
Dia 1 Portugal/Istambul
Partida no voo direto com destino 
Istambul. Chegada e alojamento.

Dias 2 al 4 Istambul
Pequeno-almoço. Dia livre 
para conhecer a cidade com 
possibilidade de realizar uma 
excursão opcional. 

Dia 5 Istambul/Ancara/Capadócia 
Meia pensão. Partida em autocarro 
com destino Ancara. Chegada e 
visita do Mausoléu de Ataturk, 
fundador da Turquia. Continuação 
em autocarro até à Capadócia. 
Durante o percurso poderemos 
contemplar a panorâmica do Lago 
Salgado. Jantar no hotel. 

Dia 6 Capadócia
Meia pensão. Hoje visitaremos 
esta região, onde nasceu São 
Jorge,  que combina os caprichos 
da natureza com  lugares de grande 
interesse cultural. Começará o 
seu percurso pelo fascinante vale 
de Dervent, conhecido como o 
vale das “chaminés de fadas”, 
onde a pedra erodida pelo vento 
e pela ação da água sobre o 
terreno vulcânico deu lugar a uma 
paisagem espetacular formada por 
picos, cones e obeliscos. Partida até 
à cidade subterrânea de Ozkonak 
ou outra similar, construída pelas 
comunidades cristãs para se 
protegerem dos ataques árabes. Em 
seguida visitaremos o museu ao ar 

livre de Göreme, que conserva um 
impressionante conjunto de igrejas, 
capelas e mosteiros escavados 
na rocha com frescos do século XI 
que foram declarados Património 
da Humanidade pela UNESCO. 
Faremos uma paragem num 
atelier de decoração e jóias. Pela 
tarde visita panorâmica da aldeia 
de Uchisar e das espetaculares 
paisagens vulcânicas Avcilar e 
Güvercinlik. Jantar no hotel. 

Dia 7 Capadócia
Meia pensão. Opcionalmente 
poderá realizar um espetacular 
passeio em balão até amanhecer. 
Partida até Ürgüp onde podemos 
ver as formações rochosas em forma 
de cogumelo e uma panorâmica da 
cidade. Em seguida visita da aldeia 
de Ortahisar onde destacamos 
o seu castelo de alta formação 
geológica com 86 m de altura e 
que se converteu em casas dos 
hititas. Pela tarde visita do vinhedo 
de Pasabag onde se encontram as 
chamada ‘’Chaminés de Fadas’’.  
Continuação até ao vale de Cavusin, 
onde veremos as casas escavadas 
na colina, que apresentam umas 
fachadas muito decoradas. Jantar 
no hotel.

Dia 8 Capadócia/Istambul/
Portugal
Partida no voo direto direto de 
regresso a Portugal. Chegada.

Nossos serviços
Voos de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-
almoço. 3 jantares (bebidas não 
incluídas). Transfers e visitas em 
circuito regular com guia em 
espanhol/português. Seguro de 
viagem.

Importante saber
O itinerário está baseado na 
chegada a Istambul às sextas.

Saídas
Sextas, sábados, domingos e 
segundas.
Notas de saída:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Preços (Mín. 2 pessoas)
Cat. B Cat. A

Temporada Preço S. Indiv. Preço S. Indiv.
Capadócia Fantástica 6 abr-27 out 810 175 995 390

Informação aérea:
Turkish Airlines. Preços baseados em classe. L. Supl. 1 jul-30 set. Q: 95 €.
Taxas aéreas e combustível (aprox). TK. 185 €.
Consultar outras classes de reserva.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Istambul. 4 noites Yigitalp/4H Whyndham Istambul Old City/5H
Capadócia. 3 noites Perissia - Ramada/4HSup. Dere Suites (hotel Gruta)/5H

Hotéis previstos ou de categoria similar

Paisagem lunar na Capadócia
Esta região situada no centro da Anatólia apresenta uma paisagem 
lunar, de terra vulcânica, formada pelas cinzas dos vulcões Erciyes, 
Hassan Dagi e Melendiz, e nas suas rochas, formando figuras 
impossíveis. Os seus perfis mais expressivos são as “Chaminés de 
Fadas” e a cor do entorno altera a cada momento, segundo a hora do 
dia. Alguns dos seus lugares imprescindíveis são Uchisar, com um 
grande penhasco conhecido como “o castelo” cujo cume oferece umas 
vistas impressionantes e nas suas ladeiras estão escavadas centenas de 
covas nas que se escondem casas, capelas e celas. O Goreme, situada 
num lugar que se conhece como o “Vale dos Fantasmas” no centro 
da Capadócia. Aqui conservam-se distintas igrejas com importantes 
pinturas do período iconoclasta e nomes curiosos como a igreja da 
Argola, a igreja da Maçã, a igreja da Serpente, a igreja Escura ou a igreja 
da Sandália, que recibe este nome pelas duas marcas na rocha.

Capadócia Fantástica
TURQUIA  ISTAMBUL · ANCARA · CAPADÓCIA

CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM ESPANHOL/PORTUGUÊS • 3 JANTARES

8 DIAS DESDE

995 €
(Taxas e combustível incluídos)

22

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://catai.pt/viajes/pt-capadocia-fantastica.html/11954/travelpricer

