
Lazer e Tempos Livres/Sul Turquia

Programa

22 Setembro a 1 Outubro
1º Dia - 22 Set. (Sáb.) - LISBOA (ou Porto) / ISTAMBUL
Partida às 06:50 com destino a Istambul, via Frankfurt; chegada pelas 16:55, assistência e início imediato da
primeira visita panorâmica para orientação na cidade de Istambul; chegada ao hotel no final da visita e
instalação. Jantar e alojamento no Hotel Taksim Gonen 4* ou similar.

2º dia - 23 Set. (Dom.) - ISTAMBUL
Pequeno-almoço. Início da visita de dia inteiro a esta histórica cidade, tendo como ponto de partida a Praça de
Sultanahmet que ocupa atualmente o lugar do antigo Hipódromo romano (330 d.C.). Continuação da visita
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com a Mesquita de Sultão Ahmet, mais conhecida por Mesquita Azul. Na Praça ergue-se outro magnífico
monumento – Igreja de Santa Sofia, considerada na altura da sua construção a igreja com maiores dimensões
e a mais sagrada de Constantinopla. Almoço. Após o almoço, prosseguimos do lado Asiático, com a visita ao
Palácio Beylerbeyi, antiga residência de Verão dos Sultãos Otomanos. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - 24 Set. (Seg.) - ISTAMBUL
Pequeno-almoço. De manhã, continuaremos as visitas com um pequeno cruzeiro em barco privativo no
estreito do Bósforo, seguido de visita ao Palácio de Topkapi (exceto zona Harém), residência dos sultãos
otomanos do séc. XV ao séc. XIX. O Palácio de Topkapi é hoje em dia o museu mais visitado da Turquia e um
dos museus mais visitados da Europa. Almoço e tempo livre para passear no labiríntico Grande Bazar do séc.
XV, com mais de 2000 lojas, e no Bazar Egípcio, também conhecido por Mercado das Especiarias. Regresso ao
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hotel. À noite, jantar com danças turcas e espetáculo de folclore. Alojamento.

4º Dia - 25 Set. (Ter.) - ISTAMBUL / TRÓIA / ÇANAKKALE
Após o pequeno-almoço, saída para Tróia. Visita desta emblemática cidade lendária famosa pela Guerra de
Tróia contra os gregos. Almoço. Continuação para Çanakale (406 Km), com uma chegada tardia prevista neste
dia. Chegada ao Hotel Kolin 5* ou similar. Jantar e alojamento.

5º Dia - 26 Set. (Qua.) - ÇANAKKALE / PÉRGAMO / KUSADASI
Pequeno-almoço. Saída do hotel em direção a Pérgamo, localizado na zona norte da cidade de Bergama.
Pérgamo conserva numerosos vestígios históricos e arqueológicos de interesse como a Biblioteca, que chegou a
albergar mais de 200.000 livros, e também a acrópole na qual se destacam os Templos Zeus e de Trajano. Visitaalbergar mais de 200.000 livros, e também a acrópole na qual se destacam os Templos Zeus e de Trajano. Visita
ainda do teatro helénico. Visita da Casa da Virgem Maria, onde a Virgem passou os seus últimos dias.
Almoço. Continuação da viagem em direção a Kusadasi. Chegada ao Hotel La Vista 4*. Jantar e alojamento.

6º Dia - 27 Set. (Qui.) - KUSADASI / PAMUKKALE
Pequeno-almoço. Saída em direção a Pamukkale, com almoço no percurso, visitando Efésos, antiga cidade
fundada há cerca de 4.000 anos, e dedicada à deusa Artemisa, cujo templo constituiu uma das 7 Maravilhas do
Mundo da Antiguidade (apenas resiste uma coluna, no local onde se ergueu a primeira cidade de Éfesos, e não
a que visitamos atualmente). Chegada a Pamukkale e início da visita onde poderemos ver as piscinas termais
de origem calcária, que com o passar dos séculos formaram bacias gigantescas de água que descem em cascata
numa colina. Património mundial reconhecido pela UNESCO, Pamukkale está presentemente sob um plano de
proteção e reconstrução No mesmo planalto a alguns metros das termas situam-se as ruínas da necrópole deproteção e reconstrução. No mesmo planalto, a alguns metros das termas, situam se as ruínas da necrópole de
Hierapolis. Jantar e alojamento no Hotel Lycus River 4* ou similar.

7º dia - 28 Set. (Sex.) - PAMUKKALE / KONYA / CAPADOCIA
Após o pequeno-almoço, partida em direção a Capadócia. Durante o trajeto, paragem em Sultanhani, um dos
antigos locais de pernoita dos comerciantes da rota da seda do séc. XIII, denominados “caravanserai” por serem
“concentrações de caravanas”. Chegada a Konya, capital dos Turcos Seljuk, famosa por ter sido a cidade-berço
do místico islamita “Rumi”, fundador da Ordem dos Derviches Dançantes. Almoço em Konya. Jantar e
alojamento no Hotel Peri Tower 4* ou similar, na Capadócia.

8º dia - 29 Set. (Sáb.) - CAPADOCIA
Pequeno almoço Visita de dia inteiro dedicada à descoberta desta região única A região da Capadócia porPequeno-almoço. Visita de dia inteiro dedicada à descoberta desta região única. A região da Capadócia, por
ser um local único pela sua paisagem vulcânica, pelas suas cidades subterrâneas e pelas suas igrejas esculpidas
na rocha, foi considerada Património Mundial pela Unesco. Dia inteiro com visitas na região com pausa para o
almoço: a Cidade Subterrânea de Kaymakli; os museus a céu aberto de Göreme e Zelve com as suas igrejas
dos séculos X e XI com belos frescos; os Vales de Guvercinlik e Uçhisar; e a vila de Avanos, conhecida pelo
seu artesanato (cerâmica). Neste dia terá também possibilidade (opcional) de realizar um passeio de balão
pelos céus da Capadócia (de madrugada, antes da visita). Ao final do dia, jantar acompanhado de espetáculo
de folclore em restaurante local, regresso ao hotel e alojamento.

9º dia - 30 Set. (Dom.) - CAPADOCIA / ANKARA
Pequeno-almoço. Saída em direção a Ankara. Chegada a Ankara e almoço. Visita da capital da Turquia com o

ífi M d Ci ili õ d A tóli i i it d M lé d At t k f d d dmagnífico Museu das Civilizações da Anatólia, assim como visita do Mausoléu de Ataturk, fundador da
República Turca. Jantar e alojamento no Hotel Barcelo Altinel 4* ou similar.

10º dia - 1 Out. (Seg.) - ANKARA / LISBOA (ou Porto)
Pequeno-almoço. Manhã livre para últimas visitas e/ou compras. Em hora a informar, saída do hotel em
direção ao aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e partida às 16:10 com destino a Lisboa, via
Munique. Chegada a Lisboa pelas 21:45. FIM DA VIAGEM.



Lazer e Tempos Livres/Sul Turquia

Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2):  1.483,00 € Suplemento Single:  374,00 €
Outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2):  1.610,00 € Suplemento Single:  374,00 €

Débito poderá ser fracionado em 9 vezes, em: 24 abril, 25 maio, 25 junho, 25 julho, 24 agosto, 25 setembro, 25 
outubro, 23 novembro e 21 dezembro.

Custos

Na opção de débito único, será efetuado em 24 de agosto de 2012.

Incluído:
Passagem aérea em voos Lufthansa Lisboa (ou Porto) / Frankfurt / Istambul + Ankara / Munique / Lisboa (ou 
Porto) em classe económica;  Assistência e transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa; Obtenção do visto de 
entrada na Turquia (15€ por pessoa à data de 25 jan.); Estadia de 9 noites em Hotéis de 4**** (5***** em 
Çanakkale) incluindo o pequeno-almoço diário; Pensão Completa do jantar do 1º dia ao jantar do 9º dia, no 
total de 17 refeições; Circuito em autocarro privado conforme programa acima mencionado; Guia local em 
português (ou espanhol) durante todo o circuito acima mencionado; Todas as entradas nos locais visitados no 
seu interior; Passeio de barco pelo Bósforo; Taxas de segurança aeroporto e combustível (198€ a 25/01/2012seu interior; Passeio de barco pelo Bósforo; Taxas de segurança, aeroporto e combustível (198€ a 25/01/2012, 
valor a reconfirmar à data de emissão); Seguro de viagem; Acompanhamento OASIS Travel durante toda a 
viagem; Serviço de bagageiros nos hotéis, Bolsa OASISTRAVEL com documentação de viagem e informações 
detalhadas sobre a viagem e o destino; Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 
25/01/2012.

Não incluído:
Tudo o que não estiver devidamente especificado no presente programa, como sejam extras de caráter pessoal 
(telefonemas, bar, mini bar, lavandaria, serviço de quartos, gratificações, bebidas às refeições, etc.).

NOTA: Obrigatório Passaporte válido por 6 meses após a data da viagemNOTA: Obrigatório Passaporte válido por 6 meses após a data da viagem.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa
de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Oasis Travel, caso não se 
consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas, a partir das 09h00 de 26 de Março e até às 24h00 do dia 5 de Abril.
A 13 de abril informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradasDiversos A 13 de abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com 
qualquer dos participantes durante esta viagem.

Turquia INSCRIÇÕES FECHADAS


