
 

 

 

Dia 5 - BARCELONA - ISTAMBUL 

Sortida de Lleida  a l’hora indicada per a anar a Barcelona i agafar el vol regular en direcció 

ISTAMBUL. Arribada i trasllat a l'hotel. Sopar i allotjament. 

Dia 6 - ISTAMBUL 

Esmorzar. Visita de la ciutat antiga amb la Plaça de l'Hipodromo, els exteriors de 

l'Hipodromo, la Mesquita Blava (entrada) i Santa Sofia (entrada), culminació de l'art bizantí. 

Dinar. Posteriorment, visita del Palau de Topkapi, residència dels sultans otomans durant 

quatre segles i la Mesquita de Solimà el magnífic (entrada), obra mestra de l'arquitecte 

Sinan, reflex de l'esplendor dels otomans. Sopar i allotjament. 

Dia 7 - ISTAMBUL - ANKARA (Creuer pel Bòsfor) 

Esmorzar. Sortida cap al gran Basar per veure els més de 4.500 botigues, restaurant i tallers 

d'artesania local. Posteriorment, trasllat al port per embarcar en el Creuer pel Bòsfor, estret 

que separa dos continents i uneix el Mar Negre amb el Mar Màrmara. 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 i les típiques cases de fusta "yali". Dinar i 

sortida per carretera cap a Ankara. Sopar i allotjament. 

Dia 8 - ANKARA - CAPADÒCIA 

Esmorzar. Al matí, visita al Mausoleu d'Atatürk, fundador 

de la República Turca. Posteriorment, recorregut cap al Llac 

Salat, el segon més gran del país. Dinar en ruta i arribada 

a Capadòcia, recorrent la Vall de Güyercinlik, amb visita 

panoràmica en ruta del castell de Uschisar, situat a la part 

alta d'un promontori de roca volcànica, perforat per túnels i 

vendes. Arribada a l'hotel, sopar i allotjament.  
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Dia 9 - CAPADÒCIA 

Esmorzar. Recorregut per aquesta regió de paisatges naturals barreja dels capricis naturals i 

de l'art humà. Visita de la ciutat subterrània de 

Özkonak (o una altra similar), construïda per la 

comunitat cristiana per protegir-se dels atacs àrabs. 

Aturada en un taller de catifes i Kilims. Dinar. 

Continuació amb la visita als monestirs i capelles de 

Göreme, excavats a les roques i decorats amb frescos 

i a un taller d'artesans de pedres típiques i joies de la regió. Sopar i allotjament. 

Dia 10 - CAPADÒCIA - PAMUKKALE (KONYA) 

Esmorzar. Al matí, sortida cap a Konya, situada al centre 

de l'àrida estepa d'Anatòlia. En ruta, visitarem una 

Kervansaray, posada per viatgers i muntures a l'antiga 

Ruta de la Seda. Dinar. Visita del Mausoleu de Mevlana, 

poeta persa que va difondre el sufisme i va fundar l'ordre 

dels "Dervixos Dansaires". Continuació cap a 

PAMUKKALE. Sopar i allotjament.  

Dia 11 - PAMUKKALE - ÀREA D'ESMIRNA (EFESO) 

Esmorzar. Al matí, visita de Pamukkale, "castell de cotó", coneguda per les seves cascades 

calcàries petrificades formades per la calç continguda en l'aigua de les deus termals. Visita 

de la Hieràpolis, ciutat balneària romana edificada sobre de les cascades que posseeix la 

major necròpolis del Món. Continuació cap a Efes, la ciutat clàssica millor conservada a l'est 

de la Mediterrània on destaquen la Biblioteca de Cels, el Temple d'Adrià i el Teatre. Dinar. 

Posteriorment, visita de la casa de la Mare de Déu i parada en un taller de productes 

elaborats amb pell. Continuació cap a AREA DE ESMIRNA. Sopar i allotjament.  

Dia 12 - ÀREA D'ESMIRNA – BARCELONA - LLEIDA 

Esmorzar (subjecte a horari del vol). A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport d'Esmirna per 

sortir en vol de tornada, via Istanbul. Arribada  a Barcelona i fi del viatge a l’arribar a Lleida. 

PREU PER PERSONA: 1.425€ 
Suplement habitació individual: 240 €  

 + VISAT (a re-confirmar) 

 (preus de taxes a re-confirmar) + assegurança de cancel·lació (es recomana contractar-la) 

Visita i règim segons programa 

*Data d’inscripció el 26 de març amb entrega de 425€ i a la resta 05 de juny. Places limitades*  

OBLIGATORI PRESENTAR FOTOCÒPIA DEL DNI AL FORMALITZAR LA RESERVA 
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