTAMBUL / LISBOA OU PORTO
Após o pequeno-almoço, transporte para o Aeroporto de Istambul. Fomalidades de embarque em voo da Turkish Airlines, com
destino a Lisboa ou Porto.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
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Incluido
INCLUÍDO: Viagem de avião Lisboa ou Porto / Istambul - Capadócia / Istambul / Lisboa ou Porto, em voos da Turkish Airlines e em
classe turística; Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível (de acordo com o valor presente na sua simulação no nosso
sistema online de reserva de pacotes - valor sujeito a reconﬁrmação no acto da emissão dos bilhetes); Transporte regular /
partilhado do Aeroporto para o Hotel e vice-versa; Estadia de 3 noites em Istambul, 1 noite em Ankara e 2 noites na Capadócia
nos hotéis seleccionados; 3 Jantares; Todas as Taxas Hoteleiras, de Turismo, Serviço e IVA; Seguro Multiviagens.

No Incluido
EXCLUÍDO: Visto; Despesas de Reserva (15 €); Eventuais suplementos de aumentos de combustível, que se venham a veriﬁcar
após a publicação e durante a vigência deste programa; Visitas Opcionais; Extras de carácter pessoal; Tudo o que não estiver
devidamente especiﬁcado como incluído no programa.

Condiciones
DOCUMENTAÇÃO DE EMBARQUE (Cidadãos de Nacionalidade Portuguesa): Passaporte ou Cartão do Cidadão válido mais Visto de
Turismo (E-Visa - com um custo de 20 eur e obtido exclusivamente online em https://www.evisa.gov.tr).
Menores: para além dos documentos acima referidos, no caso de menores cidadãos de nacionalidade Portuguesa que não viajem
acompanhados pelos dois pais, ou pelo pai que detenha o poder paternal, deverá ser emitida uma autorização de saída do
território nacional, datada e com assinatura reconhecida pelo notário, pelo adulto que exerça o poder paternal. Se levar
Passaporte, o menor deverá ter na sua posse o Cartão do Cidadão para conﬁrmar Filiação.Outras Nacionalidades: por favor,
consultar o seu Agente de Viagens.

CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS: Preços de acordo com o indicado (Criança), válidos para criança(s) em cama extra, a compartilhar o
quarto com 2 adultos. Crianças até aos 2 anos (incompletos): p.f. consulte o sistema online.

NOTAS IMPORTANTES: QUARTOS PARA OCUPAÇÃO TRIPLA OU QUÁDRUPLA (adultos ou crianças): Por norma, é colocada no quarto
duplo uma ou duas camas extra, podendo estas não ser de idêntica qualidade e conforto.
CLASSIFICAÇÃO DOS HOTÉIS: A classicação oﬁcial dos hotéis (representada neste catálogo por *), é da total e exclusiva
responsabilidade das entidades ofciais de turismo do país a que pertencem.
As imagens e informações disponibilizadas neste catálogo são fornecidas pelos hotéis, sendo que as mesmas não dispensam a
consulta dos sites indicados. Alguns dos serviços prestados pelos hotéis implicam pagamentos e/ou reservas antecipadas.
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Hoteles
Jóias da Capadócia (3***)
Jóias da Capadócia (3*** Sup)
Jóias da Capadócia (4****)
Jóias da Capadócia (4**** Sup)
Jóias da Capadócia (4**** Taksim)
Jóias da Capadócia (5*****)
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