
5 Dias / 7 Refeições  
 
  
1º DIA    04/09 Domingo MP – AVEIRO / PORTO / ISTAMBUL TK 1452 1205/1835 
Comparência em local e hora a indicar e transfere ao aeroporto do Porto, onde devemos estar 120 minutos antes da partida, formalidades de embarque e 
partida com destino a Istambul. Chegada a Istambul, cidade cujo centro histórico é considerado Património da Humanidade pela UNESCO graças aos seus 
importantes monumentos e ruínas históricas. Assistência e transfere ao hotel Yigitalp 4* situado no centro histórico. Jantar e alojamento. 
 
2º DIA     05/09 2ªfeira PC – ISTAMBUL  
Pequeno-almoço. Visita panorâmica, passando pelos bairros mais importantes do centro histórico e da parte moderna da cidade. Caminhada pela avenida 
pedonal de Istiklal e visita do Bairro de Sultanahmet, lugar onde há muitos anos atrás poderíamos encontrar o Hipódromo Romano. Oportunidade para 
ver alguns vestígios do seu passado como o obelisco egípcio e a coluna serpentina. Continuação para a Mesquita Azul, única entre todas as mesquitas 
otomanas por ter 6 minaretes. Visita da Basílica Santa Sofia, a maior de todas na altura da sua construção (ano 537), visita da Cisterna da Basílica de 
Yerebatan, a reserva de água mais importante da cidade na época bizantina. Almoço em restaurante local. Fim da tarde  livre no labiríntico Grande 
Bazar. Ao final da tarde, transfer ao hotel. Jantar e alojamento. 
 

   
 
3º DIA     06/09 3ª feira PC – ISTAMBUL  
Pequeno-almoço. Visita do Bazar Egípcio (Mercado das Especiarias) e embarque num cruzeiro no Bósforo, o qual proporciona magníficos panoramas de 
uma costa repleta de palácios, fortalezas, jardins e tradicionais casas de madeira. Almoço em restaurante local. De tarde, visita do Palácio de Topkapı, 
centro do poder do Império Otomano durante quase 400 anos. Um lugar histórico de grande importância, o que explica que seja o museu mais visitado da 
Turquia e um dos museus mais visitados da Europa (visita inclui a secção do Tesouro / não inclui a secção do Harém). No final da visita, regresso ao hotel 
e resto de tarde livre. Jantar e alojamento. 
 

  
 
4º DIA    07/09 4ª feira PC – ISTAMBUL 
Pequeno-almoço. Partida em direção à parte asiática da cidade, passando pela ponte internacional, para visitar o Palácio de Verão dos últimos sultões 
do império otomano – o Palácio Beylerbeyi, construído no século XIX. Continuação para o bairro Üsküdar (onde nasceu Calouste Gulbenkian)  para fazer 
uma caminhada. Regresso à parte europeia da cidade para um passeio panorâmico junto à margem do estuário Corno de Ouro e visita do bairro de Eyüp 
com destaque para a Mesquita e Mausoléu de Eyup e para o Café Pierre Loti. Almoço em restaurante local. Regresso ao hotel e resto de tarde livre. 
Jantar e alojamento. 
 
 
 

    
 
5º DIA    08/09 5ª feira          PA – ISTAMBUL /PORTO TK1449 1155 1450   
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer para o aeroporto de Istambul. Formalidades de embarque e partida com destino à sua cidade de origem. 
Chegada.  
 



 

 
 

Hotel Yigitalp 4*  
 O Yigitalp está localizado no centro histórico de Istambul, a 15 minutos a pé do conhecido Grande Bazar. Disponibiliza um spa com um banho turco 
tradicional em mármore e tratamentos de massagens. 
Os quartos do Hotel Yigitalp Istanbul apresentam cabeceiras de cama e tecidos de inspiração otomana, assim como uma reconfortante música ambiente 
para potenciar o relaxamento. Estão equipados com televisões de ecrã plano com canais por satélite e casas de banho privativas com banheira ou 
chuveiro. Situado a 200 metros da Linha de Eléctrico T1, o Yigitalp Hotel providencia ligações directas para o Palácio de Topkapi de Istambul e para a 
animada área de entretenimento de Beyoglu. A icónica Basílica de Santa Sofia pode ser alcançada em 10 minutos de eléctrico. 
O hotel fica a cerca de 5 minutos a pé da Estação de Metro Vezneciler, que permite alcançar a nova zona de Taksim.  
 
Preço por pessoa, em duplo conforme número de participantes,  

      
PREÇO POR PESSOA, TAXAS 

INCLUIDAS   940 €    

       
Suplemento para estada em quarto individual  140 €    

 
- Taxas de aeroporto incluídas, passíveis de alteração até à emissão final dos voos. 
 
Os preços incluem: 

 Voos base ida e volta em classe económica ok com voos TK 30 pessoas – Taxas de aeroporto e combustíveis incluídas;   
 Assistente Flash de Porto a Porto 
 Autocarro privativo para todas as visitas e transferes + Aveiro, Aeroporto do Porto, Aveiro 
 Estadia conforme programa em quarto duplo alojamento e pequeno-almoço buffet em hotéis e categoria conforme mencionados 

acima ou similares;   
 7 Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré-determinados de acordo com a 

gastronomia local, com pratos fixos incluindo   1 bebida incluída por refeição (cerveja/soft drink) 
 Guia acompanhante local em língua portuguesa;  
 Guias locais nas visitas sempre que possível de língua portuguesa; 
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa como incluídas; 

              Visita panorâmica, incluindo a visita do Bairro de Sultanahmet 
 Visita da Basílica Santa Sofia (entrada incluída)  
 Visita da Cisterna da Basílica de Yerebatan 

Visita do Bazar Egípcio (Mercado das Especiarias) 
Cruzeiro no Bósforo 
Visita do Palácio de Topkapı, (entrada incluída) inclui a secção do Tesouro / não inclui a secção do Harém 
Visitar o Palácio de Verão dos últimos sultões do império otomano – o Palácio Beylerbeyi, (entrada incluída)   
Visita ao bairro Üsküdar (onde nasceu Calouste Gulbenkian)   
Passeio panorâmico junto à margem do estuário Corno de Ouro 
Visita do bairro de Eyüp com destaque para a Mesquita e Mausoléu de Eyup e para o Café Pierre Loti. 

 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem conforme apólice que 
juntamos em anexo; 

 Vistos incluídos para a Turquia, 
 Entrega de programa personalizado ao cliente; 
 Assistência nas formalidades de check in no dia da partida por Delegado Flash Viagens; 
 Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante ou transferista; 
 Assistência telefónica 24 horas; 
 Condições gerais conforme programação Grandes Viagens.  

 
Excluindo: 

 Extras de carácter pessoal na viagem, hotéis, restaurantes e todos os serviços não indicados. 
 Taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam ser pagas localmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Condições de Cancelamento:  
 
Permitido o cancelamento até um máximo de 20% sobre o total de lugares confirmados pelo depósito de garantia    
Até ao dia da emissão dos bilhetes. 
Se forem cancelados mais de 20% dos lugares confirmados, estabelecem-se as seguintes penalizações de acordo com a data em que se 
realize a dita anulação:     
De 90 dias até 46 dias antes da partida- até 18/07 – 50€/pax 
De 45 dias até 31 dias antes da partida- até 02/08 - 70€/pax 
De 30 dias até ao dia da partida - 100% gastos parte aérea  
 
NOTA:  
- Programa e visitas elaborados com base na nossa experiência de mais de 20 anos em circuitos. 
- O alojamento, realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos ou 
similares. 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.  
- Taxas aeroporto incluídas no preço são igualmente passíveis de alteração até à data de emissão dos bilhetes. 
- Para estas viagens basta o cartão de cidadão português ou passaporte para outra nacionalidade  
É obrigatório o envio da cópia dos documentos de todos os passageiros com uma validade mínima de 6 meses à data do regresso.  
Para efeitos de tratamento do visto e emissão das passagens aéreas.  
 

Assistência 24 Horas 
Serviço de acompanhamento do cliente 24 horas para ajudar a resolver todo o tipo de imprevisto. Este serviço permanente, é efectuado 
por um número de emergência em Portugal que com toda a logística existente, permite resolver, no momento qualquer problema. 
 
Condições de pagamento:  
No acto da inscrição 1º depósito de 10% = 94.00€ 
Até 60 dias antes da partida 2º Depósito de 282.00€  - 4 de Julho 2022 
Até 40 dias antes da partida 3º Depósito de 282.00€  - 25 de Julho 2022 
Até 30 dias antes da partida 4º Depósito de 282.00€ - 4 de Agosto 2022 
 
(Os pagamentos podem ser antecipados por iniciativa do participante) 
 
 
 

INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES 
 
ANABELA – 239 717387 
 
Mail: cptcoimbra@sapo.pt 
 
Número máximo de inscrições 30 pessoas. 
 

 
 


