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Descrição
Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Istambul
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Istambul. Assistência à chegada e transporte ao
hotel escolhido. Alojamento.
2º Dia Istambul
Após o pequeno-almoço, saída para visita a uma das mais bonitas e históricas cidades da Europa, que se estende também à Ásia. A visita começa com uma
passagem pelas muralhas da antiga Constantinopla e pelo palácio de Dolmabahce, passando pela ponte de Galata até chegar ao Corno de Ouro, onde se localiza o
centro histórico da cidade. Visita ao palácio de Topkapi, antiga residência do Sultão e onde se destaca a secção do tesouro, onde se podem ver belas peças dos
vários sultões. Depois de almoço, visita à Mesquita Azul, Aghia Sophia, Hipodromo e Mesquita de Suleymaniye. Regresso ao hotel e alojamento.
3º Dia Istambul / Capadócia
Dia livre nesta bonita cidade para fazer algum tour opcional ou simplesmente descobrir por si os recantos mágicos da cidade. Ao final da tarde, transporte ao
aeroporto. Formalidade de embarque e partida em voo com destino a Kayseri. Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
4º Dia Capadócia
Após o pequeno-almoço, saída para iniciar uma visita à lindíssima região da capadócia. A visita começa pelo Vale de Devrent para apreciar as formações rochosas
conhecidas como ?chaminés de fadas? e em seguida passagem por Pasabag para ver as formações em forma de cogumelos. Continuação para a aldeia de Avanos
para almoço e visita a fabricas de artesanato local. De tarde, visita ao Museu ao ar livre de Goreme onde se podem visitar as inúmeras igrejas ortodoxas escavadas
na rocha e com frescos, datadas dos séculos X e XI e declarados Património da Humanidade pela UNESCO. Regresso ao hotel e alojamento.
5º Dia Capadócia / Istambul / Maldivas
De madrugada e opcionalmente possibilidade de realizar um espetacular passeio de balão de ar quente. Após o pequeno-almoço, saída para visita à cidade
subterrânea de Kaymakli, construídas pelas comunidades cristãs para se protegerem dos ataques árabes. Após o almoço, visita ao ?vale dos Pombos?, castelos de
Uchisar e Ortahisar. Por fim visita ao vale vermelho e aldeia de Cavusin com as suas características casas e igrejas ortodoxas. Ao final da tarde, transporte ao
aeroporto. Formalidade de embarque e partida em voo com destino a Malé. Noite a bordo.
6º Dia Maldivas
Assistência à chegada e transporte à Ilha escolhida. Alojamento.
7º ao 8º Dia Maldivas
Dias livres nestas paradisíacas ilhas do Índico para desfrutar da praia, apreciar os corais e peixes tropicais ou praticar os inúmeros desportos aquáticos disponíveis
nos hotéis.
9º Dia Maldivas / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Malé. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Portugal, via uma cidade de ligação.
Noite a bordo.
10º Dia Portugal
Chegada e fim da Viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento em Istambul e na Capadócia, no hotel escolhido em regime de pequeno-almoço
Alojamento nas Maldivas, no Hotel e regime alimentar escolhido
Visitas em privado, mencionadas no circuito e com acompanhamento de guia local em português ou espanhol
3 almoços na Turquia
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Green Tax de USD 6,00 por pessoa e noite (no Hotel Riu Atoll e Riu Palace) - a pagar localmente à chegada
Seguro de Proteção Covid
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