
2012  2013
www.abreu.pt

SEGURANÇA E 
COMPETÊNCIA 

A Agência em que os 
portugueses mais confiam 
para viajar.

portuguesa
100%

Turquia
A gArAntiA de sempre





portuguesa
100%

 

Somos uma casa portuguesa desde 1840
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FESTAS RElIGIOSAS EM 2012
Ramadão – 20 Julho a 18 Agosto

Festa pós Ramadão – 19 a 21 Agosto

FERIAdOS NACIONAIS:
Dia da Independência – 23 Abr
Dia da Juventude e do Desporto – 19 Mai
Dia da Vitória – 30 Ago
Dia da República – 29 Out

Situada na encruzilhada entre a Europa e a Ásia, a Turquia possui uma grande diversidade cultural e étnica. A sua história remonta 
às civilizações antigas, sendo fruto dos legados deixados por povos como os hititas, persas, gregos, romanos e otomanos. 
Um marco na história do país foi o ano de 330, quando Constantinopla (hoje Istambul) situada nas margens do Bósforo, entre o 
Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, se tornou a capital do Império Bizantino, ou seja, a parte oriental do Império Romano.
Em meados do séc.XV, o país foi tomado pelos otomanos, um império muçulmano, vasto e poderoso, que governou durante 
vários séculos.
A consequência da Guerra da Independência foi o nascimento, em 1923, do estado laico e democrático da Turquia, tendo como 
seu fundador Ataturk.
Do património arquitetónico turco fazem parte variadíssimas obras-primas, como a Basílica de Santa Sofia que é mundialmente 
famosa e que foi transformada em mesquita aquando do domínio otomano e que é, nos dias de hoje, um museu. As mesquitas de 
Selimiye (do Sultão Selim) e Suleymaniye (do Sultão Solimão) fazem igualmente parte desta herança monumental. 
Do templo de Artemisa em Éfeso, passando pelas piscinas calcárias de Pammukkale ou pelos derviches dançantes de Konya, 
muitos são os atractivos que cativam os visitantes.
Experimente o sabor único do café numa loja de tapetes ou a sensação relaxante de um banho turco e não se esqueça de 
negociar os preços no Grande Bazar de Istambul.
Deixe-se encantar pelo passado e presente, pelos costumes e tradições, pelas belezas naturais, pela gastronomia e pelas gentes.
Venha conhecer a Turquia! 

Basílica Santa SofiaColin Antill - fotoseeker.com

Éfeso

Colin Antill - fotoseeker.com

 GoTurkey
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Informação geral
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Mar Negro

Mar Mediterrâneo

Kırklareli

Manisa

Bodrum

D eni zl i

Afyon

Ant aly a

Mersin

Kırıkk ale

Zonguld ak

Karabük

Kastamonu

İneb olu Sinop

S amsun
Çarşamb a

Ordu
Amasy a Tr abz on

Ar t v in

Muş

M ar di n

Er zincan
Erzurum

Ereğli

Er egl i

E l âzi ğ

Sök e

Finike

Fethiye
Si l i f k e

Anamur

İskenderun

Mal at y a

B aybur t

R ize

Si v as

Kırşehir

Aks¸ehir

Bergama

Edremit

Mugl a

Kocaeli 

Isp art a

Edirne

Antakya

Tar s us

˘ ˘

İzmir

İstambul

Konya

Kayseri

Ağri   

G azi antep

Diyarbakır

Bursa

A dan a

Eskişehir

Ankara

GRÉCIA

BULGÁRIA

CHIPRE

LÍBANO

ISRAEL

GEÓRGIA

ARMÉNIA

SÍRIA

IRAQUE

IRÃO

dOCUMENTAÇãO
Os cidadãos portugueses necessitam de 
passaporte com validade superior a 6 meses à 
data da viagem. É igualmente necessário visto 
para entrar na Turquia (a adquirir localmente com 
um custo de €15).

SUPERFíCIE
A superfície total do país é de cerca de 779.000 
km2, dos quais, mais de 8.000km de litoral. Está 
banhada a Sul pelo Mediterrâneo, a Oeste pelo 
Mar Egeu, a noroeste pelo Mar de Marmara e 
a Norte pelo mar Negro. A Turquia faz fronteira 
com a Grécia, Bulgária, Geórgia, Arménia, Irão, 
Azerbeijão, Iraque e Síria. 

CAPITAl
Ankara

MOEdA
lira turca (1 euro = 2,42 TRY). Esta taxa é variável.

líNGUA OFICIAl
A língua oficial é o turco. Nos hotéis e lojas fala-se 
inglês, francês e russo. 

dIFERENÇA hORáRIA
Mais 2 horas que em Portugal continental.

ElECTRICIdAdE
220 volts. As tomadas são do mesmo tipo das 
usadas em Portugal.

VACINAS
Não é necessária qualquer vacinação.

ClIMA E VESTUáRIO
Nas regiões do Mediterrâneo, do Egeu e do Mar 
de Marmara, os verões são quentes e secos e os 
invernos amenos. A maior parte das chuvas cai 
entre Novembro e Fevereiro. Em pleno Verão as 
temperaturas podem subir até aos 30 ºC mas a 
brisa marinha refresca a atmosfera. 
No Mar Negro, o clima é mais frio e chuvoso.  
Nas terras altas do interior os verões são quentes 
e os invernos frios e com neve. As montanhas 
podem ter neve inclusivamente no Verão. 
A Anatólia oriental está aproximadamente a 
2.000m acima do nível do mar. Os verões são 
frescos e os invernos muito frios e com neve. 
O clima do sudeste do país está influenciado pelo 
clima continental da Anatólia Central e o clima 
mediterrânico. Os verões são longos e quentes e 
os invernos curtos e chuvosos. 
No Verão: aconselha-se vestuário ligeiro para usar 
durante o dia, em especial na costa da Egeia, em 
Pamukkale e em Istambul, mas recomenda-se um 
casaco leve para a noite.
No interior do país (Ankara e Capadócia), com 
clima continental, é aconselhável um vestuário 
mais quente de manhã e à noite.

COMPRAS
A grande variedade e riqueza do artesanato, 
reconhecido internacionalmente, poderá ser 
adquirido nos muitos bazares e lojas: os tapetes 
artesanais, jóias, metais preciosos, peles, couros, 
artigos em bronze, prata ou madeira.
Nota: o Grande Bazar em Istambul encontra-se 
fechado aos domingos, dias feriados e durante a 
festa do Ramadão e a do Cordeiro.

TRAdIÇãO E COSTUMES
País rico em tradições e costumes, devemos 
lembrar a característica profundamente religiosa 
do povo turco, e não esquecer que nas visitas 
às mesquitas ou lugares santos, se devem tirar 
os sapatos, evitando usar calções, mini saias, 
camisolas decotadas ou outro tipo de vestuário 
que possa contrariar as regras de culto.
Uma hospitalidade espontânea e generosa 
consegue ultrapassar a barreira linguística. 
Os cafés (kahve) são locais de encontro muito 
animados. Não deixe de provar o café turco, 
nos locais típicos, onde é servido em pequenas 
chávenas tradicionais, já açucarado.

COzINhA TURCA
Predomina essencialmente a comida de influência 
árabe e ocidental, com a utilização de vários 
produtos naturais e frescos, frutos e alguns 
condimentos que fazem desta, uma das mais 
agradáveis cozinhas do Mediterrâneo.
Pratos típicos como os “kebap”, os “pilav” e 
os “borek” não podem ser esquecidos. Entre 
as bebidas alcoólicas, encontramos a cerveja 
turca, o vinho tinto e branco e a bebida nacional 
por excelência, o “raki” (à base de uvas e anis), 
que é servido fresco e com água. Beber “raki” 
é um verdadeiro ritual e é tradicionalmente 
acompanhado com vários “mezes”. As verduras 
são a base da gastronomia turca: ervilhas, 
tomates, pimentos, beringelas recheadas com 
outras verduras ou carne picada. Os pratos de 
carne são à base de carne de cordeiro e vitela. 



PARTIDAS
Diárias

IncluI
Voo + taxas de aeroporto, segurança e combustível + transfers 
aeroporto/hotel/aeroporto + 7 noites de estadia em quarto duplo no 
hotel e regime escolhidos + Seguro Multiviagens.
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Antiga capital de três grandes impérios, encruzilhada das caravanas que transportavam especiarias e sedas do Oriente para os 
mercados ocidentais, esta cidade foi desde tempos antigos, uma terra elegida por grandes civilizações. Capital económica da 
Turquia e importante centro de comércio, tem uma história conturbada e rica em diversidade arquitectónica e cultural .
A Istambul de hoje foi a Bizâncio do poderoso império romano, transformou-se na Constantinopla de um imperador cristão no final 
do séc. IV, até ser tomada, em 1453, pelas tropas do sultão Mehmed. Este rebaptizou o antigo centro da cristandade ortodoxa 
para Istambul e embora o cristianismo não fosse proibido, a religião oficial passou a ser o islamismo.
A cidade encontra-se dividida pelo Bósforo e é a única cidade do mundo que pertence a dois continentes: o europeu e o asiático.
Esqueça tudo que você ouviu até agora, e descubra com os seus sentidos uma das metrópoles mais excitante do mundo.

Alguns dos pontos de interesse da cidade:
- Mesquita Azul, com os seus seis minaretes e níveis de cúpulas, é um dos edifícios mais marcantes e imediatamente 
distinguíveis do horizonte de Istambul. Construído como uma rival islâmica para a Hagia Sophia, em 1609, é um dos melhores 
exemplos da arquitectura otomana e ainda é usado por centenas de fiéis. O interior encontra-se magnificamente decorado com 
milhares de azulejos azuis e brancos “Iznik” e embelezada com desenhos tradicionais otomanos de flores e é essa característica 
especial que dá o nome à mesquita. 
- Basílica de Santa Sofia, é dos maiores edifícios do mundo bizantino. Hagia Sophia é famosa pelo seu tamanho 
impressionante, arquitectura marcante e belos mosaicos e frescos. A estrutura de cor ocre e a enorme cúpula faz com que seja 
uma das mais populares atracções de Istambul. Construída no séc.VI como catedral, permaneceu como a igreja mais importante 
do cristianismo durante mais de 900 anos. No séc. XV, Mehmet II conquistou a cidade e converteu-a em mesquita, acrescentando 
os minaretes e as fontes. Assim foi durante 481 anos, até à fundação da república turca laica, em 1934, quando foi transformada 
em museu. O interior tem elementos dos vários periodos, como uma catedral e, em seguida, como uma mesquita, incluindo 
incríveis mosaicos bizantinos, ícones e colunas de mármore, um mihrab (nicho indicando a direçcão de Meca) e as inscrições 
sobre a cúpula que datam do período otomano. Fecha às segundas-feiras.
- Palácio Topkapi ou Sarayi Topkapi, foi construído por Mehmet  no séc. XVIII, como o Palácio do Sultão. Consiste num 
complexo de edifícios dispostos em torno de vários pátios interconectados. Magnificamente situado numa das sete colinas de 
Istambul com vistas panorâmicas sobre o Bósforo e o Corno de Ouro, foi a sede do Império Otomano durante quase quatro 
séculos. Abrigando cerca de 3.000 pessoas, serviu como residência real, harém, administração pública e quartéis militares. 
Uma das secções mais populares é o harém, onde viviam cerca de 300 mulheres, que eram esposas dos sultões e concubinas 
e seus filhos. Desde 1924 que é um museu onde os visitantes podem ver os apartamentos, salas e terraços do harém, e ver os 
aposentos reais, bem como alguns dos maiores exemplos de azulejos “Iznik”, na Turquia. 
- Palácio de dolmabahçe, localizado no lado europeu da cidade, nas margens do Bósforo, este palácio foi construído entre 
1843 e 1856 no declínio do império Otomano. Possui enormes salões, inúmeros quartos e banhos turcos e um salão de festa de 
2.000 m2  com um lustre de mais de 4 toneladas, presente da Rainha da Inglaterra. Aqui faleceu o primeiro presidente da república 
turca: Mustafa Kemal Ataturk.
- Palácio de Beylerbeyi, construído entre  1861 e 1865 pelo sultão Abdulaziz, encontra-se localizado na parte asiática de 
Istambul, na margem do estreito do Bósforo. Bem menor do que o Palácio de Dolmabahçe, este era o palácio de Verão dos 
sultões. 
- Cisterna Yerebatan, um dos magníficos monumentos históricos da cidade, foi construída por Justiniano no séc. V. A cisterna 
subterrânea, a maior de centenas de antigas cisternas da cidade de Istambul, ocupa uma área de 9.800m2 e tem capacidade para 
armazenar 10.000 toneladas de água. É famosa pelas suas inúmeras colunas.
- Grande Bazar (Kapalicarsi) é um dos maiores mercados cobertos do mundo, com 60 ruas e 5.000 estabelecimentos 
comerciais, e atrai entre 250.000 e 400.000 visitantes diários. É bem conhecido pela sua joalharia, cerâmica pintada à mão, 
tapetes, bordados, especiarias e lojas de antiguidades. Muitas das lojas no bazar são agrupadas por tipo de bens, com áreas 
especiais para couro, jóias de ouro, etc.
O Grande Bazar fica a 15 minutos (a pé) da Basílica de Santa Sofia e Mesquita Azul.
- Avenida Istiklal, é uma das mais famosas avenidas de Istambul, visitada diariamente por cerca de 3 milhões de pessoas. 
Localizada no histórico distrito de Beyoglu, é uma rua pedonal de aproximadamente 3km de comprimentos e alberga livrarias, 
galerias de arte, cafés, restaurantes, pastelarias, cinemas e teatros. O início da avenida é o bairro medieval genovês junto à torre 
de Gálata e termina junto à praça Taksim.

Istambul

dIAS dE ENCERRAMENTO dE MONUMENTOS E BAzARES
2ª feira –  Basílica de Santa Sofia; Museu de Arte turco-islâmica;  

Museu Arqueológico; Palácio Dolmabahçe; Palácio 
Beylerbeyi.

3ª feira –  Palácio Topkapi.
4ª feira –  Museu Kariye; Fortaleza Rumelihisar.
5ª feira –  Palácio Dolmabahçe; Palácio Beylerbeyi.
Domingo –  Grande Bazar; Bazar Egípcio.

Mesquita Azul

Mesquita Ortakoy - Istambul
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ITINERÁRIO 4 dias de viagem

ITINERÁRIO 4 dias de viagem

Fim-de-semana em Istambul

Estadias em Istambul

1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto 
duas horas antes da saída do 
voo. Formalidades de embarque 
e partida em voo directo da 
Turkish Airlines com destino a 
Istambul. Chegada e transporte 
para o hotel escolhido. 
Alojamento.

2º dia  Istambul
Pequeno-almoço. Partida do 
hotel para visita panorâmica 
da cidade com guia em 
idioma português. O ponto de 

partida é a Praça Sultanahmet. 
Continuação da visita pela 
cidade moderna, com 
passagem pelo bairro Pêra, 
bairro Dolmabahçe, Praça 
de Taksim e caminhada pela 
avenida pedonal de Istiklal para 
ver o mercado de flores e frutas 
e a igreja de Santo António. 
Restante dia livre. Alojamento.

3º dia  Istambul
Estadia no hotel em regime de 
alojamento e pequeno-almoço.

Dia livre para actividades de 
carácter pessoal.

4º dia  Istambul > Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para 
o aeroporto de Istambul. 
Formalidades de embarque 
e partida em voo directo da 
Turkish Airlines com destino a 
Lisboa. Chegada.

FIM DE VIAGEM

1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto 
duas horas antes da saída do 
voo. Formalidades de embarque 
e partida em voo directo da 
Turkish Airlines com destino a 
Istambul. Chegada e transporte 
para o hotel escolhido. 
Alojamento.

2º e 3º dia  Istambul
Estadia no hotel. Dias 
inteiramente livres para 
actividades de carácter pessoal. 
Possibilidade de participar em 
diversas excursões opcionais 
organizadas localmente.

4º dia  Istambul > Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para 
o aeroporto de Istambul. 
Formalidades de embarque 
e partida em voo directo da 
Turkish Airlines com destino a 
Lisboa. Chegada.

FIM DE VIAGEM

Istambul Clássica
Dias de saída: terças e sextas
Visita de dia inteiro – almoço incluído

Partida do hotel para uma visita 
panorâmica da cidade, pasando 
pelos bairros importantes da parte 
histórica e da parte moderna da 
cidade, incluindo uma caminhada 
pela avenida pedonal de İstiklal. 
Almoço em restaurante local. 
Visita do bairro Sultanahmet que 
ocupa actualmente o lugar do 
antigo Hipódromo Romano, do 
qual podemos ver alguns vestígios, 
como o obelisco egípcio e a coluna 
serpentina. Continuaçao para a 
Mesquita Azul, única entre todas 
as mesquitas otomanas por ter 6 
minaretes, visita da Basilica Santa 
Sofia. Algum tempo livre para 
passear  no labirintico Grande 
Bazar.
Preço por pessoa: €50

Bósforo
Dias de saída: segundas, quintas 
e sábados
Visita de dia inteiro – almoço incluído

Visita do Bazar Egípcio (Mercado 
das Especiarias). Cruzeiro 
no Bósforo, que proporciona 
magníficos panoramas da sua 
costa embelezada de palácios, 
fortalezas, jardins e tradicionais 
casas de madeira. Almoço em 
restaurante local. Visita do Palácio 
de Topkapı que foi o centro do 
poder do İmperio Otomano durante 
quase 400 anos, lugar histórico da 
grande importância que associado 
às infinitas riquezas que encerra, 
fazem dele o museu mais visitado 
da Turquia e um dos museus mais 
visitados da Europa. (inclui a secção 
do Tesouro; não inclui a secção do 
harém).
Preço por pessoa: €50

Jóias de Istambul
Dias de saída: quartas e domingos
Visita de dia inteiro – almoço incluído

Partida do hotel para a parte 
asiática da cidade, passando pela 
ponte intercontinental, para visitar o 
palácio de verão dos últimos sultões 
do império otomano, o pálacio 
Beylerbeyi, o qual foi construido 
no século XIX. Regresso à parte 
europeia para a visita da Cisterna 
Basilica de Yerebatan, a reserva 
de água mais importante da 
cidade na época bizantina. Almoço 
em restaurante local. Passeio 
panorâmico nos bairros da margem 
do Corno de Ouro e visita do bairro 
de Eyüp conhecido pela Mesquita e 
Mausoléu de Eyup e Café Pierre Loti 
do qual se pode contemplar o corno 
de ouro. 
Preço por pessoa: €55

Visita panorâmica de 
Istambul 
Dias de saída: diárias
Guia em idioma português ou espanhol 

(mediante disponibilidade). 

Partida do hotel para o bairro 
Sultanahmet para ver de fora 
a mesquita azul e a basilica de 
santa Sofia. Continuação da visita 
passando pelo Sirkeci, estação 
do expresso do Oriente, ponte 
de Galata e bairro Dolmabahçe. 
Chegada a Taksim, coração da 
parte moderna e caminhada na 
avenida Istiklal, avenida pedonal 
de Istambul moderna, famoso 
com edificios de séc. XIX, igreja 
Santo António, mercado do peixe 
e frutas. Regresso para parte 
histórica da cidade para visita da 
mesquita Yenicamii e fim de visita 
panorâmica.
Preço por pessoa: €30

Excursões Opcionais

PARTIdAS 
De Lisboa às quintas-feiras
De 5 Abril a 27 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; franquia 
de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
transporte regular aeroporto/hotel/ aeroporto; 3 noites de estadia 
em regime de alojamento e pequeno-almoço; visita panorâmica da 
cidade com guia em português; taxas hoteleiras, de serviço e IVA; 
Seguro Multiviagens.

PARTIdAS 
De Lisboa diárias.
De 1 Abril a 29 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; franquia 
de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
transporte regular aeroporto/hotel/aeroporto; 3 noites de estadia 
em regime de alojamento e pequeno-almoço; taxas hoteleiras, de 
serviço e IVA; Seguro Multiviagens.

NOTA COMUM A TOdAS AS ExCURSõES
Os preços apresentados estão sujeitos a alterações.
Por favor contacte o nosso representante local à chegada para 
efectuar reserva.
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Hotel Barin  

Localização: na zona antiga da cidade, este hotel fica a cerca de 2,5km da Basílica de 
Santa Sofia e da Mesquita Azul e a pouco mais de 1km do famoso Grande Bazar. Dista 
16km do aeroporto.
Quartos: telefone, secador, cofre, TV satélite, ar condicionado, aquecimento central, 
minibar e serviço de quartos 24 horas por dia.
Características gerais: Dispõe de recepção 24 horas, sala de pequeno-almoço e 
Internet.
www.barinhotel.com

Hotel Grand Ant  

Localização: em Aksaray, a 200m da estação de comboios Yenikapi e a uma 
caminhada de menos de 20 minutos do Grande Bazar. O aeroporto Ataturk situa-se a 
menos 15km de distância.
Quartos: equipados com telefone, televisão por cabo e secador de cabelo.
Características gerais: recepção 24 horas, restaurante, bar, TV por cabo, Wi-Fi 
disponível por todo o hotel, ar condicionado nas áreas públicas.
www.anthotel.com

Hotel Grand Tahir  

Localização: num lugar histórico e cultural em Aksaray perto dos principais pontos de 
interesse da cidade. A Mesquita Azul e a Basílica de Santa Sofia ficam a cerca de 15 
minutos a pé. Dista 15km do aeroporto Ataturk.
Quartos: 96 quartos, todos com ar condicionado, TV satélite, telefone directo, minibar, 
acesso à Internet e secador de cabelo.
Características gerais: dispõe de recepção e restaurante.
www.hotelgrandtahir.com

Hotel Antik  

Localização: construído sobre uma antiga cisterna com mais de 1500 anos, este hotel 
situa-se na parte antiga de Beyazit em Istambul. Encontra-se apenas a alguns minutos 
do Grande Bazar e da Basílica de Santa Sofia.
Quartos: climatizados e com aquecimento central, incluem secador de cabelo, telefone, 
acesso à Internet, TV via satélite/cabo, cofre de aluguer e um minibar (pagamento 
adicional).
Características gerais: dispõe de um confortável bar, um café e um restaurante.
www.antik-hotel.com
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Hotel Armada   Superior

Localização: no centro da zona antiga da cidade, a cerca de 14km do aeroporto. 
Quartos: 108 quartos, todos com ar condicionado, secador de cabelo, telefone, 
minibar, TV por cabo, cofre e vista para a cidade antiga ou para o Mar de Marmara.
Características gerais: restaurante, bares, salas de conferências e parque privativo.
www.armadahotel.com.tr/pg_en

Hotel Elite World Prestige   Superior

Localização: a 30 minutos do aeroporto de Ataturk, junto à Praça Taksim e perto da 
zona comercial, centros de negócios, compras, convenções, congressos, cultura e 
entretenimento. 
Quartos: 102 quartos (com 2 suites e 3 quartos comunicantes) com aquecimento 
central e individual e sistema de refrigeração, televisão LCD por satélite, Internet, 
minibar, secador de cabelo, fechaduras electrónicas de cartão, cofre digital, menu de 
travesseiros e telefone.
Características gerais: 2 quartos para pessoas com mobilidade reduzida, restaurante, 
lobby bar, salão, centro de negócios,Wi-Fi grátis em todo o hotel, lavandaria, 
babysitting, centro de Fitness, SPA, sauna, massagem, banho turco e piscina interior.
www.elite-world-prestige.hotel-rez.com

Hotel Vicenza 
Localização: na zona histórica da cidade, a poucos passos da Mesquita Azul, Palácio 
Topkapi e do Grande Bazar. 
Quartos: 85 quartos equipados com TV satélite, telefone, acesso à Internet, minibar, 
secador de cabelo, cofre e ar condicionado.
Características gerais: dispõe de restaurante, bar, piscina no terraço, piscina interior, 
banho turco, centro de fitness e sauna.
www.hotelvicenzaistanbul.com

Hotel Park Savur  
Localização: a 15km do aeroporto Ataturk, a 15 minutos da Basílica de Santa Sofia e 
da Mesquita Azul. Situado na “cidade velha” apenas a 10 minutos do Grande Bazar.
Quartos: dispõe de 60 quartos standard e 10 quartos deluxe, ambos equipados TV 
LCD via satélite, telefone, minibar, secador, ar condicionado, janelas com vidros duplos 
e cofre.
Características gerais: restaurante, bar, serviço de quartos 24 horas, banho turco, 
sauna, jacuzzi, ginásio, elevador e sala para bagagem.
www.parksavurhotel.com/contact.html

Quarto Superior Vista Mar
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Hotel Barcelo Saray   Superior

Localização: na parte antiga da de Istambul, na zona de Beyazit, mesmo no centro 
histórico da cidade, junto ao Grande Bazar e a poucos minutos dos principais 
monumentos.
Quartos: 96 quartos equipados com ar condicionado, secador de cabelo, TV satélite, 
telefone, acesso à Internet, minibar e cofre.
Características gerais: restaurante, bar, sauna, banho turco, serviço de quartos 24 
horas por dia, serviço de lavandaria, sala de reuniões e cabeleireiro.
www.barcelo.com

Hotel The President   Superior

Localização: na zona antiga da cidade, 10 minutos a pé da Basílica de Santa Sofia, da 
Mesquita Azul e a 2 minutos do Grande Bazar. Dista 17km do aeroporto Ataturk.
Quartos: composto por 204 quartos, 8 deles suites. Quartos dispõem de minibar, 
telefone directo, ar condicionado, secador de cabelo, TV satélite, Internet wireless e 
cofre (disponível na recepção). 
Características gerais: dispõe de piscina interior, terraço, centro de fitness, sauna, 
jacuzzi, bar, restaurantes, serviço de babysitter e salas de reuniões.
www.thepresidenthotel.com

Hotel Midtown   Superior

Localização: perto da famosa Praça Taksim, a cerca de 3km do Grande Bazar, 
Mesquita Azul e Basílica de Santa Sofia. A rua pedonal Istiklal, fica a apenas 100m do 
hotel.
Quartos: 80 quartos, 6 deles com vista sobre o Bósforo. Todos os quartos estão 
equipados com secador de cabelo, TV, telefone, acesso à Internet, minibar e cofre.
Características gerais: dispõe de restaurante, bar e sala de reuniões.
www.midtown-hotel.com

Hotel Richmond   Superior

Localização: no coração da cidade, em plena rua Istiklal, perto da praça Taksim.
Quartos: composto por 103 quartos, alguns com vista para o Bósforo e equipados 
com ar condicionado central, secador de cabelo, TV satélite, telefone, minibar e cofre.
Características gerais: dispõe de restaurante, bar, serviço de quartos, Internet, 
lavandaria, business centre e ar condicionado.
www.richmondhotels.com.tr/eng/istanbulrichmond.asp
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Hotel Crowne Plaza Old City   

Localização: no coração da antiga Istambul. Com sua localização na cidade velha, está 
a curta distância do Grande Bazar, Mesquita Azul e Basílica de Santa Sofia.
Quartos: dispõem de ar condicionado, secador de cabelo, cofre, TV cabo, serviço de 
quarto de 24 horas, telefone directo e minibar.
Características gerais: quatro restaurantes, sauna, jacuzzi, solário, piscina interior e 
facilidades para conferências até 200 pessoas.
www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us/en/istanbul/istoc/

Hotel Crowne Plaza Old City   

Localização: no coração da antiga Istambul. Com sua localização na cidade velha, está 
a curta distância do Grande Bazar, Mesquita Azul e Basílica de Santa Sofia.
Quartos: dispõem de ar condicionado, secador de cabelo, cofre, TV cabo, serviço de 
quarto de 24 horas, telefone directo e minibar.
Características gerais: quatro restaurantes, sauna, jacuzzi, solário, piscina interior e 
facilidades para conferências até 200 pessoas.
www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us/en/istanbul/istoc/

Hotel The Marmara Taksim  
Localização: na parte nova de Istambul, no coração da cidade moderna, em plena 
praça Taksim, na zona comercial, financeira e artística da cidade.
Quartos: 377 quartos, equipados com ar condicionado, secador de cabelo, TV satélite, 
telefone, acesso à Internet, minibar e cofre.
Características gerais: restaurantes buffet e à la carte, com cozinha turca e 
internacional, bares, 
piscina exterior, ginásio, solarium, sauna, banho turco, jacuzzi, sala de reuniões e 
serviço de quartos 24 horas.
www.themarmarahotels.com

Hotel Grand Hyatt   Luxo

Localização: a 20km do aeroporto Ataturk, no coração do distrito comercial da cidade, 
o Grand Hyatt Istambul também fica ao lado das áreas de entretenimento e compras da 
praça Taksim  e a cerca de 3km das atracções históricas de Istambul, como a Basílica 
de Santa Sofia, a Mesquita Azul e o Palácio Topkapi.
Quartos: 360 quartos com TV, ar condicionado, telefone, minibar, secador de cabelo, 
serviço de quartos. Cofre, Internet wireless.
Características gerais: as opções de restaurante incluem o “Spazio”, o restaurante  
”Agora Cafe”, à beira da piscina, o “Gazebo Grill”, café e bar para cocktails e lanches. 
O hotel conta ainda com dois bares. O Gaia Fitness Centre & SPA  oferece salas de 
tratamento especialmente projectadas, sala de ginástica para programas de exercícios 
personalizados, uma sala perfeita para aulas de Pilates e ioga, sauna aromática e sauna 
a vapor, piscina exterior e court de ténis iluminado.

Nota: os restaurantes “Agora” e “Spazio” encontram-se em obras de remodelação até Junho 2012.

Hotel Çiragan Palace Kempinski  
 Luxo

Localização: junto ao Bósforo, a apenas 4km da Praça Taksim e da avenida Istiklal.
Quartos: 313 quartos com TV satélite, ar condicionado, telefone, minibar, secador de 
cabelo, cofre, serviço de quartos e Wi-Fi gratuito.
Características gerais: restaurantes, bares, uma pastelaria, SPA, centro de fitness, 
banho turco, jacuzzi e serviço de massagens.
www.kempinski.com/en/Pages/Welcome.aspx
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ITINERÁRIO 6 dias de viagem

1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto duas 
horas antes da saída do voo. 
Formalidades de embarque e 
partida em voo directo da Turkish 
Airlines com destino a Istambul. 
Chegada e transporte para o 
hotel. Alojamento.

2º e 3º dia  Istambul
Estadia no hotel. Dias 
inteiramente livres para 
actividades de carácter pessoal. 
Possibilidade de participar em 
diversas excursões opcionais 
organizadas localmente.

4º dia  Istambul > Capadócia
Em hora a determinar 
localmente, transporte para 
o aeroporto e partida em 
voo da Turkish Airlines com 
destino à Capadócia. Chegada 
e transporte para o hotel 
escolhido. Alojamento. 

5º dia  Capadócia
Após o pequeno-almoço, saída 
do hotel para excursão de dia 
inteiro pela região da Capadócia, 
visitando: o vale de Derbent, 
aldeia de Avanos, museu de 
Goreme e fortaleza de Uchisar. 

Almoço incluído. Regresso ao 
hotel. Alojamento.

6º dia  Capadócia > Istambul 
> Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para 
o aeroporto. Formalidades 
de embarque e partida em 
voo da Turkish Airlines com 
destino a Lisboa (via Istambul, 
com mudança de terminal e 
aeronave). Chegada. 

FIM DE VIAGEM

PARTIdAS 
de Lisboa diárias
De 1 Abril a 27 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; franquia 
de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
transporte regular aeroporto/hotel/aeroporto em Istambul e 
na Capadócia; 3 noites de estadia em regime de alojamento e 
pequeno-almoço em Istambul; 2 noites de estadia no hotel e regime 
escolhidos na Capadócia; visita de dia inteiro na Capadócia; taxas 
hoteleiras, de serviço e IVA; Seguro Multiviagens.

Combinado Istambul & Capadócia 

Capadócia 

Situada na Anatólia Central entre Aksaray, Nigde, Nevsehir e Kayseri e localizada a aproximadamente 1300m de altura, a sua 
paisagem singular é o resultado de um minucioso trabalho da Natureza. As imensas rochas, formadas pelas erupções vulcânicas, 
foram sofrendo alterações com o passar dos séculos, devido à erosão causada pelas chuvas e pelo vento. As cinzas dos vulcões 
formaram uma pedra mole que permitiu ao Homem talhar a rocha consoante as suas necessidades. Estrategicamente localizada 
no centro das principais rotas de comunicação e comércio, como a “Rota da Seda” foi o berço de várias civilizações ao longo 
dos séculos, começando pelo Império Hitita.  Com a chegada dos cristãos na época bizantina foram esculpidas muitas igrejas, 
decoradas com frescos. Muitas pessoas foram incentivadas a estabelecerem-se nesta região devido ao tempo agradável e à 
protecção que as grutas, os desfiladeiros e os penhascos lhes davam contra animais predadores e invasores. Entre estes, podemos 
mencionar os primeiros cristãos visitados por São Paulo.  Estas pessoas deixaram como herança muitas capelas com frescos e 
igrejas escondidas nos vales, cidades subterrâneas e habitações nas grutas. 

CIdAdEs dA CApAdóCIA:
Nevsehir
Localizada a uma distância de 290km da capital Nevsehir, é a capital da região da Capadócia e os primeiros assentamentos datam 
de 3000 a.C.. A cidade também tem alguns restos interessantes do período seljúcida, tais como o castelo que fica no ponto mais 
alto da cidade. 

Goreme
A 10km de Nevsehir esta é uma cidade que sofreu contínuos ataques de outros povos da região devido à falta de protecção 
natural. A maior parte das igrejas são de uma época posterior às invasões árabes dos séc. X e XI. Goreme é muito mais que igrejas 
rupestres, pois a mágica combinação da natureza e das edificações fazem desta cidade, uma das mais pitorescas da Turquia – um 
museu a céu aberto. As gravuras nas rochas levam-nos a pensar que durante os séc. XVIII e XIX, Goreme foi um dos principais 
centros de peregrinação de toda a Anatólia. 

Kayseri
A 90km do centro da Capadócia está Kayseri, uma cidade fundada no séc. II a.C., embora a zona tenha sido habitada desde a Era 
do Bronze. Uma visita a esta cidade permite conhecer a cidadela construída pelo imperador Justiniano no séc. VI e a Mesquita de 
Huant Hatun, exemplo da arquitectura pré-otomana. O Museu Arqueológico alberga interessantes colecções dos diversos povos 
que habitaram a região. 

Capadócia

A NÃO pERdER:

As cidades subterrâneas – Entre os séc.VII e XII, e 
devido à sua situação geográfica entre o Oriente e o 
Ocidente, esta região sofreu numerosas invasões de povos 
estrangeiros. Os habitantes da Capadócia construíram 
autênticas cidades subterrâneas para se protegerem dos 
ataques árabes, persas, entre outros. Aqui encontramos 
igrejas, habitações, armazéns de alimentos, estábulos e 
um original sistema de ventilação. Algumas delas tinham 
entre 18 a 20 andares. As mais importantes são Kaymakli 
e  Derinkuyu, embora exista um total de dez. 

Igrejas rupestres – No Vale de Ihlara encontram-se 
alguns dos melhores exemplos de igrejas rupestres. As 
pinturas que datam do séc. X explicam como se vivia 
nesta região, as crenças religiosas, as tradições e a vida 
monástica. As igrejas mais impressionantes encontram-se 
em Goreme e na aldeia de Çavusin. 

Fortalezas trogloditas – São labirintos de galerias 
escavadas nas enormes formações rochosas. Entre as 
“chaminés de fadas” e as casas rupestres encontram-se 
as três fortalezas de maior tamanho: Uçhisar, Ortahisar e 
Sonhisar em Urgup. 

Derviches dançantes Capadocia _ Chaminés das fadas
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Hotel Dinler Urgup   Superior

Localização: numa área ajardinada de 20.000m2, a 9km de Goreme e a 65km do 
aeroporto de Kayseri.
Quartos: 188 quartos equipados com ar condicionado, telefone, cofre, secador de 
cabelo, minibar e TV satélite.
Características gerais: 2 restaurantes, 4 bares, piscina exterior para adultos e 
crianças, piscina interior aquecida, cabeleireiro, lavandaria, centro de fitness, lojas, 
sauna e banho turco.
www.dinler.com/urgup/index.php

Hotel Dedeman Cappadocia   
Localização: a 85km do aeroporto de Kayseri, a 35km do aeroporto de Tuzköy 
Nevsehir e apenas 2km do centro da cidade e a 3km do castelo de Uçhisar.
Quartos: 349 quartos equipados com ar condicionado central, telefone, cofre, 
secador de cabelo, minibar e TV satélite.
Características gerais: restaurantes, bares, discoteca, piscinas para adultos e 
crianças, fitness centre, sauna, banho turco, sala de massagens, sala de jogos, court 
de ténis, lavandaria, Internet e serviço de quartos. 
www.dedeman.com/us/hotels-resorts/home-page.html?119=18

Hotel Yunak Evleri  Boutique hotel

Localização: em Urgup no meio das chaminés de fadas, este hotel tem uma 
localização única na Capadócia. O hotel oferece quartos que datam do séc. V e 
uma mansão grega do séc. XIX. O aeroporto de Kayseri fica a cerca de 65km e o de 
Nevsehir a aproximadamente 20km.
Quartos: 30 quartos equipados com aquecimento, telefone, cofre, secador de cabelo 
e minibar.
Características gerais: restaurante, sala de leitura e Internet.
www.yunak.com/index.php

Anatolian Houses  Boutique hotel

Localização: em Goreme, no coração da Capadócia.
Quartos: 33 quartos equipados com telefone, TV LCD, minibar, secador de cabelo, 
cofre, chaleira e lareira.
Características gerais: restaurante, sala de Internet, piscina interior e exterior, SPA, 
sauna, banho turco, adega e serviço de lavandaria.
www.anatolianhouses.com.tr/en/index.html
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ITINERÁRIO 8 dias de viagem

 1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto duas 
horas antes da saída do voo. 
Formalidades de embarque e 
partida em voo directo da Turkish 
Airlines com destino a Istambul. 
Chegada e transporte para o 
hotel escolhido. Alojamento.

2º dia  Istambul
Estadia no hotel. Dia livre para 
actividades de carácter pessoal. 
Possibilidade de participar 
em excursões opcionais 
organizadas localmente.

3º dia  Istambul > Izmir > 
Kusadasi
Em hora a determinar 
localmente, transporte para o 
aeroporto e partida em voo da 
Turkish Airlines com destino a 
Izmir. Chegada e transporte para 
o hotel escolhido em Kusadasi. 
Alojamento. 

4 ao 7º dia  Kusadasi
Estadia no hotel. Dias 
inteiramente livres para 
actividades de carácter pessoal.

8º dia  Kusadasi > Izmir > 
Istambul > Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para o 
aeroporto de Izmir. Formalidades 
de embarque e partida em 
voo da Turkish Airlines com 
destino a Lisboa (via Istambul, 
com mudança de terminal e 
aeronave). Chegada. 

FIM DE VIAGEM

PARTIdAS 
Diárias de Lisboa
De 1 Abril a 25 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; 
franquia de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança 
e combustível; transporte regular aeroporto/hotel/aeroporto em 
Istambul e Kusadasi; 2 noites de estadia em regime de alojamento e 
pequeno-almoço em Istambul; 5 noites de estadia no hotel e regime 
escolhidos em Kusadasi;  taxas hoteleiras, de serviço e IVA; Seguro 
Multiviagens.

Combinado Istambul & Kusadasi 

Cidade costeira na costa este da Turquia, Kusadasi é considerada uma das cidades mais atractivas do Mar Egeu com as suas praias 
de areia, águas calmas e limpas. 
Fundada pelos Jónios, povo que enriqueceu devido à sua capacidade de trocas comerciais além-mar, Kusadasi era a porta de 
entrada para Éfeso, a segunda maior cidade do império romano e o primeiro porto mediterrâneo com ligação à Asia. Importante porto 
comercial do Mar Egeu a região foi disputada por muitos povos desde o império persa até aos gregos, passando pelos romanos, 
venezianos e genoveses (“Scala Nuova”).
Com a conquista da região pelo império Romano o Cristianismo começou a expandir-se tendo a região sido habitada por um dos 12 
apóstolos de Jesus Cristo, São João Evangelista e pela mãe de Jesus, a Virgem Maria. 
Actualmente a cidade é um dos principais destinos de praia e um dos mais importantes portos de cruzeiros da Turquia. Com uma vida 
nocturna animada e uma zona ribeirinha com atractivos restaurantes e cafés, a Avenida Ataturk é o local ideal para relaxar ao pôr-do-
sol a ver a chegada e partida de iates e cruzeiros. 
Kusadasi é a combinação perfeita entre praia e cultura. Ponto de partida para um descanso cultural, rico em história, arquitectura e 
praias de águas límpidas. 
 
Alguns pontos de interesse da região:
- Mesquita Fortaleza, com capacidade para 550 pessoas. A parte principal da mesquita é quadrada e coberta por uma grande 
cúpula com o suporte de 12 arcos. Decorada com pinturas a óleo e 16 vitrais esta é a mais impressionante e monumental mesquita de 
Kusadasi.
- Mesquita haji Ibrahim, mostra um estilo diferente da arquitectura otomana do séc. XVII. O seu tecto de madeira coberto por telhas 
mostra-nos o avanço da arquitectura da época e a sua influência ocidental. 
- Éfeso, cidade greco-romana fundada pelo sucessor de Alexandre o “Grande”, era a capital da província romana da Ásia. Conhecida 
como o berço da civilização ocidental tinha uma população de 250 mil habitantes e era a segunda maior cidade do mundo da época. 
Passeando pelas ruas e estradas da época podemos visitar o seu grandioso anfiteatro com capacidade para 25 mil pessoas, a 
Biblioteca de Celso, o Portão de Adriano, além de fontes, banhos romanos e ágoras comerciais.

Kusadasi

Hotel Charisma Deluxe   
Localização: no centro de Kusadasi, apenas a 5 minutos da marina, está a 
poucos minutos de distância de lojas, restaurantes e vida nocturna. 
Quartos: 133 quartos equipados com jacuzzi, televisão com ecrã LCD, 
ar condicionado, minibar, cofre electrónico, secador de cabelo e acesso 
gratuito à Internet. 
Características gerais: restaurante, bar/lounge, sala de conferências, 
ginásio e área de fitness, sauna, serviço de lavandaria, piscina exterior, 
acesso a Internet de alta velocidade e quartos para pessoas com 
mobilidade reduzida.

Richmond Ephesus Resort   
Localização: numa privilegiada praia do mar Egeu, a 8km do centro da 
cidade e a 69km do aeroporto de Izmir.
Quartos: 224 quartos equipados com ar condicionado, telefone, TV 
satélite, minibar e secador de cabelo.
Características gerais: restaurantes, bares, piscina exterior, jacuzzi, 
banho turco, fitness centre e Internet Wi-Fi.
www.richmondhotels.com.tr/eng/ephesusresort.asp
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Originalmente conhecida como Halicarnasso, a cidade de Bodrum está localizada no sudoeste da Turquia, banhada pelas águas 
quentes do Mar Egeu mesmo em frente à ilha grega de Kos. 
Bodrum viveu o seu auge durante o império persa liderado pelo rei da região, Mausolo. Após a sua morte a sua mulher Artemísia II 
contratou dois arquitectos gregos para construírem o túmulo do seu marido. Este monumento ficaria conhecido como o Mausoléu de 
Halicarnasso, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo.
Várias invasões por parte dos bárbaros e dos árabes e um terramoto em 1404 levaram à destruição do Mausoléu. As suas ruínas 
viriam mais tarde a ser utilizadas para a construção do actual Castelo de São Pedro. Bodrum viria a tornar-se uma vila piscatória até 
cerca de 1970 onde uma moderna cidade começou a ser construída por entre as ruínas da antiga Halicarnasso. 
A sua marina de classe mundial é destino de muitos iates e navios de cruzeiro. Os seus cafés animados, restaurantes de comida típica 
e mediterrânica e o bazar são pontos de passagem obrigatórios. Porém, quando realmente a cidade ganha vida é à noite. Desde os 
seus restaurantes na marina para jantares românticos, os seus bares para cocktails, a vida nocturna de Bodrum tem animação para 
todos os gostos. 
Alguns pontos de interesse da cidade:
- Castelo de Bodrum, com vistas magníficas sobre o porto e a marina tem como nome original Castelo de São Pedro. O castelo 
demorou vários anos a ser erguido e foi construído em grande parte com as pedras do destruído Mausoléu de Halicarnasso. Tem 
como principal característica o facto de ter cinco torres e as suas muralhas terem cerca de 250 brasões de armas. Quando foi tomada 
pelos otomanos, a sua igreja viria a transformar-se numa mesquita. As suas muralhas duplas e as sete portas até ao interior contêm 
hoje o aclamado Museu de Arqueologia Subaquática de Bodrum.
- Antigo anfiteatro de Bodrum, mandado construir pelo seu rei Mausolo apenas foi concluído pelos romanos. Este anfiteatro é uma 
prova viva do grande passado de Bodrum. É um grande exemplo de um clássico anfiteatro grego, com capacidade para cerca de 13 
mil pessoas, tem a particularidade de alguns lugares terem o nome das pessoas que ajudaram financeiramente na sua construção. 
Actualmente é o local de concertos e espectáculos.    
- Moinhos de vento de Bodrum, oferece aos seus visitantes as melhores vistas da península de Bodrum. Foram usados desde 
o séc. XVIII para moer farinha para os habitantes locais. Dos sete moinhos existentes apenas dois estão em boas condições mas 
actualmente todos os moinhos da península de Bodrum estão a ser restaurados. 

Bodrum

ITINERÁRIO 8 dias de viagem

1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto duas 
horas antes da saída do voo. 
Formalidades de embarque e 
partida em voo directo da Turkish 
Airlines com destino a Istambul. 
Chegada e transporte para o 
hotel escolhido. Alojamento.

2º dia  Istambul
Estadia no hotel. Dia livre para 
actividades de carácter pessoal. 
Possibilidade de participar em 
diversas excursões opcionais 
organizadas localmente.

3º dia  Istambul > Bodrum
Em hora a determinar 
localmente, transporte para o 
aeroporto e partida em voo da 
Turkish Airlines com destino a 
Bodrum. Chegada e transporte 
para o hotel escolhido. 
Alojamento. 

4 ao 7º dia  Bodrum
Estadia no hotel. Dias 
inteiramente livres para 
actividades de carácter pessoal.

8º dia  Bodrum > Istambul > 
Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para 
o aeroporto de Bodrum. 
Formalidades de embarque 
e partida em voo da Turkish 
Airlines com destino a Lisboa 
(via Istambul, com mudança de 
terminal e aeronave). Chegada. 

FIM DE VIAGEM

PARTIdAS 
Diárias de Lisboa
De 1 Abril a 25 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; franquia 
de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
transporte regular aeroporto/hotel/aeroporto em Istambul e Bodrum; 
2 noites de estadia em regime de alojamento e pequeno-almoço 
em Istambul; 5 noites de estadia no hotel e regime escolhidos em 
Bodrum; taxas hoteleiras, de serviço e IVA; Seguro Multiviagens.

Combinado Istambul & Bodrum

Hotel Baia Bodrum  
Localização: numa praia privada em Gundogan, a 19km do centro da 
cidade de Bodrum e a 48km do aeroporto de Bodrum Milas.
Quartos: 220 quartos equipados com ar condicionado, cofre no quarto, 
televisão, minibar, varanda/terraço.
Características gerais: restaurante, bar/pub, sala de conferências, 
instalações para pessoas com mobilidade reduzida, centro de massagem 
e SPA, piscina interior e exterior, bar na piscina, ginásio, campo de ténis e 
desportos aquáticos. 
www.baiahotels.com

Hotel La Blanche   
Localização: a 50km do aeroporto de Bodrum Milas e a 18km de Bodrum.
Quartos: cerca de 360 quartos de várias dimensões e categorias 
(standard, deluxe, familiar, especiais para pessoas com mobilidade 
reduzida, suite oriental, suite jacuzzi, suite sénior e royal suite).
Características gerais: Sala de conferências, centro fitness, parque 
gratuito, restaurantes e bares, piscina e SPA.
www.lablanchehotel.com
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Antalya

É uma das cidades mais importantes da costa mediterrânica, dotada de uma charmosa estância balnear e 
um magnífico porto. Encostada às falésias que rodeiam Antalya, erguem-se as muralhas da cidade antiga, 
com as suas belas casas otomanas.
A cidade foi fundada por Átalo II, rei de Pérgamo, quando ordenou aos seus soldados a procura do paraíso 
e foi durante muitos anos uma das cidades mais importantes do império Bizantino. No início do séc. XII, 
Antalya estava isolada do resto do império, só acessível por mar, tornando-se assim um importante porto. 
Cidade de ruas estreitas por entre as muralhas, dividida por bairros das diferentes comunidades, Antalya 
começou a ser pequena tento crescido para fora das muralhas. No seu porto podiam atracar cerca de 200 
barcos. 
Centro de uma região com bonitas praias, montanhas verdejantes e inúmeras ruínas arqueológicas, 
começou a atrair o investimento turístico no início dos anos 70 alterando consideravelmente o seu destino. 
Actualmente a Riviera de Antalya é um importante destino turístico com inúmeros resorts e um destino de 
eleição para o mercado europeu. 
 
Alguns pontos de interesse da região:
- Porta de Adriano, feita em mármore branco e dedicada ao imperador romano apresenta um excelente 
estado de conservação.
- Mesquita “Yivil Minare”, é um símbolo da cidade com o seu grandioso minarete de 45 metros decorado 
com telhas azuis escuras. 
- Ruínas romanas “Ataturk Cadessi” e “Kesil Minareli”, uma antiga igreja bizantina do séc. V em honra 
da Virgem Maria, destruída por um incêndio onde apenas ficou o seu minarete. 
- Perge, foi durante o período helenístico uma das mais belas e ricas cidades do mundo antigo. É a cidade 
antiga mais bem conservada da região de Panfília, onde podem ser apreciadas as ruas com colunas, as 
duas portas monumentais, as termas romanas, o estádio e ágora romana.
- Aspendos, teatro greco-romano com capacidade para 7 mil espectadores é um dos anfiteatros mais bem 
conservados do mundo e ainda hoje é utilizado para concertos e festivais. 
 
PRAIAS dE ANTAlYA:
Belek 
Situada a 30km de Antalya, Belek coexiste o moderno com o antigo criando este destino com um sabor 
especial. Locais históricos, praias banhadas por águas quentes e campos de golfe fazem de Belek um 
destino que tem um pouco de tudo para todos. Locais históricos como Perge e Aspendo contrastam com 
uma grande variedade de hotéis de luxo nas melhores praias da Turquia.
 
lara 
A praia de Lara é famosa por ser uma das maiores praias de areia da Turquia. É local de muitos hotéis de 
luxo com réplicas de locais famosos no mundo como o Kremlin, Veneza ou o Palácio Topkapi. A 12km de 
Antalya, Lara com as suas praias e límpidas águas é um destino de eleição para os turistas europeus.    
 
Kemer
Kemer é a combinação entre mar, montanha e floresta. Foi um dos primeiros destinos turísticos turcos a ser 
planeado cuidadosamente para se inserir no cenário envolvente. No centro da cidade podemos encontrar a 
sua atractiva marina rodeada de bares, restaurantes e sofisticadas lojas, local ideal para uma noite relaxante 
e divertida. 
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Combinado Istambul & Antalya

ITINERÁRIO 8 dias de viagem

1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto duas 
horas antes da saída do voo. 
Formalidades de embarque 
e partida em voo directo da 
Turkish Airlines com destino a 
Istambul. Chegada e transporte 
para o hotel escolhido. 
Alojamento.

2º dia  Istambul
Estadia no hotel. Dia livre para 
actividades de carácter pessoal. 
Possibilidade de participar 
em excursões opcionais 
organizadas localmente.

3º dia  Istambul > Antalya
Em hora a determinar 
localmente, transporte para o 
aeroporto e partida em voo da 
Turkish Airlines com destino a 
Antalya. Chegada e transporte 
para o hotel escolhido. 
Alojamento. 

4 ao 7º dia  Antalya
Estadia no hotel. Dias 
inteiramente livres para 
actividades de carácter pessoal. 
Possibilidade de participar em 
diversas excursões opcionais 
organizadas localmente.

8º dia  Antalya > Istambul > 
Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para 
o aeroporto de Antalya. 
Formalidades de embarque 
e partida em voo da Turkish 
Airlines com destino a Lisboa 
(via Istambul, com mudança de 
terminal e aeronave). Chegada. 

FIM DE VIAGEM

PARTIdAS 
Diárias de Istambul
De 1 Abril a 25 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; franquia 
de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
transporte regular aeroporto/hotel/aeroporto em Istambul e Antalya; 
2 noites de estadia em regime de alojamento e pequeno-almoço 
em Istambul; 5 noites de estadia no hotel e regime escolhidos em 
Antalya; taxas hoteleiras, de serviço e IVA; Seguro Multiviagens.

Excursões Opcionais à partida de Antalaya

perge e Aspendos 
Duração: meio-dia, sem almoço
De manhã, partida para Aspendos, 
visita do teatro romano, ainda hoje 
utilizado. Continuação para Perge 
e visita da cidade antiga mais bem 
conservada da região da Panfilia – 
Perge, onde as ruas com colunas, 
as 2 portas monumentais, as termas 
romanas, o estádio e a Agora se 
encontram em muito bom estado de 
conservação.
Preço por pessoa: € 25 

pamukkale e Hierápolis 
Duração: 2 dias
Partida para Pamukkale, uma 
das mais belas zonas naturais 
do mundo. Visto à distância, o 
panorama lembra um manto 
de algodão, daí o seu nome 
“Pamukkale” que traduzido significa 
“Castelo de Algodão”. Uma obra 
da natureza constituída por várias 
nascentes de águas quentes 
e calcárias que, com os seus 
sedimentos, formaram piscinas. No 
mesmo planalto, a alguns metros 
das termas, situam-se as ruínas da 
necrópole de Hierapolis, famosa 
pela riqueza artística dos túmulos e 
sarcófagos. Alojamento num hotel 
com piscina termal em Pamukkale. 
Inclui 2 almoços e 1 jantar.
Preço por pessoa: € 75

Jeep safari
Duração: dia inteiro, com almoço 
incluído
Dia completo cheio de aventuras e 
emoções nas montanhas de Taurus, 
onde terá a ocasião de conduzir 
um jeep todo o terreno (4x4), em 
caminhos de beleza extraordinária. 
O almoço terá lugar num restaurante 
típico.
Preço por pessoa: € 35

Rafting
Duração: dia inteiro, com almoço 
incluído
Aventura e adrenalina garantidas. 
Chegada ao rio Köprülü e descida 
do desfiladeiro do Monte Taurus. 
Rafting acompanhado por um 
monitor profissional. Material 
fornecido: fato e capacete. 
Preço por pessoa: € 35

NOTA COMUM A TOdAS AS ExCURSõES
Excursões realizadas com guia em francês. 
Deverá reservar a sua excursão junto do representante local no dia 
da chegada.

Porto de Antalya
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Leetonia Golf Resort   Superior

Localização: na praia de Belek, a 35km do aeroporto de Antalya. O centro de Belek 
fica 
a 3km de distância.
Quartos: 223 quartos standard e ainda por júnior suites, suites, bungalows e quartos 
familiares. Quartos dispõem de telefone, ar condicionado central, TV satélite, secador de 
cabelo e cofre.
Características gerais: restaurantes, bares, piscinas, programas de animação 
diária, espectáculos nocturnos, serviço de baby sitting, kids club, lojas de souvenirs, 
cabeleireiro, centro de fitness e massagens. Entre as actividades disponíveis, 
destacamos: aeróbica, tiro com arco, ginástica, bilhar, ténis de mesa, mini golfe, 
basquetebol, voleibol, canoagem e jet-ski.
www.letooniaresorts.com

Titanic Beach Resort Hotel 
Localização: em Lara, numa das zonas mais populares do distrito de Antalya e 
com uma costa de areia fina. Dista 12km do centro da cidade e 10km do aeroporto 
internacional.
Quartos: 586 quartos, entre standard, suites, júnior suites. TV satélite, telefone, minibar, 
ar condicionado, cofre e secador de cabelo.
Características gerais: restaurantes, bares, piscinas para adultos e crianças, centro 
de fitness, parque aquático, 4 courts de ténis, squash, bowling, clube de desportos 
aquáticos, programas de animação diurna, discoteca e kids club.
www.titanic.com.tr

Spice Hotel & SPA  
Localização: em Belek, a 1km da cidade, a 40km de Antalya e a 35km do aeroporto.
Quartos: 546 quartos equipados com TV satélite, telefone, minibar, ar condicionado 
central, cofre, secador de cabelo e ligação à Internet.
Características gerais: restaurantes, bares, piscinas, praia privativa, espreguiçadeiras, 
chapéus-de-sol, fitness centre, sauna, jacuzzi, banho turco, courts de ténis, discoteca e 
salas de reuniões.
www.spice.com.tr/spice_otel_spa_belek.aspx
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Voyage Belek Golf & SPA  
Localização: na primeira linha da praia de Belek, a 2km do centro de Belek e a 40km 
do aeroporto de Antalya. O hotel, construído em 2007, funciona em sistema de Ultra All 
Inclusive e está situado numa área de 93.500m2.
Quartos: vista terra e vista mar, localizados em 3 edifícios principais e bungalows.
Dispõe de 587 quartos equipados com ar condicionado, minibar, secador de cabelo, 
cofre, telefone e TV satélite.
Características gerais: este hotel incorpora os conceitos de design moderno e 
harmonia com a natureza em sua arquitectura. Tem diversos restaurantes à la carte, 
uma praia dourada, 5 piscinas com características distintas, assim como um número 
infinito de entretenimento e de actividades, incluindo um parque de diversões especial 
para as crianças. Este é o local ideal para famílias com crianças.
www.voyagehotel.com

Gloria Golf Resort  
Localização: em Belek, a 40km do aeroporto de Antalya, estando o centro de Belek a 
7km de distância.
Quartos: 515 quartos entre standards, vários tipos de suites e villas. Os quartos 
standard dispõem de ar condicionado central, Internet wireless, terraço ou varanda, 
telefone, de minibar, duche ou banheira, secador de cabelo e serviço de quartos.
Características gerais: restaurantes, bares, campo de golfe, kids club, SPA e centro de 
fitness. Das actividades disponíveis, destacamos: ténis, canoagem, jet ski, parasailing, 
windsurf, ténis de mesa, voleibol. 
www.gloria.com.tr

Gloria Serenity Resort  
Localização: em Belek, a 40km do aeroporto de Antalya, estando o centro de Belek a 
7km de distância.
Quartos: 202 quartos equipados com TV satélite, telefone, minibar, ar condicionado 
central, cofre, secador de cabelo, serviço de quartos,  e Internet wireless.
Características gerais: restaurantes, bares, campo de futebol, SPA, fitness centre, 
courts de ténis, actividades aquáticas.
www.gloria.com.tr/Gloria-hotels-And-Resorts/hotels.aspx?otelId=3
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1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto 
duas horas antes da saída 
do voo. Assistência nas 
formalidades de embarque 
e partida em voo directo da 
Turkish Airlines com destino a 
Istambul. Chegada e transporte 
para o hotel. Alojamento.

2º dia   Istambul
Após o pequeno-almoço início 
da visita à zona histórica. 
Começaremos pelo Palácio 
de Topkapi, antigo centro de 
poder do império otomano 
durante quase 400 anos, 
onde visitaremos o tesouro, os 
pátios e jardins. Continuação 
para o Bazar Egípcio também 
conhecido pelo Mercado das 
Especiarias. Depois do almoço 
embarque num maravilhoso 
cruzeiro no Bósforo. Tempo 
livre no labiríntico Grande Bazar 
para passear e fazer compras. 
Regresso ao hotel. Noite livre.

3º dia  Istambul > Ankara
Pequeno-almoço. De manhã, 
continuação da visita à cidade 
de Istambul com especial 
incidência para a zona 
histórica tendo como ponto de 
partida a praça Sultanahmet 
que ocupa actualmente o 
lugar do antigo Hipódromo 
Romano (330 d.C), do qual 
ainda podemos ver alguns 

vestígios como o Obelisco 
Egípcio e a Coluna Serpentina. 
Continuação para a Mesquita 
Azul, única entre todas as 
mesquitas otomanas por ter 6 
minaretes. Na praça ergue-se 
outro magnífico monumento, 
a Basílica de Santa Sofia, 
considerada na altura da 
construção a igreja com 
maiores dimensões e a mais 
sagrada de Constantinopla. 
Depois de almoço, transporte 
para o aeroporto e partida 
em voo regular com destino 
a Ankara (voo com partida de 
Istambul às 16h00). Chegada e 
transporte para o hotel. Jantar e 
alojamento.  

4º dia  Ankara > Capadócia
Após o pequeno-almoço, 
saída para visitar o Museu 
das Civilizações da Anatólia 
que expõe com grande rigor 
histórico vestígios de grandes 
civilizações como os hititas, 
assírios e frígios. Continuação 
da visita da cidade com breve 
paragem no mausoléu erguido 
em honra de Mustafa Kemal 
Atatürk, fundador da república 
turca em 1923. Após o almoço, 
continuação da viagem em 
direcção à Capadócia com 
chegada prevista ao final da 
tarde. Jantar e alojamento no 
hotel.
 

5º dia  Capadócia
Estadia em regime de pensão 
completa.
Dia dedicado 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 formando 
o “tufo”. A erosão causada 
pelos ventos e chuvas, ao 
longo de milhares de anos, 
deu origem a estas formações 
únicas, onde os seus antigos 
habitantes construíram cidades 
subterrâneas. Destacamos o 
Vale de Göreme com as suas 
igrejas dos séc. X e XI, o Vale 
Vermelho, a aldeia troglodita 
de Uçhisar e a visita da cidade 
subterrânea de Özkonak. 
Tempo ainda paragem num 
centro de artesanato. 

6º dia   Capadócia > Konya 
> pamukkale 
Pequeno-almoço e partida 
para a antiga capital do 
império seldjucida – Konya. 
Durante o percurso, visita de 
um caravanserail, fortificação 
imponente utilizada para 
protecção e abrigo dos 
comerciantes e viajantes. 
Chegada a Konya e visita do 
museu de Mevlana, islâmico 
fundador da ordem Mevlevi. 

Visitando: Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Izmir, Pérgamo, Tróia e Çanakkale

ITINERÁRIO  10 dias de viagem

PARTIdAS 
De Lisboa às sextas-feiras
De 6 Abril a 26 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; franquia 
de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
9 noites de estadia em hotéis de 4 e 5 estrelas; 9 pequenos-almoços, 
7 almoços e 6 jantares; circuito em autocarro de turismo; guia 
acompanhante em português durante o circuito (desde a chegada a 
Istambul); as visitas mencionadas no itinerário; assistência no aeroporto 
de Lisboa no dia da partida; taxas hoteleiras, de serviço e IVA; Seguro 
Multiviagens. 

PERCURSOS TERRESTRES: 
Ankara > Capadócia: 300km
Capadócia > Konya > Pamukkale: 650km
Pamukkale > Éfeso > Izmir: 290km
Izmir > Pérgamo > Tróia > Çanakkale: 340km
Çanakkale > Istambul: 345km

Istambul 

Ankara

Capadócia

Konya
Pamukkale

Izmir
Éfeso

Troia
Çanakkale

Pérgamo

Basílica de Santa Sofia - Istambul

Circuito Turquia Espectacular

Pamukkale
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hOTÉIS PREVISTOS:
Istambul – Midtown, Taksim Gonen, Eresin Taxim, Alkoçlar Keban,
 Golden Park ou similar;
Ankara – Radisson SAS (Blu) ou similar;
Capadócia – Dedeman ou Avrasya ou similar;
Pamukkale – Colossae Thermal , Tripolis Thermal, Richmond Thermal 
ou similar;
Izmir – Mövenpick , Kaya Izmir, Anemon ou similar;
Çannakkale – Kolin , Iris , Akol ou similar;

Mausoléu de Ataturk - Ankara

Tróia

GUIA EM 

PORTUGUÊS

PARTIDAS

GARANTIDAS

Almoço. De tarde continuação 
da viagem em direcção a 
Pamukkale. Visto à distância, 
o panorama lembra um manto 
de algodão, daí o seu nome 
“Pamukkale” que traduzido 
significa castelo de algodão. 
Esta é uma obra da natureza 
constituída por várias nascentes 
de águas quentes e calcárias 
que, com os seus sedimentos, 
formaram piscinas. No mesmo 
planalto, a alguns metros das 
termas, situam-se as ruínas e a 
necrópole de Hierapolis, famosa 
pela riqueza artística dos 
túmulos e sarcófagos. Chegada 
ao hotel. Jantar e alojamento. 

7º dia   pamukkale > Éfeso 
> Izmir
Pequeno-almoço e saída com 
destino a Éfeso. Visita desta 
antiga cidade dedicada à deusa 
Artemisa. Destaque para a 
Biblioteca de Celso, Templo de 
Adriano e teatro. Visita da casa 
da virgem Maria. Acredita-se 

que Nossa Senhora terá vivido 
aqui os últimos anos da sua 
vida. A casa, convertida numa 
pequena capela, é hoje um 
lugar de peregrinação para os 
cristãos e é, igualmente, um 
local sagrado para os turcos. 
Almoço entre as visitas. De 
tarde paragem num centro de 
peles e continuação para o 
hotel. Jantar e alojamento no 
hotel. 

8º dia  Izmir > pérgamo > 
Tróia > Çanakkale
Pequeno-almoço e visita 
de Pérgamo. Visita da 
acrópole e esculápio, primeiro 
santuário da medicina 
mental (complexo constituído 
por biblioteca, anfiteatro 
e escolas de medicina). 
Almoço. Continuação para a 
mítica cidade de Tróia, visita 
das suas ruínas e de uma 
reconstrução de madeira do 
célebre cavalo. Continuação 
para Çanakkale, situada no 

estreito de Dardanelos. Jantar e 
alojamento.

9º dia  Çanakkale > 
Istambul
Pequeno-almoço e saída em 
ferry-boat para atravessar o 
Mar de Marmara até à parte 
europeia do país (caso as 
condições climatéricas não o 
permitam, este trajecto será 
realizado por via terrestre) e 
continuação da viagem até 
Istambul. Chegada a Istambul. 
Almoço livre e restante dia 
livre. Alojamento no hotel em 
Istambul. 

10º dia  Istambul > Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para 
o aeroporto de Istambul. 
Formalidades de embarque 
e partida em voo directo da 
Turkish Airlines com destino a 
Lisboa. Chegada.

FIM DE VIAGEM
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PARTIdAS 
De Lisboa às sextas-feiras
De 6 Abril a 26 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; franquia 
de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
7 noites de estadia em hotéis de 4 e 5 estrelas; 7 pequenos-almoços, 
6 almoços e 5 jantares; circuito em autocarro de turismo; guia 
acompanhante em português durante o circuito (desde a chegada a 
Istambul); as visitas mencionadas no itinerário; assistência no aeroporto 
de Lisboa no dia da partida; taxas hoteleiras, de serviço e IVA; Seguro 
Multiviagens. 

PERCURSOS TERRESTRES: 
Ankara > Capadócia: 300km
Capadócia > Konya > Pamukkale: 650km
Pamukkale > Éfeso > Izmir: 290km

Praça Sultanahmet – Istambul

Capadócia

Istambul 

Ankara

Capadócia

Konya
Pamukkale

Izmir
Éfeso

1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto duas 
horas antes da saída do voo. 
Assistência nas formalidades 
de embarque e partida em voo 
directo da Turkish Airlines com 
destino a Istambul. Chegada 
e transporte para o hotel. 
Alojamento.

2º dia  Istambul
Após o pequeno-almoço início 
da visita à zona histórica. 
Começaremos pelo Palácio 
de Topkapi, antigo centro de 
poder do império otomano 
durante quase 400 anos, 
onde visitaremos o tesouro, os 
pátios e jardins. Continuação 

para o Bazar Egípcio também 
conhecido pelo Mercado das 
Especiarias. Depois do almoço 
embarque num maravilhoso 
cruzeiro no Bósforo. Tempo 
livre no labiríntico Grande Bazar 
para passear e fazer compras. 
Regresso ao hotel. Noite livre.

3º dia  Istambul > Ankara
Pequeno-almoço. De manhã, 
continuação da visita à cidade 
de Istambul com especial 
incidência para a zona histórica 
tendo como ponto de partida a 
praça Sultanahmet que ocupa 
actualmente o lugar do antigo 
Hipódromo Romano (330 
d.C), do qual ainda podemos 

ver alguns vestígios como o 
Obelisco Egípcio e a Coluna 
Serpentina. Continuação para 
a Mesquita Azul, única entre 
todas as mesquitas otomanas 
por ter 6 minaretes. Na praça 
ergue-se outro magnífico 
monumento, a Basílica de Santa 
Sofia, considerada na altura 
da construção a igreja com 
maiores dimensões e a mais 
sagrada de Constantinopla. 
Depois de almoço, transporte 
para o aeroporto e partida 
em voo regular com destino 
a Ankara (voo com partida de 
Istambul às 16h00). Chegada e 
transporte para o hotel. Jantar e 
alojamento.  

Visitando: Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso e Izmir

ITINERÁRIO  8 dias de viagem

Circuito Turquia Maravilhosa
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hOTÉIS PREVISTOS
Istambul – Midtown, Taksim Gonen, Eresin Taxim, Alkoçlar Keban, 
Golden Park ou similar;
Ankara – Radisson SAS (Blu) ou similar;
Capadócia – Dedeman ou Avrasya ou similar;
Pamukkale – Colossae Thermal, Tripolis Therma, Richmond Thermal 
ou similar;
Izmir – Mövenpick , Kaya Izmir, Anemon ou similar.

Fortaleza Rumeli - Istambul

GUIA EM 
PORTUGUÊS

PARTIDAS
GARANTIDAS

4º dia  Ankara > Capadócia
Após o pequeno-almoço, 
saída para visitar o Museu das 
Civilizações da Anatólia que 
expõe com grande rigor histórico 
vestígios de grandes civilizações 
como os hititas, assírios e 
frígios. Continuação da visita da 
cidade com breve paragem no 
mausoléu erguido em honra de 
Mustafa Kemal Atatürk, fundador 
da república turca em 1923. 
Após o almoço, continuação 
da viagem em direcção à 
Capadócia com chegada 
prevista ao final da tarde. Jantar 
e alojamento no hotel.
 
5º dia  Capadócia
Estadia em regime de pensão 
completa.
Dia dedicado 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 formando o “tufo”. 
A erosão causada pelos ventos 
e chuvas, ao longo de milhares 
de anos, deu origem a estas 
formações únicas, onde os seus 
antigos habitantes construíram 
cidades subterrâneas. 
Destacamos o Vale de Göreme 
com as suas igrejas dos séc. X 
e XI, o Vale Vermelho, a aldeia 
troglodita de Uçhisar e a visita da 
cidade subterrânea de Özkonak. 

Tempo ainda paragem num 
centro de artesanato. 

6º dia  Capadócia > Konya > 
pamukkale 
Pequeno-almoço e partida 
para a antiga capital do 
império seldjucida – Konya. 
Durante o percurso, visita de 
um caravanserail, fortificação 
imponente utilizada para 
protecção e abrigo dos 
comerciantes e viajantes. 
Chegada a Konya e visita do 
museu de Mevlana, islâmico 
fundador da ordem Mevlevi. 
Almoço. De tarde continuação 
da viagem em direcção a 
Pamukkale. Visto à distância, 
o panorama lembra um manto 
de algodão, daí o seu nome 
“Pamukkale” que traduzido 
significa castelo de algodão. 
Esta é uma obra da natureza 
constituída por várias nascentes 
de águas quentes e calcárias 
que, com os seus sedimentos, 
formaram piscinas. No mesmo 
planalto, a alguns metros das 
termas, situam-se as ruínas e a 
necrópole de Hierapolis, famosa 
pela riqueza artística dos túmulos 
e sarcófagos. Chegada ao hotel. 
Jantar e alojamento. 

7º dia  pamukkale > Éfeso 
> Izmir
Pequeno-almoço e saída com 
destino a Éfeso. Visita desta 

antiga cidade dedicada à deusa 
Artemisa. Destaque para a 
Biblioteca de Celso, Templo de 
Adriano e teatro. Visita da casa 
da virgem Maria. Acredita-se que 
Nossa Senhora terá vivido aqui 
os últimos anos da sua vida. A 
casa, convertida numa pequena 
capela, é hoje um lugar de 
peregrinação para os cristãos e 
é, igualmente, um local sagrado 
para os turcos. Almoço entre as 
visitas. De tarde paragem num 
centro de peles e continuação 
para o hotel. Jantar e alojamento 
no hotel. 

8º dia  Izmir > Istambul > 
Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para o 
aeroporto de Izmir. Formalidades 
de embarque e partida em 
voo da Turkish Airlines com 
destino a Lisboa (via Istambul, 
com mudança de terminal e 
aeronave). Chegada.  

FIM DE VIAGEM

Biblioteca de Celso - Éfeso
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Visitando: Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, pamukkale, Éfeso, Izmir e Antalya

ITINERÁRIO  13 dias de viagem

1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto 
duas horas antes da saída 
do voo. Assistência nas 
formalidades de embarque 
e partida em voo directo da 
Turkish Airlines com destino a 
Istambul. Chegada e transporte 
para o hotel. Alojamento.

2º dia  Istambul
Após o pequeno-almoço início 
da visita à zona histórica. 
Começaremos pelo Palácio 
de Topkapi, antigo centro de 
poder do império otomano 
durante quase 400 anos, 
onde visitaremos o tesouro, os 
pátios e jardins. Continuação 
para o Bazar Egípcio também 
conhecido pelo Mercado das 
Especiarias. Depois do almoço 
embarque num maravilhoso 
cruzeiro no Bósforo. Tempo 
livre no labiríntico Grande Bazar 
para passear e fazer compras. 
Regresso ao hotel. Noite livre.

3º dia  Istambul > Ankara
Pequeno-almoço. De manhã, 
continuação da visita à cidade 
de Istambul com especial 
incidência para a zona 
histórica tendo como ponto de 
partida a praça Sultanahmet 
que ocupa actualmente o 
lugar do antigo Hipódromo 
Romano (330 d.C), do qual 
ainda podemos ver alguns 

vestígios como o Obelisco 
Egípcio e a Coluna Serpentina. 
Continuação para a Mesquita 
Azul, única entre todas as 
mesquitas otomanas por ter 6 
minaretes. Na praça ergue-se 
outro magnífico monumento, 
a Basílica de Santa Sofia, 
considerada na altura da 
construção a igreja com 
maiores dimensões e a mais 
sagrada de Constantinopla. 
Depois de almoço, transporte 
para o aeroporto e partida 
em voo regular com destino 
a Ankara (voo com partida de 
Istambul às 16h00). Chegada e 
transporte para o hotel. Jantar e 
alojamento.  

4º dia  Ankara > Capadócia
Após o pequeno-almoço, 
saída para visitar o Museu 
das Civilizações da Anatólia 
que expõe com grande rigor 
histórico vestígios de grandes 
civilizações como os hititas, 
assírios e frígios. Continuação 
da visita da cidade com breve 
paragem no mausoléu erguido 
em honra de Mustafa Kemal 
Atatürk, fundador da república 
turca em 1923. Após o almoço, 
continuação da viagem em 
direcção à Capadócia com 
chegada prevista ao final da 
tarde. Jantar e alojamento no 
hotel.
 

5º dia  Capadócia
Estadia em regime de pensão 
completa.
Dia dedicado 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 formando 
o “tufo”. A erosão causada 
pelos ventos e chuvas, ao 
longo de milhares de anos, 
deu origem a estas formações 
únicas, onde os seus antigos 
habitantes construíram cidades 
subterrâneas. Destacamos o 
Vale de Göreme com as suas 
igrejas dos séc. X e XI, o Vale 
Vermelho, a aldeia troglodita 
de Uçhisar e a visita da cidade 
subterrânea de Özkonak. 
Tempo ainda paragem num 
centro de artesanato. 

6º dia  Capadócia > Konya 
> pamukkale 
Pequeno-almoço e partida 
para a antiga capital do 
império seldjucida – Konya. 
Durante o percurso, visita de 
um caravanserail, fortificação 
imponente utilizada para 
protecção e abrigo dos 
comerciantes e viajantes. 
Chegada a Konya e visita do 
museu de Mevlana, islâmico 

Circuito Turquia Maravilhosa & Antalaya

PARTIdAS 
De Lisboa às sextas-feiras
De 15 Junho a 14 Setembro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines e Sun Express em classe 
turística; franquia de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, 
segurança e combustível; 12 noites de estadia em hotéis de 4 e 
5 estrelas; 12 pequenos-almoços; 11 refeições durante o circuito; 
regime escolhido em Antalya; circuito em autocarro de turismo (1º 
ao 7º dia); guia acompanhante em português durante o circuito 
(desde a chegada a Istambul até ao 7º dia); as visitas mencionadas 
no itinerário; transporte aeroporto/hotel/aeroporto em Antalya; 
assistência no aeroporto de Lisboa no dia da partida; taxas 
hoteleiras, de serviço e IVA; Seguro Multiviagens. 

PERCURSOS TERRESTRES: 
Ankara > Capadócia: 300km
Capadócia > Konya > Pamukkale: 650km
Pamukkale > Éfeso > Izmir: 290km

Ankara

Capadócia

Konya
Pamukkale

Izmir
Éfeso

Antalya

Istambul
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fundador da ordem Mevlevi. 
Almoço. De tarde continuação 
da viagem em direcção a 
Pamukkale. Visto à distância, 
o panorama lembra um manto 
de algodão, daí o seu nome 
“Pamukkale” que traduzido 
significa castelo de algodão. 
Esta é uma obra da natureza 
constituída por várias nascentes 
de águas quentes e calcárias 
que, com os seus sedimentos, 
formaram piscinas. No mesmo 
planalto, a alguns metros das 
termas, situam-se as ruínas e a 
necrópole de Hierapolis, famosa 
pela riqueza artística dos 
túmulos e sarcófagos. Chegada 
ao hotel. Jantar e alojamento. 

7º dia  pamukkale > Éfeso 
> Izmir
Pequeno-almoço e saída com 
destino a Éfeso. Visita desta 
antiga cidade dedicada à deusa 

Artemisa. Destaque para a 
Biblioteca de Celso, Templo de 
Adriano e teatro. Visita da casa 
da virgem Maria. Acredita-se 
que Nossa Senhora terá vivido 
aqui os últimos anos da sua 
vida. A casa, convertida numa 
pequena capela, é hoje um 
lugar de peregrinação para os 
cristãos e é, igualmente, um 
local sagrado para os turcos. 
Almoço entre as visitas. De 
tarde paragem num centro de 
peles e continuação para o 
hotel. Jantar e alojamento. 

8º dia  Izmir > Antalya 
Pequeno-almoço. Em hora 
a determinar localmente 
transporte para o aeroporto de 
Izmir. Embarque em voo da Sun 
Express com destino a Antalya. 
Chegada e transporte para o 
hotel escolhido. Alojamento. 

9º ao 12º  dia  Antalya 
Estadia no hotel. Dias 
inteiramente livres para 
actividades de carácter pessoal. 
Possibilidade de participar em 
diversas excursões opcionais 
organizadas localmente.

13º dia  Antalya > Istambul 
> Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para 
o aeroporto de Antalya. 
Formalidades de embarque 
e partida em voo da Turkish 
Airlines com destino a Lisboa 
(via Istambul, com mudança de 
terminal e aeronave). Chegada. 

FIM DE VIAGEM

hOTÉIS PREVISTOS
Istambul – Midtown, Taksim Gonen, Eresin Taxim, Alkoçlar Keban, 
Golden Park ou similar;
Ankara – Radisson SAS (Blu) ou similar;
Capadócia – Dedeman ou Avrasya ou similar;
Pamukkale – Colossae Thermal, Tripolis Therma, Richmond Thermal 
ou similar;
Izmir – Mövenpick , Kaya Izmir, Anemon ou similar;
Antalya – Hotel escolhido pelo cliente.

Casas do Bósforo - Istambul
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VIsITANdO: Istambul, Ankara, Capadócia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Izmir, Kusadasi, Patmos, Santorini e Atenas.

ITINERÁRIO  13 dias de viagem

1º dia  Lisboa > Istambul
Comparência no aeroporto duas 
horas antes da saída do voo. 
Assistência nas formalidades 
de embarque e partida em voo 
directo da Turkish Airlines com 
destino a Istambul. Chegada 
e transporte para o hotel. 
Alojamento.

2º dia  Istambul
Após o pequeno-almoço 
início da visita à zona histórica. 
Começaremos pelo Palácio 
de Topkapi, antigo centro de 
poder do império otomano 
durante quase 400 anos, 
onde visitaremos o tesouro, os 
pátios e jardins. Continuação 
para o Bazar Egípcio também 
conhecido pelo Mercado das 
Especiarias. Depois do almoço 
embarque num maravilhoso 
cruzeiro no Bósforo. Tempo 
livre no labiríntico Grande Bazar 
para passear e fazer compras. 
Regresso ao hotel. Noite livre.

3º dia  Istambul > Ankara
Pequeno-almoço. De manhã, 
continuação da visita à cidade 
de Istambul com especial 
incidência para a zona histórica 
tendo como ponto de partida a 
praça Sultanahmet que ocupa 
actualmente o lugar do antigo 
Hipódromo Romano (330 
d.C), do qual ainda podemos 
ver alguns vestígios como o 

Obelisco Egípcio e a Coluna 
Serpentina. Continuação para 
a Mesquita Azul, única entre 
todas as mesquitas otomanas 
por ter 6 minaretes. Na praça 
ergue-se outro magnífico 
monumento, a Basílica de Santa 
Sofia, considerada na altura da 
construção a igreja com maiores 
dimensões e a mais sagrada 
de Constantinopla. Depois 
de almoço, transporte para o 
aeroporto e partida em voo 
regular com destino a Ankara 
(voo com partida de Istambul às 
16h00). Chegada e transporte 
para o hotel. Jantar e alojamento.  

4º dia  Ankara > Capadócia
Após o pequeno-almoço, 
saída para visitar o Museu das 
Civilizações da Anatólia que 
expõe com grande rigor histórico 
vestígios de grandes civilizações 
como os hititas, assírios e 
frígios. Continuação da visita da 
cidade com breve paragem no 
mausoléu erguido em honra de 
Mustafa Kemal Atatürk, fundador 
da república turca em 1923. 
Após o almoço, continuação da 
viagem em direcção à Capadócia 
com chegada prevista ao final 
da tarde. Jantar e alojamento no 
hotel.
 
5º dia  Capadócia
Estadia em regime de pensão 
completa.

Dia dedicado 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 formando o “tufo”. 
A erosão causada pelos ventos 
e chuvas, ao longo de milhares 
de anos, deu origem a estas 
formações únicas, onde os seus 
antigos habitantes construíram 
cidades subterrâneas. 
Destacamos o Vale de Göreme 
com as suas igrejas dos séc. X 
e XI, o Vale Vermelho, a aldeia 
troglodita de Uçhisar e a visita da 
cidade subterrânea de Özkonak. 
Tempo ainda paragem num 
centro de artesanato. 

6º dia  Capadócia > Konya > 
pamukkale 
Pequeno-almoço e partida 
para a antiga capital do 
império seldjucida – Konya. 
Durante o percurso, visita de 
um caravanserail, fortificação 
imponente utilizada para 
protecção e abrigo dos 
comerciantes e viajantes. 
Chegada a Konya e visita do 
museu de Mevlana, islâmico 
fundador da ordem Mevlevi. 
Almoço. De tarde continuação 
da viagem em direcção a 
Pamukkale. Visto à distância, 
o panorama lembra um manto 
de algodão, daí o seu nome 

Circuito Turquia Maravilhosa & Cruzeiro no Egeu

PARTIdAS 
De Lisboa às sextas-feiras
De 4 Maio a 26 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; franquia 
de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
10 noites de estadia em hotéis de 4 e 5 estrelas; 2 noites de cruzeiro 
da Louis Cruises; 12 pequenos-almoços; 16 refeições; circuito em 
autocarro de turismo (1º ao 7º dia); guia acompanhante em português 
durante o circuito (desde a chegada a Istambul até ao 7º dia); as visitas 
e transferes mencionados no itinerário; assistência no aeroporto de 
Lisboa no dia da partida; taxas hoteleiras, de serviço e IVA; Seguro 
Multiviagens

PERCURSOS TERRESTRES: 
Ankara > Capadócia: 300km
Capadócia > Konya > Pamukkale: 650km
Pamukkale > Éfeso > Izmir: 290km
Izmir > Kusadasi: 108km

Santorini

Istambul 

Ankara

Capadócia

Konya
Pamukkale

Izmir

Éfeso
Atenas Kusadasi

Creta

Santorini

Patmos

BULGÁRIA

ALBâNIA

TURQUIA

GRÉCIA

MAR MEDITERRâNEO
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“Pamukkale” que traduzido 
significa castelo de algodão. 
Esta é uma obra da natureza 
constituída por várias nascentes 
de águas quentes e calcárias 
que, com os seus sedimentos, 
formaram piscinas. No mesmo 
planalto, a alguns metros das 
termas, situam-se as ruínas e a 
necrópole de Hierapolis, famosa 
pela riqueza artística dos túmulos 
e sarcófagos. Chegada ao hotel. 
Jantar e alojamento. 

7º dia  pamukkale > Éfeso > 
Izmir
Pequeno-almoço e saída com 
destino a Éfeso. Visita desta 
antiga cidade dedicada à deusa 
Artemisa. Destaque para a 
Biblioteca de Celso, Templo de 
Adriano e teatro. Visita da casa 
da virgem Maria. Acredita-se que 
Nossa Senhora terá vivido aqui 
os últimos anos da sua vida. 
A casa, convertida numa 
pequena capela, é hoje um lugar 
de peregrinação para os cristãos 
e é, igualmente, um local sagrado 
para os turcos. Almoço entre as 
visitas. De tarde paragem num 
centro de peles e continuação 
para o hotel. Jantar e alojamento. 

8º dia  Izmir > Kusadasi 
Pela manhã saída do hotel em 
Izmir e transporte para o hotel 
em Kusadasi. Esta cidade, 
também conhecida como Ilha 

dos Pássaros, distingue-se 
pelas suas praias, marina e 
gastronomia. Jantar e alojamento 
no hotel. 

9º dia  Kusadasi > patmos
Em hora a determinar localmente 
transporte para o porto de 
Kusadasi e embarque em 
cruzeiro da Louis Cruises em 
regime de pensão completa. 
Desembarque na ilha de Patmos 
a meio da tarde. Destaque para 
o Mosteiro de São João, de onde 
poderá apreciar magníficas vistas 
panorâmicas da ilha. Regresso 
a bordo ao início da noite e 
navegação durante a noite com 
destino a Santorini. 

10º dia  santorini
Chegada a Santorini pela manhã.  
Famosa pela sua deslumbrante 
caldeira, o vulcão e pôr-do-
sol romântico, Santorini é 
considerado um dos melhores 
lugares para se visitar no mundo. 
Situadas à beira de penhascos 
íngremes, as pitorescas aldeias 
de Santorini oferecem uma 
excelente vista para o Mar Egeu 
e o vulcão submerso. Regresso a 
bordo ao fim do dia e navegação 
durante a noite com destino a 
Atenas. 

11º dia  piréus > Atenas
Chegada a Atenas pela manhã 
e desembarque no porto de 

Piréus. Visita panorâmica da 
cidade, com guia em espanhol. 
Destacamos o Parlamento, o 
Templo de Zeus e o Arco de 
Adriano. De seguida, visita da 
Acrópole, construção erguida 
no topo de uma colina e o mais 
importante ponto de referência 
da antiga cultura grega, bem 
como o símbolo da cidade de 
Atenas, uma vez que representa 
o apogeu do desenvolvimento 
artístico no século V a.C. 
Transporte para o hotel. 
Alojamento. 
 
12º dia  Atenas > Istambul
Pequeno-almoço. Tempo 
livre até à hora do transporte 
para o aeroporto de Atenas e 
embarque em voo da Turkish 
Airlines com destino a Istambul. 
Chegada e transporte para o 
hotel em Istambul. Alojamento.
 
13º dia  Istambul > Lisboa
Em hora a determinar 
localmente, transporte para o 
aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo da 
Turkish Airlines com destino a 
Lisboa. Chegada. 

FIM DE VIAGEM.

hOTÉIS PREVISTOS
Istambul – Midtown, Taksim Gonen, Eresin Taxim, Alkoçlar Keban, 
Golden Park ou similar;
Ankara – Radisson SAS (Blu) ou similar;
Capadócia – Dedeman ou Avrasya ou similar;
Pamukkale – Colossae Thermal, Tripolis Therma, Richmond Thermal 
ou similar
Izmir – Mövenpick , Kaya Izmir, Anemon ou similar
Kusadasi – Charisma Deluxe ou similar
Atenas – Metropolitan
Istambul (2ª estadia) – Park Savur

Atenas

Istambul
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Circuito Paisagens da Turquia

PARTIdAS 
De Lisboa às quintas-feiras
De 5 Abril a 25 Outubro 2012

INClUI
Passagem aérea com a Turkish Airlines em classe turística; franquia 
de 20kg de bagagem; taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
7 noites de estadia em hotéis de 4 estrelas; 7 pequenos-almoços, 
5 almoços e 3 jantares; circuito em autocarro de turismo; guia 
acompanhante em português durante o circuito (desde a chegada 
a Istambul); as visitas mencionadas no itinerário; assistência no 
aeroporto de Lisboa no dia da partida; taxas hoteleiras, de serviço e 
IVA; Seguro Multiviagens. 

PERCURSOS TERRESTRES: 
Ankara > Capadócia: 300km

1º dia  Lisboa > Istambul 
Comparência no aeroporto duas 
horas antes da saída do voo. 
Formalidades de embarque e 
partida em voo directo da Turkish 
Airlines com destino a Istambul. 
Chegada e transporte para o 
hotel. Alojamento. 

2º dia  Istambul 
Pequeno-almoço. Visita 
panorâmica da cidade de 
Istambul, que foi durante muito 
tempo capital de diversos 
impérios – otomano, bizantino 
e romano (Constantinopla). 
Almoço. Visita dos bairros do 
Corno de Ouro, como é o caso 
do bairro Eyup, famoso pela 
sua mesquita, mausoléu de 
Eyup e museu Kariye (igreja São 
Salvador de Chora). Regresso ao 
hotel. Alojamento. 

3º dia  Istambul 
Após o pequeno-almoço início 
da visita à zona histórica. 
Começaremos pelo palácio 
de Topkapi antigo centro de 
poder do império otomano 
durante quase 400 anos, onde 
visitaremos o tesouro, os pátios 
e jardins. Continuação para o 
bazar egípcio também conhecido 

pelo mercado das especiarias. 
Depois do almoço embarque 
num maravilhoso cruzeiro no 
Bósforo. Tempo livre no labiríntico 
Grande Bazar para passear e 
fazer compras. Regresso ao 
hotel. Noite livre para desfrutar da 
cidade. Alojamento. 

4º dia  Istambul > Ankara 
Pequeno-almoço. De manhã, 
continuação da visita à cidade 
de Istambul com especial 
incidência para a zona histórica 
tendo como ponto de partida 
a praça Sultanahmet que 
ocupa actualmente o lugar do 
antigo hipódromo romano (330 
d.C) do qual ainda podemos 
ver alguns vestígios como o 
obelisco egípcio e a coluna 
serpentina. Continuação para 
a Mesquita Azul, única entre 
todas as mesquitas otomanas 
por ter 6 minaretes. Na praça 
ergue-se outro magnífico 
monumento, a Basílica de Santa 
Sofia, considerada na altura 
da construção a igreja com 
maiores dimensões e a mais 
sagrada de Constantinopla. 
Depois de almoço, transporte 
para o aeroporto e partida em 
voo regular da Turkish Airlines 
com destino a Ankara (voo com 

partida às 16h00). Chegada e 
transporte para o hotel. Jantar e 
alojamento. 

5º dia  Ankara > Capadócia 
Após o pequeno-almoço, 
saída para visitar o Museu das 
Civilizações da Anatólia que 
expõe com grande rigor histórico 
vestígios de grandes civilizações 
como os hititas, assírios e 
frígios. Continuação da visita da 
cidade com breve paragem no 
mausoléu erguido em honra de 
Mustafa Kemal Atatürk, fundador 
da república Turca em 1923. 
Após o almoço, continuação da 
viagem em direcção à Capadócia 
com chegada prevista para 
o final da tarde. Jantar e 
alojamento. 

6º dia  Capadócia 
Estadia em regime de pensão 
completa. Dia dedicado 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 
formando o “tufo”. A erosão 
causada pelos ventos e chuvas, 
ao longo de milhares de anos, 
deu origem a estas formações 

GUIA EM 

PORTUGUÊS

PARTIDAS

GARANTIDAS

Istambul 

Ankara

Capadócia

Konya
Pamukkale

Izmir
Éfeso

Istambul, Ankara e Capadócia

ITINERÁRIO  8 dias de viagem

Istambul
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únicas, onde os seus antigos 
habitantes construíram cidades 
subterrâneas. Destacamos o 
Vale de Göreme com as suas 
igrejas dos séculos X e XI, o Vale 
Vermelho, a aldeia troglodita 
de Uçhisar e a visita da cidade 
subterrânea de Özkonak. Tempo 
ainda paragem num centro de 
artesanato. Regresso ao hotel. 
Alojamento. 

7º dia  Capadócia > Istambul 
Pequeno-almoço e em hora a 
determinar localmente, transporte 
para o aeroporto de Kayseri. 
Partida em voo da Turkish Airlines 
com destino a Istambul (Voo com 
partida às 09h15). Transporte 
para o hotel. Restante dia livre 
para poder desfrutar de um 
genuíno banho turco ou jantar na 
Torre de Galata. Alojamento. 

8º dia  Istambul > Lisboa 
Em hora a determinar 
localmente, transporte para 
o aeroporto de Istambul. 
Formalidades de embarque e 
partida em voo directo da Turkish 
Airlines com destino a Lisboa. 
Chegada. 

FIM DE VIAGEM

hOTÉIS PREVISTOS
Istambul – Midtown, Taksim Gonen, Eresin Taxim, Alkoçlar Keban, 
Golden Park ou similar;
Ankara – Radisson SAS (Blu) ou similar;
Capadócia – Dedeman ou Avrasya ou similar.

Istambul



ANTES DE VIAJAR

Documentos de viagem
• Verifique se é portador dos documentos necessários à sua viagem:
• Bilhetes ou Reserva de Avião,
• Voucher do Hotel,
• Transfers,
• Excursões, etc.
É importante verificar o Programa/Itinerário de viagem e reconfirmar os 
voos com 72h de antecedência. O não cumprimento desta norma pode 
dar origem ao cancelamento do lugar confirmado.

Documentos de Identificação
Todos os passageiros, incluindo crianças e bebés, devem possuir um 
documento de identificação com fotografia:
•  Dentro da União Europeia: Bilhete de Identidade válido
•  Fora da União Europeia: Passaporte
•  Para os Estados Unidos da América – é obrigatório ser portador de 

passaportes de leitura óp tica. Caso não possua este passaporte, poderá 
ver o seu embarque negado.

As cédulas pessoais, identificações militares ou judiciais, não são válidas 
para transpor as fronteiras portuguesas. 
Todos os documentos deverão estar dentro dos limites de validade 
indicados.
Certos países exigem que o Passaporte tenha ainda, pelo menos, 06 
meses de validade.

Outros documentos
• Visto (quando obrigatório)
• Certificado Internacional de Vacinação (quando exigido)

Menores
• Viajando por avião em Portugal
Todos os menores, que viajem em Portugal, por avião, deverão ser 
portadores de Bilhete de Identidade válido. O Bilhete de Avião deverá 
ter nome igual ao do B.I. para completa identificação do menor pelas 
autoridades aero-portuárias.
• Viajando para o estrangeiro
Todos os menores que viajem para o estrangeiro, independentemente de 
quem os acompanhe, deverão estar munidos de Bilhete de Identidade, 
quando se desloquem no espaço da União Europeia. Fora desta, para 
qualquer outro país, deverão estar munidos de Bilhete de Identidade e do 
Passaporte.
• Viajando sem os pais
Com a entrada em vigor do Dec. Lei 83/2000, de 11 de Maio, em 01 de 
Janeiro de 2001, passou a haver um novo regime de entrada e saída de 
menores do Território Nacional. Assim, os menores, filhos de pais casados, 
deverão ser possuidores de autorização de saída, emitida e assinada 
pelos pais – com assinaturas reconhecidas, no caso de saírem sós ou 
acompanhados de terceiros.
No caso em que o menor sai apenas acompanhado por um dos 
progenitores é sempre necessária a apresentação de autorização do 
outro, reconhecida por notário ou junto de um advogado.
• Cidadãos estrangeiros
Os cidadãos estrangeiros devem possuir a docu mentação necessária 
(passaporte, visto, autorização de residência, etc.) para viajarem ou 
transitarem dentro da União Europeia.
Para viagens totalmente ou parcialmente fora da União Europeia, poderão 
ser necessários vistos ou outra documentação especial. Por favor 
consultar a Embaixada ou Consulado do país de destino da sua viagem.

Gravidez
Não é aconselhável a mulheres grávidas viajarem para destinos onde 
seja necessário tomar vacinas contra doenças perigosas como a febre 
amarela. Algumas doenças são muito mais perigosas para uma mulher 
grávida (e aumentam o risco de morte à nascença) como é o caso da 
malária.
Regra geral, as companhias aéreas permitem o transporte de grávidas 
até às 36 semanas. Para além deste período é necessário autorização 
médica.

Saúde
Certifique-se que antes de iniciar uma viagem está de boa saúde. Se usar 
óculos ou lentes de contacto leve um par de reserva ou uma receita dos 
mesmos por uma questão de precaução.
Se tomar um medicamento específico assegure-se que o leva em 
quantidade suficiente, pois poderá não estar disponível no local que for 
visitar. Leve a receita e a parte da embalagem que identifica o tipo de 
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medicamento e não a sua marca (que poderá não existir), o que pode 
facilitar a sua substituição. É recomendável possuir uma receita do 
seu médico com letra legível de modo a provar legalmente que usa o 
medicamento. Não exceda as quantidades necessárias à sua utilização 
pessoal durante a viagem, porque transportar grandes quantidades  
de medicamentos pode levantar suspeitas.
Os passageiros com necessidades especiais devem informar-se 
previamente das condições para transporte de produtos em líquido ou gel.
Para utilização de medicamentos injectáveis, deve solicitar por escrito 
ao INAC, uma autorização especial para transporte da seringa e do 
medicamento a injectar como bagagem de cabina, apresentando para 
o efeito um atestado médico que comprove que o passageiro necessita 
do medicamento, assim como, mencionar o n.º do voo, data, companhia 
aérea, destino e identificação do passageiro.

Kit Médico
Não se esqueça de incluir na sua bagagem:
• Analgésico e antipirético para as dores e febres.
• Anti-histamínico para alergias, comichões de picadas de insectos e 
enjoos em viagens.
• Medicamentos para náuseas e vómitos.
• Mistura hidratante, para o tratamento de diarreia, particularmente 
importante se viaja com crianças.
• Um desinfectante.
• Pensos, algodão, tesoura (só permitida na bagagem de porão do avião) 
e termómetro (notar que os termómetros de mercúrio são proíbidos pelas 
companhias aéreas.)
• Repelente de insectos, protector solar e batom contra o cieiro.
• Pastilhas contra a dor de garganta.
• Seringas e agulhas se estiver sob tratamento com algum medicamento 
injectável (só permitidas na bagagem de porão do avião, salvo autorização 
especial).

Vacinas
São necessárias para alguns países, sendo o risco de infecção muito maior 
em crianças e grávidas. As vacinações devem ser feitas com algum tempo 
de antecedência, pois algumas requerem uma dose inicial seguida de um 
reforço. Algumas vacinas não podem ser administradas ao mesmo tempo 
que outras. Os comprovativos de todas as vacinas devem ser feitos num 
certificado internacional de vacinas. 
Consulte-nos sobre as vacinas obrigatórias para o destino escolhido.

Seguros
Na Programação da Agência Abreu todas as viagens organizadas incluem 
o seguro Mutliviagens.
Na Programação de outros operadores turísticos vendida através da 
Agência Abreu, poderão ou não estar incluídos seguros, e com garantias e 
capitais distintos deste. 
Para estes casos, bem como para todas as viagens efectuadas à medida, 
a Agência Abreu tem igualmente disponível a venda do seguro Multiviagens 
Abreu. Por favor consulte-nos.
Em todas as viagens a efectuar para fora da Europa recomendamos a 
aquisição do complemento ao seguro base de despesas médicas. 
Em todas as viagens que possam incluir no destino a prática de desportos 
considerados como “perigosos” (mergulho, mota de água, buggy entre 
outros), recomendamos a aquisição do complemento para Desportos 
radicais. Recomendamos também seguros específicos para a prática de 
desportos de Inverno.
É aconselhável que leia atentamente a apólice do seguro que adquiriu. 
Sempre que ocorrer um sinistro e pretenda activar o seu seguro, deverá de 
imediato e no momento da ocorrência, entrar em contacto com a empresa 
de assistência em viagem, através do número destacado na apólice do 
seguro. Seguidamente deverá actuar de acordo com as indicações dadas 
pela empresa de assistência em viagem, bem como, guardar todos os 
comprovativos de eventuais despesas para fazer devida prova destas 
despesas. Poderá usar igualmente este número se necessitar de qualquer 
tipo de assistência em viagem.
O seguro nunca deverá ser activado após o regresso de viagem.

Bagagem
Utilize malas fáceis de serem transportadas. Limite a sua bagagem a uma 
mala e um saco de mão por pessoa.

Os limites de peso e dimensões das malas variam de companhia para 
companhia e de acordo com o destino da viagem.
Algumas companhias cobram taxas adicionais pela bagagem de porão, e 
até pela bagagem de mão.
Se desejar obter informações mais precisas sobre o transporte da 
bagagem na sua viagem, por favor consulte-nos.
Retire os elementos de viagens anteriores e coloque uma identificação no 
exterior e no interior da mala.
Leve na bagagem de mão os medicamentos, os valores e alguns artigos 
de primeira necessidade para o caso da bagagem de porão se extraviar.
Se transportar líquidos na sua bagagem de mão, deve respeitar o limite 
de 100 ml por recipiente, apresentando-os separadamente do resto 
da bagagem, dentro de um saco transparente, que possa ser aberto e 
fechado de novo. 
Consulte a lista de artigos proibidos e as novas restrições ao transporte de 
líquidos. Se tiver dúvidas, por favor consulte-nos.
Conheça, e respeite, as restrições do país para onde vai viajar 
relativamente à importação de produtos de origem vegetal ou animal.

Evite transportar presentes embrulhados na bagagem de mão.
Poderá ter de desembrulhá-los no controlo de raio X.
Qualquer extravio, destruição ou avaria da bagagem, depois de ter sido 
despachada, é da responsabilidade da transportadora.
Deve apresentar uma reclamação à companhia aérea logo após o 
incidente. O comprovativo da reclamação é essencial para accionar o 
seguro de bagagem que possuir.

DURANTE A VIAGEM
Stress de viagem
O jet lag é uma consequência de viagens aéreas para destinos com uma 
diferença horária superior a três horas.  Ocorre porque muitas das funções 
do corpo humano (temperatura, ritmo cardíaco e necessidades fisiológicas) 
são reguladas por ciclos internos de 24 horas.
Quando se viaja longas distâncias rapidamente, o corpo humano demora 
algum tempo (normalmente três dias) a ajustar-se ao novo fuso horário. 
No leque dos sintomas estão a  fadiga, a desorientação, a insónia, a 
ansiedade, falta de concentração e perda de apetite.
A direcção em que se viaja é determinante. Viajar em direcção a Este 
provoca mais alterações do que viajar para Oeste. Tal acontece pois 
quando se viaja para Oeste está-se a aumentar a duração do “dia”; 
contrariamente, se viajar para Este encolhe-se o seu “dia”.
As formas de minimizar estes efeitos passam por:
• Dormir e comer num horário próximo do fuso horário de destino antes 
de partir.
• Descansar bastante antes da viagem e evitar preocupações de última 
hora.
• Para voos muito longos (especialmente para Este) tente fazer uma escala 
durante a viagem.
• Beba muita água, tente fazer exercício e evite beber álcool. 
• No avião, utilize roupas leves, máscara e tampões para os ouvidos para 
dormir melhor.

Viajar com Crianças
Uma vez no destino, é aconselhável que cada criança tenha uma lista dos 
hotéis em que vão ficar, com os contactos e o endereços, para o caso de 
se perderem.

Comportamento
Respeite sempre as leis, hábitos e costumes locais.
Alguns países mais tradicionalistas, deve evitar-se usar roupas justas ou 
transparentes, saias curtas, ombros ou braços descobertos, ou qualquer 
outro tipo de vestuário que possa ser considerado ofensivo.

REGRESSO
Por vezes, existem alterações aos horários de saída dos voos. Para sua 
maior segurança, confirme com 72 horas de antecedência o voo de 
regresso com a companhia aérea. Ao efectuar compras no estrangeiro 
guarde os recibos pois no regresso as entidades alfandegárias podem 
inspeccionar as bagagens. 

RECOMENDAÇÕES 
Chegue com antecedência ao aeroporto (3 horas para voos 
intercontinentais e 2 horas para voos europeus).
A falta dos documentos especificados poderá dar origem a situações 
desagradáveis e graves, tais como o impedimento do embarque, a não 
entrada no país de destino ou outros.
Se não possui Passaporte e necessita de Visto para realizar a sua viagem, 
a emissão destes pode não ser rápida, pelo que a deve fazer com alguma 
antecedência.
• Para mais informações, consulte o site oficial da Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas em www.secomunidades.pt.
• Confirme as novas medidas de segurança. Procure mais informações 
em www.inac.pt.
• Para obter mais informação de como adquirir o Cartão Europeu de 
Seguro de Doença, consulte o site oficial www.europa.eu.int.

• Para informação ao Passageiro consulte o site oficial da ANA Aeroportos 
de Portugal www.ana.pt 

Desejamos-lhe uma boa viagem!

Vôos especiais directos
Partidas de Lisboa e Porto
de 3 de Junho a 9 de Setembro

Peça já a sua brochura
numa loja Abreu ou em 
www.abreu.pt



ANTES DE VIAJAR

Documentos de viagem
• Verifique se é portador dos documentos necessários à sua viagem:
• Bilhetes ou Reserva de Avião,
• Voucher do Hotel,
• Transfers,
• Excursões, etc.
É importante verificar o Programa/Itinerário de viagem e reconfirmar os 
voos com 72h de antecedência. O não cumprimento desta norma pode 
dar origem ao cancelamento do lugar confirmado.

Documentos de Identificação
Todos os passageiros, incluindo crianças e bebés, devem possuir um 
documento de identificação com fotografia:
•  Dentro da União Europeia: Bilhete de Identidade válido
•  Fora da União Europeia: Passaporte
•  Para os Estados Unidos da América – é obrigatório ser portador de 

passaportes de leitura óp tica. Caso não possua este passaporte, poderá 
ver o seu embarque negado.

As cédulas pessoais, identificações militares ou judiciais, não são válidas 
para transpor as fronteiras portuguesas. 
Todos os documentos deverão estar dentro dos limites de validade 
indicados.
Certos países exigem que o Passaporte tenha ainda, pelo menos, 06 
meses de validade.

Outros documentos
• Visto (quando obrigatório)
• Certificado Internacional de Vacinação (quando exigido)

Menores
• Viajando por avião em Portugal
Todos os menores, que viajem em Portugal, por avião, deverão ser 
portadores de Bilhete de Identidade válido. O Bilhete de Avião deverá 
ter nome igual ao do B.I. para completa identificação do menor pelas 
autoridades aero-portuárias.
• Viajando para o estrangeiro
Todos os menores que viajem para o estrangeiro, independentemente de 
quem os acompanhe, deverão estar munidos de Bilhete de Identidade, 
quando se desloquem no espaço da União Europeia. Fora desta, para 
qualquer outro país, deverão estar munidos de Bilhete de Identidade e do 
Passaporte.
• Viajando sem os pais
Com a entrada em vigor do Dec. Lei 83/2000, de 11 de Maio, em 01 de 
Janeiro de 2001, passou a haver um novo regime de entrada e saída de 
menores do Território Nacional. Assim, os menores, filhos de pais casados, 
deverão ser possuidores de autorização de saída, emitida e assinada 
pelos pais – com assinaturas reconhecidas, no caso de saírem sós ou 
acompanhados de terceiros.
No caso em que o menor sai apenas acompanhado por um dos 
progenitores é sempre necessária a apresentação de autorização do 
outro, reconhecida por notário ou junto de um advogado.
• Cidadãos estrangeiros
Os cidadãos estrangeiros devem possuir a docu mentação necessária 
(passaporte, visto, autorização de residência, etc.) para viajarem ou 
transitarem dentro da União Europeia.
Para viagens totalmente ou parcialmente fora da União Europeia, poderão 
ser necessários vistos ou outra documentação especial. Por favor 
consultar a Embaixada ou Consulado do país de destino da sua viagem.

Gravidez
Não é aconselhável a mulheres grávidas viajarem para destinos onde 
seja necessário tomar vacinas contra doenças perigosas como a febre 
amarela. Algumas doenças são muito mais perigosas para uma mulher 
grávida (e aumentam o risco de morte à nascença) como é o caso da 
malária.
Regra geral, as companhias aéreas permitem o transporte de grávidas 
até às 36 semanas. Para além deste período é necessário autorização 
médica.

Saúde
Certifique-se que antes de iniciar uma viagem está de boa saúde. Se usar 
óculos ou lentes de contacto leve um par de reserva ou uma receita dos 
mesmos por uma questão de precaução.
Se tomar um medicamento específico assegure-se que o leva em 
quantidade suficiente, pois poderá não estar disponível no local que for 
visitar. Leve a receita e a parte da embalagem que identifica o tipo de 
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medicamento e não a sua marca (que poderá não existir), o que pode 
facilitar a sua substituição. É recomendável possuir uma receita do 
seu médico com letra legível de modo a provar legalmente que usa o 
medicamento. Não exceda as quantidades necessárias à sua utilização 
pessoal durante a viagem, porque transportar grandes quantidades  
de medicamentos pode levantar suspeitas.
Os passageiros com necessidades especiais devem informar-se 
previamente das condições para transporte de produtos em líquido ou gel.
Para utilização de medicamentos injectáveis, deve solicitar por escrito 
ao INAC, uma autorização especial para transporte da seringa e do 
medicamento a injectar como bagagem de cabina, apresentando para 
o efeito um atestado médico que comprove que o passageiro necessita 
do medicamento, assim como, mencionar o n.º do voo, data, companhia 
aérea, destino e identificação do passageiro.

Kit Médico
Não se esqueça de incluir na sua bagagem:
• Analgésico e antipirético para as dores e febres.
• Anti-histamínico para alergias, comichões de picadas de insectos e 
enjoos em viagens.
• Medicamentos para náuseas e vómitos.
• Mistura hidratante, para o tratamento de diarreia, particularmente 
importante se viaja com crianças.
• Um desinfectante.
• Pensos, algodão, tesoura (só permitida na bagagem de porão do avião) 
e termómetro (notar que os termómetros de mercúrio são proíbidos pelas 
companhias aéreas.)
• Repelente de insectos, protector solar e batom contra o cieiro.
• Pastilhas contra a dor de garganta.
• Seringas e agulhas se estiver sob tratamento com algum medicamento 
injectável (só permitidas na bagagem de porão do avião, salvo autorização 
especial).

Vacinas
São necessárias para alguns países, sendo o risco de infecção muito maior 
em crianças e grávidas. As vacinações devem ser feitas com algum tempo 
de antecedência, pois algumas requerem uma dose inicial seguida de um 
reforço. Algumas vacinas não podem ser administradas ao mesmo tempo 
que outras. Os comprovativos de todas as vacinas devem ser feitos num 
certificado internacional de vacinas. 
Consulte-nos sobre as vacinas obrigatórias para o destino escolhido.

Seguros
Na Programação da Agência Abreu todas as viagens organizadas incluem 
o seguro Mutliviagens.
Na Programação de outros operadores turísticos vendida através da 
Agência Abreu, poderão ou não estar incluídos seguros, e com garantias e 
capitais distintos deste. 
Para estes casos, bem como para todas as viagens efectuadas à medida, 
a Agência Abreu tem igualmente disponível a venda do seguro Multiviagens 
Abreu. Por favor consulte-nos.
Em todas as viagens a efectuar para fora da Europa recomendamos a 
aquisição do complemento ao seguro base de despesas médicas. 
Em todas as viagens que possam incluir no destino a prática de desportos 
considerados como “perigosos” (mergulho, mota de água, buggy entre 
outros), recomendamos a aquisição do complemento para Desportos 
radicais. Recomendamos também seguros específicos para a prática de 
desportos de Inverno.
É aconselhável que leia atentamente a apólice do seguro que adquiriu. 
Sempre que ocorrer um sinistro e pretenda activar o seu seguro, deverá de 
imediato e no momento da ocorrência, entrar em contacto com a empresa 
de assistência em viagem, através do número destacado na apólice do 
seguro. Seguidamente deverá actuar de acordo com as indicações dadas 
pela empresa de assistência em viagem, bem como, guardar todos os 
comprovativos de eventuais despesas para fazer devida prova destas 
despesas. Poderá usar igualmente este número se necessitar de qualquer 
tipo de assistência em viagem.
O seguro nunca deverá ser activado após o regresso de viagem.

Bagagem
Utilize malas fáceis de serem transportadas. Limite a sua bagagem a uma 
mala e um saco de mão por pessoa.

Os limites de peso e dimensões das malas variam de companhia para 
companhia e de acordo com o destino da viagem.
Algumas companhias cobram taxas adicionais pela bagagem de porão, e 
até pela bagagem de mão.
Se desejar obter informações mais precisas sobre o transporte da 
bagagem na sua viagem, por favor consulte-nos.
Retire os elementos de viagens anteriores e coloque uma identificação no 
exterior e no interior da mala.
Leve na bagagem de mão os medicamentos, os valores e alguns artigos 
de primeira necessidade para o caso da bagagem de porão se extraviar.
Se transportar líquidos na sua bagagem de mão, deve respeitar o limite 
de 100 ml por recipiente, apresentando-os separadamente do resto 
da bagagem, dentro de um saco transparente, que possa ser aberto e 
fechado de novo. 
Consulte a lista de artigos proibidos e as novas restrições ao transporte de 
líquidos. Se tiver dúvidas, por favor consulte-nos.
Conheça, e respeite, as restrições do país para onde vai viajar 
relativamente à importação de produtos de origem vegetal ou animal.

Evite transportar presentes embrulhados na bagagem de mão.
Poderá ter de desembrulhá-los no controlo de raio X.
Qualquer extravio, destruição ou avaria da bagagem, depois de ter sido 
despachada, é da responsabilidade da transportadora.
Deve apresentar uma reclamação à companhia aérea logo após o 
incidente. O comprovativo da reclamação é essencial para accionar o 
seguro de bagagem que possuir.

DURANTE A VIAGEM
Stress de viagem
O jet lag é uma consequência de viagens aéreas para destinos com uma 
diferença horária superior a três horas.  Ocorre porque muitas das funções 
do corpo humano (temperatura, ritmo cardíaco e necessidades fisiológicas) 
são reguladas por ciclos internos de 24 horas.
Quando se viaja longas distâncias rapidamente, o corpo humano demora 
algum tempo (normalmente três dias) a ajustar-se ao novo fuso horário. 
No leque dos sintomas estão a  fadiga, a desorientação, a insónia, a 
ansiedade, falta de concentração e perda de apetite.
A direcção em que se viaja é determinante. Viajar em direcção a Este 
provoca mais alterações do que viajar para Oeste. Tal acontece pois 
quando se viaja para Oeste está-se a aumentar a duração do “dia”; 
contrariamente, se viajar para Este encolhe-se o seu “dia”.
As formas de minimizar estes efeitos passam por:
• Dormir e comer num horário próximo do fuso horário de destino antes 
de partir.
• Descansar bastante antes da viagem e evitar preocupações de última 
hora.
• Para voos muito longos (especialmente para Este) tente fazer uma escala 
durante a viagem.
• Beba muita água, tente fazer exercício e evite beber álcool. 
• No avião, utilize roupas leves, máscara e tampões para os ouvidos para 
dormir melhor.

Viajar com Crianças
Uma vez no destino, é aconselhável que cada criança tenha uma lista dos 
hotéis em que vão ficar, com os contactos e o endereços, para o caso de 
se perderem.

Comportamento
Respeite sempre as leis, hábitos e costumes locais.
Alguns países mais tradicionalistas, deve evitar-se usar roupas justas ou 
transparentes, saias curtas, ombros ou braços descobertos, ou qualquer 
outro tipo de vestuário que possa ser considerado ofensivo.

REGRESSO
Por vezes, existem alterações aos horários de saída dos voos. Para sua 
maior segurança, confirme com 72 horas de antecedência o voo de 
regresso com a companhia aérea. Ao efectuar compras no estrangeiro 
guarde os recibos pois no regresso as entidades alfandegárias podem 
inspeccionar as bagagens. 

RECOMENDAÇÕES 
Chegue com antecedência ao aeroporto (3 horas para voos 
intercontinentais e 2 horas para voos europeus).
A falta dos documentos especificados poderá dar origem a situações 
desagradáveis e graves, tais como o impedimento do embarque, a não 
entrada no país de destino ou outros.
Se não possui Passaporte e necessita de Visto para realizar a sua viagem, 
a emissão destes pode não ser rápida, pelo que a deve fazer com alguma 
antecedência.
• Para mais informações, consulte o site oficial da Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas em www.secomunidades.pt.
• Confirme as novas medidas de segurança. Procure mais informações 
em www.inac.pt.
• Para obter mais informação de como adquirir o Cartão Europeu de 
Seguro de Doença, consulte o site oficial www.europa.eu.int.

• Para informação ao Passageiro consulte o site oficial da ANA Aeroportos 
de Portugal www.ana.pt 

Desejamos-lhe uma boa viagem!

Peça já a sua brochura
numa loja Abreu ou em 
www.abreu.pt



Sempre Perto de Si
Porto

Aliados 
Avenida dos Aliados, 207

 222 043 520  aliados@abreu.pt   Lat.: 41º 8’ 55’’ N Lon.: 8º 36’ 40’’ W
Antas

Rua Oliveira Martins, 173
 225 074 010  antas@abreu.pt     Lat.: 41º 9’ 44’’ N Lon.: 8º 35’ 39’’ W

Bom Sucesso
Praça do Bom Sucesso, 130 

 225 430 160   bomsucesso@abreu.pt  Lat.: 41º 9’ 22’’ N Lon.: 8º 37’ 45’’ W
Foco

Rua Eugénio de Castro, 256
 226 050 800     foco@abreu.pt     Lat.: 41º 9’ 48’’ N Lon.: 8º 38’ 52’’ W

Foz
Rua do Crasto, 23

 225 323 860    fozporto@abreu.pt     Lat.: 41º 9’ 26’’ N Lon.: 8º 40’ 53’’ W
Pinheiro Manso

Rua Arq. Cassiano Barbosa, 36
 225 320 510     pmanso@abreu.pt     Lat.: 41º 9’ 59’’ N Lon.: 8º 38’ 57’’ W

Lisboa
Aeroporto de Lisboa

Terminal de Chegadas
 214 156 332     aeroporto@abreu.pt     Lat.: 38º 46’ 12’’ N Lon.: 9º 7’ 41’’ W

Alameda das Comunidades Portuguesas, Loja 19
 218 411 090     aerolis@abreu.pt     Lat.: 38º 46’ 9’’ N Lon.: 9º 7’ 45’’ W

Álvares Cabral
Avenida Álvares Cabral, 62 D

 213 838 690     aacabral@abreu.pt     Lat.: 38º 43’ 4’’ N Lon.: 9º 9’ 25’’ W
António Augusto de Aguiar

Avenida António Augusto de Aguiar, 90 A
 213 552 170     aaaguiar@abreu.pt     Lat.: 38º 43’ 54’’ N Lon.: 9º 9’ 6’’ W

Avenida Liberdade
Avenida da Liberdade, 158 A

 213 230 200     liberdade@abreu.pt     Lat.: 38º 43’ 11’’ N Lon.: 9º 8’ 41’’ W
Avenida da Igreja

Avenida da Igreja, 19 A
 210 079 590     avigreja@abreu.pt     Lat.: 38º 45’ 11’’ N Lon.: 9º 8’ 29’’ W

Avenida Roma
Avenida de Roma, 66 B

 218 426 400     roma@abreu.pt     Lat.: 38º 45’ 1’’ N Lon.: 9º 8’ 32’’ W
Benfica I

Estrada de Benfica, 451 C
 217 710 980     benfica@abreu.pt     Lat.: 38º 44’ 49’’ N Lon.: 9º 11’ 14’’ W

Benfica II
Estrada de Benfica, 668

 217 621 080     benfica2@abreu.pt     Lat.: 38º 45’ 4’’ N Lon.: 9º 12’ 11’’ W
Cais do Sodré

Praça Duque da Terceira, 20
 213 242 450     csodre@abreu.pt     Lat.: 38º 42’ 23’’ N Lon.: 9º 8’ 36’’ W

Campo de Ourique
Rua Infantaria 16, 62 C

 213 839 620     ourique@abreu.pt     Lat.: 38º 43’ 6’’ N Lon.: 9º 9’ 55’’ W  
Ginásio Club Português (só para Sócios)

Praça do Ginásio Club Português, 1
 214 156 333     gcp@abreu.pt     Lat.: 38º 43’ 17’’ N Lon.: 9º 9’ 24’’ W

Laranjeiras
Estrada da Luz, 66 C

 217 220 740     laranjeiras@abreu.pt     Lat.: 38º 44’ 57’’ N Lon.: 9º 10’ 18’’ W
Lumiar

Rua da República do Paraguai, 29 B
 217 567 100     lumiar@abreu.pt     Lat.: 38º 46’ 24’’ N Lon.: 9º 9’ 38’’ W

Marquês de Tomar
Avenida Elias Garcia, 133 A

 217 995 320     mtomar@abreu.pt     Lat.: 38º 44’ 18’’ N Lon.: 9º 8’ 59’’ W
Parque das Nações

Avenida D. João II, 1.16.04 D
 218 924 030     pnacoes@abreu.pt     Lat.: 38º 46’ 13’’ N Lon.: 9º 5’ 52’’ W

Praça de Londres
Praça de Londres, 10 A

 218 452 230     londres@abreu.pt     Lat.: 38º 44’ 25’’ N Lon.: 9º 8’ 12’’ W
Telheiras

Rua Professor Francisco Gentil, 34 A, loja 1 D
 217 520 990     telheiras@abreu.pt     Lat.: 38º 45’ 37’’ N Lon.: 9º 10’ 12’’ W

Universidade de Lisboa
Edifício da Reitoria – Hall da Aula Magna

 217 818 330     universidade@abreu.pt     Lat.: 38º 45’ 10’’ N Lon.: 9º 9’ 26’’ W
Açores

Ilha de S. Miguel
Ponta Delgada
Matriz

Largo Sul da Matriz, 68
 296 304 450   matriz@abreu.pt     Lat.: 37º 44’ 22’’ N Lon.: 25º 40’ 4’’ W

D. João III
Avenida D. João III, 30 

 296 650 880  DJoaoIII@abreu.pt     Lat.: 37º 44’ 50’’ N Lon.: 25º 39’ 24’’ W
Ribeira Grande

Rua de São Francisco, 64
 296 470 630   ribeiragrande@abreu.pt  Lat.: 37º 49’ 12’’ N Lon.: 25º 31’ 32’’ W

Ilha da Terceira
Angra do Heroísmo

Rua Direita, 71 
 295 204 660  angra@abreu.pt     Lat.: 38º 39’ 18’’ N Lon.: 27º 13’ 7’’ W

Praia da Vitória
Rua da Alfândega, 15

 295 545 490     pvitoria@abreu.pt     Lat.: 38º 43’ 53’’ N Lon.: 27º 3’ 33’’ W
Ilha do Faial

Horta
Largo do Infante, 20

 292 208 490     horta@abreu.pt     Lat.: 38º 31’ 58’’ N Lon.: 28º 37’ 37’’ W
Ilha do Pico

Madalena
Avenida Machado Serpa, 26-A

 292 628 900     pico@abreu.pt     Lat.: 38º 32’ 11’’ N Lon.: 28º 31’ 35’’ W
Madeira

Aeroporto da Madeira  
Aeroporto da Madeira, Piso 1-Partidas, Loja 1053
 291 205 980     aeromadeira@abreu.pt     Lat.: 32º 41’ 52’’ N Lon.: 16º 46’ 27’’ W 

Funchal
C.C. Dolce Vita, loja 108

Rua Dr. Brito Câmara, n.º 9
 291 205 900     funchal@abreu.pt     Lat.: 32º 38’ 51’’ N Lon.: 16º 54’ 52’’ W

Funchal 2
Avenida das Madalenas, 116A

 291 205 990     madalena@abreu.pt     Lat.: 32º 39’ 3’’ N Lon.: 16º 54’ 34’’ W
Águeda

Praça do Município, 75, loja 105
 234 690 320     agueda@abreu.pt     Lat.: 40º 34’ 32’’ N Lon.: 8º 26’ 45’’ W

Algés
Rua Damião de Góis, 46 C

 214 118 270     alges@abreu.pt     Lat.: 38º 41’ 58’’ N Lon.: 9º 13’ 39’’ W
Almada

Rua de Olivença, 9 C
 212 729 820     almada@abreu.pt     Lat.: 38º 40’ 51’’ N Lon.: 9º 9’ 20’’ W

Amadora
Avenida Santos Mattos, 11 E

 214 985 930     amadora@abreu.pt     Lat.: 38º 45’ 30’’ N Lon.: 9º 14’ 7’’ W
Amarante

Rua Cândido dos Reis, 222
 255 410 100  amarante@abreu.pt  Lat.: Latitude: 41º 16’ 13’’ N Lon.: 8º 4’ 56’’ W

Aveiro
Rua Dr. Lourenço Peixinho, 67

 234 377 750     aveiro@abreu.pt     Lat.: 40º 38’ 33’’ N Lon.: 8º 38’ 59’’ W
Barcelos

Avenida da Liberdade, 47
 253 808 030     barcelos@abreu.pt     Lat.: 41º 31’ 57’’ N Lon.: 8º 37’ 10’’ W

Beja
Rua da Liberdade, 1 B

 284 313 230     beja@abreu.pt     Lat.: 38º 0’ 48’’ N Lon.: 7º 51’ 56’’ W
Braga

Avenida Central
Avenida Central, 171

 253 200 540     braga@abreu.pt     Lat.: 41º 26’ 48’’ N Lon.: 8º 28’ 10’’ W
C.C. Sta. Bárbara

C.C. Sta. Bárbara – loja 20
 253 209 480     braga2@abreu.pt     Lat.: 41º 33’ 5’’ N Lon.: 8º 25’ 29’’ W

Bragança
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 169

 273 302 400     braganca@abreu.pt     Lat.: 41º 48’ 7’’ N Lon.: 6º 45’ 40’’ W
Cacém

Avenida dos Bons Amigos, 81 
 211 155 650     cacem@abreu.pt     Lat.: 38º 46’ 14’’ N Lon.: 9º 17’ 33’’ W

Caldas da Rainha
Avenida 1º de Maio, 18, loja C 

 262 839 600     caldasrainha@abreu.pt     Lat.: 39º 24’ 24’’ N Lon.: 9º 8’ 20’’ W
Cascais

Cascais 2
Avenida 25 de Abril, 79

 214 848 420     cascais@abreu.pt     Lat.: 38º 42’ 2’’ N Lon.: 9º 25’ 16’’ W
Cascais 3

Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 114
 214 848 300     cascais3@abreu.pt     Lat.: 38º 41’ 55’’ N Lon.: 9º 25’ 13’’ W

Castelo Branco
Avenida Nuno Álvares, 27 - Loja 6

 272 348 530     cbranco@abreu.pt     Lat.: 39º 49’ 11’’ N Lon.: 7º 29’ 28’’ W
Coimbra

Coimbra – Solum
Avenida João de Deus Ramos, 165

 239 790 830     coimbra2@abreu.pt     Lat.: 40º 12’ 10’’ N Lon.: 8º 24’ 18’’ W
Coimbra – Celas

Alameda Armando Gonçalves, 16
 239 488 390     coimbra3@abreu.pt     Lat.: 40º 12’ 52’’ N Lon.: 8º 24’ 48’’ W

Corroios
Avenida 25 de Abril, 83 r/c Dto

 212 556 840     corroios@abreu.pt     Lat.: 38º 38’ 27’’ N Lon.: 9º 9’ 2’’ W
Covilhã

Avenida da Anil, 11, loja A
 275 310 610     covilha@abreu.pt     Lat.: 40º 16’ 21’’ N Lon.: 7º 29’ 53’’ W

Espinho
Rua 19, 459

 227 330 850     espinho@abreu.pt     Lat.: 41º 0’ 30’’ N Lon.: 8º 38’ 25’’ W
Estoril

Avenida Clotilde, Centro de Congressos do Estoril, loja F
 214 646 060     estoril@abreu.pt     Lat.: 38º 42’ 22’’ N Lon.: 9º 23’ 48’’ W

Évora
Rua da Misericórdia, 7

 266 769 180     evora@abreu.pt     Lat.: 38º 34’ 14’’ N Lon.: 7º 54’ 22’’ W
Faro

Avenida da República, 124
 289 870 900     faro@abreu.pt     Lat.: 37º 1’ 2’’ N Lon.: 7º 56’ 15’’ W

Fátima
Avenida Beato Nuno, 17 – loja 5

 249 530 510     fatima@abreu.pt     Lat.: 39º 37’ 36’’ N Lon.: 8º 39’ 54’’ W
Felgueiras

Praça da Comunidade Lusíada, Lote 10 B r/c. Centro Dto.
 255 310 640     felgueiras@abreu.pt     Lat.: 41º 8’ 55’’ N Lon.: 8º 36’ 40’’ W

Figueira da Foz
Avenida 25 de Abril, 40

 233 408 220     figueira@abreu.pt     Lat.: 40º 9’ 11’’ N Lon.: 8º 52’ 0’’ W
Gondomar

Largo de Santo António, 101 (Souto)
 224 663 780     gondomar@abreu.pt     Lat.: 41º 8’ 11’’ N Lon.: 8º 31’ 53’’ W

Guarda
Avenida Cidade Safed, 1 B r/c

 271 232 750     guarda@abreu.pt     Lat.: 40º 32’ 23’’ N Lon.: 7º 15’ 43’’ W
Guimarães

Avenida D. João IV, 432
 253 421 880     guimaraes@abreu.pt     Lat.: 41º 26’ 18’’ N Lon.: 8º 17’ 27’’ W

Leiria
Mercado

Rua Mouzinho de Albuquerque, 90 C
 244 830 730     leiria@abreu.pt     Lat.: 39º 44’ 54’’ N Lon.: 8º 48’ 19’’ W

Marquês de Pombal
Avenida Marquês de Pombal, lote 2, r/c Dto.

 244 859 160     leiria2@abreu.pt     Lat.: 39º 44’ 21’’ N Lon.: 8º 48’ 27’’ W 
Linda-a-Velha

Avenida 25 de Abril, 2
 214 156 360     linda-a-velha@abreu.pt     Lat.: 38º 43’ 53’’ N Lon.: 9º 14’ 13’’ W

Mafra
Rua José Elias Garcia, 10 A
Tel.:261 810 090       mafra@abreu.pt     38º 56’ 14’’ N Lon.:   9º 19’ 45’’ W

Maia
Rua Padre António, 7
Tel.:229 437 820     maia @abreu.pt     Lat.: 41º 13’ 58’’ N Lon.: 8º 37’ 24’’ W

Marco de Canaveses
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 66

 255 539 340     mcanaveses@abreu.pt     Lat.: 41º 11’ 8’’ N Lon.: 8º 8’ 54’’ W
Matosinhos

Centro
Avenida da República, 389

 229 397 990     matosinhos@abreu.pt     Lat.: 41º 10’ 49’’ N Lon.: 8º 41’ 19’’ W
Monte da Caparica

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Centro de Excelência, Sala 19, 34 Qta. da Torre

 214 156 335     fciencias@abreu.pt     Lat.: 38º 39’ 36’’ N Lon.: 9º 12’ 11’’ W
Oeiras

Lagoas Park – Porto Salvo
Galeria Comercial, loja 5

 214 225 910     lagoas@abreu.pt     Lat.: 38º 42’ 47’’ N Lon.: 9º 18’ 37’’ W
Oliveira de Azeméis

Rua Doutor Aníbal Beleza, 97
 256 690 080     oazemeis@abreu.pt     Lat.: 40º 40’ 14’’ N Lon.: 8º 28’ 48’’ W

Quinta da Fonte
Estrada de Paço D’Arcos, 85 – Porto Salvo

 214 460 030     qfonte@abreu.pt     Lat.: 38º 42’ 43’’ N Lon.: 9º 17’ 47’’ W
Paço de Arcos

Rua Costa Pinto, 140
 214 694 160     parcos@abreu.pt     Lat.: 38º 41’ 44’’ N Lon.: 9º 17’ 28’’ W

Parede
Rua José Relvas, 89 B

 214 569 580     parede@abreu.pt     Lat.: 38º 41’ 26’’ N Lon.: 9º 21’ 9’’ W
Paredes

Rua Serpa Pinto, 129 – loja 27
 255 780 270     paredes@abreu.pt     Lat.: 41º 12’ 23’’ N Lon.: 8º 20’ 10’’ W

Penafiel
Avenida José Júlio, 141 

 255 728 310     penafiel@abreu.pt     Lat.: 41º 12’ 1’’ N  Lon.: 8º 17’ 21’’ W
Pombal

Largo 25 de Abril, 3 
 —     —     Lat.: — N  Lon.: — W

Portalegre
Avenida D. Nuno Álvares Pereira, 9

 245 300 690     portalegre@abreu.pt     Lat.: 39º 17’ 44’’ N Lon.: 7º 25’ 51’’ W
Portimão

Rua do Pé da Cruz, 4 A - r/c
 282 460 560     portimao@abreu.pt     Lat.: 37º 8’ 13’’ N Lon.: 8º 32’ 17’’ W

Póvoa de Lanhoso
Largo Eng. Armando Rodrigues

 253 730 100     planhoso@abreu.pt     Lat.: 41º 34’ 32’’ N Lon.: 8º 16’ 10’’ W
Póvoa de Varzim

Av. Santos Graça, 25, loja B
 252 298 330     pvarzim@abreu.pt     Lat.: 41º 23’ 6’’ N Lon.: 8º 46’ 14’’ W

Quinta do Conde
Avenida Principal lote 1, loja B

 212 138 530     qconde@abreu.pt     Lat.: 38º 34’ 17’’ N Lon.: 9º 2’ 17’’ W
Santa Iria de Azóia

Avenida Santa Iria, 1
 219 540 090     santairia@abreu.pt     Lat.: 38º 50’ 30’’ N Lon.: 9º 4’ 55’’ W

Santa Maria da Feira
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 4 C

 256 377 020     smfeira@abreu.pt     Lat.: 40º 55’ 26’’ N Lon.: 8º 33’ 51’’ W
Santarém

Rua Imaculada Conceição, lote 13, Piso 0, loja 13.0.2
 243 356 590     santarem@abreu.pt     Lat.: 39º 13’ 51’’ N Lon.: 8º 41’ 16’’ W

Santo Tirso
Rua Dr. António Augusto Pires de Lima, 5

 252 800 590     stirso@abreu.pt     Lat.: 41º 20’ 29’’ N Lon.: 8º 28’ 26’’ W
São João da Madeira

Edf. Laranjeiras, Av. Dr. Renato Araújo, 371
 256 200 570     sjmadeira@abreu.pt     Lat.: 40º 53’ 50’’ N Lon.: 8º 29’ 36’’ W

Setúbal
Setúbal

Rua Cláudio Lagrange, 6
 265 547 670     setubal@abreu.pt     Lat.: 38º 31’ 21’’ N Lon.: 8º 53’ 31’’ W

Setúbal 2
Avenida Bento Gonçalves, 23 C

 265 009 790     setubal2@abreu.pt     Lat.: 38º 31’ 37’’ N Lon.: 8º 53’ 1’’ W
Sintra

Avenida Heliodoro Salgado, 70-74
 219 100 370     sintra@abreu.pt     Lat.: 38º 48’ 12’’ N Lon.: 9º 22’ 53’’ W

Torres Novas
Avenida 8 de Julho – Edifício Beira-Rio, loja 6

 249 839 320     tnovas@abreu.pt     Lat.: 39º 28’ 32’’ N Lon.: 8º 32’ 1’’ W
Torres Vedras 

Avenida General Humberto Delgado, 21 C
 261 337 060     tvedras@abreu.pt     Lat.: 39º 5’ 20’’ N Lon.: 9º 15’ 14’’ W

Viana do Castelo
Praça da República, 21

 258 801 500     viana@abreu.pt     Lat.: 41º 41’ 35’’ N Lon.: 8º 49’ 42’’ W
Vila do Conde

Avenida Dr. João Canavarro, 67
 252 240 710     vconde@abreu.pt     Lat.: 41º 21’ 10’’ N Lon.: 8º 44’ 38’’ W

Vila Franca de Xira
Avenida Combatentes da Grande Guerra, 55

 263 280 710     vfxira@abreu.pt     Lat.: 38º 57’ 16’’ N Lon.: 8º 59’ 18’’ W
Vila Nova de Famalicão

Avenida Geneneral Humberto Delgado, 10
 252 308 840     famalicao@abreu.pt     Lat.: 41º 24’ 5’’ N Lon.: 8º 30’ 56’’ W

Vila Nova Gaia
Soares dos Reis

Rua Marquês Sá da Bandeira, 556
 223 747 180     vngaia2@abreu.pt     Lat.: 41º 7’ 29’’ N Lon.: 8º 36’ 43’’ W

Vila Nova de Santo André
Avenida Manuel da Fonseca, Bairro dos Serrotes, Bloco 2 r/c Dto.

 269 759 160     sandre@abreu.pt     Lat.: 38º 3’ 29’’ N Lon.: 8º 46’ 44’’ W
Vila Real

Avenida Carvalho Araújo, 35
 259 302 940     vreal@abreu.pt     Lat.: 41º 17’ 42’’ N Lon.: 7º 44’ 46’’ W

Viseu
Gulbenkian

Avenida Calouste Gulbenkian
 232 480 130     viseu@abreu.pt     Lat.: 40º 39’ 18’’ N Lon.: 7º 54’ 51’’ W

S. Mateus
Avenida Dr. António José de Almeida, 408

 232 483 510     viseu2@abreu.pt     Lat.: 40º 39’ 51’’ N Lon.: 7º 54’ 56’’ W



Condições Gerais
O presente programa / catálogo é o documento informativo no qual se 
inserem as presentes condições gerais, dele fazendo parte integrante e que 
constituem, na ausência de documento autónomo o contrato de viagem. 
A presente informação é vinculativa para a agência salvo alguma das 
presentes condições: Se as alterações nas seguintes condições tenham 
sido comunicadas claramente por escrito ao cliente antes da celebração 
do contrato e as mesmas estejam devidamente previstas no programa; 
Sendo alterações posteriores à celebração do contrato dependem de 
acordo prévio das partes, salvo o previsto na cláusula “impossibilidade de 
cumprimento”.As presentes condições gerais obedecem ao disposto no 
Decreto-lei 209/97 de 13 de Agosto com a redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-lei 263/2007 de 20 de Julho. 
As Condições Gerais cujo objecto seja uma viagem organizada constante 
do presente programa e as condições particulares que constam da 
documentação de viagem facultada ao cliente no momento de reserva da 
viagem consubstanciam o contrato de viagem que vincula as partes.
O direito de adquirir ou tomar parte em qualquer das viagens organizadas 
e estadias publicadas neste folheto, origina a aceitação expressa, por parte 
do cliente, de todas e cada uma das cláusulas das presentes condições 
gerais, que se consideram automaticamente parte integrante do programa 
que faz parte do contrato de viagem. 

Agência Organizadora
Viagens Abreu, S.A.
Avenida dos Aliados, 207 – 4000-067 Porto
Contribuinte nº 500297177
RNAVT 1702
Sociedade Anónima
Cons. Reg. Com. Porto nº 15809
Capital Social: € 7.500.000,00

Inscrições 
No acto da inscrição, o cliente deverá depositar 40% do preço, liquidando 
os restantes 60% até 21 dias antes da partida. Se a inscrição tiver lugar a 
21 dias antes ou menos da data da partida, o preço total deverá ser pago 
no acto da inscrição, ficando esta condicionada à obtenção por parte 
dos fornecedores da confirmação das reservas para todos os serviços. A 
agência organizadora reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo 
pagamento não tenha sido efectuado nas condições mencionadas. 

Reclamações
Somente poderão ser consideradas as reclamações, desde que 
apresentadas por escrito à agência onde efectuou a reserva da viagem, 
num prazo não superior a 20 dias após o seu termo. As mesmas só 
poderão ser aceites desde que tenham sido participadas aos fornecedores 
dos serviços (hotéis, guias, agentes locais, etc.) durante o decurso 
da viagem, exigindo dos mesmos os documentos comprovativos da 
reclamação. 
Em caso de reclamação por incumprimento dos serviços contratados 
poderá o cliente accionar a caução prevista nos termos da legislação em 
vigor, devendo para isso apresentar a respectiva reclamação junto do 
Turismo de Portugal I.P no prazo de 20 dias úteis após o termo da viagem.

despesas de reserva
Por cada reserva, será cobrada a taxa de serviço de € 29,00 (não 
reembolsável). 

despesas de Alterações
Por cada alteração (nomes, datas, tipo de apartamento ou quarto, viagem, 
etc) será cobrada a taxa de serviço de 15,00 € (não reembolsável). 
Salientamos que a aceitação de tais alterações ficam dependentes de 
aceitação por parte dos respectivos fornecedores.

Cessão da Inscrição 
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra 
pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem, desde 
que informe a agência vendedora, por escrito, até 7 dias antes da data 
prevista para a partida (nos cruzeiros e viagens aéreas o prazo será de 15 
dias de antecedência) e que tal cessão seja admitida pelos regulamentos 
que regem a actividade dos meios de transporte aplicáveis à situação. 
Existem determinadas restrições a tal cessão, por exemplo em caso de 
viagens de avião para determinados países e em determinadas tarifas. 
Sempre que deseje proceder à cedência da sua inscrição deve consultar 
previamente o estabelecimento em que a efectuou. A cessão da inscrição 
responsabiliza solidariamente cedente e cessionário pelo pagamento do 
preço da viagem e pelos encargos adicionais originados. 

Bagagem 
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais.
O cliente tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos 
serviços no momento de subtracção, deterioração ou destruição de 
bagagem.
No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação 
deverá ser feita por escrito ao transportador imediatamente após a 
verificação do dano, e no máximo 7 dias a contar da sua entrega.
Estando em caso o mero atraso na entrega da bagagem a reclamação 
deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma.
A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o 
accionamento da responsabilidade da Agência Abreu sobre a entidade 
prestadora do serviço.

Limites
A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível 
às entidades prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de 
Montreal, de 28 de Maio de 1999, sobre Transporte Aéreo Internacional, e 
da Convenção de Berna, de 1961, sobre Transporte Ferroviário.
No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das 
agências de viagens, relativamente aos seus clientes, pela prestação 
de serviços de transporte, ou alojamento, quando for caso disso, por 
empresas de transportes marítimos, no caso de danos resultantes de dolo 
ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a) € 441.436, em caso de morte ou danos corporais;
b) € 7.881, em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua 
danificação;
c) € 31.424, em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem 
nele contida;
d) € 10.375, em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida 
em veículo automóvel;
e) € 1.097, por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo 
automóvel.
Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pela 
deterioração, destruição e subtracção de bagagens ou outros artigos, em 
estabelecimentos de alojamento turístico, enquanto o cliente aí se encontrar 
alojado, tem como limites:

Condições Gerais
a) € 1.397, globalmente;
b) € 449 por artigo;
c) O valor declarado pelo cliente, quanto aos artigos depositados à guarda 
do estabelecimento de alojamento turístico.
A responsabilidade da agência por danos não corporais poderá ser 
contratualmente limitada ao valor correspondente a cinco vezes o preço do 
serviço vendido.

Alterações 
Sempre que existam razões fundadas que o justifiquem, a agência 
organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de 
partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria e 
localização similar. Se circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender a 
viagem os clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas. 

Alteração ao preço 
Os preços constantes deste programa, estão baseados nos custos 
dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data da sua impressão, pelo 
que estão sujeitos à alteração que resulte das variações no custo dos 
transportes ou do combustível, de direitos, impostos, taxas e flutuações 
cambiais, até 20 dias antes da data da viagem. Sempre que se verifique 
uma alteração ao preço da viagem, o cliente será imediatamente informado 
e convidado a, dentro do prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento 
verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos termos e condições que 
os previstos na rubrica “Impossibilidade de Cumprimento”. 

Reembolsos 
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços 
não utilizados pelo cliente. A não prestação de serviços previstos no 
programa de viagem por causas não imputáveis à agência organizadora 
e caso não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere 
ao cliente o direito de ser reembolsado pela diferença entre o preço dos 
serviços previstos e dos efectivamente prestados. 

Impossibilidade de Cumprimento 
Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar 
impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante do programa 
de viagem, tem o cliente direito a desistir da viagem, sendo imediatamente 
reembolsado de todas as quantias pagas podendo, em alternativa, aceitar 
uma alteração ou variação de preço. Se os referidos factos não imputáveis 
à agência organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, pode o 
cliente ainda optar por participar numa outra viagem organizada de preço 
equivalente. Se a viagem organizada proposta em substituição for de preço 
inferior, será o cliente reembolsado da respectiva diferença. 

desistências 
A todo o momento o cliente poderá desistir da viagem mediante 
comunicação escrita, tendo direito à devolução das quantias pagas 
deduzidas dos seguintes gastos: 
1 - Gastos de gestão que são os gastos que a agência organizadora e a 
agência vendedora tenham tido para a obtenção das reservas de viagem e 
ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem; 
2 - Gastos de anulação que são os gastos não reembolsáveis por parte 
dos hotéis, meios de transporte previstos, visitas acompanhadas e demais 
serviços; 
3 - Sublinham-se pela frequência com que ocorrem, os gastos com 
passagens aéreas, sujeitas a condições específicas que por esse motivo, 
não possam ser reembolsadas após emitidas. 

Responsabilidade 
A responsabilidade da agência organizadora das viagens constantes deste 
programa e emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida 
por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Allianz, 
com a apólice n.º 26928, no montante de Eur: € 249.398,95 e por uma 
caução no Banco Comercial Português de Eur: € 249.398,95, nos termos 
estabelecidos na legislação aplicável. 

documentação 
1 - O cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua documentação 
pessoal ou familiar (bilhete de identidade, autorização para menores, 
passaportes, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente exigidos. 
A cédula pessoal não é documento válido para transpor as fronteiras 
portuguesas). A agência organizadora declina qualquer responsabilidade 
pela recusa da concessão de vistos ou a não permissão de entrada 
ao cliente em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as condições 
estabelecidas para a anulação da viagem, sendo ainda da conta do cliente 
todo e qualquer custo que tal situação acarretar. 
2 - Os clientes que sejam cidadãos estrangeiros devem possuir a 
documentação necessária (passaporte, visto, autorização de residência, 
etc…) para viajar ou transitar dentro da União Europeia em função da sua 
nacionalidade. Para as viagens totalmente ou parcialmente fora da União 
Europeia, poderão ser necessários vistos ou outra documentação especial. 
Consulte sempre a Embaixada ou Consulado.
Viagens na União Europeia:
Os clientes (independente da idade) que se desloquem dentro da 
União Europeia deverão ser possuidores do respectivo documento de 
identificação civil (passaporte; B.I, Cartão do Cidadão).
Para obtenção de assistência médica devem ser portadores do respectivo 
Cartão Europeu do Seguro de Doença.
Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação 
específica quanto à documentação necessária para realização de viagem 
junto das embaixadas / consulados dos países de Origem.
Viagens fora da União Europeia:
Os clientes (independente da idade) que se desloquem deverão ser 
possuidores do respectivo documento de identificação civil (passaporte) 
bem como do visto se necessário (obtenha tal informação junto da agência 
no momento da reserva).
Os nacionais de países não comunitários devem consultar informação 
específica quanto à documentação necessária para realização de viagem 
junto das embaixadas / consulados dos países de Origem.

Mudanças
Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um 
cliente, inscrito para uma determinada viagem, desejar mudar a sua 
inscrição para uma outra viagem ou para a mesma com partida em data 
diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa de alteração. 
Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou menos de 
antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o cliente 
se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem 
a alteração, fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica 
“desistências”.
Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados 
por motivos não imputáveis à agência (ex. ampliação das noites de 
estadia, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não 
corresponder aos publicados no folheto que motivou a contratação.

Anulações do programa pela Agência 
A agência reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada caso o 
número de participantes seja inferior ao mínimo exigido. Nestes casos, o 
cliente será informado por escrito do cancelamento no prazo de 10 dias. 

IVA 
Os preços mencionados neste programa reflectem já o Imposto de Valor 
Acrescentado. 

Notas 
As presentes condições gerais poderão ser complementadas por quaisquer 
outras específicas desde que devidamente acordadas pelas partes. 
As restantes condições especiais estarão incluídas no folheto de cada 
destino e viagem em concreto.
• As presentes condições gerais poderão ser complementadas por 
quaisquer outras específicas desde que devidamente acordadas pelas 
partes.
• Os preços dos programas estão baseados na cotização média do dólar 
pelo que qualquer derivação relevante desta moeda poderá implicar uma 
revisão dos preços da viagem nos termos constantes da cláusula “alteração 
de preço”.
• Devido ás constantes alterações do preço dos combustíveis sobre os 
preços praticados poderá haver alteração do suplemento de combustível 
inserido no preço nos termos constantes da cláusula “alteração de preço”.
• As categorias dos hotéis e cruzeiros apresentados nesta brochura 
seguem as normas de qualidade do pais de acolhimento, podendo os 
mesmos ser alterados por outros similares quando por motivos alheios 
à agência não seja possível manter ou confirmar a reserva existente, 
obrigando-se a agência a informar o cliente logo que de tal tenha 
conhecimento.

Validade 
Este programa é válido desde 1 de Abril a 2012 a 31 de Março de 2013. Os 
preços que o acompanham são válidos de 1 de Abril a 31 de Outubro de 
2012, salvo indicações em contrário expressamente mencionadas em cada 
tabela de preços. 

Informações Gerais
seguro Multiviagens 
Todas as nossas viagens incluem seguro de multiviagens. Peça informação 
detalhada sobre as condições deste seguro. 

Horas de Chegada e partida 
As horas de partida e de chegada estão indicadas na hora local do 
respectivo país e de acordo com horários das companhias transportadoras 
à data de impressão deste programa pelo que estão sujeitas a alteração. 
Nas viagens realizadas total ou parcialmente em autocarro, as horas 
indicadas são aproximadas. Em todos os meios de transporte ressalvam-se 
os atrasos resultantes de razões técnicas ou outras relacionadas quer com 
os próprios meios de transporte, quer com as empresas transportadoras, 
quer motivados por causas naturais. 

Hotéis / Apartamentos
No caso de o alojamento ser contratado em apartamento é da 
responsabilidade do cliente a informação do número de pessoas (adultos 
+ crianças) que irão ocupar o apartamento. No caso de se apresentarem 
mais pessoas que as reservadas, os apartamentos poderão recusar 
a entrada. Hotéis - Os preços apresentados são por pessoa e estão 
baseados na ocupação de quarto duplo. Nem todos os hotéis dispõem de 
quarto triplo, sendo por isso colocada num quarto duplo uma cama extra, 
podendo esta, não ser de idêntica qualidade e conforto. Quando se trata de 
quartos equipados com duas camas largas ou de casal considera-se que 
na maioria dos casos o triplo é constituído apenas por aquelas duas camas. 
A relação dos hotéis e apartamentos constantes do programa é indicativa 
assim como a sua categoria que respeita a critérios e classificações locais 
que por vezes são distintos dos utilizados em Portugal.

Horário 
As horas de entrada e saída no primeiro e último dia, serão definidas em 
função do primeiro e último serviço. Em regra, sem carácter vinculativo, 
os quartos podem ser utilizados a partir das 14h00 do dia de chegada 
e deverão ser deixados livres sobre as 12h00 do dia de saída. Nos 
apartamentos a entrada verifica-se geralmente pelas 17h00 do dia de 
chegada sendo que deverão ficar livres sobre as 10h00 do dia de saída. 
A entrega das chaves é feita dentro do horário normal de escritório na 
recepção em local a indicar. 

Refeições  
1 - Definições: 
a) PC (Pensão Completa) - inclui pequeno-almoço, almoço e jantar. As 
bebidas não estão incluídas; 
b) MP (Meia Pensão) - inclui pequeno-almoço e jantar. As bebidas não 
estão incluídas; 
c) APA - apenas Pequeno-Almoço 
2 - Nas viagens organizadas em regime de “pensão completa” ou “ de meia 
pensão” nunca estão incluídas nos preços as refeições que coincidam com 
as horas de voo, transporte de e para aeroportos ou de espera de ligações 
aéreas. 
3 - Os restaurantes “A la Carte” não estão incluídos no preço da viagem. 

Condições especiais para crianças
Dada a diversidade de condições aplicadas a crianças, dependendo da 
idade, do fornecedor de serviços e das datas de viagem, recomenda-se 
questionar sempre as condições especiais que porventura existam que, 
face a cada situação concreta, serão objecto de informação adequada.

provedor do Cliente 
As Viagens Abreu S.A. aderiram ao Provedor do Cliente. 
As reclamações deverão ser apresentadas no prazo 
máximo de 20 dias úteis, após o fim da viagem, por 
escrito para a seguinte morada: Rua Duque de Palmela, 
2 - 1ºDtº., 1250-098 Lisboa, ou pelo 

email: provedor@provedorapavt.com. As agências estão vinculadas ao 
pontual cumprimento da decisão que venha a ser emitida por tal entidade. 
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7 dias por semana das 10h às 22h - 362 dias por ano

Informações sobre o seu agente

Porto
aeroporto francisco Sá carneiro  
Aerogare partidas – piso 3 [5 às 20 horas]

 226 050 880  maiawd@abreu.pt 

campus S. João 
piso 0 - Loja 104 A

 225 072 840  campussjoao@abreu.pt  

dolce vita Porto 
piso 1 - Loja 114

 225 081 300  dvporto@abreu.pt  

via catarina 
piso 4 - Loja 4.13 A

 222 074 670  vcatarina@abreu.pt 

Lisboa
aeroporto de lisboa  
terminal de partidas, loja 19 [5 às 23 horas]

 218 411 090  aerolis@abreu.pt 

amoreiras Shopping center
piso 1 - Loja 1047

 213 835 110  amoreiras@abreu.pt

armazéns do chiado  
piso 4 - Loja 4.10 A

 213 261 330  chiado@abreu.pt

c. c. colombo 
piso 0 - Loja 0.092

 217 106 230  colombo@abreu.pt

odivelas Parque  
piso 2 - Loja 2027

 219 344 700  odivelas@abreu.pt

Saldanha 
dolce Vita monumental  piso 0 - Loja 14

 213 587 610  saldanha@abreu.pt

vasco da Gama  
piso 0 - Loja 0.024A

 211 156 500  vgama@abreu.pt

loures Shopping 
piso 1 - Loja 1027

 211 155 610  louresshop@abreu.pt

Albufeira
algarve Shopping  
piso 0 - Loja 0.109

 289 560 290  algarveshop@abreu.pt 

Almada
almada fórum 
piso 1 - Loja 1.02

 212 508 250  foralmada@abreu.pt

Alfragide
c. c. alegro 
piso 0 - Loja 041

 211 156 880  alegro@abreu.pt 

Amadora
dolce vita Tejo 
piso 0 - Loja 59

 214 787 330  dvtejo@abreu.pt

Aveiro 
c. c. Glícinias 
piso 0 - Loja 34A

 234 004 730  glicinias@abreu.pt 

Barreiro
fórum Barreiro  
piso 1 - Loja 1.12

 212 064 650  barreiro@abreu.pt

Braga
Braga Parque  
piso 1 -  Loja 114

 253 250 160  bragaparque@abreu.pt

Carregado
campera outlet Shopping
piso 0 - Loja 0.43

 263 856 070  campera@abreu.pt 

Cascais
cascais Shopping 
piso 0 - Loja 80

 214 604 260  cascaisshop@abreu.pt

Coimbra
fórum coimbra 
piso 0 - Loja 0.42

 239 801 460  fcoimbra@abreu.pt

Covilhã
Serra Shopping  
piso 0 - Loja 0.42

 275 002 240  serrashop@abreu.pt

Funchal
aeroporto da Madeira  
piso 1 - partidas, loja 1053 [07 às 21 horas]

 291 205 980  aeromadeira@abreu.pt

Guimarães
espaço Guimarães 
piso 1 - Loja 1.78

 253 539 940  espacoguim@abreu.pt  

Maia
Maia Shopping  
piso 1 - Loja 129

 220 045 350  maiashop@abreu.pt  

Matosinhos
Mar Shopping  
piso 0 - Loja 0.105

 229 998 200  marshop@abreu.pt

Norte Shopping  
piso 0 - loja 520

 229 574 250  norteshop@abreu.pt 

Montijo
fórum Montijo  
piso 0 - Loja 011A

 211 155 600  fmontijo@abreu.pt

Oeiras
oeiras Parque  
piso 2 - Loja 2007

 211 155 620  oeirasshop@abreu.pt

Seixal
rio Sul Shopping 
piso 0 -  Loja 0.012

 212 276 200  riosul@abreu.pt

Sintra
fórum Sintra   
piso 0 - Loja 0.76

 211 155 890  fsintra@abreu.pt

Vila Nova de Gaia
arrábida Shopping  
piso 0 -  Loja 72

 223 746 740  arrabida@abreu.pt  
Gaia Shopping  
piso 1 -  Loja  nº 56

 223 749 280  gaiashop@abreu.pt

Lojas de Horário aLargado
Todos os dias da semana


