ISTAMBUL E CAPADÓCIA – UM
PAÍS, DOIS CONTINENTES!
DETALHES DA VIAGEM
• Tipo: Cultural
• Dificuldade: 2/5
• Conforto: 4/5
• Datas: 01 Nov, 2019 – 07 Nov, 2019
• Duração: 7 dias / 6 noites
• Preço: 750€ / pessoa
• Limite de Inscrições: 4 - 12 pessoas
• Idade: + 12

DESTAQUES
Observa a riqueza de Hagia Sophia, a maior Basílica do mundo construída há mais de 1000
anos, transformada mais tarde em Mesquita e agora um museu!
Percorre o Grande Bazar, provavelmente o maior e um dos mais antigos mercados
cobertos do mundo!
Atravessa a ponte de Gálata, que une as duas partes europeias da cidade, atravessando
o estuário do Corno de Ouro!

Revive o tempo do Império Otomano no Palácio Topkapi, residência oficial dos sultões
durante três séculos!
Entranha-te na Capadócia, provavelmente um dos maiores feitos da Natureza, esculpidos
posteriormente pela mão humana!

A EXPERIÊNCIA
Istambul faz parte do imaginário de todos os viajantes! Uma cidade única, recheada de
história, num local estratégico na ligação de dois continentes, motivo de luta entre vários
impérios durante séculos. Considerado o maior museu a céu aberto do mundo, aqui se
cruza a tradição e a modernidade, a gastronomia e a música, a religião e o divertimento
até altas horas da noite. Nestes 4 dias, vamos explorar a cidade que, assim como Lisboa,
é conhecida pela cidade das 7 colinas.
Depois de explorarmos Istambul, terás a oportunidade de ser absorvido por um terreno
lunar, ver igrejas esculpidas na rocha, desceres a cidades subterrâneas e observar bem lá
de cima, de um balão de ar quente, uma paisagem indescritível!
Bem-vindo à Capadócia!

ITINERÁRIO
Dia 1 | Origem – Istambul
Este dia está reservado ao voo da cidade de origem para Istambul. À chegada à maior
cidade da Turquia e depois de chegares ao hotel, combinaremos uma hora para nos
juntarmos e termos uma breve conversa sobre os próximos dias! Depois, uma primeira
aproximação à cidade!
A noite traz alguns cheiros e sons típicos que tanto caracterizam Istambul! Uma pequena
caminhada nocturna, um bom jantar e o regresso ao hotel!
Estadia: Hotel

Dia 2 | Istambul
Depois do pequeno-almoço, caminhamos até um local muito discreto, porém muito
especial. Era de lá que começava a medição de todas as distâncias no império romano. É
de lá que o nosso dia começa!
Hagia Sophia, à nossa esquerda, uma antiga Basílica! Ao lado, a impressionante Mesquita
Azul e uns metros atrás, o Palácio Topkapi e, frente a tudo isto, o simples Hipódromo.

Almoçamos num restaurante local para, de barriga cheia, nos encaminharmos para a
Cisterna da Basílica e mais uma série de construções que fazem da área de Sultanhamet,
aquele que é considerado o maior museu a céu aberto do mundo!
Os pés vão ressentir-se ao fim do dia e nada melhor do que um chá e algo leve para a
noite. Porque não uma pizza turca uma pide?
Estadia: Hotel

Dia 3 | Istambul
O Grande Bazar espera-nos e de lá para a maior mesquita da cidade, a Suleymaniye,
construída na 3ª colina, onde almoçamos com os locais. Descemos depois para um bairro
popular, o Kucuk Pazar, onde podemos beber um sumo de laranja ou romã e comer um
snack! Começamos então a nossa caminhada para o Bazar das Especiarias, não sem antes
deixarmos de passar na maravilhosa Rustem Pasa, um autêntico tesouro para os olhos!
Já em direcção ao rio, encontramos a imponente Mesquita Nova para depois nos
encaminharmos para a Ásia, com o pôr-do-sol como cenário de fundo! De regresso à
Europa, jantamos com os olhos postos nas margens do rio e na movimentação frenética
junto ao Bósforo. Dali teremos uma das vistas mais marcantes da cidade!
Ao fim da noite, regressamos ao hotel.
Estadia: Hotel

Dia 4 | Istambul - Capadócia
Dia livre! Goza-o por tua conta e desfruta da cidade ao teu ritmo!
Se não for essa a tua vontade, podes sempre acompanhar-me ao lado europeu da cidade
e calcorrear, sem pressas, o lado mais moderno de Istambul e, porque não, dar um salto
ao Museu de Arte Contemporânea! Ou então visitar o Museu Chora, uma antiga igreja do
período bizantino, mais tarde transformada em mesquita e, sem dúvida alguma, um dos
edifícios mais bonitos da cidade! Ou ainda visitar o Museu da Inocência, criado pelo
escritor Orhan Pamuk, prémio Nobel da Literatura!
Ao fim da tarde reunimo-nos para voarmos para a Capadócia, onde chegaremos bem de
noite. É hora de descansar!
Estadia: Hotel

Dia 5 | Capadócia
Tomamos o pequeno-almoço e começamos a explorar a pequena povoação de Goreme.
Uma visita ao Open Air Museum, é inevitável! É aqui que começamos a aperceber-nos do

trabalho da mão humana na região. É aqui que vamos passar a manhã inteira. Depois do
almoço, a tarde é por tua conta. Podes caminhar por entre as formações rochosas,
descansar no hotel ou andar de loja em loja nas últimas compras. Pela noite, escolhemos
um local para a nossa refeição e continuamos a conversa!
Estadia: Hotel

Dia 6 | Capadócia
Caso queiras ver a paisagem de uma forma diferente, aconselho-te uma subida num balão
de ar quente (ACTIVIDADE EXTRA) logo pela manhã!
Estarás de regresso ao hotel a tempo de fazermos uma visita a alguns pontos mais
distantes da cidade, como pequenas aldeias desabitadas, igrejas escavadas na rocha e
cidades subterrâneas, acompanhadas por um guia local (língua inglesa). O almoço será
feito durante as visitas. Ao fim da tarde estaremos de regresso a Göreme. O resto do dia
é por tua conta! Desfruta do local, das lojas ou simplesmente, de uma esplanada!
Como o dia é longo, uma caminhada para ver o pôr-do-sol num ponto alto, será mais do
que perfeito!
Estadia: Hotel

Dia 7 | Capadócia – Istambul - Origem
O regresso a Istambul faz-se bem pela manhã. O aeroporto para onde voamos é já o da
parte europeia, pelo que só teremos de sair para fazer check-in e seguir viagem para
Portugal!
A viagem acaba, tenho a certeza, cheia de boas recordações!
Teşekkür ederim!

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
•
•
•

6 noites em hotel (quarto twin)
Todos os pequenos-almoços + 1 almoço
Entradas e atividades seguintes:
o Hagia Sophia
o Cisterna da Basílica

•
•
•
•

o Palácio Topkapi e Harem
o Visita ao Open Air Museum
o Tour na Capadócia (guia em inglês)
Acompanhamento do líder Landescape
Voo Istambul – Kayseri (ida e volta)
Transfers de/para Goreme
Todos os transportes dentro da cidade (excepto de caráter pessoal)

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?
• Voos internacionais (de Portugal a partir de 350€)
• Visto da Turquia (+- 20€)
• Alimentação não especificada (+- 20€ por dia)
• Despesas pessoais
• Transfers de/para o aeroporto
• Atividades assinaladas como EXTRA
• Serviços de guia não assinalados no programa
• Balão de ar quente (+- 120€)
• Suplemento individual (100€)
• Seguro pessoal (obrigatório) – Recomendamos IATI Seguros

www.landescape.pt

