
 
 

Turquia 
 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

•Bitllet d'avió: BARCELONA - 
ANKARA - ISTANBUL - 
BARCELONA. 

•Taxes aèries, cost aproximat de 
200€. 

•8 nits d'allotjament. 

•Pensió completa. 

•Visites segons itinerari. 

•Guia acompanyant de parla 
castellana. 

•Sopar i regal de comiat. 

•Assegurança de viatge. 

•Bossa de viatge. 

•Propines al guia i conductor. 

Del 8 al 16 d’agost del 2020. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 

4 agost BARCELONA – ISTANBUL –
ANKARA 
Trobada a l'aeroport de Barcelona. Tràmits 
de facturació. Sortida amb vol destinació  
Istanbul. Arribada a l'aeroport i sortida amb 
vol destinació Ankara. Arribada. Assistència 
i trasllat a l'hotel. 
 

9 agost ANKARA — CAPADÒCIA 
Esmorzar. Visita del Museu Hitita de les 
Civilitzacions d'Anatòlia i del Mausoleu 
d'Atatürk. Continuació cap a la regió de 
Capadòcia, tot travessant el Llac Salat. 
Arribada a Capadòcia. Allotjament. 
 

10 agost CAPADÒCIA 
Esmorzar. Sortida per visitar Capadòcia. 
Visitarem la ciutat subterrània de Sarati, o 
una altra semblant. Continuarem cap a 
Uchisar, on podrem contemplar una 
panoràmica de la ciutadella. Sortirem, 
després, cap a la Vall de Göreme i cap a la 
Vall de Cavusin i Pasabag. Allotjament. 
 

11 agost CAPADÒCIA — KONYA —
PAMUKKALE 
Esmorzar. Sortirem cap a Konya. 
Seguirem amb la visita al Mausoleu de 
Mevlana. A la tarda, continuarem el viatge 
cap a Pamukkale, també coneguda com 
"Castell de Cotó". Allotjament. 
 

12 agost PAMUKKALE - AFRODIDIES - 
EFES - KUSADASI 
Esmorzar. Visitarem Pamukkale. Seguirem 
amb una visita a l'antiga Hieràpolis. 
Sortirem en direcció a Efes, on cal destacar 
la Biblioteca de Cels, el Temple d'Adriano  i 
el seu impressionant Teatre. Visitarem la 
Casa de la Mare de Déu. Sortirem cap a 
Kusadasi. Allotjament. 
 

#PARTNER 

13 agost KUSADASI — PÈRGAM —
TROIA — CANAKKALE  
Esmorzar. Sortirem, al matí, cap a 
Pèrgam. Arribada i visita de l'Esculapi. A la 
tarda, continuarem el viatge cap a Troia. 
Després de la visita de les ruïnes, 
continuarem cap a Canakkale, ciutat molt 
propera. Allotjament. 
 

14 agost CANAKKALE — ISTANBUL 
Esmorzar. Sortirem al matí, per així 
embarcar en el ferry amb el qual 
creuarem l'Estret dels Dardanels. 
Continuarem amb bus per la costa del mar 
de Màrmara fins arribar a la ciutat 
d'Istanbul. Allotjament. 
 

15 agost ISTANBUL 
Esmorzar. Al matí, farem la visita 
panoràmica de la ciutat. Seguirem amb la 
visita al Palau Topkapi. A continuació, 
visitarem l'Hipòdrom Romà i la Mesquita 
Blava. Acabarem al Gran Basar. Sopar de 
comiat. Allotjament. 
 

16 agost ISTANBUL-BARCELONA 
Esmorzar. Al matí, ens traslladarem al 
port per embarcar i iniciar un creuer pel 
Bòsfor. Des del vaixell podrem admirar: el 
Palau de Dolmahbahçe, la Mesquita i el 
barri bohemi de Ortakoy, les Fortaleses de 
Rumèlia i Anatòlia, el Palau de Beylerbeyi, 
les típiques cases de fusta, etc. Després 
de dinar, visitarem el Mercat de les 
Espècies per fer les últimes compres o 
passejar per la ciutat. A l'hora indicada, 
trasllat a l'aeroport per sortir amb vol 
regular destinació Barcelona. Arribada. 
 
 

PREU PER PERSONA DES DE 
 
 

Habitació doble          1.750€ 
Suplement individual    275€ 

NOTA: Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data 
de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

•Maleters. 

•Begudes en els menjars. 

•Visat, cost aproximat de 20€. 

•Serveis privats tals com 
bugaderia, telèfon, mini bar,... 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 


