
ÁSIA 2022/23

ISTAMBUL & MALDIVAS
Istambul, Maldivas

9 dias / 7 noites.

Nesta viagem combinamos uma estadia em Istambul com uma estadia nas Maldivas 

onde poderá eleger o hotel, o regime e as noites que mais desejar.

Dia 1 Portugal - Istambul
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas 
de antecedência. Formalidades de embarque e partida 
com destino a Istambul. Chegada e transfere para o 
hotel selecionado. 

Dias 2 - 3 Istambul
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da cidade ou 
para realizar algumas das visitas opcionais ou experiências 
sugeridas:

 · Dia inteiro de visita ao “Corno de Ouro” e ao Palácio 
Topkapi: começaremos com a visita ao famoso café 
Pierre Loti que fica no alto do bairro Eyup e tem uma 
vista maravilhosa do “Corno de Ouro” (aqui terá algum 
tempo livre para apreciar a vista ou tomar um café ou 
um chá). De seguida, iremos até à Catedral de São Jorge, 
a quinta igreja de Constantinopla que abriga o patriar-
cado ecumênico desde o século XV. Anteriormente era 
um convento para freiras ortodoxas, foi convertido em 
ofícios patriarcais pelo Patriarca Mateus II (1598-1601). 
No caminho, veremos uma parte das muralhas de 
Constantinopla, outrora uma fortificação impenetrável 
e que se estende por sete quilómetros desde o Mar de 
Marmara até ao “Corno de Ouro”. Continuação da nossa 
visita até à Mesquita de Solimão, considerada a mais 
bela das mesquitas imperiais de Istambul, foi construída 
entre os anos 1550 e 1557 por Sinan, o famoso arquite-
to da Idade de Ouro Otomana. Tempo livre para almoço 
(não incluído). À tarde, visitaremos o Palácio de Topkapi, 
que foi residência dos sultões otomanos por quatro 
séculos. Veremos os pavilhões, as cozinhas, as salas de 
audiência, o tesouro e os quiosques construídos em 
torno de uma série de pátios. De seguida, visitaremos a 
Cisterna de Justiniano, um espetacular reservatório de 
água bizantino cujo telhado se apoia em 336 colunas e 
que abriga dois enormes blocos de pedra lindamente 
esculpidos em forma da cabeça de Medusa que foram 
usados   como elementos de construção. Em seguida, 
visitaremos o Grande Bazar, com mais de 4.500 lojas que 
estão agrupadas em áreas especializadas por diferentes 
produtos: joias, roupas, etc. 

 · Dia inteiro de visita ao Bósforo e Istambul Clássica: 
em hora a combinar localmente, transfere para a 
zona do rio para um cruzeiro pelo Bósforo, estreito 
que separa dois continentes e une o Mar Negro com 

o Mar de Marmara. Do barco podemos admirar o 
Palácio Dolmabahçe, a Mesquita, o bairro boêmio de 
Ortakoy, as Fortalezas, o Palácio Beylerbeyi, as típicas 
casas de madeira “yali”, etc. Em seguida, visitaremos 
o Bazar de Especiarias, também chamado de Bazar 
Egípcio e que é um dos mercados mais antigos de 
Istambul e um dos melhores para comprar produ-
tos típicos como especiarias, doces ou frutos secos. 
Tempo livre para almoço (não incluído). Da parte da 
tarde, visitaremos a Basílica de Santa Sofia que é, sem 
dúvida, um dos edifícios mais fantásticos de todos os 
tempos. Foi construída por Constantino O Grande e 
reconstruída por Justiniano no século V. A sua imensa 
cúpula eleva-se a 55 metros acima do solo, com um 
diâmetro de 31 metros. Durante o Império Otomano, 
foi convertida em mesquita e com o tempo os mina-
retes foram adicionados. Continuaremos as nossas 
visitas passando pelo antigo Hipódromo que pertence 
à época bizantina e que foi o centro da actividade civil 
do país e onde aconteciam não só corridas de cavalos 
e lutas de gladiadores, mas também celebrações em 
homenagem ao Imperador. Hoje preserva o Obelisco 
de Teodósio, a Coluna Serpentina e a Fonte do Impe-
rador Guilherme. Terminaremos na Mesquita Azul que 
foi construída em 1609 durante o sultanato de Ahmet 
que, querendo superar a Basílica de Santa Sofia, a 
construiu com 6 minaretes.

Dia 4 Istambul - Maldivas
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, 
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
saída com destino a Malé (Maldivas). Chegada e transfere 
para o hotel selecionado. Conforme o hotel, o transfere 
poderá ser de lancha rápida, hidroavião ou voo doméstico 
e lancha rápida. Alojamento.

Dias 5 - 8 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.

Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar local-
mente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades 
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala). 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal 
Chegada. 

SERVIÇOS INCLUÍDOS
 · Voos em linha regular, em classe económica. 
 · Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
 · Transferes em Istambul com condutor local (sem 

assistência).
 · Transferes em nas Maldivas em serviço regular. 

Conforme o hotel, o transfere poderá ser de lancha 
rápida, hidroavião ou voo doméstico e lancha rápida.

 · Alojamento nos hotéis e regimes selecionados (ou 
similares).

 · Taxa ambiental (green tax).
 · Seguro de viagem.
 · Taxas de aeroporto e combustível.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
 · Visita de meio dia ao “Corno de Ouro”.
 · Visita de dia inteiro ao “Corno de Ouro” e Palácio 

Topkapi.
 · Visita de meio dia, cruzeiro pelo Bósforo.
 · Visita de dia inteiro, cruzeiro pelo Bósforo e “Istambul 

Clássico”.

DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 31/03/23

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat. Cidade Hotel
(4*/5*) Istambul Ramada Old City
 Maldivas Kurumba 

A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a 
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as 
visitas ou experiências que quer levar já contratadas. 
Nas páginas 48 - 52, propomos alguns exemplos de hotéis 
a eleger nas Maldivas, mas temos mais opções de várias 
categorias, desde os hotéis mais económicos a hotéis de 
luxo. 
Nos hotéis das Maldivas cujo transfere seja em hidroavião, 
o voo internacional terá que chegar até às 15h00 para que 
se possa realizar o transfere.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.950 € 

info


