MOMENTOS
ÚNICOS

Se não pode ver o vídeo acima, clique aqui.
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MOMENTOS ÚNICOS
A reputação da Karavan assenta sobre sua oferta de preços competitivos com programas inovadores, que produzem
resultados para os nossos parceiros, fruto do nosso esforço e empenho ao longo dos anos. A nossa experiência nos tem
mostrado que o DMC correto deve ter capacidade para desenvolver e entregar produtos e serviços que sobressaem
de entre os demais e ao mesmo tempo são competitivos. Introduzimos igualmente algumas fantásticas experiências
de “Momentos Únicos” para clientes que procuram evitar multidões. Alguns dos aspectos chave e de destaque é
poder oferecer a clientes a oportunidade de visitar lugares como Santa Sofia, Castelo de Bodrum, ou o Museu de
Arte Islâmica em total privacidade. Para clientes especialmente interessados em provas de comidas e vinho, existem
opções para caminhar tranquilamente pelos mercados locais e experimentar suas comidas, visitar casas locais para
classes de culinária, ou visitar o Museu de Gourmet Turco. Para clientes que procuram algo especial organizamos
provas de vinho em Diyarbakir, ou tomar um copo de Champagne em Mount Nemrut.

VISITAS EXCLUSIVAS
Junte-se a nós para ter uma experiência exclusiva, conhecer de forma autêntica e íntima alguns dos mais majestosos
monumentos, museus e lugares especiais da Turquia. Com a Karavan terá a oportunidade de evitar multidões,
escapar do ordinário e desfrutar de excursões depois das horas de abertura ao público e aceder a lugares esplêndidos.
Imagine um jantar, com catering total tendo, como cenário por trás o Éfeso. Deixe que levemos você a fazer uma
visita privativa ao Museu de Artes Turcas e Islâmicas, ou lhe oferecer a oportunidade de explorar o esplendor do
Museu de Santa Sofia (Hagia Sofia) e admirar a riqueza dos efeitos e tesouros, tanto otomanos como bizantinos,
alojados debaixo de um único teto. Poderá desfrutar da beleza da Cisterna da Basílica, também conhecida como o
“palácio afundado”, sem necessidade de procurar um lugar e observar as duas cabeças de Medusa, misteriosamente
posicionadas ao inverso e para os laterais no seu meio. Excursões privativas e com guia para visitar a Igreja Santa Irene,
situada no Palácio de Topkapi em Istambul, o Castelo de Bodrum e muitos outros sítios de interesse. Momentos
Únicos Selecionados.
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Momentos
Únicos
Seletos

CAFÉ TURCO EM SARK KAHVESI

Istambul

Os hóspedes poderão saborear o tradicional café Turco no Histórico Torrador de Café
que se encontra no Grande Bazar. Cada variedade foi preparada com uma mistura de
conhecimento tradicional, experiência e um incondicional Amor por Café.

SABOREAR BAKLAVAS NA LOJA DE BAKLAVAS 		
KARAKOY GULLOGLU
Onde poderá se deleitar saboreando uma Baklava confeccionada por mestres, em Karakoy
Gulluoglu Baklavicisi, sua receita se tem mantido inalterda desde 1949.

VISITA PRIVATIVA À MESQUITA DE SEHZADEBASI
Uma experiência única que oferece a nossos clientes a oportunidade de fazer uma visita
privativa à mesquita local, onde o chefe religioso islâmico guiará você através dos rituais
da reza, e ensinará algumas canções locais.

SABOREAR DELÍCIAS TURCAS (TURKISH DELIGHT)
Um pequeno intervalo na loja de Ali Muhiddin Haci Bekir, o inventor da Delícia Turca
(em turco lukum). Desde os tempos de seu estabelecimento, durante o Império Otomano,
o nome Haci Bekir tornou-se uma lenda e um símbolo líder na arte de confecção.
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DERVISHES RODOPIANTES NO RESTAURANTE
DARUZZIYAFE

Istambul

Os dervishes rodopiantes personificam o ritual Mevlevi que simboliza o significado
místico do Amor Divino e paixão pela união com a Verdade Divina. O ritual é celebrado
nos últimos cem anos em Alojamentos Mevlevi.

VISITA EXCLUSIVA AO MUSEU SANTA SOFIA
(HAGIA SOPHIA)
Onde terá a oportunidade de evitar multidões, escapar o ordinário e desfrutar de uma
excursão, depois das horas de abertura ao público, pelo museu de Santa Sofia.
Esta visita pode ser combinada com um cocktail privativo e visita a Cisterna Subterrânea.
Também poderá fazer uma visita privativa ao Museu de Chora e Museu de Artes Turcas
e Islâmicas.

CHÁ NO HOTEL PERA PALACE
Um dos marcos históricos mais importantes, de Istambul, onde Agatha Christie escreveu
a sua novela “Murder on the Orient Express” (Assassinato no Expresso do Oriente).
Experimente e reviva a grandiosidade do passado saboreando o seu chá turco.

A ARTE DOS HISTÓRICOS E LUXUOSOS BANHOS TURCOS
EM HURREM SULTAN HAMAM
Mimar Sinan, arquiteto chefe otomano, desenhou e construiu os banhos turcos Ayasofya
Hurrem Sultan Hamam, em Istambul, a pedido de Hurrem Sultan (Roxelana), no século
XVI (1556-1557 AD). Tomar um Hamam (banho) turco inclui relaxar numa sala de ar
seco e quente para transpirar (o iliklik). Os hóspedes poderão depois passar a uma sala mais
quente (hararet) antes de se refrescar com água fria. E por fim, depois de uma massagem
relaxante, os hóspedes passam a uma sala de resfriamento para relaxar e tomar refrescos.
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CURSOS DE CALIGRAFIA

Istambul

Aprenda os segredos relacionados com a criação de padrões feitos à mão em papel
mármore e experimente o fluxo sensual da caligrafia otomana com a ajuda do nosso
artesão altamente capacitado. Ele fará com que se sinta à vontade e ao mesmo tempo lhe
oferece a oportunidade de ter um contato direto com a arte turca com lindos tatus de
hena, cujas origens poderiam ter sido na Turquia há 7000 anos.

TRASLADO EM CARRO DE COLEÇÃO
Faça o percurso por estrada através da cidade num carro antigo norte-americano.
É uma forma divertida de visitar a cidade passeando num Chevrolet Dodge, Plymouth ou
Desotos, de entre os mais populares modelos de veículos na Turquia antes de 1960.

TESTEMUNHE A DANÇA DE CORES SOBRE ÁGUA
Atelier de pintura Ebru, uma arte tradicional turca, onde tintas naturais são misturadas
com bílis de boi e salpicadas com escovas fabricadas com cabelos de rabo de cavalo sobre a
superfície de água num profundo tabuleiro Ebru. As tintas oleosas são desenhadas sobre
a superfície da água, e quando o desenho estiver pronto, papeis do tamanho do tabuleiro
são depositados no tabuleiro para absorver todas as tintas, tal e como estas estão no seu
formato terminado.

EXPLORE CUCURCUMA E VISITE O MUSEU DE ORHAN PAMUK
Cukurcuma, conhecida como a região onde poderá encontrar as melhores lojas de
antiguidades de Istambul juntamente com uma visita ao Museu da Inocência, fundado
pelo prêmio Nobel e escritor Orhan Pamuk, baseado no museu descrito no seu livro. Este
está alojado num edifício em Cukurcuma onde se encontra exposta uma coleção evocativa
da vida quotidiana e cultural de Istambul durante o período descrito na novela.
7

Região de Izmir

EXCURSÃO NOSTÁLGICA POR IZMIR
Uma viagem curta em Phaeton/Faetonte (carruagem de cavalos típica de Izmir), excursão
pelo famoso caminho costeiro denominado Kordonboyu.

MUSEU DE ÉFESO
Palestra privativa pelo diretor do Museu de Éfeso.

VISITA PRIVATIVA E JANTAR EM ÉFESO
Imagine um jantar de catering completo tendo como cenário por trás a cidade de Éfeso,
a cidade clássica melhor preservada do Mediterrâneo Oriental.
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Região de Izmir

PROVA DE VINHOS EM SIRINCE
Esta antiga aldeia grega tornou-se famosa, mundialmente, quando turistas invadiram a
aldeia em Dezembro de 2012 para ver o Apocalipse dos Maias; aqui poderá saborear com
prazer os impressionantes vinhos de Sirince.

JANTAR NO JARDIM DE UMA VILA LEVANTINA EM IZMIR
Jantar na vila de uma das mais famosas famílias francesas levantinas.
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Capadócia | Pamukkale

RUÍNAS DE HIERAPOLIS
Palestra privativa pelo diretor das escavações italianas, Prof. Francesco d’Andria da
Universita dei Studi di Lecce, que o ano passado descobriu a tumba de Santo Filipe.

COMIDA CASEIRA NA CAPADÓCIA
Casa tradicional de pedra onde podemos acomodar os nossos hóspedes para que estes provem
comida caseira. A casa foi decorada de forma tradicional (tetos arqueados, têxteis turcos e tapetes da
Capadócia) para que os hóspedes possam experimentar a vida quotidiana verdadeiramente típica
da Capadócia. Queremos que sinta e desfrute da hospitalidade turca e suas tradições. Saboreie
esta comida autenticamente turca depois de a termos preparado em conjunto! Os ingredientes
usados são produtos naturais e orgânicos, incluindo ovos frescos das nossas galinhas, mel das nossas
colméias e uma variedade de fruta, hortaliças e especiarias das nossas hortas.

JANTAR NO VALE DA CAPADÓCIA
Pequeno almoço, almoço ou jantar exclusivamente confeccionado em um cenário antigo
do vale da Capodócia, uma experiência única a não perder.

VISITA A UMA CASA CAVERNA
Aqui poderá visitar a histórica casa-caverna e sentir como seus habitantes costumavam viver.
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VISITA A UMA CASA TÍPICA DE TARSO

Leste da Turquia

Parada para tomar um refresco numa casa típica de Tarso convertida em café (Café Atilla).

SABOREAR O “CAFÉ DE MANENGIC” EM GAZINTEP
Depois de visitar o Bazar Bak›rc›lar saboreie um café de Manengic na famosa casa do café
Tahmis kahvesi.

COCKTAIL NO MONTE NEMRUT
Saboreie o galardoado vinho Bogazkere da região de Diyarbak›r no alto do Monte Nemrut.

VISITA AO MUSEU DE GOURMET TURCO
Visitamos o único Museu de Gourmet da Turquia, denominado “Emine Gogus Cuisine
Museum” que se encontra em Gaziatep.
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Momentos Singulares em
Lugares Únicos

EXPERIÊNCIAS ÚNICAS EM EVENTOS LOCAIS
Os nossos guias farão de forma espontânea visitas a escolas e cerimônias de casamento
celebradas em aldeias locais, sempre que o tempo e as circunstâncias o permitam.

* Os serviços ofertados dependem da disponibilidade das autoridades locais e docentes.

TRABALHOS LITERÁRIOS E EXCURSÕES
CULTURAIS POR CAV ALEX BALTAZZI
Alex Baltazzi, presidente e fundador da Karavan, além dos seus cinqüenta anos de experiências exitosas
em turismo e viagens é igualmente um notável escritor multilíngüe e um especialista na riqueza cultural
e arqueológica do nosso país. Ele é também Presidente IS da Associação Italiana de Cultura e Amizade
de Izmir, com a condecoração de Cavaleiro pelo presidente da Republica Italiana, e considerado um dos
melhores especialista em Patrimônio Levantino. Ver: www.levantineheritage.com/testi44.htm
é com muito prazer que convidamos você a consultar o link das excursões culturais e arqueológicas
preparadas por ele  
http://www.karavantravel.com/2014/Essays_and_Cultural_Tours_by_our_President_Alex_Baltazzi.pdf
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LINKS IMPORTANTES
Visita a uma Escola Primária Turca
www.karavantravel.com/2014/videos/School1.zip

Desfrute de uma celebração local de
casamento turco
www.karavantravel.com/2014/videos/School2.zip

Passeio em Carro Clássico de Coleção
www.karavantravel.com/2014/videos/Carjourney.zip

Colheitas em Anatólia
www.karavantravel.com/2014/videos/Harvest.zip
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