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UMA PONTE ENTRE O OCIDENTE E O ORIENTE



Viajar na Turquia é também viajar no tempo, desde a longa fase hatita e hitita (III e II milénios a. C.) à notável época

greco-romana e à subsequente época bizantina, da qual temos muitos monumentos que são património da

Humanidade, até ao Império Otomano, que foi uma grande potência mundial e legou impressionantes vestígios

históricos que irão por certo deslumbrar o viajante, a quem ainda se oferecerão as paisagens, as cores, os odores e os

sabores de uma gastronomia de excelência. 

16 A 26 MARÇO 2023

1.º dia – 16 de Março (5ª feira) – LISBOA | ISTAMBUL
Comparência no aeroporto 3h antes da partida para formalidades de embarque no voo da Turkish Airlines. À chegada a
Istambul, formalidades de desembarque e obtenção de visto de entrada. Transfere para o Vogue Hotel Supreme 5***** ou similar
e alojamento.

2.º dia – 17 de Março (6ª feira) – ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita da cidade de Istambul, começando pela Mesquita de Soleimanie, que é considerada
a mais bela das mesquitas imperiais de Istambul, construída entre os anos 1550 e 1557, no reinado de Solimão. Continuação
para o Palácio Topkapi, a residência dos sultões do Império Otomano, famoso pelas suas extraordinárias coleções de joias e
porcelanas. Em seguida, visita à Igreja de São Jorge.
Almoço num restaurante local, e depois visita ao Grande Bazar. 
Jantar e alojamento no hotel.
 

3.º dia – 18 de Março (Sábado) – ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao hipódromo da época bizantina, com vários monumentos, entre eles o obelisco egípcio de
Tutmés III. Continuação para a Mesquita Azul e de seguida, visita da Cisterna de Yerebetan e da famosa Igreja de Santa Sofia.
Por fim, visita do Museu Arqueológico, que compreende diferentes secções: o Museu de Antiguidades, onde está o sarcófago de
Alexandre e peças greco-romanas, e o Museu do Oriente Antigo, onde estão expostos objetos de várias civilizações: a suméria, a
babilónica, a assíria, a hatita e a hitita. 
Regresso ao hotel no final do dia, com jantar e alojamento.

  
4.º dia – 19 de Março (Domingo) – ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita do Palácio Dolmabahce, onde viveram os últimos sultões otomanos, seguindo-se
uma panorâmica da Torre de Gálata, construída por genoveses no século XIV. Passeio de barco pelo estreito do Bósforo e
continuação para o Bazar das especiarias e ainda visita da Mesquita de Rustem Pacha.
 Chegada ao hotel no final do dia, com jantar e alojamento.

 
5.º dia – 20 de Março (2ª feira) – ISTAMBUL | BURSA | ÇANAKKALE (TRÓIA)
Pequeno-almoço no hotel, saída até Bursa (viagem em ferryboat), uma cidade famosa pelos seus banhos turcos e a produção de
sedas. Visita da Grande Mesquita, a Mesquita do Mausoléu Verde e o Bazar das Sedas. Depois do almoço, percurso até
Çanakkale. Chegada, jantar e alojamento no Hotel Double Tree By Hilton Çanakkale 5***** ou similar.
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6.º dia – 21 de Março (3ª feira) – ÇANAKKALE | PÉRGAMO | ESMIRNA | KUSADASI
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, check-out e saída para Tróia, a famosa e antiga cidade com 9 estratos culturais que a
arqueologia revelou. Continuação para a antiga cidade de Pérgamo, um dos mais importantes centros culturais, comerciais e
médicos do passado. Continuação para Esmirna, e visita panorâmica da cidade. Continuação da viagem para Kusadasi. Jantar e
alojamento no Hotel Charisma Deluxe 5***** ou similar.

 
7.º dia – 22 de Março (4ª feira) – KUSADASI | ÉFESO | KUSADASI
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção a Éfeso, a mais bela e mais bem conservada cidade da antiga Ásia Menor, que
durante os séculos I e II chegou a ter uma população de 250 000 habitantes. Visita do Templo de Adriano, as Termas Romanas, a
Biblioteca de Celso, o Odeon e o Teatro de Éfeso. Visita da «Casa da Virgem Maria», seguindo-se o almoço num restaurante local.
Regresso ao hotel, com jantar e alojamento.

8.º dia – 23 de Março (5ª feira) – KUSADASI | MILETO | DIDIMA | PAMUKKALE
Pequeno-almoço no hotel. Check-out e saída em direção a Mileto, com a visita desta cidade antiga grega. Almoço num
restaurante local. Continuação da viagem para Didima, um dos mais importantes e impressionantes locais religiosos da Anatólia.
Chegada a Pamukkale no final da tarde, para visita à antiga cidade de Hierápolis e ao «Castelo de Algodão», maravilha natural de
gigantescas cascatas brancas, estalactites e piscinas naturais formadas ao longo de muitos séculos pela passagem de águas com
sais calcários provenientes de fontes termais. Jantar e alojamento no Hotel Doga Thermal 5*****.

 
9.º dia – 24 de Março (6ª feira) – PAMUKKALE | CÓNIA | CAPADÓCIA
Pequeno-almoço no hotel. Check-out e saída em direção a Cónia. Visita do Mosteiro dos Derviches Dançantes fundado por
Mevlana. Almoço num restaurante local e saída em direção à Capadócia. Jantar e alojamento no Hotel Yunak Evleri 5***** ou
similar.

 
10.º dia – 25 de Março (Sábado) – CAPADÓCIA
Pequeno-almoço no hotel e saída para um dia inteiro dedicado a explorar e a descobrir a fascinante região da Capadócia, única
no mundo. Visita do Vale Goreme, incrível complexo monástico bizantino formado por igrejas escavadas na rocha com
belíssimos frescos, os povos trogloditas de Pasabag em Zelve, a fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, as chaminés de fadas de
Urgup, as rochas em forma de cone coroadas com rochas planas. Almoço num restaurante local. Em Avanos, lugar de centros de
artesanato e tecelagem, visita de uma cidade subterrânea, uma das cidades construídas como refúgio para os cristãos dos
séculos III-IV. Jantar de despedida num restaurante tradicional.

11.º dia – 26 de Março (Domingo) – ISTAMBUL | LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Check-out e transfer para o aeroporto de Nevsehir. Formalidades de embarque num voo Turkish
Airlines via Istambul.
Chegada a Lisboa.

Fim da viagem.
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Quarto duplo 

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

2.870,00  €

595,00 €

 

Acompanhamento por parte do Professor Luís Manuel de
Araújo durante toda a viagem;

Acompanhamento por um elemento de Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;

Passagem aérea em classe económica para percurso
Lisboa / Istambul - Nevesehir/ Istambul / Lisboa, em voos
regulares Turkish Airlines com direito a 1 peça de bagagem
com 32 kg;

10 noites de alojamento em hotéis de 5*****;

Pensão completa (desde o pequeno almoço do 2º dia ao
pequeno almoço do último dia;

Todos os transportes como indicado no programa;

Guias locais de expressão portuguesa;

Todas as visitas mencionadas no itinerário (devido a
questões governamentais a ordem das visitas pode ser
alterada mas todas serão garantidas);

Todas as entradas mencionadas no programa;

Todos os impostos aplicáveis;

Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 222€ (à data 24/10/2022 – a reconfirmar e atualizar na
altura da emissão da documentação);

Seguro Multiviagens Premium

O PREÇO INCLUI

• Bebidas às refeições;

• Gratificações;

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

• Despesas de caráter particular designados como extras.

O PREÇO NÃO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS

Teresa Neves 
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281
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NOTA: Para partidas do Porto consulte-nos.

mailto:teresa@novasfronteiras.pt

