TUDO INCLUÍDO

5 DIAS

CONFORME PROGRAMA

FIM DE ANO EM ISTANBUL
Hotel Barceló Istanbul * * * * *

saída

LISBOA
PORTO

DE 29 DE DEZEMBRO A 02 DE JANEIRO 2023

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

ISTANBUL

PALÁCIO TOPKAPI, MESQUITA AZUL
HIPÓDROMO ROMANO, BASÍLICA SANTA SOFIA
GRANDE BAZAR, MERCADO EGIPCIO
PALACIO BEYLERBEYI, BAIRROS FENER E BALAT
CRUZEIRO NO BÓSFORO
29 DEZEMBRO - PORTO ou LISBOA, ISTAMBUL

Comparência no aeroporto 03h00 antes da hora de partida,
para as formalidades de embarque
Partida em voo direto da Turkish Airlines com destino a
ISTANBUL. Chegada, desembarque e no aeroporto é
recebido pelo nosso guia a falar Portugues, seguido do
transporte à zona moderna de Taksim, onde se localiza o
nosso Hotel Barceló Istanbul * * * * *. Localização perfeita,
para quem pretende desfrutar do melhor de Istanbul; As
animadas ruas comerciais, os Palácios, os museus, as lojas, etc.
Jantar e alojamento.

30 DEZEMBRO - ISTANBUL (visita à cidade antiga)

Após o pequeno-almoço buffet, saímos para excursão de visita à
cidade antiga. Começamos pela majestosa e elegante
Mesquita Azul, uma das mais belas mesquitas imperiais,
conhecida pela sua decorações de interior. Continuamos para
o Hipódromo Romano, da época bizantina, seguido da visita
à Basílica de Santa Sofia, construída no séc, fui durante
séculos a maior igreja cristã, depois transformada em mesquita
e atualmente museu. Almoço em restaurante local.
Continuação da visita ao Palácio Topkapi (residência dos
sultanos do imperio otomano), famoso pela sua excelente
coleção de joias e porcelanas. Seguimos depois para o
Grande Bazar, com tempo livre para a visita às mais de
quatro mil lojas, com objetos típicos do país.
Jantar e alojamento.

TAKSIM

HOTEL BARCELÓ ISTANBUL

MESQUITA AZUL

HOTEL BARCELÓ ISTANBUL

31 DEZEMBRO - ISTANBUL (Continuação da visita),
CRUZEIRO NO BÓSFORO
JANTAR DE REVEILLON COM MÚSICA AO VIVO

Deixamos o hotel após pequeno-almoço, para continuar a visita à
cidade. Iniciamos a visita pelo Mercado Egípcio, também
conhecido pela bazar das especiarias. Depois dirigimo-nos ao porto,
para ingresso em Barco de Turismo, para realizar Cruzeiro pelo
estreito do Bósforo, contemplando fabulosa vistas panorâmicas
dos povos, palácios e fascinantes chalés. Terminado o passeio, tem
lugar o almoço em restaurante local. Visita ao Palácio de
Beylerbeyi (situado na parte asiática) antigo palácio de verão dos
Sultanes do Imperio.
- Em hora a indicar, ingresso no restaurante do hotel, onde se
realiza o jantar de Fim de Ano com animação !

GRANDE BAZAR

02 JANEIRO - ISTANBUL, LISBOA ou PORTO

Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar, o transporte ao
aeroporto para as formalidades de embarque, e partida em voo
direto da Turkish Airlines com destino a LISBOA ou PORTO

PALÁCIO TOPKAPI
BASÍLICA SANTA SOFIA

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

01 JANEIRO - ISTANBUL (Continuação da visita), PASSEIO
EM TELEFÉRICO

Pequeno-almoço buffet.
Manhã livre para descanso ou atividades pessoais. Almoço.
Depois, tem lugar excursão de visita aos Bairros de Fener y Balat,
situado na margem sul do “Corno de Ouro” com um património
histórico riquíssimo, cafés, bares e ruas coloridas, uma zona muito
popular da cidade. Visita à Igreja Ortodoxa de Santo Estevão dos
Bulgaros (também conhecida pela Igreja de Ferro). A visita termina
com um pequeno passeio de Teleférico à Colina de Pierre Loti.
Jantar e alojamento.

PALÁCIO BEYLERBEYI

Preço por pessoa
Em quarto duplo ou triplo
- Suplemento de quarto individual
CRUZEIRO NO BÓSFORO

1.520€
375€

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Inclui a passagem aérea classe turística com direito a uma peça
de bagagem até 30kg, transferes e excursões com
acompanhamento de guia a falar Portugues, estadia de quatro
noites de hotel, todas as refeições desde o jantar do 1º dia ao
pequeno-almoço do 5º dia, incluindo o jantar de Reveillon,
Cruzeiro no Bósforo, entradas na Mesquita Azul, Basílica Santa
Sofia, Hipódromo Romano, Palácio Topkapi, Palácio Beylerbeyi,
Igraja Santo Estevão dos Bulgaros, Teleférico à Colina Pierre
Loti, seguro de assistência em viagem, taxas de aviação e taxas
de turismo.
- Obrigatório passaporte valido
- Não inclui bebidas às refeições, gratificações a guia e motorista
e outros não indicados no programa da viagem como incluídos
MERCADO EGÍPCIO

