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TURQUIA (8 Dies)
Istanbul i senderisme per la capadòcia
Dia 1: Vol ciutat d'origen - Istanbul-Kayseri
Presentació a l'aeroport a l'hora acordada i embarcament en vol amb
destinació Kayseri via Istanbul. Recepció, tràmits de visat i trasllat a
Capadòcia. Allotjament en hotel.
Dia 2: Senderisme a Capadòcia
Després d'una hora de trajecte en minibús, arribada a la Vall Blanc
(Baglýdere). Des del lloc on ens deixa el minibús, baixarem a peu fins al
centre de la vall. Després d'una caminada de mitja hora, coneixerem les
formacions volcàniques que avui dia donen nom a la Vall dels enamorats.
Curta parada per prendre algunes panoràmiques, continuació
aproximadament una hora i arribada a Uchisar. Ascensió al Castell
d'Uchisar, es tracta d'una estranya formació geològica amb multitud
d'habitatges i altres dependències situades a l'interior. La seva pintoresca
forma li ha donat el sobrenom de castell encara que, en realitat, és una
fortalesa. Va ser abandonat fa relativament poc temps a causa dels
despreniments de roques.
Dinar en un restaurant del mateix poble.
Després de dinar baixarem a la Vall dels Coloms. Al llarg del passeig per
la vall es podran contemplar les coves, les cases dels coloms i els
sembrats de vinya. Arribada al Poble de Goreme i trasllat a l'hotel.
(3 • 4 hrs)
Dia 3: Senderisme a Capadòcia
Esmorzar i sortida en vehicle cap al canó de Ihlara. Després d'un
trajecte d'una hora i mitja en minibús arribarem al poble de Ihlara,
situat a la vall del mateix nom. Recorrerem a peu aquest canó amb uns
10 quilòmetres de llarg i una profunditat de fins a 80 metres. El canó de
Ihlara compta amb una rica vegetació i un centenar d'esglésies
excavades en les seves parets, moltes d'elles de l'època bizantina.
La caminada dura unes 5 hores comptant el temps en què es visiten els
monestirs i les esglésies excavades a la roca, mostres de l'originalíssima
arquitectura local.
Dinar a la població pintoresca BeliSýrma.
Després de dinar seguirem la nostra marxa travessant el poble i
arribarem a la Ciutat Subterrània de Ozluce. Tot i que encara no han
finalitzat les excavacions arqueològiques, coneixerem aquesta ciutat i
els seus singulars cases, túnels i dipòsits. Aquí donarem per finalitzat el
recorregut del dia. Tornarem a l'hotel en minibús, després d'un trajecte
de mitja hora.
(5 hrs)

Allotjament

Hotels

Durada

8 dies

Dia 4: Senderisme a Capadòcia
Esmorzar i trajecte de 15 minuts en minibús. Arribada a Kýzýlvade (Vall
Grup
Vermell). La caminada d'avui és de 4 hores a través del magnífic vall de
Güllüdere. En aquesta vall visitarem les famoses esglésies de Üzümlü Kilise i
Haçlý Kilise, nomenades a La Bíblia i que representen l'esperit i la simbologia
de les primeres comunitats cristianes. En el nostre recorregut arribarem
també al poble de Cavusin, el poble de roca excavada més antic de la
Capadòcia i que avui en dia està abandonat.

Min. 2 persones/
max. 14 persones
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Pujarem cap a la part alta del poble i durant la nostra pujada
coneixerem l'església i la mesquita també excavades a la roca. Al cim
del poble ens espera una de les més esplèndides vistes de Capadòcia.
La nostra marxa continuarà fins a la Vall Paþabaðý, famós per les seves
singulars Xemeneies de Fades. Aquí ens esperarà el nostre minibús, que
ens portarà al famós poble de Avanos, centre de l'artesania local.
Després de dinar coneixerem l'artesania de Avanos visitant alguns dels
seus tallers locals: tallers de catifes i kilims, o tallers de onix, o tallers
de ceràmica tallada en el fang procedent del riu Kizilýrmak que
travessa el poble d'Avanos.
(4 hrs)
Dia 5: Senderisme a Capadòcia
Esmorzar i sortida cap a la Vall de Golgoli. Des del lloc on ens deixa el
minibús, baixarem a peu fins al centre de la vall. La nostra marxa dura
unes 3 hores durant les quals creuarem també la vall de Gomeda i
coneixerem els monestirs i esglésies excavats a la roca, mostres de
l'arquitectura de les primeres comunitats cristianes. Arribarem així a la
Vall Uzengi, des del qual podrem contemplar els millors colomars de la
zona, excavats per la mà de l'home en les enormes i altes roques de
pedra calcària. Així mateix, en aquesta vall hi ha una deu d'aigua
mineral, aquí farem una parada per provar la seva aigua i refrescar-nos.
No hem d'oblidar que en aquesta vall, ia causa de les característiques
del terreny, podrem veure'ns obligats a caminar per zones humides o
enfangades.
A la sortida de la vall, el nostre minibús ens estarà esperant per portarnos al Poble Mustafapa º a, on dinarem en una casa rústica del lloc.
Retorn a l'hotel.
(3 hrs)

Dia 6: Capadòcia vol a Istanbul
Esmorzar i sortida cap a l'aeroport per volar a Istanbul. Arribada,
recepció i trasllat a l'hotel. Temps lliure.
Un recorregut pels carrers de Tahtakale, Soguk Cesme i Mahmut Pacha,
ens porten fins el basar egipci, l'antiga estació del "Orient Express" ia la
zona de teles i mosaics respectivament. Aquests recorreguts, tot i estar
allunyats dels centres turístics habituals, bé mereixen una visita.
A més de creuar la Banya d'or pel Pont de Galata, val la pena pujar a la
Torre de Galata, des d'on es poden veure una magnífiques vistes de la
ciutat. És agradable seure a descansar, prenent un te o un cafè, amb
vista a la Banya d'or oa qualsevol de les mesquites de la ciutat.
Dia 7: Istanbul
Dia lliure per recórrer la ciutat.
Dia 8: Vol Istanbul - Ciutat d'origen
Temps lliure ia l'hora acordada, trasllat a l'aeroport per sortir en vol de
tornada. Arribada i fi dels nostres serveis.
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SERVEIS INCLOSOS
• Vols ciutat d'origen • Istanbul • Kayseri • Istanbul • ciutat d'origen, en classe
turista, amb tarifa restringida pel que fa a canvis i cancel · lacions
• Recorreguts per terra en minibús amb aire condicionat.
• Tots els trasllats aeroport • hotel • aeroport.
• Hotels de primera categoria a Capadòcia i en Istanbul, en base a habitació
doble (Veure quadre)
• Esmorzar a Istanbul i resta en pensió completa. En Capadòcia, esmorzars i
sopars a l'hotel. Dinars tipus pícnic durant les caminades. (Veure quadre).
• Caminades, excursions i visites segons itinerari. Entrades a museus, esglésies,
etc ..
• Guia local de parla hispana a Capadòcia.
• Assegurança d'assistència en viatge, incloent cobertures d'anul · lació en
determinats supòsits.
• Taxes aèries
• Impostos i IVA, en cas de ser aplicables.

SERVEIS NO INCLOSOS
• Begudes. Menjars no esmentades com incloses.
• Visites i guia a Istanbul.
• Visat d'entrada.
• Propines i extres personals.
• Taxes d'aeroport
• Qualsevol concepte no esmentat com inclòs.

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es
redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim al
darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia: f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.
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