
Taxes aèries incloses (163 € a data de publicació)

ESTAMBUL &
CAPADOCIA

INFORMACIÓ I RESERVES A LA SEVA AGÈNCIA DE VIATGES
Condicions generals disponibles en www.luxotour.com

facebook.com/luxotour

@luxotour

Preu per persona en habitació estàndard904€Preu des de

El preu inclou: .- Vol directe amb Turkish Airlines Barcelona / Istanbul / Barcelona en classe turista. .- Taxes d’aeroport i carburant (163 € - 25.10.19).- Trasllat amb assistència a Istanbul. .- Estada de 4 nits a Istanbul en hotel escollit en règim d’allotjament 
i esmorzar.- Estada de 3 nits a Capadòcia en règim de mitja pensió (esmorzar i sopar)..- 2 dinars en restaurants locals (Ankara - Capadòcia).- Visites que s’indiquen..- Entrades als museus o llocs històrics.- Autocar modern amb aire condicionat durant el 
recorregut..- Guia professional de parla hispana durant el circuit..- Assegurança d’Assistència Mapfre. El preu no inclou:Tramiti d’visat.Despeses personals.Propines de guia i conductor (a voluntat).Menjars, begudes en els àpats o qualsevol altre servei no 
esmentat com inclòs.Excursions opcionals. Visites previstes..- Istanbul: creuer pel Bòsfor, mesquita de Sehzade i el basar egipci.- Ankara: el mausoleu de Ataturk.- Capadòcia: vall Goreme, vall Avcilar, vall Güvercinlik, vall de Pasapag. OBSERVACIONS: L’ordre 
de l’itinerari mostrat és genèric amb fins orientatius. Podria alterar sense afectar les visites ni a el contingut d’aquestes..- El gran basar està tancat els diumenges.- El museu de santa Sofia està tancat els dilluns.- El plaure de Top Kapi està tancat els dimarts
La categoria dels hotels durant el circuit serà sempre de 4 * Sup, l’augment de categoria només s’apliqués a les estades a Istanbul. Oferta publicada i editada el 2019.11.12.

4 Dinar
locals inclosos *

circuit amb
sortida especial

Visites guiades 
incloses en ESP

vol des de
Barcelona inclòs

C I R C U I T  d e  8  D I E S  /  7  N I T S

Durant aquest circuit podrà gaudir d’allò més destacat de la 
regió de Capadòcia declarada Patrimoni de la Humanitat i de 
l’encant de la ciutat d’Istanbul, capital de tres imperis.

Descobreix en aquest circuit les ciutats d’Istanbul, Ankara i Capadòcia. 
Tres grans destinacions en un sol viatge.

DEL 4 AL D’11 ABRIL

OFERTA
S E T M A N A  S A N T A
Surtida des de BARCELONA

http://www.luxotour.es/reservar/estambul-y-capadocia-low-cost-especial-semana-santa-2020-salida-barcelona_-7823
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