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DIA 1: BARCELONA - ANTALYA
Trasllat a l’aeroport de Bar-

celona per agafar el vol a 

Antalya. Arribada, recollida 

d’equipatge i trobada amb 

el guia. Trasllat a l’hotel. 

Allotjament a l’àrea de An-

talya.

DIA 2: KONYA
Després d’esmorzar a l’hotel sortida cap a Konya, capital del Im-

peri Seljuk. Visita del museu de Mevlana, famós mundialment 

per la colecció d’escultures místiques. A continuació visita del 

museu Karatay Medresa. A la tarda retorn a l’hotel sopar i allo-

tjament.

DIA 3: KONYA-CAPADÒCIA
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a la Capadòcia. Viatjarem per la 

famosa ruta de la seda. Pel camí visitarem Caravanserai Sultan-

hani. Arribada a l’hotel a l’area de la Capadòcia. Sopar i allotja-

ment.

DIA 4: CAPADÒCIA
Desprès de l’esmorzar a 

l’hotel, sortida cap a l’únic 

territori Tuff. Començarem 

l’excursió Göreme amb 

visita de les esglésies cris-

tianes decorades amb fres-

cos d’escenes de la biblia. 

A continuació visitarem 

la ciutat subterrània de Kaymakli i després la ciutat d’Uchisar 

on podran gaudir de bonics paisatges amb possibilitat de fer 

fotos. Pel camí de tornada visitarem tallers artesanals on fabri-

quen les catifes. A la tarda tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 5: CAPADÒCIA-AKSARAY-ANTALYA

Esmorzar a l’hotel. Sortida 

a Antalya. Pel camí podrem 

gaudir de la ruta de seda, 

travessant les muntanyes 

Taurus. Arribada a la costa 

d’Antalya. Allotjament a un 

hotel proper de la zona.

El preu inclou:

•	Vol Barcelona-Antalya-Barcelona
•	Tots els trasllats previstos en el programa
•	Autocars de luxe amb aire condicionat
•	Guia acompanyant durant tot el circuit
•	4 nits en hotel de 4* en règim de Mitja Pensió 

(sense begudes) a l’àrea d’Antalya
•	3 nits en règim de Mitja Pensió (sense begudes)
 a l’àrea de la Capadòcia
•	Assegurança de viatge i de responsabilitat civil, IVA i Taxes 

de l’aeroport
•	3 gratuitats per a professors amb un mínim de 50 alumnes 

de pagament
•	L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

El preu no inclou:
•	 Entrades · Guies locals · Dinars

DIA 6: ANTALYA
Esmorzar a l’hotel i excursió de 1/2 dia a la província Antalya. 

Visitarem la cascada, la part més màgica i bonica de la regió. 

Després ens dirigirem al centre joier més gran, on poderem ob-

servar i conèixer el procés de producció de joies fetes a mà. A la 

tarda retorn a l’hotel sopar i allotjament.

DIA 7: ASPENDOS
Esmorzar a l’hotel i excur-

sió de tot el dia a Aspen-

dos. El teatre amb capacitat 

de 15.000 places té una 

excel·lent qualitat acústica. 

A continuació visita del cen-

tre de cuir on hi ha possibi-

litat de comprar peces de pell i veure una desilada de moda. 

Retorn a l’hotel per sopar-hi.

DIA 8: ANTALYA-BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. A l’hora acordada, trasllat a l’aeroport per 

agafar el vol de tornada. Un cop a Barcelona, trasllat en bus a 

l’escola.

Turquia
8 dies / 7 nits

31-40 persones règim Mitja Pensió

579€ per persona en habitació múltiple

41-50 persones règim Mitja Pensió

569€ per persona en habitació múltiple


