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1º Dia – 23 Maio (Ter.) – LISBOA / ISTAMBUL

Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida onde estará o/a representante
OASIStravel que vos acompanhará durante toda a viagem. Formalidades de embarque e partida às
11h20 em voo regular Turkish Airlines com destino a Istambul. Chegada às 18h00 e transporte para o
hotel. Distribuição dos quartos.
Jantar e alojamento no Hotel Eresin Topkapi 5* eco.

2º Dia – 24 Maio (Qua.) - ISTAMBUL

Pequeno-almoço no hotel e saída para visita desta histórica cidade, tendo como ponto de partida o
Palácio de Topkapi (excepto zona Harém), residência dos sultãos otomanos do séc. XV ao séc. XIX. O
Palácio de Topkapi foi o centro do poder do Império Otomano durante quase 400 anos, lugar histórico
de grande importância, que associado às infinitas riquezas que encerra, fazem dele hoje em dia o
museu mais visitado da Turquia. Na Praça ergue-se outro magnífico monumento – Igreja de Santa
Sofia, considerada na altura da sua construção a igreja com maiores dimensões e a mais sagrada de
Constantinopla. Classificada em 1985 com Património Mundial pela UNESCO e actualmente é um dos
locais mais visitados no mundo.
Continuação da visita com a Mesquita do Sultão Ahmet, mais conhecida por Mesquita Azul,
considerada como única entre todas as mesquitas otomanas por ter seis minaretes. Continuamos para a
Praça de Sultanahmet que ocupa actualmente o lugar do antigo Hipódromo romano (330 d.C.) e onde
ainda podemos ver alguns vestígios arqueológicos (obelisco egípcio, coluna serpentina...).
Almoço em restaurante local. De tarde, visita do Grande Bazar um dos maiores e mais antigos
mercados cobertos do mundo. O Bazar data do século XV e tem mais de 2000 lojas, garantindo assim
que não faltam escolhas e atractivos. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia – 25 Maio (Qui.)- ISTAMBUL / ÇANAKKALE (+- 350 kms)

Após o pequeno-almoço no hotel, saída para passear pelo Bazar Egípcio, também conhecido por
Mercado das Especiarias. Podemos aqui encontrar muitos tipos de especiarias e ervas curativas, em
pacotes já preparados ou pedindo para pesar directamente. Também é o lugar para outras
especialidades, tais como: queijo, carne seca, muitos tipos de nozes, lokums (típicos doces turcos feitos
de amido de milho e açúcar) e essências orientais.

TURQUIA – Mosaico de Culturas

23 a 31 Maio 2023
Situada entre a Ásia e a Europa, a Turquia é um autêntico mosaico com a sua história a atravessar várias culturas distintas como a 
romana, bizantina ou otomana. A multiplicidade revela-se também no seu território, com desfiladeiros, lagos, planaltos ou ainda 
vulcões. Iremos visitar Istambul, cidade que mudou várias vezes de nome ao longo dos séculos, e as cidades históricas de Tróia e 
Éfeso. Mas não só de história vive a Turquia, e a natureza estará presente ao contemplarmos a fantástica Capadócia. 
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3º Dia – 25 Maio (Qui.) - ISTAMBUL / ÇANAKKALE (cont.)
Almoço em restaurante local. Continuaremos depois a visita de Istambul num passeio de barco pelo
Bósforo, o estreito que liga o Mar de Mármara ao Mar Negro, uma forma de admirar a cidade de outra
perspectiva, que nos dá a conhecer a sua zona ribeirinha. Após a visita de Istambul, partida para a
cidade de Çanakkale. Chegada ao Hotel Çanakkale Kolin 5* . Jantar e alojamento.

4º Dia – 26 Maio (Sex.) – ÇANAKKALE / TRÓIA / PÉRGAMO / KUSADASI (+-420 kms)

Após o pequeno-almoço no hotel, saída para Tróia. Visita desta emblemática cidade lendária famosa
pela Guerra de Tróia contra os gregos descrita no famoso poema “Ilíada” de Homero, e hoje um local
de grande importância arqueológica. Na verdade, a visita de Tróia é a visita das várias cidades de Tróia
que foram sendo construídas umas em cima das outras. As sucessivas escavações arqueológicas
permitiram colocar em evidência os diversos períodos de ocupação do local, e possibilitam a visita do
que resta daquela que seria a mítica cidade da Guerra de Tróia. Almoço no percurso em restaurante
local. Continuação para Pérgamo, cidade onde foi inventado o pergaminho, e que foi um dos maiores
pólos culturais do mundo Grego antigo. Visitaremos o Santuário de Esculápio, um dos centros médicos
mais famosos do mundo antigo, fundado por Archias. Tornou-se famoso por ser o centro clínico dos
Gladiadores da região de Pérgamo durante a época de Galeno (131-210 d.C.), um dos mais famosos
médicos da antiguidade.
Após a visita, seguimos viagem para Kusadasi. Chegada ao Hotel Kusadasi Charisma Deluxe 5*. Jantar
e alojamento.

5º Dia – 27 Maio (Sáb.) – KUSADASI – Visita de MILETO & DIDIMA (+-150 kms)

Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de Mileto. Visita desta cidade, com os seus templos e o
seu teatro bem conservado. Mileto foi uma cidade com uma intensa e vasta actividade comercial.
Manteve negócios com o Oriente, nomeadamente com o Egipto e a Península Itálica. Era conhecida por
ter a melhor lã de ovelha do mundo antigo. Mileto é hoje um rico sitio arqueológico, fruto das muitas
escavações que começaram ainda no século XIX.
Almoço em restaurante local. Após o almoço, visita do Templo de Dídima, dedicado a Apolo. Dídima
continha o mais importante Oráculo de Apolo, logo após o mais famoso e conhecido de todos – Oráculo
de Delfos. O Santuário foi destruído pelos Persas no ano de 493 a.C., e foi reconstruído a partir de 334
a.C. Após as visitas, regresso a Kusadasi. Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia – 28 Maio (Dom.) – KUSADASI / ÉFESO / PAMUKKALE (+-220 kms)

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção a Pamukkale, com almoço no percurso, visitando Éfeso,
antiga cidade fundada há cerca de 4.000 anos, e dedicada à deusa Artemisa, cujo templo constituiu
uma das 7 Maravilhas do Mundo da Antiguidade (apenas resiste uma coluna, no local onde se ergueu a
primeira cidade de Éfeso, e não a que visitamos actualmente). Foi nesta cidade de Éfeso que viveram o
Apóstolo Paulo e São João, e desenvolveram o seu trabalho missionário. Visita ao núcleo arqueológico
com a Biblioteca de Celso, o Odéon, o Templo de Adriano, o Templo de Domiciano, o teatro e outras
ruínas. Visita da Casa da Virgem Maria, onde segundo a crença, a mesma passou os seus últimos dias.
Durante a tarde, saída com destino a Pamukkale. Chegada a Pamukkale e visita da cidade conhecida
como Castelo de Algodão, com as cascatas petrificadas, famosa pelas nascentes de água quente de
origem calcária, que com o passar dos séculos formaram verdadeiras piscinas termais em cascata, em
terraços de pedra branca. Visita ainda das ruínas romanas de Hierápolis e do seu Teatro Romano. Após
as visitas, chegada ao Hotel Pamukkale Doga Thermal 5*. Jantar e alojamento.
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7º Dia – 29 Maio (Seg.) – PAMUKKALE / CAPADÓCIA (+-667 kms)

Após o pequeno-almoço, partida em direcção à Capadócia. Durante o trajecto, paragem para visita do
caravanserai de Seldjuk, local de pernoita utilizado pelos mercadores locais quando realizavam percursos
de longas distâncias nas suas viagens comerciais. Este tipo de “alojamento” era muito comum no Médio
Oriente, Ásia Central e Norte de África.
Chegada à Capadócia ao final do dia. Jantar e alojamento no Hotel Crowne Plaza 5 *.

8º Dia – 30 Maio (Ter.) – CAPADÓCIA (+-60 kms)

Possibilidade de fazer bem cedo um voo em balão de ar quente sob os céus da Capadócia (opcional e
sujeito às condições atmosféricas), o qual irá certamente proporcionar memórias inesquecíveis da viagem.
Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro dedicada à descoberta desta região única, onde a Natureza esculpiu
uma fantástica e quase sobrenatural paisagem. A sua origem deve-se a dois vulcões (já extintos) que
expeliram a sua lava e cinzas que formaram o “tufo”. O vento e a chuva agindo durante milhares de anos,
foram os escultores destas formações misteriosas. Os seus antigos habitantes construíram cidades
subterrâneas com igrejas, estábulos, adegas... A região da Capadócia, por ser um local único pela sua
paisagem vulcânica, pelas suas cidades subterrâneas e pelas suas igrejas esculpidas na rocha, foi considerada
Património Mundial pela Unesco. Dia inteiro com visitas na região com pausa para o almoço: os museus a
céu aberto de Göreme com as suas igrejas dos séculos X e XI com belos frescos; os Vales de Avcilar e Zelve e
a Cidade Subterrânea de Ozkonak.
À noite, saída para jantar de despedida com espetáculo de danças e músicas tradicionais. Regresso ao
hotel e alojamento.

9º Dia – 31 Maio (Qua.) – CAPADÓCIA / ISTAMBUL / LISBOA

Pequeno-almoço e saída para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo regular Turkish
Airlines às 08h40 com destino a Lisboa, via Istambul (escala das 10h00 às 12h35). Mudança de avião e
continuação da viagem com destino a Lisboa.
Chegada prevista para as 15h35 ao Aeroporto de Lisboa.

FIM DA VIAGEM
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Preços por pessoa: Valor-Base Taxas Valor Total Valor/mês*

Em Quarto Duplo 1.943 € 217 € 2.160 € 360 €

Suplemento Quarto Individual 396 € 66 €

Suplemento para Passeio de Balão ( Capadócia) A informar A informar

* = 6 mensalidades de 28 Fev.’23 a 31 Julho’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 28 Fevereiro 2023.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início, com a
condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

http://www.oasistravel.net/
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Serviços incluídos:

✓ Passagem aérea Lisboa / Istambul + Capadócia / Istambul / Lisboa, em voos de regulares Turkish Airlines;

✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor aproximado de 217€ (valor a reconfirmar à data de emissão);

✓ Assistência e transporte privativo aeroportos / hotéis / aeroportos;

✓ 8 Noites de alojamento em hotéis de 5* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;

✓ Pensão Completa durante todo o circuito, num total de 15 refeições; incluindo um jantar com espectáculo de danças e músicas

tradicionais;

✓ Espectáculo de Derviches Dançantes;

✓ Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário, durante todo o circuito;

✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todo o circuito;

✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;

✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Entradas em todos os locais visitados no seu interior, conforme programa, nomeadamente em todos os locais arqueológicos

mencionados;

✓ Passeio de barco pelo Bósforo;

✓ Serviço de bagageiros nos hotéis;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 03.11.2022;

✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados como incluídos no presente programa, e extras efectuados
durante a estadia tais como: passeio de balão opcional, bebidas às refeições, mini-bar, telefonemas, lavandaria, etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):

✓ Cartão de cidadão ou Passaporte individual válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem;

✓ À data de publicação deste programa (Out. 2022) não ´obrigatório Certificado de vacinação Covid-19 nem Teste PCR negativo para esta

viagem, no entanto, esta informação poderá ser actualizada até à data da viagem.

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 17 Fevereiro’23: 65€ por pessoa; de 18 Fevereiro a 19 Março’23: 25% do valor da viagem; de 20
Março a 18 Abril’23: 75% do valor da viagem; a partir de 19 Abril’23 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores
serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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MAPA do ITINERÁRIO:

MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

http://www.worldweather.wmo/
http://www.oasistravel.net/
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
Fonte: www.worldweather.wmo
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