
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
01/10/22 Dia 1 GRANOLLERS – BARCELONA – CAPADÒCIA (Sopar) 
Sortida en bus des de Granollers fins l’aeroport de Barcelona per sortir a mig matí cap a la Capadòcia via Istanbul. 
Sopar i allotjament a l’hotel. Viatge a la Capadòcia íntegrament EN AVIÓ. 
Per aquest viatge i ja que estem a la Capadòcia hem seleccionat un hotel ben especial, el Dere-Suites, un HOTEL-
COVA, integrat a la roca.  Aquest serà el nostre punt de sortida i de descans per explorar la regió. 
 
 
 
 
 
 
 
02/10/22 Dia 2 CAPADÒCIA (Pensió Completa) 
Esmorzar i sortida per visitar aquesta meravellosa regió, una barreja dels capricis de la natura i l'art humà. Visita al 
museu a l'aire lliure de Göreme amb les esglésies rupestres decorades amb frescos. Parada a les valls d´Avcilar i 
Güvercinlik des d´on es gaudeix d´un increïble paisatge lunar. Dinar. Després de dinar, visitarem la Vall de l'Amor on 
veurem les formacions més curioses de Capadòcia. Tot seguit, visita a un taller d'onix i turqueses on es pot trobar 
qualitat i bon preu. Sopar al´hotel i sortida per gaudir d´un espectacle de balls folklòrics en una típica cova amb 
begudes regionals il·limitades. Trasllat a l'hotel i allotjament. 
 
03/10/22 Dia 3 CAPADÒCIA (Pensió Completa) 
Esmorzar i sortida cap a la ciutat subterrània d'Özkonak, Mazı o similar excavada per les primeres comunitats 
cristianes. Recorregut per la vall de Dervent. Tot seguit visita a la vall d'Uçhisar on es pot contemplar l'antiga fortalesa 
excavada a la roca. Dinar i tarda lliure per a activitats personals. Sopar i allotjament. 
Si ho desitgen poden contractar pel seu compte a destí, un tour en 4 x 4 , jeep Safari, fer un bany turc, etc. 
 
04/10/22 Dia 4 CAPADÒCIA - ISTANBUL (Pensió Completa) 
Esmorzar. Trasllat a l'aeroport amb destinació a Istanbul. Vol directe. Un cop a Istanbul. Visita del barri més selecte de 
la capital turca, tots els recorreguts turístics l’obvien. Anirem a NİŞANTAŞI on els viatgers veuran un altre Istanbul. 
Després es dinaria al GÜLER Ocak Başi, un resturant especialitzat en carn i barbacoa a la turca. Trasllat a l'hotel i sopar.  
 

CAPADÒCIA 
ISTANBUL I CAPADÒCIA 
Del 1 al 7 d’Octubre de 2022 

Des de Granollers, en grup i amb guia acompanyant de la nostra agència 

TRASLLATS A LA CAPADÒCIA EN AVIÓ, ESPECTACLES I PENSIÓ COMPLETA 

CAPADÒCIA. En turc: Kapadokya- És una regió de l'Àsia Menor, a Turquia. Famosa pels 
seus amb paisatges característics i les famoses xemeneies ques es van formar per l'erosió 
de la roca deguda al vent i l'aigua. No marxarem sense visitar l’eterna Istanbul. 



 

HOTELS PREVISTOS: 
A CAPADOCIA Hotel – cova Deri Suites 

 
 
 

 
 
A ISTANBUL Hotel Grand Gulsoy 4* 

 
 

VOLS PREVISTOS: 
TK1854 V   01OCT HK30 BCNIST  1140 1610 
TK2020 Y   01OCT HK30 ISTASR  1810 1925 
TK2027 Y   04OCT HK30 ASRIST  1115 1245 
TK1851 V   07OCT HK30 ISTBCN  2015 2300 
  
Grup mínim 21 persones. 
 

 
 
 
05/10/22 Dia 5 ISTANBUL (Pensió Completa) 
Esmorzar i sortida per començar amb la visita a la Mesquita de Solima, considerada la mesquita imperial més completa 
del segle XVI i l'obra mestra de l'arquitecte Sinan. Tot seguit caminarem cap a la Plaça de Beyazıt on hi ha la Universitat 
d'Istanbul i la Mesquita imperial de Beyazıt del segle XV, la qual visitarem. Des d´aquí caminarem fins a la Plaça de 
Sultanahmet. Visites als monuments més importants de la ciutat: 
- Santa Sofia, el santuari més gran del món fins al segle XVII construït per l'emperador Justinià al segle VI, convertit en 
museu el 1936 i actualment a Mesquita. 
- La Mesquita Blava, una de les mesquites més belles del món amb els seus jardins i el seu interior decorat amb rajoles. 
- L'Hipodrom, decorat amb l'Obelisc Egipci de 3.500 anys d'antiguitat, la Columna de la Serp i la Font Alemanya. Dinar. 
Els nostres guies us acompanyaran fins al Gran Basar on tindreu temps lliure per visitar-lo. 
Trasllat a l'hotel i fi de l'excursió. Sopar i allotjament a l'hotel. 
 
06/10/22 Dia 6 ISTANBUL (Pensió Completa) 
Esmorzar i sortida per a la visita de la part nova europea. Començarem per la Plaça de Taksim, centre neuràlgic de la 
ciutat i des d'on caminarem pel carrer Istiklal on podrem admirar edificis emblemàtics com: l'Església de Sant Antoni 
de Pàdua, el Passatge de les flors, el carrer Francès, el famós Hotel Pera Palas , el liceu de Galatasaray etc. Continuació 
cap a la plaça on es troba la Torre de Gálata (visita exterior), data de l’any 1348 i és de marcat estil italià amb els seus 
67 metres des d'on s'albira tota la ciutat. Després agafarem el vaixell i farem el creuer per l'estret del Bòsfor i el mar 
de Màrmara per apreciar els edificis més bonics de la ciutat tant a la riba europea com asiàtica, així com la bellesa 
natural de l'estret. Pararem a la riba asiàtica del Bòsfor, al districte de Kadiköy, ple de bars, cafeteries, botigues, 
centres culturals i molt concorregut pels joves de la ciutat. Des de Kadıköy tornarem a la riba europea. Per visitar la 
Mesquita Nova, última mesquita imperial del segle XVII i el Basar de les Espècies amb temps lliure per gaudir al seu 
interior. Un cop finalitzat el temps lliure trasllat a l'hotel. Sopar de comiat amb begudes incloses a restaurant Bidaha. 
Un restaurant gastronòmic amb música i entreteniment. 
 
07/10/22 Dia 7 ISTANBUL – BARCELONA – GRANOLLERS (Mitja pensió) 
Esmorzar. Sortida per a la visita de les reliquies bizantines. On visitarem el Patriarcat Ecumènic de Costantinoble on es 
troba la Catedral de Sant Jordi, l'equivalent a Sant Pere a Roma per als cristians ortodoxos. Després d'un curt viatge en 
telefèric arribarem a la cafeteria Pierre Loti amb unes increïbles vistes des del turó sobre la Banya d'Or. Dinar i trasllat a 
l’aeroport amb vol directe a Barcelona. En arribar, bus fins a Granollers . 
  
 
 
 
 
EL PREU INCLOU: 
 Totes les visites i excursions detallades 
 Guia acompanyant de la nostra agència  
 Guia local 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Granollers – Aeroport – Granollers  
 6 nits hotel amb els àpats indicats  
 Propines als guies locals 
 Assegurança de viatge amb cobertura COVID  
 
EL PREU NO INCLOU : 
 Propines al guia local o extres personals  
 Begudes.  
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou. 
 
 
Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals  
alienes a la nostra organització. Preus subjectes a canvis per  
augment de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida.  

PREU PER PERSONA:  1.475 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: + 320 € 


