
Lazer e Tempos Livres

Programa

9 a 14 de outubro 2014            ISTAMBUL

9 outubro (qui.) - LISBOA ou PORTO / ISTAMBUL

VIAGENS / NORTE
EV: 451.991

Programa Comparência no aeroporto da Portela 120 minutos antes da partida. Embarque em voo com
destino a Istambul, via uma cidade europeia. Chegada e assistência. Transfer ao Hotel.
Alojamento.

10 outubro (sex) - ISTAMBUL
Pequeno-almoço. Visita do Palácio de Topkapi, antigo centro de poder do Império Otomano
durante quase 400 anos, com visita ao tesouro, aos pátios e jardins e ainda às cozinhas e às
suas magníficas coleções de porcelana. Almoço. Saída para passeio de barco pelo Bósforo,
estreito que separa os continentes da Europa e Ásia. Algum tempo livre no labiríntico “Grande
Bazar” para passear e compras Regresso ao hotel Jantar e AlojamentoBazar , para passear e compras. Regresso ao hotel. Jantar e Alojamento.

11 outubro (sáb.) - ISTAMBUL
Pequeno-almoço. Saída para visita do Palácio Dolmabahçe, um edifício localizado do lado
europeu do Bósforo que foi o principal centro administrativo do Império Otomano entre 1853 e
1922. Foi o primeiro palácio de estilo europeu em Istambul, mandado construir pelo sultão
Abdülmecid I. No salão central encontra-se um lustre de cristal da Boémia oferecido pela
Rainha Vitória. Visita da secção Selamlik, onde viviam os homens, e da secção do harém, onde
viviam as mulheres. Continuação para Taksim, onde vamos realizar uma visita a pé da avenida
pedonal de İstiklal, para ver o mercado de frutas/legumes, a igreja de San Antonio. Seguimos

“B E í i ” t bé h id M d d E i i Al J tpara o “Bazar Egípcio” também conhecido como Mercado das Especiarias. Almoço e Jantar.
Alojamento.

12 outubro (dom.) - ISTAMBUL
Pequeno-almoço. Saída para visita à cidade de Istambul em especial a zona histórica, tendo
como ponto de partida a Praça de Sultanahmet, que ocupa atualmente o espaço do antigo
Hipódromo Romano (330 d.C.), do qual ainda podemos ver alguns vestígios. Continuação para
a Mesquita Azul, única entre todas as mesquitas otomanas a ter 6 minaretes. E ainda na Praça,
a Igreja de Santa Sofia. Seguimos para visita do Museu Arqueológico, o maior complexo
arqueológico da Turquia, sendo dedicado à arte e cultura das civilizações antigas quearqueológico da Turquia, sendo dedicado à arte e cultura das civilizações antigas que
pertenceram ao Império Otomano ou que foram influenciadas por ele. Foi criado pelo artista e
museólogo Osman Hamdi Bey no final do séc. XIX. Atualmente é um dos maiores do mundo no
seu género. Almoço, Jantar e Alojamento.

13 outubro (seg.) - ISTAMBUL
Pequeno-almoço. Visita do museu Kariye (ex-igreja S. Salvador de Chora) que conserva os
melhores mosaicos e frescos de arte bizantina. Visita da Mesquita de Eyup que fica no bairro
Santo de Eyup de Istambul. Subida ao café Pierre Loti para ter uma vista magnífica do Corno
de Ouro. Regresso ao hotel passando pelos bairros do Corno de Ouro tal como Balat, Fener,
Cib li t Al i l íd t i it E h bi tid j t dCibali, etc. Almoço incluído entre as visitas. Em hora a combinar, partida para jantar de
despedida com folclore em Istambul na Kervansaray Night Club (bebidas limitadas incluídas –
35 cl de vinho ou 2 soft drinks). Regresso ao hotel. Alojamento.

14 outubro (ter.) - ISTAMBUL - PORTO ou LISBOA
Pequeno-almoço. Dia livre para últimas compras ou visitas. Em hora a combinar, transfer ao
aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo em direção à sua cidade de origem, via
uma cidade europeia.

Hotéis previstos ou similaresp
4**** VENERA ou KLAS ou BULVAR PALAS
O alojamento realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados
como previstos ou similares de nossa programação. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos
com camas extras (não aconselhável para 3 adultos). Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os
reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard.



Lazer e Tempos Livres VIAGENS / NORTE

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D. (x2) € 965,00; Q.S. (x1) € 1.135,00.

Preços para outros sócios auxiliares:

Custos
ç p

Q.D. (x2) € 1.035,00; Q.S. (x1) € 1.205,00.

Os preços incluem:
 Taxas aeroporto incluídas, passíveis de alteração até 20 dias antes da partida;
 Voo ida e volta em classe económica LH – Taxas de aeroporto, segurança e combustível  incluídas;  
 Autocarro privativo para todo o circuito;
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet e hotéis categoria 4****;
 Refeições conforme programa, com menus de grupo pré determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos 
não incluindo bebidas nem dietas especiais;
 Guia acompanhante local de língua portuguesa; Guia acompanhante local de língua portuguesa;
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas;
 Visto de entrada na Turquia (selo consular);
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem;
 Assistência nas formalidades de check-in no dia da partida;
 Assistência nas formalidades de check-in no dia do regresso pelo Guia acompanhante local;
 Assistência telefónica 24 horas.

Os preços não incluem:
Refeições não mencionadas;
Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar;
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluídoTudo o que não estiver devidamente especificado como incluído.

NOTA: Para os cidadãos Portugueses, é obrigatório visto de entrada na Turquia, bem como passaporte válido por 6 meses à data da 
partida (em caso de validade inferior é aconselhável renovar o passaporte). O visto permite permanecer na Turquia durante um período de 
até 90 dias. Os Guias Acompanhantes locais são sempre turcos e com conhecimentos de português.
Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda de autorização oficial de viagem ao 
estrangeiro.

Os débitos serão efetuados em 7 prestações, nos dias 24 MAI, 25 JUN, 25 JUL, 25 AGO, 25 SET, 24 OUT e 25 NOV de 2014.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 40,00, a título de Taxa de Reserva,
eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pela Agência, caso não se consiga substituição em tempo útil.q g p g g ç p

Os interessados devem inscrever-se de 19 de maio a 2 de junho.
A 5 de junho, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000028413

