TURQUIA E GRÉCIA
Excursão 2

ROTEIRO: 14/07/2019 – 28/07/2019

1º DIA (14/7) ISTAMBUL: Chegada em Istambul

2º DIA (15/7) ISTAMBUL: Passeios: Basílica de Hagia Sofia, Hipódromo Romano, Mesquita Azul,
Palácio de Topkapi e o Grande Bazar.

3º DIA (16/7) ISTAMBUL: Passeios: Bazar Egípcio, bazar coberto com muitas tendas onde se
vendem de tudo um pouco, passeio de Barco pelo Bósforo .

4º DIA (17/7) ISTAMBUL/ CAPADOCIA: embarque para a Capadócia.

5º DIA (18/7) CAPADÓCIA: Excursão de um dia por esta fascinante região de paisagens lunares,
formadas durante séculos sobre a espessa e mole camada de lavas esculpidas pelos vulcões. O
vale de Choreme, incrível complexo monástico bizantino integrado por igrejas escavadas na rocha,
Uchisar, fortaleza natural, Ortahisar as lareiras das fadas de Ürgüp e Igreja de São Jorge. Visita a
Avanos povo de alfareros. Jantar e hospedagem.
*Neste dia poderá opcionalmente fazer o passeio de Balão.
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6º DIA (19/7) CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE: Saída à Konya. O cristianismo entrou aqui
pelas mãos de Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Quando Paulo se dirigia
durante a segunda viagem missionária até o ocidente, visitou de novo a cidade de Ikonio (Conia na
Biblia). Hoje a cidade é o centro do fundamentalismo Muçulmano-Turco, representado na Mesquita
de Mevlana, em outros tempos santuário e residência dos famosos dançarinos místicos chamados
dervixes. Continuação para Pamukkale.

7º DIA (20/7) PAMUKKALE / HIERAPOLIS / LAODICEIA / PAMUKKALE: saída para visitar
Pamukkale, famosa por suas águas termais, tempo para desfrutar a vista das cascatas de cálcio
petrificado que formam um espetáculo único com suas brancas montanhas de algodão. Visita a
antiga cidade de Hierapolis. Incluindo o teatro e o lugar do Martirio de Felipe. Terminaremos nosso
dia conhecendo Laodicéia.

8º DIA (21/7) PAMUKKALE / EFESO / ESMIRNA: Visita a Éfeso, fundada no século XI antes de
Cristo. Seu grande templo dedicado a deusa Artemisa, é uma das Sete Maravilhas do mundo, o
que faz de Éfeso uma cidade importante, famosa e rica. Visita a Basílica de João, onde seu corpo
foi enterrado. Possibilidade de compras de couros.

9º DIA (22/7) ESMIRNA / PERGAMO/ TROIA/ ÇANAKKALE: Começaremos nossas visitas do dia
em Pergamos, situada a 26 km do mar Egeu, citada no livro do apocalipse como uma das 7 igrejas,
esta foi uma das cidades mais cultas e poderosas da Grécia. Seguiremos na província de
Çanakkale para a lendária Troya, uma das estratégias de guerra mais famosas citada na Iliada de
Homero.

10º DIA (23/7) ÇANAKKALE / KAVALA (TRAVESSIA ): Neste dia cruzaremos a fronteira entre a
Turquia e Grécia e vamos conhecer e nos hospedar na região de Kavala.

11º DIA (24/7) KAVALA / FELIPPI / TESSALONICA: Iniciaremos nosso dia conhecendo Felippi, a
qual o apostolo Paulo envia a famosa carta aos Filipenses, na parte da tarde seguiremos para
Tessalônica.

12º DIA (25/7) TESSALONICA/ METEORA: Iniciaremos nosso dia em Tessalonica, para
refletirmos sobre a carta aos Tessalonicenses. Seguiremos para um dos maiores e mais
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importantes complexos de mosteiros do cristianismo Oriental conhecido como Meteora, onde
monges eremitas se escondiam da perseguição otomana.

13º DIA (26/7) ATENAS/ CORINTO: Iniciaremos nosso dia com um city tour pela maravilhosa
cidade de Atenas com a visita da Acrópoles e a Ágora, local onde Paulo passou e falou (Breve
reflexão no areópago onde Paulo fala sobre o Deus desconhecido.). Seguiremos para Corinto onde
relembraremos as belíssimas cartas de Paulo aos Coríntios A noite traslado ao bairro de Plaka com
breve tempo livre.

14º DIA (27/7) SHABBAT: Dia livre

15º DIA (28/7) EMBARQUES : Neste momento o grupo de Divide, uma parte segue para embarque
em direção a Istambul, onde embarcaremos em nosso voo final para o Brasil. Outra parte do Grupo
segue para cruzeiro pelas ilhas gregas. Solicite informações.

PARTE TURQUIA
INCLUI:












Todos os transferes ( chegada e regresso do grupo em mesmo voo )
03 noites de alojamento em Istambul
02 noites de alojamento na Capadocia
02 noites de alojamento em Pamukkale
01 noites de alojamento em Esmirna
01 noite de alojamento em Çanakkale
9 cafés da manhas e 9 jantares ( o jantar de dia 14 de julho podera ser em lunch-box )
Guia local em português durante todo o programa
Passagem em Ônibus fronteira de Turquia à Grecia
Transporte em autocarro com ar condicionado
Entradas nos museus

PARTE GRECIA :
INCLUI:





3 noites de alojamento em Atenas
1 noite de alojamento em Kavala
1 noite de alojamento em Tesalonica
5 cafes e 5 jantares
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Visita da cidade Corinto com entrada ao sitio arqueologico & a tarde ½ dia de visita de Atenas
incluindo Acrópoles e panoramicamente monumentos mais importantes da cidade
Visitas de Filippi & Tesalonica & Meteora ( 2 mosteiros ) com entrada ao sitio arqueológico
Guia oficial em português durante as visitas previstas
Todos os transferes segundo o programa com assistências a falar português ( chegada e regresso de
grupo em mesmo voo )
Onibus com ar-acondicionado

NÃO INCLUI:







Gratificação de guia e motorista
Bebidas durante os jantares
Todas as refeições não mencionadas
Despesas pessoais
TRASLADOS EM BASE INDIVIDUAL (VÔOS DE CHEGADA E SAÍDA DIFERENTES)
Qualquer outro serviço não mencionado

TAXA DE RESIDENCIA NO HOTEL EM ATENAS : 3 EURO POR QUARTO POR NOITE / A PAGAR DIRECTAMENTE
PARA A RECEPÇAO DO HOTEL DURANTE O CHECK-İN (sujeito a alteração)
* CARTÃO ASSISTÊNCIA SAÚDE E BAGAGEM - deverá ser feito na sua associação

TARIFAS POR PESSOA - em apto duplo
FORMAS DE PAGAMENTO:
•
a vista através de depósito bancário ou boleto - USD 4.637.00 já incluso taxas e encargos
- deverá ser pago até 60 dias antes do embarque, conforme regras de parcelamento
•
Cartão de crédito – Entrada de USD 768.00 e saldo em 9x de USD 538.00 - ao câmbio
do dia da emissão
Base 40 viajantes
O roteiro poderá ser alterado para melhor desempenho dos tours, mantendo todos os passeios propostos,
salvo, havendo alguma circunstância de força maior.
Tarifas e condições sujeitas a alteração e disponibilidade sem aviso prévio.
VAGAS LIMITADAS!!!
Entre 30/6 a 14/7, teremos EGITO & ISRAEL. Você pode participar, também. Solicite informações.
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