
MERAVELLES DE TURQUIA 
Capadòcia i Istanbul
De l’1 al 8 d’octubre de 2019  / 8 dies

VIATGE 
EN GRUP



Dm.
1  

Esparreguera – Barcelona  Capadòcia

Sortida d’Esparreguera a les 03.00 h del matí, cap a l’aeroport 
de Barcelona. Amb el vol de Turkish a les 06.00 h fent 
escala a Istanbul i arribada a Capadòcia a les 13.45 h. Trasllat 
a l’hotel, sopar i allotjament.

Dc.
2  

Capadòcia 

Esmorzar i visita d’aquesta fantàstica regió amb el seu 
fascinant i original paisatge format per la lava dels volcans 
Erciyes i Hasan de fa 3 milions d’anys. Visitarem monestirs i 
capelles del Vall de Göreme, excavats a les roques, visita de 
les valls d’Avcilar i Güvercinlik, amb el paisatge espectacular 
de les Xemeneies de Fades i el poble troglodita d’Uchisar. 
Dinar. A la tarda visitarem la ciutat subterrània d’Ozkonak. 
També visitarem tallers de tapets i pedres (ònix i turquesa). 
Sopar i allotjament. 

Dj.
3  

Capadòcia – Konya – Pamukkale (653 km)

Esmorzar i sortida cap a Konya, en ruta visita d’un Kervansara 
(típica posada medieval de la ruta de la seda). Visitarem el 
Monestir dels Dervixos Dansaires, fundat per Mevlana. Dinar. 
Continuarem fins a Pamukkale, sopar i allotjament.

Dv.
4  

Pamukkale – Hieràpolis – Éfeso – Zona Esmirna (300km) 

Esmorzar i visita de Pamukkale, famosa per les cascades 
calcàries petrificades que s’han format a causa de la calç 
de l’aigua que emana a la zona. Visita de Hieràpolis, té una 
necròpolis de més de 150.000 tombes. Dinar i sortida cap 
a Éfeso, la capital de l’Àsia Menor a l’època romana i un 
dels conjunts romans més representatius de l’època, en què 
destaca el temple d’Adrià i la biblioteca de Cels. Veurem un 
típic centre de producció de pells. Sopar i allotjament a la 
zona d’Esmirna.

Ds.
5  

Zona Esmirna – Bursa – Istanbul (501 km) 

Esmorzar i sortida cap a Bursa, primera capital de l’imperi 
Otomà. Visita del Mausoleu, la Mesquita Verda i la Gran 
Mesquita. Dinar. A la tarda sortida fins a Istanbul, creuant en 
ferri el mar de Màrmara. Arribada a l’hotel d’Istanbul, sopar 
i allotjament.

Dg.
6  

Istanbul – excursió Bòsfor  

Esmorzar i sortida per a fer visita de la Mesquita Nova, 
última mesquita imperial dels Otomans. Tindrem temps 
al Basar de les espècies i gaudirem de l’ambient que ens 
traslladarà als segles passats. Després anirem a la part 
asiàtica per a contemplar les meravelloses vistes de tota la 
ciutat d’Istanbul. Visitarem el Palau de Beglerbegi. Dinar. A 
la tarda farem un passeig amb vaixell, on veurem els tres 
mars, el mar Negre, el Bòsfor i el mar de Màrmara, la visita 
acabarà al Gran Basar. Sopar i allotjament. 

Dl.
7  

Istanbul - excursió clàssica 
 

Esmorzar i sortida per a la visita de la part antiga. Visitarem 
la Cisterna Basílica, que era el dipòsit d’aigua més gran 
de l’imperi Bizantí, també veurem el temple de Santa 
Sofia. Seguirem fins al Palau de Topkapi, on va ser dirigit 
tot l’imperi Otomà durant quasi 400 anys. Dinar. Després 
veurem l’hipòdrom antic romà. Acabarem l’excursió a la 
famosa Mesquita Blava, única al món amb 6 minarets, el 
Gran Basar... Sopar i allotjament. 

Dm.
8  

Istanbul  Barcelona - Esparreguera 

Esmorzar i matí per a acabar de voltar per la ciutat d’Istanbul 
i fer les últimes compres. Dinar. A la tarda trasllat a l’aeroport 
per a agafar el vol directe de la Turkish, que surt a les 20.10 
h. Arribada a Barcelona a les 23.05 h. Trasllat amb bus fins a 
Esparreguera. Fi del nostre viatge.
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MERAVELLES 
DE TURQUIA 
Capadòcia i Istanbul
De l’1 al 8 d’octubre de 2019
8 dies

El preu inclou:
 · Trasllats Esparreguera - aeroport - Esparreguera

 · Bitllet d’avió d’anada i tornada  

amb línia regular de Turkish Airlines

 · Facturació d’una maleta de 20 kg  

+ 1 equipatge de mà per persona

 · Tots els trasllats amb assistència de parla castellana

 · Hotel Capadocia 5*****(2 nits) 

Hotel Pamukkale 5***** (1 nit) 

Hotel Kusadasi 4**** (1 nit) 

Hotel Istanbul 5***** (3 nits)

 · Pensió completa a tot el circuit  

+ aigua i cervesa als menjars

 · Visat i Propines incloses

 · Assegurança d’assistència mèdica i cancel·lació

Sortida: 03.00 h

1.395€ / persona   
Supl. individual: 

295€ / persona

Nota: No es considerarà cap plaça en ferm  
si no es dipositen a compte 300 €

Sant Joan 1
08292 Esparreguera
Barcelona

93 777 20 00
info@calsina.es
www.calsina.es

Calsinaviatges

Calsinaviatges


