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TURQUIA
Senderisme a Capadòcia i Istanbul
Les capritxoses formacions geològiques que esculpeixen les valls de Capadòcia han
estat llar de cultures mil·lenàries, des dels remots hitites i assiris fins bizantins i turcs, el
que la converteix en un immens museu a l'aire lliure.
Caminarem pels senders d'aquesta increïble regió de Turquia, visitant els llocs
principals i les àrees menys freqüentades. Amb un nivell fàcil de senderisme durant tots els
dies, acabarem el viatge amb una estada a la ciutat d'Istanbul, nexe d'unió d'Orient i
Occident.

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat
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ITINERARI
Dia
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1
2
3
4
5
6
7
8

Itinerari
Vol Ciutat d'origen / Istanbul - Kayseri
Senderisme Capadòcia: Vall Blanca - Uchisar i Vall
dels Coloms
Senderisme Capadòcia: Vall d'Ihlara - Ciutat
subterrània de Ozluce
Senderisme Capadòcia: Vall Vermella i Vall de les
Xemeneies de Fades
Senderisme Capadòcia: Vall de Giolgoli - Vall de
Üzengi - Mustafapasha
Vol Capadòcia / Istanbul
Istanbul
Vol Istanbul / Ciutat d'origen

Àpats

Allotjament

S
E/D/S

Hotel
Hotel

E/D/S

Hotel

E/D/S

Hotel

E/D/S

Hotel

E
E
E

Hotel
Hotel
-

Àpats | E: Esmorzar | D: Dinar | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Maig:
Agost:

28
8, 22

Juny:
Setembre:

5, 11, 19, 26
4, 18

Juliol:
Octubre:

11, 25
9, 23

Grup mínim per garantir la sortida: 4  Grup màxim: 12 persones
Nota: Sortides en privat (mínim 2 persones), qualsevol dia de l'any.
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Vol Ciutat d'origen / Istanbul - Kayseri. Capadòcia
Sortida en vol de línia regular amb destinació a Kayseri, amb connexió a Istanbul.
Arribada i tràmits d'entrada a país. Després de recollir l'equipatge, trobada i assistència
per part del nostre equip local i trasllat al nostre allotjament a Capadòcia. Arribada a
l'hotel, sopar i allotjament.
Dia 02 | Senderisme a Capadòcia. Vall Blanc, Castell d'Uchisar i Vall dels Coloms
Després de l'esmorzar, sortida fins a la Vall Blanc o de Baglýdere (1 hora de trajecte).
Iniciarem la caminada descendint fins al centre de la vall per veure les formacions
volcàniques que donen nom a la Vall dels Enamorats i seguim fins Uchisar. Ascensió al Castell
de Uchisar, una estranya formació geològica amb antics habitatges i altres dependències
excavades 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 de mateix poble.
A continuació, caminada per baixar fins a la Vall dels Coloms i arribar fins al poble de
Goreme. Al llarg de la vall veurem les coves, els colomars i les extenses vinyes. Finalitzada la
caminada, trasllat a l'hotel. Temps lliure per descansar. Sopar i allotjament.
 Caminada: 3 a 4 hores aprox.

Dia 03 | Senderisme a Capadòcia. Vall d'Ihlara i Ozluce
Trasllat fins al poble de Ihlara (1 i ½ h de trajecte), situat a la vall de el mateix nom.
Caminada al llarg del canó de Ihlara, amb 14 km de llarg i fins a 100 metres de profunditat
en alguns punts. En les seves parets hi ha excavades més d'un centenar d'esglésies,
algunes de l'època bizantina. Està en part cobert per una rica vegetació, més o menys verd
en funció de l'època de l'any. Durant l'excursió es visiten els monestirs i les esglésies
excavades a la roca, mostres de l'original arquitectura local. Dinar al pintoresc poble de
Belisýrma. Seguim la nostra marxa creuant el poble fins arribar a la ciutat subterrània de
Ozluce. Visitarem el lloc arqueològic per veure els teus singulars cases, túnels i dipòsits.
Tornarem al nostre hotel en vehicle, (30 minuts de trajecte aprox.).
 Caminada: 4 a 5 hores aprox.
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Dia 04 | Senderisme a Capadòcia. Vall Vermella i Xemeneies de Fades
Esmorzar. Farem amb el nostre vehicle un trajecte de 15 minuts fins Kýzýlvade, conegut
com la Vall Roig.
Caminada a través del magnífic vall de Güllüdere, on visitarem les esglésies de Üzümlü
Kilise i Haçlý Kilise, nomenades en la Bíblia i que representen l'esperit i la simbologia de les
primeres comunitats cristianes.
Arribarem a el poble de Cavusin, el més antic de la Capadòcia excavat a la roca, i que avui
dia està abandonat. Pujarem cap a la part alta de la vila i visitarem l'església i mesquita,
també excavades a la roca. Al cim ens espera una de les més esplèndides vistes de tota
Capadòcia.
La nostra marxa continuarà fins a la Vall Paþabaðý, conegut mundialment com la Vall de
les Xemeneies de les Fades, a causa de les singulars formacions de roca erosionades pel
pas de el temps. Ens trobarem amb el nostre vehicle per portar-nos a poble d'Avanos, que
es troba travessat pel riu Kizilýrmak, i és el centre de l'artesania local. Dinar i temps lliure
per visitar si es desitja alguns dels seus tallers locals de catifes, kilims, onix, ceràmica, etc.
Tornada a l'hotel.
 Caminada: 4 hores aprox.

Dia 05 | Senderisme a Capadòcia. Vall de Giolgoli, Mustafapasha, Vall de Gomeda i Üzengi
Esmorzar i sortida cap a la Vall de Golgoli. Baixarem a peu fins al centre de la vall i
travessarem la vall de Gomeda per visitar alguns dels monestirs i esglésies excavats a la
roca, mostra de l'arquitectura de les primeres comunitats cristianes. Seguim la marxa fins a
la Vall Üzengi, 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.
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Aturada en un manantial d'aigua mineral. A causa de les característiques de el terreny,
podrem veure'ns obligats a caminar per zones humides o enfangades. A la sortida de la vall,
el nostre transport ens espera per portar-nos a al poble de Mustafapasha, on dinarem en una
casa local. Trasllat de tornada a l'hotel i allotjament.
 Caminada: 3 hores aprox.
Dia 06 | Capadòcia - Kayseri. Vol a Istanbul
Esmorzar i sortida cap a a l'aeroport per volar a Istanbul. Arribada, recepció i trasllat a l'hotel.
Temps lliure per iniciar les visites per compte propi a algun dels nombrosos atractius que
ofereix la ciutat.
Dia 07 | Istanbul
Dia lliure per continuar visitant la ciutat per compte propi.
La història d'Istanbul abasta uns 3.000 anys i llocs d'interès així ho testifiquen: el palau
Topkapi, residència dels sultans des del segle XV fins a principis de l'XIX, és una de les joies
de la ciutat, el harem de el palau (els apartaments de la família imperial) s'assemblava a un
petit poble, que albergava fins a 500 persones de forma contínua, entre les quals hi havia
unes 300 concubines. El tresor imperial és un altre dels reclams del palau, està ple de or,
plata, diamants i objectes enlluernadors. També són d'interès Aya Sofya (Santa Sofia), la
basílica de la Divina Saviesa, que es va erigir durant el regnat de Justinià, l'any 548, i en
aquesta època va ser la major església de la cristiandat. Després de 14 segles d'història,
l'amenaça dels sismes ha provocat que en l'actualitat l'església es trobi reforçada amb
contraforts, suports, quioscos i dependències que abracen les seves robustes parets. En
qualsevol cas, la immensa cúpula de l'interior segueix sent impressionant. Finalment la
mesquita blava és un triomf de l'harmonia, la proporció i l'elegància; seva part exterior evoca
el mateix tipus d'admiració que l'interior d'Aya Sofya.

A l'agafar un transbordador per creuar el Bòsfor o al passejar pel Gran Basar (un laberint de
carrerons en què és possible comprar un braçalet, una catifa o simplement tafanejar), un pot
cansar de veure tants turistes, tot i que hi ha diverses maneres de escapar. Uzunçarsi
Caddesi constitueix l'alternativa menys turística; en ella es poden trobar botigues de torners
de fusta, equipament de caça o comerciants de peces de vestir. A la zona de Beyoglu, a nord
de el pont, resulta fascinant-se una passejada a través d'Istiklal Caddesi, el carrer principal.
En aquest lloc passejaven els otomans de classe alta i els residents de les potències europees
fa un segle, però en l'actualitat és un escenari decadent.
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Malgrat tot, no resulta difícil imaginar aquesta magnífica artèria en la seva època d'apogeu.
Visita de la capital, ruïnes del palau de la Reina, mercats, etc..
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Dia 08 | Vol Istanbul / Ciutat d'origen
Esmorzar. A l'hora acordada, trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol de tornada a la
nostra ciutat d'origen. Arribada i fi dels nostres serveis.

PREUS
PREUS PER PERSONA
 Preu en base a Habitació Doble (taxes aèries incloses)
 Suplement Habitació Individual
 Suplement Temporada Alta (01 Juliol a 30 Setembre)

1.240 €
150 €
140 €

Nota: Consultar suplement per a grups privats de 2 a 3 persones.
Notes sortides i preus
Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 18/05/2021.
Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.

INCLOU
 Vols Ciutat d'origen / Istanbul / Kayseri / Istanbul / Ciutat d'origen, amb la
companyia aèria Turkish Airlines, en classe turista econòmica reduïda (V).
 Trasllat aeroport - hotel - aeroport.
 Transport per carretera en vehicle privat (mida segons grup).
 Allotjament en hotels a base habitacions dobles.
 Esmorzar a Istanbul i resta en pensió completa. En Capadòcia, esmorzars i sopars a
l'hotel. Dinar - alguns tipus picnic - durant les caminades.
 Guia local de parla hispana durant tota la ruta.
 Caminades, excursions i visites a Capadòcia segons itinerari. Entrades a museus,
esglésies, etc, durant el nostre recorregut per Capadòcia.
 Taxes aèries (de carburant, aeroport, seguretat): 220 €.
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NO INCLOU
Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
Visites i guies a Istanbul.
 Propines i extres personals.
 Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en
Consultar.
 Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.
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viatge ampliat.

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE
La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 4 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte del
viatge.

ALLOTJAMENTS
Ubicació

Allotjament previst

Capadòcia
Istanbul

Canela Cave Hotel
Turkoman Hotel

DOCUMENTACIÓ
Per a nacionals espanyols: DNI o passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos
(preferiblement passaport).
Visat Turquia
Des de Març de 2020, els ciutadans espanyols no necessiten visat d'entrada per a estades
inferiors a 90 dies.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.
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SANITAT
Per a nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria.
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En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.
En l'apartat següent es troben els requisits actualment exigits per a la realització del viatge
a causa del COVID-19.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID
Actualment, es pot viatjar a Turquia amb test PCR negatiu (obtingut durant les 72 hores
anteriors a l'entrada a país), test d'antígens (obtingut en les 48 hores prèvies),
comprovant d'estar vacunats, o certificat mèdic d'haver passat la malaltia en els últims 6
mesos.
Tots els passatgers hauran de presentar el "Traveler Entry Form", al que s'accedeix a
través d'aquest enllaç: https://register.health.gov.tr/.
Per a la tornada a Espanya:
És obligatori complimentar el Formulari de Control Sanitari (FCS), al que es pot accedir en
l’enllaç https://www.spth.gob.es/ o mitjançant l’aplicació per a telèfon mòbil “SpTH”. El
formulari es podrà començar a omplir en qualsevol moment previ al viatge, excepte els
apartats corresponents a preguntes sanitàries, que estaran disponibles quan quedin 2 dies
per a l’arribada a Espanya. Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR que és
imprescindible per poder arribar a Espanya.
A més, excepte en el cas de menors de 12 anys, s’haurà de presentar obligatòriament un
certificat de vacunació, o bé un certificat diagnòstic negatiu en COVID-19, o bé un
certificat de recuperació del COVID-19. A continuació detallem les característiques
d’aquests certificats:




En el cas de certificat de vacunació s’acceptaran com vàlids aquells emesos per
autoritats competents sempre que s’aporti a partir dels 14 dies posteriors a la data
d’administració de l’última dosis de la pauta vacunal completa.
En el cas de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19 s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques d’infecció per a SARS-CoV-2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
o
Les proves d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
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Els tests de detecció d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids de
detecció d’antigen per COVID-19, publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificat de prova diagnòstica haurà
d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom del titular, data de la
presa de la mostra, tipus de test realitzat i país emissor.
En el cas de certificats de recuperació del COVID-19, s’acceptaran com a vàlids
aquells expedits per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies
després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu.
La validesa del certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de presa de la
mostra. El certificat haurà d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom
del titular, data de presa de la mostra, primer test diagnòstic positiu per a SARSCoV-2 i país emissor.
o
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Qualsevol dels documents presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.

MOBILITAT REDUÏDA
Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o
deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació
requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de
posar en coneixement de la nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar informació precisa al respecte.

DIVISES
La moneda oficial de Turquia és la lira turca (TRY).
El tipus de canvi és aproximadament 1 EUR = 10 TRY
A les principals ciutats podem canviar Euros a la moneda local, ja sigui en oficines de canvi,
bancs o en hotels. En alguns llocs pot resultar difícil pagar amb targeta de crèdit.
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ELECTRICITAT
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El voltatge comú és 220 V. La freqüència és 50 Hz. Els endolls són de l'tipus:

EQUIP RECOMANAT
El senderisme a realitzar per la regió de Capadòcia és de molt poca dificultat, simplement
requereix ganes de caminar pel que alguns consideren un dels museus a l'aire lliure més
bonics de el continent.
Per a aquest viatge aconsellem anar lleugers d'equipatge i recomanem portar:
 Petita motxilla (20-30 litres) per portar durant el dia.
 Roba còmoda (camises transpirables i pantalons de teixits lleugers).
 Almenys una peça de màniga llarga (en cas de visitar alguna església o mesquita,
cal seguir les normes de decòrum habituals).
 Jaqueta tallavents o folre polar lleuger per a les nits.
 Equip en cas de pluja (impermeable, capelina o paraigua).
 Calçat còmode usat amb anterioritat per visitar els llocs d'interès.
 Bastons de trekking (si s'està acostumat a ells).
 Ulleres de sol, gorra o visera.
 Protector solar i repel·lent d'insectes.
 Farmaciola personal amb gel desinfectant i medicaments d'ús habitual.

DIFICULTAT / CONDICIONS DEL VIATGE. SENDERISME
La ruta no té cap dificultat especial, ni es necessita estar especialment bona forma física,
però està ideada per a persones que els agrada caminar i que gaudeixin de la natura.
En 4 dies caminarem per camins que recorren les diferents valls que componen la regió de
Capadòcia. Amb una durada de 3 a 4 hores per jornada, les senzilles caminades, aptes per
a tothom amb interès en caminar, ens permeten allunyar-nos d'àrees més freqüentades i
conèixer de primera mà llocs menys visitats pel gran públic.
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ASSEGURANÇA DE VIATGE
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Com a detall comercial de la nostra agència de viatges es regala una assegurança
d'assistència en viatge. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: Escapada Plus.
A més, s'ofereix la possibilitat de contractar una assegurança opcional de viatge per un
import de 30 € per persona, que amplia les cobertures d'assistència en viatge (respecte a
les cobertures de l'assegurança d'assistència en viatge que es regala com a detall
comercial) i cobreix fins a 1.500 € de despeses de cancel·lació en els supòsits d'anul·lació
detallats a la pòlissa.
Aquesta assegurança s'ha de sol·licitar en el moment de realitzar el dipòsit per formalitzar
en ferm la reserva. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: VIP PLUS.
Consulteu-nos en el cas que vulguin contractar altres assegurances de viatge o cancel·lació
amb majors cobertures.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
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Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagament en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
 Banc: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat
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TEMPORADA 2021

TURQUIA

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
 6.1. a El client va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència "Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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