
preços por pessoa em quarto duplo

Voos turkish elite World 5*
istamBul taksim

Saída do Porto e Lisboa 995
Taxas de Aeroporto incluídas : 170
Supl. Individual 180

Nota: Em hora a combinar localmente, realização do teste 
de Covid-19 (incluído), obrigatório para embarcar de re-
gresso a Portugal, numa clínica local. Transfers hotel/clíni-
ca/hotel incluídos.
Os certificados de realização do teste com os respetivos 
resultados serão entregues no dia do regresso a Portugal.

02 JaN :  istamBul - porto ou lisBoa  PA
Pequeno-almoço Em hora a combinar, transfer para o ae-
roporto de Istambul. Formalidades de embarque e partida 
com destino à sua cidade de origem. Chegada e fim dos 
nossos serviços.

ItInerárIo DIas noItes        Preço DesDe

FDaIst 5 4 995 €

taxas de aeroporto incluídas 170€

29 deZ : porto ou lisBoa - istamBul  SA
Comparência no aeroporto respetivo 120 minutos antes da 
partida, formalidades de embarque e partida com destino a 
Istambul. Chegada a Istambul, cidade cujo centro histórico 
é considerado Património da Humanidade pela UNESCO 
graças aos seus importantes monumentos e ruínas histó-
ricas. Assistência e transfer para o hotel. Alojamento no 
Hotel Elite World 5*.
O hotel está localizado a apenas 500 metros da Praça 
Taksim, o coração da nova Istambul. Esta área moderna, 
situada na parte europeia da cidade, está repleta de bares, 
restaurantes, lojas e conta com uma animada vida noturna. 
A partir da praça poderá percorrer uma das principais vias 
comerciais de Istambul, Istiklal Caddesi (Avenida da Inde-
pendência). Nesta agradável rua pedonal passa um elétrico 
com destino ao centro histórico de Istambul.

30 deZ : istamBul  APA
Pequeno-almoço. Descubra o Bairro de Sultanahmet, lugar 
onde há muitos anos atrás poderíamos encontrar o Hipó-
dromo Romano. Oportunidade para ver alguns vestígios do 
seu passado como o obelisco egípcio e a coluna serpentina. 
Continuação para a Mesquita Azul (entrada incluída), úni-
ca entre todas as mesquitas otomanas por ter 6 minaretes. 
Visita da Basílica Santa Sofia (entrada incluída), a maior 
de todas na altura da sua construção (ano 537). Por último, 
transfer até ao labiríntico Grande Bazar, um dos maiores e 
mais antigos mercados do mundo, para se perder entre as 
arcadas que ligam 64 ruas com mais de 3500 lojas.
É um dos melhores lugares da cidade para fazer compras 
(artesanato, joias e roupa) e o segredo para fazer um bom 
negócio está na arte de regatear. Resto de dia livre e regres-
so ao hotel por conta própria. Possibilidade de realizar al-
guma excursão opcional sugerida localmente. Alojamento.

31 deZ : istamBul  MP
Noite da passaGem de aNo
Pequeno-almoço. Saída até ao Bazar Egípcio (Mercado 
das Especiarias). Tempo livre neste que é um dos melho-
res lugares da cidade para comprar produtos típicos como 
especiarias, doces ou frutos secos. De seguida, embarque 
num cruzeiro no Bósforo, o qual proporciona magníficos 
panoramas de uma costa repleta de palácios, fortalezas, 
jardins e tradicionais casas de madeira. Resto de dia livre e 
regresso ao hotel por conta própria.
À noite, jantar-espetáculo de Réveillon no hotel com be-
bidas locais ilimitadas incluídas. Despeça-se de 2020 com 
dança do ventre e animação a cargo de um DJ para que a 
festa se prolonge pela noite dentro. Se pretender juntar-se 
aos turcos que celebram a chegada do novo ano nas ruas, 
caminhe até à Praça de Taksim e viva de outra perspetiva o 
ambiente de folia da cidade. Entre em 2021 com os pés na 
Europa, mas com a Ásia à vista nesta cidade mágica, ponte 
entre culturas. Alojamento.

01 JaN : istamBul  APA
Estadia em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dia 
livre para passear pela cidade de Istambul.
Possibilidade de realizar alguma excursão opcional suge-
rida localmente. 

seGuro de ViaGem  iNCluÍdo 
Com CaNCelameNto e iNterrupçÃo

fim de ano 2020 2021 i www.viagenstempo.pt Rnavt 2094

datas    

29 deZemBro a 2 JaNeiro

Voos do porto
29 DEZ TK1452 PORTO ISTAMBUL 15H40 23H20
02 JAN TK1449 ISTAMBUL PORTO 08H10 10H15

Voos de lisBoa
29 DEZ TK1756 LISBOA ISTAMBUL 11H20 19H10

02 JAN TK1759 ISTAMBUL LISBOA 13H15 15H20

luGares GaraNtidos e limitados

serViços iNCluÍdos
Voos base ida e volta em classe económica Turkish Airlines;
Guia local em português durante as visitas.
Estadia conforme programa em regime de alojamento e peque-
no-almoço no hotel Elite World 5* Istambul Taksim; 
1 Jantar-Espetáculo de Réveillon no hotel com bebidas locais            
ilimitadas incluídas, dança do ventre e animação a cargo de um DJ;
Todas as visitas mencionadas no programa com entradas incluídas na 
Mesquita Azul e Basílica de Santa Sofia;
Cruzeiro no Bósforo;
Realização de teste Covid-19 (obrigatório para regressar a Portugal) 
em clínica local;
Seguro de Viagem incluindo as condições especiais para cancela-
mento antecipado e interrupção de viagem, bem como cobertura 
complementar Covid-19 (detalhes abaixo);
Condições gerais conforme programação V. Tempo Grandes Viagens. 

perCurso e Noites por Cidade

fim de aNo em istamBul turquia 20202021   

NÃo iNClui
Extras de caráter pessoal na viagem, e todos os serviços não            
indicados.

iNformações importaNtes
ViaGem suJeita a mÍNimo de 10 partiCipaNtes
Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso.
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

istambul

turquIa

4

eNtrada Na turquia
Os cidadãos portugueses estão isentos de visto para estadias inferiores a 
90 dias e por motivos turísticos. Até ao momento não é solicitada a apre-
sentação de teste PCR negativo para entrar na Turquia - informação sujeita 
a alterações por novas decisões das autoridades locais. Os passageiros que 
aterrem em Istambul terão de preencher um formulário e serão examina-
dos. Os passageiros que apresentarem sintomas associados à Covid-19 
serão testados.

CoBertura ComplemeNtar CoVid-19
Se o cliente tiver um teste positivo no destino, os gastos de quarentena / 
tratamento serão cobertos pelo seguro de viagem de acordo com os limi-
tes de cada apólice (Multiviagens MIP15K – incluído por defeito nos nossos 
pacotes de viagem, VIP ou All Inn).
Igualmente, caso os clientes testem positivo até 60 dias antes da viagem, o 
seguro irá cobrir os gastos de cancelamento da mesma

reGras de seGuraNça
É obrigatória a utilização de máscara de proteção em lugares públicos, se-
jam estes espaços abertos (ao ar livre) ou fechados


