
Mais Informações na Secretaria do Clube Galp Núcleo Norte - Inscrições Limitadas 



Fim de Ano 2021 / 2022 em Istambul - Turquia 

Cidade Cosmopolita que se situa em dois continentes 

30 de dezembro 2021 a 03 de janeiro 2022 (5 dias) 

«Istambul é uma das cidades mais antigas do Mundo», uma cidade 

que começou por ser Bizâncio logo no século VII a.C., depois no   

século IV d.C., já sob o nome de Constantinopla, se tornou capital do 

Império Romano do Oriente e, desde a conquista por Mehmet II, em 

1453, ganhou o atual   nome, tendo sido capital do Império         

Otomano até 1923. Hoje continua a ser a grande metrópole da     

Turquia, apesar de Mustafa Kemal Ataturk, o fundador da república, 

ter transferido a capital para Ancara. Istambul de hoje é uma das 

mais populosas cidades do Mundo. «A população residente é de 

15 milhões, mas durante o dia, com as pessoas que até ela se      

deslocam para trabalhar ou estudar, atinge os 18 milhões.» E a    

diversidade das suas gentes, até do ponto de vista étnico e de costumes, reflete bem como atrai pessoas de toda a 

Turquia. «No recenseamento não se pergunta a etnicidade, mas calcula - se, por exemplo, que cinco milhões de 

curdos vivam em Istambul, o que faz dela a maior cidade curda», sendo esta a principal minoria nacional existente 

na Turquia. Também há comunidades albanesas, georgianas, bósnias, etc., e se as mesquitas predominam, são   

dezenas ainda as igrejas e as sinagogas. Istambul é a única cidade do Mundo que se situa em dois continentes, com 

bairros europeus e asiáticos separados pelo Bósforo, um dos dois estreitos, juntamente com o Dardanelos, que  

ligam os mares Mediterrâneo e Negro. «Um dia, pensando nessa posição única, Napoleão disse que se houvesse 

um só país no Mundo então Istambul teria de ser a sua capital». «Istambul e uma cidade próxima de tudo», a      

cidade está no máximo a cinco horas de voo de cerca de sessenta países. Tudo o que um turista procura pode     

encontrar em Istambul. Cultura, monumentos, bom clima, boa comida, lojas, entretimento». Existem semelhanças 

entre a  cidade turca e Lisboa, com as sete colinas, o rio Tejo aparecer o Bósforo, e até a Ponte 25 de Abril a dar 

ares de Ponte dos  Mártires do 15 de Julho. Além de Aya Sophya,da Mesquita Azul, do Palácio Topkapi, da Torre 

Gálata ou do Grande Bazar,  aquilo que torna Istambul especialmente sedutora é a amabilidade das pessoas. Nada 

serve tanto para misturar-se com os  Istambuliotas como sentar-se a beber um café turco e a ver os gatos passar. 

Quem viu o documentário Gatos, da realizadora turca Ceyda Torun, perceberá muito bem do que estamos a falar. 
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Programa 

 

1º. Dia | 30 Dez (Quinta) ● Porto / Istambul 

 Comparência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro pelas 13h00 para formalidades de embarque    

assistidas por representante do clube Galp Norte e da agência parceira, partida às 15h40 em avião 

da Turkish Airlines – voo TK1450 – com destino a Istambul.  

 Refeição e bebidas servidas a bordo.  

 Chegada pelas 23h25 (hora local +2 que em Lisboa). 

 Assistência e transporte em viatura privada para o Hotel Taksim Gonen **** Alojamento. 
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                                           Programa 

2º. Dia | 31 Dez (Sexta) ● Tour pela cidade 

 Pequeno Almoço buffet servido no Hotel.  

 Pelas 11h00 inicio do tour pela cidade para visitar o Palácio Topkapi, que funcionou como              

residências de Sultões durante o Império Otomano, famoso pela suas excelentes coleções de joias e 

porcelanas. Tempo livre para passear no labiríntico Bazar com cerca de 4.000 lojas no seu interior. 

  Almoço servido em restaurante local.  

 De tarde, visita ao Bairro Sultanahmet e à Praça do Hipódromo Romano, seguindo-se a famosa e 

belíssima Mesquita Azul – a única mesquita otomana com seis minaretes, para concluir visita à     

Basílica de Santa Sofia (séc. VI).  

 Alojamento no Hotel.  

 Jantar Réveillon no Hotel Taksim Eresin Premier, composto por:  

 Jantar de passagem de ano com bebidas locais ilimitadas; champagne local para brindar ao ano    

novo; Cocktail de Ano Novo; Espetáculo de danças  típicas; música ao vivo e com DJ. 
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Programa 

3º. Dia | 1 Jan (Sábado) ● Visitas em Istambul 

 

 Pequeno Almoço buffet servido no Hotel.  

 Pelas 11h00 inicio de um tour pela cidade. Saída do Hotel com destino à parte asiática da cidade. 

Passando a Ponte Intercontinental e visitar o Palácio Beylerbeyi   que funcionou como residência de 

Verão dos Sultões do Império Otomano (séc. XIX) seguindo-se o Bairro Scutari, local de nascimento 

de Calouste Gulbenkian.  

 Almoço servido em restaurante local.  

 De tarde, visita à Mesquita de Solimão – o Magnifico – A mais importante das Mesquitas da Turquia 

construída na segunda metade do séc. XVI pelo artista Sinan por ordem do Sultão Suleiman, daí a       

origem do nome.  

 Regresso ao Hotel para Jantar e alojamento. 
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Programa 

4º. Dia | 2 Jan (Domingo) ● Cruzeiro no Bósforo 

 Pequeno Almoço buffet servido no Hotel.  

 Manhã livre para atividades de gosto pessoal.  

 Almoço servido em restaurante local.  

 De tarde, Cruzeiro no Bósforo, o Estreito que separa a Europa da Ásia e onde se desfrutada beleza 

dos Bosques de Istambul, dos seus Palácios e Palacetes de madeira construídos nas duas margens.  

 No regresso ao Hotel, tempo livre para visitar o Bazar Egípcio.  

 Jantar e alojamento no Hotel. 
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Programa 

5º. Dia | 3 Jan (Segunda feira) ● Istambul / Porto 

 Em hora a informar localmente, transporte para o Aeroporto para formalidades de embarque e par-

tida às 07h55 em avião da Turkish Airlines - voo TK 1451 - com destino ao Porto.  

 Refeição e bebidas servidas a bordo.  

 Chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro pelas 09h45 (hora local). 

 

                    FIM DA VIAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO #cgnorte 

          Cultur@lmente        2021 / 2022 

        Passagem de Ano 

 

                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



PREÇÁRIO:  
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Preço Associado em Quarto Duplo / Twin  1 140€ 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin   1 160€  

Suplemento Quarto Individual     175€ 

 A Diferença de Não Associado é Pago no ato da inscrição 

 Suplemento Single Pago no ato da inscrição 

 Plano de Pagamento em tabela em baixo* 

      * Caso pretenda outro tipo de plano de pagamento, a direção está recetiva a analisar 

  

Inscrição 

Outubro 

1ª  

novembro 

2ª  

dezembro 

3ª  

Janeiro 

4ª  

Fev. 

ADUL 300€ 200€ 300€ 200€ 140€ 

    

SUP 175€     



 

O preço inclui: 

 

Passagem aérea, classe Turística de ida e volta com direito a 1 mala de porão até 23 Kgs 

● Estadia no Hotel Gonen Taksim 4**** durante 5 Dias / 4 Noites 

● Pensão Completa desde o Pequeno Almoço de 31 Dez. 21 e terminando com o Jantar de 2 Jan 22 

● Transporte em viatura privada Aeroporto / Hotel / Aeroporto 

● Todos os tours e visitas mencionadas no programa 

● Serviços de Guia local em língua portuguesa 

● Acompanhamento permanente por um Delegado da Agência Parceira 

● Seguro de Assistência em Viagem, incluindo Covid19 

● Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível no valor de EUR 172,00 

● Jantar Réveillon conforme descrição no itinerário 

● Gratificações a Guias e Motoristas 

 

 

O Preço não inclui 

● Testes PCR Covid19 necessários para participar na viagem 

● Bebidas às refeições exceto no Jantar Réveillon 

● Extras de carácter pessoal 

● Em geral tudo o que não se encontrar descrito na rubrica “O Preço inclui” 
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DESISTÊNCIAS : 

Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, qualquer cancelamento estará sujeito a custos  associados. 

Estes custos variam consoante a data de cancelamento e nos forem exigidos pelo Operador Turístico.  

 

Outras Informações: 

 A validação da inscrição está sujeita a pré-pagamento, da inscrição 

 A realização desta atividade está sujeita a numero mínimo de 22 participantes (nº inferior terá ou-

tros custos acrescidos)  

 O Clube Galp Núcleo Norte é responsável pelo programa mencionado em parceria com empresa   

devidamente licenciada com a qual a direção do clube tem protocolo de cooperação, mesmo para 

viagens de carater individual com vantagens para associados. 

 Salvaguardam-se quaisquer alterações do programa provocadas pelas condições atmosféricas ou   

outro motivo de força maior. 
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ALOJAMENTO: Hotel Gonen Taksim 4*, ou similar  

 

 

 

INFO #cgnorte 

          Cultur@lmente        2021 / 2022 

        Passagem de Ano 

 

                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



ALOJAMENTO: Hotel Gonen Taksim 4* -  Quartos  
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ALOJAMENTO: Hotel Gonen Taksim 4* -  Diversos 
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ALOJAMENTO: Hotel Gonen Taksim 4* -  Diversos 
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