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Parte Aérea
Dia

Voo

Partida

Hora

Chegada

Hora

Duração

13.JUN

TK.1756

Lisboa

11h25

Istambul

18h05

4h40

16.JUN

TK.1759

Istambul

12h00

Lisboa

14h50

4h50

NOTA: Voos com horários estimativos da Operação Verão 2019, com pré-bloqueio
garantido em termos de espaço até 30 participantes, sendo apenas sujeito a
reconfirmação o valor final, no acto da emissão das reservas, mediante a possibilidade
de flutuações nas taxas aplicativas de aeroporto, segurança, combustível, etc.
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Programa
Dia 01 | 13 Junho/19 (Qui.) | Lisboa – Istambul
Comparência nas partidas do Terminal 01 do aeroporto de Lisboa pelas 09h00. Recepção dos
participantes e formalidades de embarque para o voo TK.1756, com partida às 11h25,em voo directo com
destino a Istambul. Refeição a bordo. Chegada a Istambul às 18h05. Recepção, assistência pelo guia local
em português e transporte privativo ao hotel, localizado na península de Sultanahmet, o centro histórico
da cidade, a otomana Constantinopla, onde estão localizados os seus mais famosos monumentos.
Distribuição dos quartos. Jantar Buffet no Hotel. Alojamento no Hotel Armada 4****.

Dia 02 | 14 Junho/19 (Sex.) | Istambul
Após pequeno-almoço buffet no hotel, saída pelas 09h30 para início do n/Tour privativo de Dia Inteiro,
explorando esta cidade única no estreito do Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar Marmara, conhecendo
os contrastes do lado europeu e do lado asiático desta antiga capital do Grande Império Otomano.
Percorrendo alguns dos vários distritos distintos de ambos os lados da cidade, incluindo a zona do estuário
Corno de Ouro; de Galata com a Praça Taksim do lado asiático, dando destaque hoje ao Palácio Topkapi,
construído na margem do Bósforo, na zona do Corno Dourado (porto natural por excelência que tornavao fácil de defender contra ataques inimigos), logo após a conquista de Constantinopla, em 1453, sendo a
sede do poder do Império Otomano, servindo de residência oficial de vários sultões por cerca de 400
anos. O Palácio possui 03 entradas; a Porta Imperial, a Porta da Saudação e a Porta da Felicidade.
Almoço no Restaurante Konyali c/02 bebidas não-alcoólicas, com excelente panorama sobre o Bósforo.
De tarde visitaremos o bairro histórico de Eminönü e o não menos famoso Grande Bazar, que ocupa toda
a zona entre as Mesquitas Nuruosmaniye e Bajazeto II, sendo provavelmente o maior e dos mais antigos
mercados cobertos do mundo, aberto desde 1461. Encontrando-se um pouco de tudo, é conhecido
principalmente pelo comércio de joalharia, cerâmica, especiarias e tapetes, possuindo mais de 60 ruas
cobertas com centenas de pequenas lojas (entre 1200-4000) e frequentado diariamente por cerca de
250,000-400,000 pessoas. Um verdadeiro labirinto… Terá tempo livre para explorar a gosto pessoal.
Regresso ao hotel ao final da tarde. Em hora a indicar, saída para jantar no lado asiático, no Restaurante
Del Mare c/Bebidas, com uma Cool Surpresa. Regresso ao hotel. Alojamento no Hotel Armada 4****.
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Dia 03 | 15 Junho/19 (Sáb.) | Istambul
Após pequeno-almoço buffet no hotel, saída pelas 09h00 para início do n/Tour privativo de Dia Inteiro,
explorando os Tesouros do centro histórico de Sultanahmet, a antiga Constantinopla enquanto capital do
Império Bizantino, começando pelo seu Hipódromo do séc.III, símbolo de glória da então capital imperial,
tendo uma extensão máxima de 450m e capacidade até 100,000 espectadores. Continuaremos para visita
à Mesquita Azul, a mesquita otomana de Istambul, construída entre 1606-16 e única com 6 minaretes.
Nos seus 43m de altura, é um triunfo em harmonia, proporção e elegância em pleno estilo otomano, cujo
exterior não faz sombra aos seu sumptuoso interior, com uma atmosfera muito especial pela sua sinfonia
de mosaicos azuis de Iznik e vitrais do mesmo tom. AVISO: a entrada obriga a uma conduta na
indumentária utilizada, não devendo ser expostas partes do corpo como braços, pernas e cabelos!
De seguida visitaremos a Basílica de Santa Sofia (conhecida também como Agia Sophia, que significa
“Sagrada Sabedoria”), construída pelo Império Bizantino entre 532-37, para ser a Catedral de
Constantinopla. Ficou famosa pela sua enorme cúpula, sendo considerada a epítome da arquitectura
bizantina e é tida como tendo ‘mudado a história da arquitectura’. Chegou a ser convertida numa catedral
católica-romana no séc.XIII, uma mesquita entre séc.XV-XIX e após 1935 reabriu como Museu.

Visitaremos ainda Yerebatan Sarnici, conhecida como a Basílica Cisterna, sendo a maior cisterna das
centenas construídas em Istambul na época bizantina, datada de 532, com 336 colunas romanas coríntias
procedentes de templos pagãos da Anatólia, ocupando uma área de 10,000m2, com 8m de altura e
capacidade para 30 milhões de litros de água. Foi construída para evitar a vulnerabilidade que significava
para Istambul, que durante um ataque inimigo fosse destruído o seu Aqueduto de Valente, que abastecia
a cidade. É um local muito utilizado para a rodagem de vários filmes de Hollywood (ex: James Bond, etc) e
tenha cuidado com a Medusa!... Almoço no Restaurante Hamdi c/01 bebida (Menu Döner Kebap).

De tarde, faremos um agradável cruzeiro panorâmico privativo ao Grupo CCD-IGFSS pelo estreito do
Bósforo, vendo ambas as margens (europeia e asiática) com os seus belos palácios da era dos sultões do
Império Otomano, com destaque para o Palácio Dolmabahçe e seus 240 quartos, sendo o primeiro a ser
construído na cidade, ficando famoso pelo ‘pai’ da Turquia ( o seu 1º Presidente), que aqui passou os seus
últimos dias. Regresso ao hotel ao final da tarde. Pelas 18h30, saída para assistir a uma Cool Experiência,
algo único de Istambul, a Cerimónia Espiritual do Ritual Derviche, no Hodja Pasha Cultural Center, na
cidade antiga a curta distância pedestre. Seguiremos para saída do Jantar Especial Despedida
(indumentária Branca & Vermelha), c/Menu Turco, Bar Aberto e muita animação ao estilo de Istambul.
Regresso ao hotel. Alojamento no Hotel Armada 4****

Dia 04 | 16 Junho/19 (Dom.) | Istambul – Lisboa
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Após pequeno-almoço buffet no hotel e formalidades de check-out, saída pelas 09h00 com transporte
privativo até ao aeroporto, para as formalidades de embarque no voo directo TK.1759 às 12h00, com
destino a Lisboa. Refeição a bordo. Chegada a Lisboa às 14h50.
FIM da Viagem
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Alojamento 4****
ISTAMBUL | Hotel Armada Istanbul Old City 4*
Cankurtaran Mh, Ahirkapi Cd 24 | 34122 Faith | Turkey | Tel: +90 212 455 4455
Este hotel está localizado no coração do centro histórico de Sultanahmet, com um restaurante no piso
superior, com vista para a Basílica de Santa Sofia, a Mesquita Azul e o Mar de Mármara. Os seus quartos
clássicos estão decorados com painéis de madeira, piso em parquet e tecidos tradicionais, possuem AC,
televisão plasma, mini-bar, telefone, cofre e casa de banho moderna com secador de cabelo e oferta de
amenities orgânicos. Oferece um peq.-almoço buffet saudável, com frutas frescas e secas orgânicas,
geleias caseiras, pães e produtos de pastelaria. Pode desfrutar de refeições no Restaurante e Bar Armada
Terrace, situado no piso superior, magníficas vistas. Oferece Room-Service 24h e acesso Wi-Fi gratuito.
Dista 10min. a pé do Palácio Topkapi ou da Praça Sultanahmet e a 20min. ao Grande Bazar de Istambul.
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Serviços Incluídos:
 Passagem aérea TURKISH Airlines, Lisboa-Istambul-Lisboa, cl.económica, c/23Kg bagagem;
 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (160€, a reconfirmar até emissão);
 Transporte em autocarro privativo durante todo o itinerário;
 03 Noites alojamento | Istambul | Hotel Armada 4* | Quarto Standard;
 05 Refeições c/bebidas - Hotel/Restaurantes (02 Almoços +02 Jantares+ 01 Jantar Despedida);
 Tours & Visitas c/guia local em português;
 Entradas incluídas segundo o Programa:
-Palácio Topkapi + Grande Bazar + Mesquita Azul + Basílica Santa Sofia + Cisterna Yerebatan;
 Cruzeiro Panorâmico no Bósforo;
 Ritual Derviche no Hojda Pasha Cultural Center;
 Acompanhamento pelo Delegado CoolTravel, Paulo Assunção;
 Taxas hoteleiras e de Turismo, IVA, Portagens e Combustível;
 Oferta de Brinde CoolTravel & Guia da Viagem;
 Seguro Assistência em Viagem Classic.
Não Inclui:
 Gratificações a Guia e/ou Motorista;
 Quaisquer serviços não mencionados como incluídos, etc.
NOTA: Programa sujeito a reconfirmação mediante nº mínimo participantes.

Valores

Mínimo de Participantes: 25

p/Pessoa em Duplo

c/Hotel 4*

Supl.Single

Sócios CCD-IGFSS

800 €

150 €

Não Sócios

970 €

150 €

PAGAMENTOS

Sócios
NÃO Sócio

| até 12 parcelas, de Set/2018 a Julho/2019
| até 06 parcelas, entre Set./2018 a Abril/2019

Inscrição necessária com 20% até 30.Set/2018. Restante a liquidar até 30.Abril/2019.
Para Sócios CCD-IGFSS, basta confirmarem inscrição com a Direcção do CCD-IGFSS, que a
entidade assumirá o valor da inscrição perante a CoolTravel.

Inscrições
CCD-IGFSS | Dr.João Carvalho Marques | Tel: 913 381 969
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