
❚ 7 MARÇO ❚

▲ DIREÇÃO 7 ▲

CIRCULAR 07 ❚ 2022

Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

Inscrição Nº

Nome Associado(a) Associado(a) Nº

Participantes:

Telemóvel E-mail

Nome completo

Data        /        / Assinatura

Acompanhante �Familiar �

Reformado �Ativo �

Telem E-mail

Nome completo

Data de nascimento         /        / NIF

Acompanhante �Familiar �
Data de nascimento         /        / NIF

Telem E-mail

(assinale com X)

(assinale com X)

• 1º Dia • 6ª Feira - MP – PORTO / ISTAMBUL

Formalidades de embarque e partida em voo destino a Istambul, 
chegada à cidade cujo centro histórico é considerado Património 
da Humanidade pela UNESCO graças aos seus importantes 
monumentos e ruínas históricas. Transfer ao hotel Yigitalp 4* ou 
similar, situado no centro histórico. Jantar e alojamento.

• 2º Dia • Sábado - PC – ISTAMBUL

Pequeno-almoço. Saída para visita do Bairro de Sultanahmet, 
lugar onde há muitos anos atrás poderíamos encontrar o 
Hipódromo Romano. Oportunidade para ver alguns vestígios do 
seu passado como o obelisco egípcio e a coluna serpentina. 
Continuação para a Mesquita Azul, única entre todas as mesquitas 
otomanas por ter 6 minaretes. Visita da Basílica Santa Sofia (hoje 
mesquita), a maior de todas na altura da sua construção (ano 537), 
visita da Cisterna da Basílica de Yerebatan (se a cisterna de 
Yerebatan estiver fechada por renovação, vamos visitar a cisterna 
de 1001Direk), a reserva de água mais importante da cidade na 
época bizantina. Almoço. Visita do Palácio de Topkapı, centro do 
poder do Império Otomano durante quase 400 anos. Um lugar 
histórico de grande importância, o que explica que seja o museu 
mais visitado da Turquia e um dos museus mais visitados da Europa 
(visita inclui a secção do Tesouro / não inclui a secção do Hárem). 
Caminhada pela avenida pedonal de Istiklal. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

• 3º Dia • Domingo - PC – ISTAMBUL

Pequeno-almoço. Início da Visita do Bazar Egípcio (Mercado das 
Especiarias). Passeio do barco pelo Bósforo, o estreito que 
separa a Europa da Ásia onde poderemos desfrutar da beleza dos 
bosques de Istambul, seus palácios e dos palacetes de madeira 
construídos em ambas as margens. Almoço em restaurante local. 
Tarde livre no labiríntico Grande Bazar. Regresso ao hotel para se 
poderem refrescar e de novo saída do hotel para Jantar de 
despedida em Restaurante Panoramic Adamar. Regresso ao 
hotel. Alojamento.

• 4º Dia • 2ª Feira - SA – ISTAMBUL / PORTO

Pequeno-almoço e transfer ao aeroporto, embarque em voo de 
regresso a Porto.

Chegada -  Fim dos nossos serviços

Escapada a ISTAMBUL
29 outubro a 01 novembro 2022

(4 Dias /  5 Refeições)

Preço por pessoa, base quarto duplo
conforme número de participantes

Valor base   640 €
Taxas aeroporto  170 €

Preço por pessoa
(taxas incluídas em duplo) 810 €

Suplemento viagem com
estadia em quarto individual 110 €

Taxas de aeroporto incluídas, passíveis
de alteração até à emissão final dos voos.

Escapada a ISTAMBUL
29 outubro a 01 novembro 2022

(4 Dias / 5 Refeições)


