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Turquia | 1 DE ABRIL DE 2022

CONHECENDO A TURQUIA
A Turquia é um lugar repleto de mistérios, que cada vez mais têm recebido turista brasileiros interessados em territórios exóticos repletos de cores e sabores interessantes. Vamos agora te mostrar algumas cidades da Turquia para que você dê uma chance e explore esse destino sem igual!

PROGRAMAÇÃO
1º Dia, sexta-feira, 01/04/2022 - Embarque: Foz do Iguaçu para Istambul
Em horário a combinar embarque no devido aeroporto, com destino a SP para posterior embarque à
Istambul – Turquia.
2º Dia, sábado, 02/04/2022 - Istambul
À noite, chegada e recepção no aeroporto, transfer para hotel. Pernoite.

3º Dia, domingo, 03/04/2022 - Istambul > Hipódromo > Mesquita Azul > Santa Sofia
Após Café da Manhã no hotel, dia todo para visitar Istambul, incluindo o Hipódromo Romano, também conhecido atualmente como a Praça do Sultão Ahmet. Visitaremos a Mesquita Azul, a mais grandiosa das
mesquitas de Istambul. A Basílica de Santa Sofia - esta obra prima, construída no ano de 573 d.C pelo imperador Justiniano, para que fosse a maior igreja do mundo. E notoriamente o foi, pelos 800 anos seguintes do
império bizantino, quando a então Constantinopla foi tomada pelos Otomanos. Em 1453, tornou-se mesquita. Regresso ao hotel. Pernoite.
4º Dia, segunda-feira, 04/04/2022 - Istambul > Antioquia > Adana
Após café da manhã no hotel, Transfer para o aeroporto para embarque em voo com destino a cidade de
Adana. Desembarque e viagem até Antioquia. O nome desta cidade vem do nome do Antíoco, nome de
seis dos monarcas selêucidas que governaram a região depois da morte de Alexandre o Grande. Tudo leva
a crer que, alguns cristãos tinham seguido para Antioquia quando da perseguição lançada em Jerusalém
em 36/37 d.C., na qual foi morto Estêvão (o primeiro mártir cristão). Paulo de Tarso teve nesta cidade, o seu
ponto de partida para as suas famosas viagens missionárias e apostólicas. Paulo esteve nesta cidade em
todas suas viagens missionárias. É nesta cidade que pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados de “cristãos” (Atos 11:26). No fundo, como religião, é nesta metrópole helenista que o Cristianismo
tem a sua Cédula de Com direção espiritual Frei Mikael Mezzomo (OAD) Nascimento. Antioquia é como um
monumento, quase uma relíquia, e local de atuais peregrinações, nas encontras de Antioquia encontra-se,
ainda hoje, uma gruta-capela que teria sido a primeira “Catedral de S. Pedro”. Visita ao museu de mosaicos.
Retorno para Adana.
5º Dia, terça-feira, 05/04/2022 - Adana > Tarso > Capadócia
Após Café da Manhã no hotel, Saída para Tarso, a terra natal do Apóstolo Paulo. Tarso é uma cidade que
hoje localiza-se no sul da Turquia. Nos tempos romanos a cidade era o lugar de encontro de Marco Antônio
e Cleópatra. A cidade também se tornou num importante centro de filosofia. Paulo nasceu em Tarso, mas
recebeu pelo menos parte de sua educação em Jerusalém, “Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas
criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso
para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje”. (Atos 22:3) Saída para a Capadócia. A noite (opcional = U$D 70,00) Jantar Show Folclórico. Pernoite hotel.
6º Dia, quarta-feira, 06/04/2022 - Capadócia > Vale Goreme
Após Café da Manhã no hotel, manhã dedicada a explorar a fascinante região da Capadócia. (pela manhã
bem cedo, opcional, sobrevôo de Balão U$D 250), Vale de Goreme, os povoados trogloditas de Zelve, a
fortaleza natural de Unhisar. Um dos vales mais bonitos da Capadócia, o Vale Vermelho. a cidade subterrânea, uma das maiores e mais profundas das 40 cidades desse tipo existentes na Capadócia. Pernoite hotel.
*Opcional: Passeio de Balão
7º Dia, quinta-feira, 07/04/2022 - Capadócia > Pamukkale
Pela manhã, saída em direção a pamukkale, chegada e visita a hierápolis, cidade helenístico-romana famosa na antiguidade pelos seus banhos termais e Pamukkale, também conhecida como “Castelo de Algodão”
tombada pela UNESCO como patrimônio mundial da humanidade. Pernoite hotel.
8º Dia, sexta-feira, 08/04/2022 - Pamukkale > Éfeso > Casa da Virgem Maria > Kusadasi
Após Café da Manhã no hotel, seguiremos para a belíssima cidade de Éfeso, onde visitaremos o maior sítio
arqueológico do mundo, cidade importante na bíblia na época do apóstolo Paulo. Visitaremos as ruínas da

Basílica de São João, onde está o túmulo de São João e depois visitaremos a Casa da Virgem Maria (local
que ela residia em Éfeso quando mudou de Jerusalém juntamente com São João. Regresso a Kusadasi.
Pernoite hotel.
9º Dia, sábado, 09/04/2022 - Kusadasi > Izmir > Istambul
Após Café da Manhã no hotel bem cedo, saída com destino a Izmir para embarque em voo com destino à
Istambul. Chegada, jantar e pernoite hotel em Istambul.
10º Dia, domingo, 10/04/2022 - Regresso ao Brasil
Pela manhã voo com destino ao Brasil. Chegada prevista a SP para as 17:50. Seguindo viagem para cidade
de origem.

DATA
Saída em 01 de abril de 2022.

INCLUI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferes (chegada e saída);
1 almoço e 8 jantares;
3 noites de hospedagem em Istambul com café da manhã;
1 noite de hospedagem em Adana com café da manhã
2 noites de hospedagem na Capadocia com café da manhã;
1 noite de hospedagem em Pamukkale com café da manhã;
1 noites de hospedagem em Kusadasi com café da manhã;
Guia local em português durante todo o programa;
Transporte em ônibus com ar condicionado;
Voo Istambul / Antioquia e Izmir / Istambul;
Entradas aos museus citados.
Parte aérea ida e volta.

NÃO INCLUI
•
•
•
•
•

Bebidas durante as refeições;
Todas as refeições não mencionadas;
Gorjetas para guia 3 à 5 U$D por pessoa por dia > Para motorista 2 à 4 U$D por pessoa por dia;
Seguro médico;
Tudo o que não esteja mencionado como incluído.

VALOR POR PESSOA
Valor por pessoa: U$D 2.590,00 + Taxas.
Cartão de crédito: 20 % de entrada + 12x no cartão de crédito.
Boletos: Entrada 20% + 1 parcela a cada 2 meses sendo a última até 60 dias antes do embarque.
As parcelas permanecem em euro e serão transformadas em reais no dia do devido pagamento.
Pagamento à vista no ato da assinatura do contrato = 3% de desconto no valor da tarifa (em depósito ou
cheque ou boleto).
*Câmbio será feito na taxa do dia do pagamento - cambio do dia do pagamento.
Observação: Mínimo de 20 pagantes para realizar a viagem sem alteração nos valores.

