
ENCANTS DE CAPADÒCIA 

Dia 1. Ciutat d’origen – Capadòcia 

Trasllat a Barcelona. Sortida en vol regular en destí a Capadòcia, via Istanbul. Arribada i trasllat a l’hotel. 

Sopar i allotjament. 

Dia 2. Capadòcia 

Esmorzar i sortida per visitar aquesta meravellosa regió. Una 

barreja dels capritxos de la naturalesa i l’art humà. Visita al 

museu al aire lliure de Göreme amb les esglésies rupestres 

decorades amb frescos. Pararem a les valls d’Avcilar i Güvercinlik, 

on es gaudeix d’un increïble paisatge lunar. Dinar. A continuació, 

recorregut pel Vall de Pasabag. Sopar i allotjament. A Capadòcia, 

tindran la possibilitat de realitzar una excursió opcional en globus 

aerostàtic a l’alba, o participar a un espectacle de balls folklòrics, en una típica cova amb begudes locals 

il·limitades. 

Dia 3. Capadòcia – Ankara (297km) 

Esmorzar. Al matí, visitarem la ciutat subterrània de Ozkonak, excavada per les primeres comunitats 

cristianes. La visita de la Capadòcia, els donarà l’oportunitat de visitar els típics tallers de tapets i pedres 

(ònix i turquesa). Dinar. A la tarda, sortida fins a Ankara. Durant la ruta, visita de un Kervansaray (antiga 

posada de la Ruta de la Seda). Arribada a Ankara, capital de la Turquia Moderna. Sopar i allotjament. 

Dia 4. Ankara – Istanbul (460km) 

Esmorzar. A Ankara, visitarem el Mausoleu de Atatürk, el fundador de la Turquia Moderna. Acabat al 

1953, és una impressionant fusió dels estils arquitectònics antics i moderns. També visitarem el Museu 

de la Independència, que alberga una estàtua de cera de Atatürk, els seus escrits, cartes i objectes 

personals. Sortida fins a Istanbul, passant per les muntanyes de Bolu. Dinar. Continuació del viatge a 

Istanbul. Arribada i Allotjament. 

Dia 5. Istanbul – Excursió Bohèmia 

Esmorzar i sortida per anar a la Mesquita de Süleymaniye, construïda en honor del Sultán més famosos 

de l’Imperi, Solimán el Magnífic. A continuació, visitarem la Mesquita de Eyüp, que es troba al final de 

les Banyes d’Or. Després d’un curt viatge en telefèric, arribarem a la cafeteria Pierre Loti. Aquesta 

cafeteria era la casa on va viure el famós poeta francès i on gaudirem d’unes increïbles vistes de les 

Banyes d’Or. Seguint les muralles bizantines, pujarem al carrer de vianants de Ystiklal en Taksim, des 

d’aquí passejarem veient l’Església de Sant Antoni, el famós Hotel Pera Palas, el Liceu de Galatasaray 

etc. Dinar i final de l’excursió a la mateixa zona. Tarda lliure. Sopar i allotjament. 



Dia 6. Istanbul – Excursió Bòsfor 

Esmorzar i sortida per la visita de la Mesquita Nova, última mesquita imperial de dels otomans. Temps 

lliure al Bazar de las Especies. A continuació, arribarem a la part asiàtica per contemplar les meravelles 

vistes de tota la ciutat d’Istanbul, des del turó dels enamorats. Seguirem la nostra excursió amb la visita 

del Palau de Beylerbeyi, construït al segle XIX. Dinar. A la tarda, agafarem una barca i realitzarem el 

creuer. Veurem tres mars, el mar Negre, el Bòsfor i el mar de Màrmara, decorats amb boscos i les 

mansions dels otomans. L’excursió acabarà al Gran Bazar o als hotels. Temps lliure. Sopar i allotjament. 

Dia 7. Istanbul – Excursió clàssica 

Esmorzar i sortida per la visita de la part antiga, on estan 

concentrats els monuments més destacats otomans i 

bizantins. Començarem amb la visita de la Cisterna 

Basílica, després veurem el famosíssim temple de Santa 

Sofia. Va ser el santuari més gran del món fins el segle 

XVII. Seguirem al Palau de Topkapi des d’on va dirigir tot 

l’Imperi otoman, durant gairebé 400 anys. Dinar. A 

continuació, veurem l’ antic Hipòdrom romà. Acabarem 

la nostre excursió amb la visita de la famosa Mesquita Blava, l’única del món amb 6 minerals. Els nostres 

guies els acompanyaran fins al Gran Bazar. Temps lliure i sopar a l’hotel. Allotjament. 

Dia 8. Istanbul – Ciutat d’origen 

Esmorzar. a l’hora prevista trasllat a l’aeroport per agafar el vol regular de retorn. Arribada, final de 

viatge i dels nostres serveis. 

PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 1140€ (PLACES MOLT LIMITADES) 
(preu amb cupo de places al moment de la publicació d’ aquest programa) 
VISAT: 15€ 
ASSEGURANÇA ASISTÈNCIA I CANCEL.LACIÓ: 26€ 

El preu inclou: Trasllat a Barcelona (mínim 2 persones) - passatges d’avió en vol regular, classe turista + 

4 nits d’estada a Istanbul en règim Pensió Completa 

segons l’hotel seleccionat + 2 nits de circuit per Capadòcia 1 nit als hotels de 4 o 5 estrelles en règim de 

pensió completa + trasllats aeroport-hotel-aeroport + transport en autocar o mini bus segons ruta 

indicada + visites indicades amb guia local de parla hispana segons itinerari + assegurança de viatge 

Mapfre Assistència. 

No inclou: begudes i propines + visat: s’ha de tramitar abans d’iniciar el viatge. Web: www.evisa.gov.tr. 

Notes importants: l'ordre de les visites és orientatiu i podrà canviar respectant el contingut d'aquestes. 

En alguns llocs els guies els podran oferir excursions opcionals a les quals surten al fullet. Els dilluns 

estarà tancada la Basílica de Santa Sofia. Els hotels de Capadòcia poden estar situats a les zones 

de: Göreme, Nevsehir, Ürgüp o qualsevol altra zona de la regió de Capadòcia. Viatge subjecte a 

condicions especials de contracte. Veure condicions generals. 

http://www.evisa.gov.tr/

