
 
 

CIRCUITO EM ISTAMBUL | 01 a 05 Novembro 2023 
05 Dias/4 Noites - Pensão Completa 

                                     Partida de Lisboa: 1440€ (mínimo 25 participantes) 
 

Itinerário: 

Dia 1 – Lisboa / Istambul 
Comparência no Aeroporto de Lisboa 3H00 antes do embarque: 08H30. Encontro com assistente 
operador, formalidades e embarque com destino a Istambul, no TK 1756 às 11H30. Chegada a 
Istambul pelas 19H10 locais. Transporte para o hotel. Check-in, distribuição de quartos. Jantar 
e alojamento no hotel. Alojamento no Hotel Eresin Hotels Topkapi 4* ou similar. 
 

Dia 2 – Istambul 
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Palácio de Topkapi, residência oficial dos sultões otomanos 
durante 400 anos e Santa Sofia transformada em Mesquita em 1453 e agora um Museu. Visita 
a Mesquita Azul, a única mesquita do mundo com seis minaretes. Continuação até ao 
Hipódromo Romano. Almoço em restaurante local. De tarde, visita do Grande Bazar, um dos 
maiores e mãos antigos mercados cobertos do mundo. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento 
no Hotel Eresin Hotels Topkapi 4* ou similar. 
 
Dia 3 – Istambul 
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Palácio Dolmabahçe (interior), residência dos últimos 
sultões do Império Otomano em Istambul (caso não seja possível, esta visita será substituída 
pelo Palácio Beylerbeyi). Partida para o distrito de Ortaköy, próximo ao Bósforo. Continuação 
ao longo da magnífica avenida pedonal Istiklâl Caddesi e suba a mítica Torre Galata. Almoço em 
restaurante local. Depois do almoço, visita e tempo livre no Bazar Egípcio repleto de especiarias, 
nozes e doces turcos. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel Eresin Hotels Topkapi 4* 
ou similar. 
 
Dia 4 – Istambul 
Pequeno-almoço no hotel. Passeio de barco pelo Bósforo, com vistas magníficas das suas costas 
europeia e asiática, embelezadas por palácios, jardins e tradicionais casas de madeira. O Estreito 
de Bósforo separa a Ásia da Europa e ao mesmo tempo conecta o Mar de Mármara ao Mar 
Negro. Início das visitas ao Mercado Egípcio, também conhecido como Mercado das Especiarias. 
Almoço em restaurante local. Partida para o bairro Corno de Ouro, Patrimônio Mundial da 
UNESCO. Visita à Igreja de São Jorge, sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla e 
principal catedral ortodoxa desta cidade. Ao final do dia, suba ao mirante do Café Pierre Loti, 
que proporcionará ao visitante uma visão periférica do bairro Corno de Ouro. Regresso ao hotel. 
Saída para uma “noite turca “com jantar com espectáculo incluído. Regresso ao hotel. 
Alojamento no Hotel Eresin Hotels Topkapi 4* ou similar. 
 
Dia 5 – Istambul / Lisboa 
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre e check out até as 11h00. Em hora indicar, transporte 
para o aeroporto. Assistência no check-in e embarque no voo TK 1759 às 13H50 locais com 
destino a Lisboa. Chegada ao Aeroporto de Lisboa às 15H45 locais. Fim da viagem. 
 
 
 



 
 
Inclui: 
· Passagem aérea Lisboa / Istambul / Lisboa, em voos Turkish Airlines, em classe turística, com 
direito a 23kg de bagagem; 
· Taxas de aeroporto, segurança e combustível 181,61€ (sujeitas a alterações legais); 
· Assistência no aeroporto de Lisboa; 
· 4 noites em Istambul em hotel 4*, em quarto categoria standard; 
· Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário, com todas as regras de segurança; 
· Regime de pensão completa desde o jantar do dia de chegada até ao pequeno-almoço do dia 
da partida; 
· Acompanhamento por um guia profissional em português, nos transferes de chegada e saída e 
durante as visitas e excursões locais; 
· Visitas incluídas conforme itinerário; 
· Serviço de Bagageiros no hotel; 
· Assistência local; 
· Taxas hoteleiras, de turismo, serviços e IVA; 
· Seguro de Viagem. 
 
Não Inclui: 
· Bebidas às refeições; 
· Gratificações; 
· Suplementos; 
· Extras de carácter pessoal e serviços não especificados como incluídos. 
 
Suplemento Quarto Individual: 239€ 
 
Voos Previstos: 
01 Novembro  TK 1756  Lisboa        11h30    Istambul  19h10 
05 Novembro    TK 1759  Istambul    13h50    Lisboa      15h45 
 

 


