
Taxes aèries incloses (167 € a data de publicació)

LLEGENDA 
OTOMANA

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 estàndard1.297€Preu des de

El preu inclou: Vols en línia regular amb la cia. Turkish Airlines: Barcelona / Istanbul + Istanbul / Kayseri + Esmirna / Istanbul + Istanbul / Barcelona. Estada de 4 nits Istanbul A / D. Estada de 2 nits Capadòcia M / P. Estada de 1 nit Pamukkale M / P. 4 
dinars en restaurants locals a Capadocia x2, Konya i zona d’Esmirna. Trasllat a l’aeroport d’Istanbul, Kayseri i Izmir. Guia acompanyant professional de parla hispana durant el circuit. Visites incloses segons programa. Assegurança d’assistència MAPFRE. El 
preu no inclou: Tràmit de visat a l’aeroport segons tarifa local de govern. Despeses personals. Propines de guia i conductor (a voluntat). Excursions opcionals. Menjars, begudes o qualsevol altra despesa no esmentada com inclòsa. Observacions: L’ordre de 
l’itinerari mostrat és genèric amb fins orientatius. Podria alterar sense afectar les visites ni a el contingut de les mateixes. Visites previstes: Istanbul: creuer pel Bòsfor, mesquita de Ehzade i el basar de les espècies. Capadòcia: Vall de Çavusin, vall d’Uçhisar, 
vall Goreme, vall Avcilar, vall Güvercinlik, vall de Pasapag. Ciutat subterrània de Özkonak o Kaymakli. Konya: Visita d’un Cervansaray. Pamukkale: Castell de Cotó i Hierapolis de Pamukkale. Efes: la ciutat antiga d’Efes amb els seus temples i la biblioteca, 
la casa de la Mare de Déu. Oferta publicada i editada el 2019.10.07. (2a edició)

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

En aquest viatge podràs conèixer la llegenda de Turquia amb tots 
els teus sentits. Descobrint cada racó i vivint una experiència 
única en aquesta Setmana Santa 2020.

Viatja en aquest circuit amb sortida des de Barcelona i descobrint 
les ciutats d’Istanbul, Capadocia, Konya, Pamukkale, Efes i la zona 
d’Esmirna.

DEL 4 AL D’11 ABRIL

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


