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Prezados Colegas,
Saudações de VIA MARIS TOURS 
& TRAVEL, um membro família 
turca do Turismo.

Somos uma empresa formada 
por um grupo de professiona 
is do turismo jovem,                                                                                                                                                    
enérgicos  e talentosos, com 
uma grande experiência 
internacional, gerenciada por 
uma equipe profissional que 
desde muitos anos trabalha no 
trade do turismo.

A nossa empresa é especializada 
em turismo religioso e cultural na 
Turquia. Mas também, nos 
podemos adaptar e oferecer 
programas de incentivo,programas 
de vida natural e de vida selvagem, 
aventuras especiais einteressantes, 
programas de lazer e cruzeiros.

VIA MARIS is geared to combine its 
tours with extensions to 
neighboring countries and the 
Holy Land.

O nosso lema é organizar e realizar 
programas únicos e adaptados que 
sejam professionais e com um 
preço lógico.Informe-nos das suas 
necessidades e iremos oferecer-lhe 
soluções que vão agradar a você e 
seus clientes.Atenciosamente,

VIA MARIS Tours & Travel
ISTAMBUL. A sua Porta de 
Entrada na Turquia

O objetivo da VIA MARIS TOURS & TRAVEL

Prezados Colegas,

O objetivo da VIA MARIS TOURS & TRAVEL é criar notáveis 
experiências de viagens para os viajantes que visitam a 
Turquia. Personalizando cada viagem para atender os 
interesses e estilo dos viajantes; indivíduos, famílias e grupos 
podem explorar esse país fascinante, que excede suas 
expectativas, e voltam para casa para compartilhar memórias 
fabulosas. VIA MARIS continua devidamente com esta tradição 
sobre a liderança de sua gestão, que passou mais de cinco 
décadas buscando a perfeição no turismo

Cada detalhe de sua viagem é atendido pelo nosso pessoal 
experiente, que planeja e monitora sua viagem, a partir do 
momento em que recebe seu pedido, até seu último dia que 
você se despede da Turquia. Estamos idealmente localizados 
em Istambul, um fato que nos permite reagir rapidamente a 
qualquer preocupação.

Nós temos uma perspectiva única sobre a Turquia, que vem 
de nosso foco global sobre este destino. Monitoramos 
continuamente os serviços e estabelecimentos que propomos 
para garantir que eles atendam aos nossos padrões de 
excelência. Compreender o visitante, dar atenção aos detalhes 
e entusiasmo para partilhar as riquezas do nosso país, são as 
nossas chaves para o sucesso.

Há muitos pontos turísticos incríveis para explorar na Turquia 
e ainda mais formas de combiná-los em uma excursão. Temos 
o prazer de apresentar alguns dos roteiros mais populares, 
para que você possa usá-los como uma diretriz quando 
planejar a sua viagem para a Turquia. Por favor, lembre-se que 
nós temos a experiência necessária para combinar e 
personalizar estes itinerários para fazer das viagens dos nossos 
clientes muito especiais.

TurkTurquia é um tesouro de maravilhas Bíblicas, 
Arqueológicas e Culturais. Visitando o nosso site, esperamos 
que você possa encontrar muitas razões para visitar a Turquia. 
Descubra a beleza natural encontrada no país que faz a ponte 
com a Europa, Ásia que ganhou uma compreensão das 
civilizações antigas e modernas, que floresceram entre as 
margens do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Explore o 
diversificado patrimônio do povo turco e a forte ligação que 
os une.

Esperamos vê-los em breve.

VIA MARIS TOURS & TRAVEL. ISTAMBUL.
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ECONOMIA

Turismo: Nos últimos anos, a Turquia 
converteu-se num importante destino 
turístico em Europa. Com o rápido 
desenvolvimento de lugares de férias para 
verão e inverno, mais e mais pessoas de 
todo mundo são capazes de desfrutar da 
história, a cultura e dos mais belos lugares 
da Turquia todo o ano. Desde a piscina no 
Mediterráneo à prática do esqui no Monte 
Sinaí-Uludag, Turquia tem algo que 
oferecer a todos os turistas.

Agricultura: Esta joga um papel importante 
na economia turca. Os principais cultivos 
são: Trigo, arroz, algodão, chá, tabaco, 
oleaginosas e frutas. A criação de ovelhas 
joga o papel mais importante para a 
indústria ganadeira. A Turquia também é 
um dos principais produtores de algodão e 
de lã.

Recursos naturais: Os principais minerais 
extraídos são o carvão, o cromo (que é uma 
exportação importante), o ferro, o cobre, a 
bauxita, o mármore e o enxofre.

Indústria: A indústria está a desenvolver-se 
rapidamente e orienta-se principalmente 
para a transformação dos produtos 
agrícolas, da metalurgia, dos têxteis e à 
fabricação de automóveis e maquinaria 
agrícola.

ESTRUTURA POLÍTICA

A República de Turquia é uma democracia 
laica e pluralista, com base num sistema 
parlamentar, onde os direitos humanos 
estão protegidos pela lei e a justiça social. 
A Grande Assembleia Nacional é eleita por 
voto popular, e a nação é governada por 
um Conselho de Ministros encabeçado 
pelo Premiê. A Turquia é um dos membros 
fundadores da OCDE, da Organização de 
Cooperação Econômica do Mar Negro, é 
membro da OTAN, do Conselho Europeu, 
da Conferência Islâmica, e membro 
associado da União Européia.

DADOS MISCELÂNEOS

Hora Local: GMT 2 horas (verão)

Eletricidade: 220 volts AC, em toda Turquia. 
A tensão está claramente marcada nos 
estabelecimentos do hotel.

Água da torneira: É seguro beber em todas 
as cidades, já que tem sido clorada. 
decimal.

Pesos e medidas: Sistema métrico

Jornais estrangeiros: Disponível nas 
grandes cidades e zonas turísticas.

Intérpretes - guias: Escritórios do Ministério 
de Turismo e as agências de viagens 
podem proporcionar intérpretes e/ou guias 
profissionais. Os agentes de viagens estão 
obrigados a proporcionar um guia em 
todas suas viagens.

Médicos e dentistas: Os médicos e os 
dentistas podem ser encontrados na 
Turquia nos hospitais mais importantes, 
além de outros hospitais não estatais em 
Estambul.

SISTEMA MONETÁRIO

A unidade monetária nacional é a Lira 
Turca (TL). As moedas são tanto de 1TL, 
como de 5, 10, 25, 50 Kurus. Notas de 
banco são 5, 10, 20, 50, 100, 200 T. Os tipos 
de câmbio das moedas estrangeiras 
publicam-se diariamente. Travelers 
Cheques podem ser trocados com 
identificação pessoal Os cartões de crédito 
mais aceitados são: American Express, 
Eurocard, Diners Club, Visa e Mastercard. 
Os serviços de câmbio em lugares turísticos 
estão geralmente abertos até a meia-noite. 
As moedas de

Tailândia, Indonésia, Singapura, Hong Kong, 
Malásia, Brunei, Taiwán, Filipinas, Coreia, 
Austrália e Nova Zelândia não são convertíveis 
na Turquia.

SISTEMA DE CORREIOS 
E TELEFONIA

Os escritórios de correios turcos são 
facilmente reconhecidos pela sua cor 
amarela, identificados pela sigla "PTT". Os 
principais escritórios de correios estão 
abertos de 08:00 - 24:00 horas, de segunda-
feira a sábado, e de 9:00 - 19:00 horas,

no domingo. Os pequenos escritórios dos 
correios têm o mesmo horário que os 
escritórios governamentais.

Fax: É possível utilizar este serviço para 
enviar ou receber documentos de outros 
países.

Outros serviços PTT: É possível trocar 
dinheiro em alguns dos escritórios de PTT à 
moeda internacional ao tipo de câmbio.

Pedidos postais internacionais e travelers 
cheques também podem ser trocados.
O serviço postal express (Aceli Posta Servici 
- APS) opera desde Turquia a 72 outros 
países para cartas, documentos e pacotes 
pequenos.

Os colecionistas de selos estarão 
encantados com a ampla faixa de selos 
especiais disponíveis para eles.

Telefonemas: A maneira mais económica 
para telefonar na Turquia é de uma cabine 
de telefone PTT (localizadas em todas as 
cidades). Há cartões de telefone 
disponíveis.

HORAS DE TRABALHO

Escritórios do Governo: 08:30 a 12:30 / 13:30 
- 17:00 (fechado nos sábados e domingos, 
aberto todos os dias nas zonas turísticas)
Bancos: 08:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 (fechado 
sábados e domingos, aberto todos os dias 
nas zonas turísticas)
Lojas: 09:30 - 19:00 (nas zonas turísticas, a 
hora do fechamento varia, algumas fecham 
ao redor da meia-noite)

TURQUIA
A Turquia é um paraíso de sol, mar, 
montanhas e lagos que oferece ao 
veraneante uma mudança completa do 
estrés e as rotinas da vida cotidiana. De 
abril a outubro, a maioria dos lugares da 
Turquia tem um clima ideal, sendo o lugar 
perfeito para relaxar nas praias de areia ou 
para desfrutar da tranquilidade dos lagos.A 
Turquia também tem um magnífico 
passado, e é uma terra cheia de tesouros 
históricos de 13 civilizações sucessivas, que 
abarca aproximadamente uns 10.000 anos. 
Inclusive se passa pouco tempo na Turquia, 
pode ver uma grande parte de seu grande 
passado.

Não há dúvida de que uma visita não será 
suficiente, e que voltará uma e outra vez 
para descobrir lugares extraordinários. E 
todos eles, sem importar quanto diferentes 
sejam, têm uma coisa em comum; a gente 
amável e acolhedora que formam este 
único país.

GEOGRAFIA

A Turquia tem uma superfície total de
814,578 km quadrados. As regiões 
européias e asiáticas estão separadas pelo 
Estreito de Estambul (Bósforo). O Mar de 
Mármara une as águas do mar Negro e do 
mar Egeo pelo Bósforo e os Dardanelos. 
Anatolia é uma altiplanicie alta que 
aumenta progressivamente para o este, que 
se abre em sua parte superior em vales em 
onde se encontram 15 rios 
aproximadamente,incluindo O Dicle (Tigris) 
e O Firat ( Eufrates ). Há numerosos lagos e 
alguns deles, como o Lago Van,são tão 
grandes como o mar interior. No norte, as 
montanhas ao longo da costa do Mar Negro 
Oriental, correm em paralelo ao mar; no sul, 
as montanhas Taurus baixam quase até o 
estreito, com uma fértil planície costera ao 
longo da costa.A Turquia desfruta de uma 
variedade de climas, 

mudando do clima temperado na região do 
Mar Negro, a um clima continental no 
interior, que continua com o clima 
Mediterráneo do Mar Egeo e das regiões 
costeras do Mediterráneo. Ao ter beiras em 
quatro mares, o país tem uma costa de 
8.333 km de longitude.

HISTÓRIA

A Turquia chamou-se "o berço das 
civilizações” e ao viajar através desta 
terra histórica, os turistas poderão 
descobrir exactamente que é o que se 
entende por esta expressão.
O primeiro assentamento conhecido, 
uma cidade neolítica em Catalhoyuk, 
remonta-se a 6.500 ANOS a.C. existindo 
até a actualidade. A Turquia conta com 
uma rica cultura moldada através dos 
séculos, e que tem deixado uma 
impressão duradoura na civilização 
moderna.
Sendo a Turquia herdeira, por muitos 
séculos, de diversas culturas, fez do país 
um paraíso da informação e da riqueza 
cultural. Sumérios, hattis, hititas, frígios, 
urartians, lycians, jônios, lídias, persas, 
macedônios, romanos, bizantinos, 
seljúcidas e otomanos têm feito 
importantes contribuições à história do 
país. Lugares antigos e ruínas dispersas 
por todo o país, dão provas suficientes 
de cada uma e distinta civilização.
A Turquia tem também uma muito 
fascinante história recente. À queda do 
Império Otomano, um jovem chamado 
Mustafa Kemal, que era soldado e um 
grande visionário, converteu a derrota 
da primeira guerra mundial numa 
vitória brilhante, libertando a Turquia de 
todas as forças de ocupação. Mustafa 
Kemal Ataturk fundou a República de  
Turquia, em 29 de Outubro de 1923. 
Levou ao país para um período de paz 
e estabilidade que lhe deram um 
extraordinário crescimento económico e 
modernização.

Através de decênios de mudança e 
desenvolvimento, a Turquia conta hoje 
com crescente sucesso, vivendo o lema de 
Ataturk "Paz no lar, a paz no mundo".

POBLAÇÃO

A população turca é de aproximadamente 
de 75 milhões, 40% dos quais vivem nas 
zonas rurais. As cidades principais são 
Estambul, Ancara (a capital), Esmirna, 
Adana, Antália e Bursa.

COZINHA
Diz-se que três dos principais tipos de 
cozinha existentes no mundo são a 
francesa, a chinesa e a turca. A cozinha 
turca justifica plenamente sua reputação, 
pois é sempre uma agradável surpresa para 
o visitante. Além de ser o produto refinado
de séculos de experiência, a cozinha turca 
tem uma alta qualidade. A variedade e a 
singeleza das receitas e a qualidade dos 
ingredientes são garantias de deliciosas 
comidas.

LINGUAGEM

O idioma turco pertence a grupo uralo-
altáicos e tem uma afinidade com o idioma 
Finno-Hungarian. O turco escreve-se em 
alfabeto latino e é falado por ao menos 150 
milhões de pessoas em todo mundo.

RELIGIÃO

A Turquia está constituída por um 99% 
de pessoas que professam a religião 
muçulmana, o Estado é laico e garante 
uma completa liberdade de culto aos 
não muçulmanos.

UM RESUMO DA TURQUIA
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FERIADOS
1 de janeiro: Ano Novo
23 de abril: Independência Nacional e Dia 
das Crianças

19 de maio: Comemoração de Ataturk, 
Dia da Juventude e Dia do Esporte

30 de agosto: Dia da Vitória (comemora a 
vitória sobre as forças invasoras em 1922)

29 de outubro: Dia da República 
(aniversário da declaração da República 
Turca)

MUSEUS

A maioria dos museus estão abertos todos 
os dias da semana, excepto as segundas-
feiras. Os Palácios também fecham só nas 
segundas-feiras. O famoso Palácio de 
Topkapi está fechado nas terças-feiras, em 
lugar da segunda-feira. Com o fim de 
receber a permissão para tirar fotos, fazer 
filmagens nos museus ou em ruínas 
antigas, é cobrada uma taxa que varia 
segundo o custo do ingresso. As 
fotografias e filmagens para uso comercial, 
ainda não publicadas que tem direitos de 
autor, requerem uma autorização especial 
da Direcção-Geral de Antiguidades e 
Museus. Em Ancara, a maioria dos museus 
estão fechados no primeiro dia das festas 
religiosas.

WHO ARE THE TURKS ?

Os turcos remontam há 4.000 anos, como 
um povo com raízes ancestrales nas tribos 
turcas que se originaram na vasta estepe 
de Ásia Central e que chegaram em 
sucessivas ondas de conquista e se 
instalaram nas zonas desérticas.
Os turcos desenvolveram dezesseis 
grandes impérios que se estendem por 
muitas partes de Europa, Ásia e África do 
Norte. No ano 1000, a maioria dos turcos 
tinham adotado o islã como religião. Os 
seguintes estados e impérios foram 
fundados pelos turcos:

* O Grande Império Hun (204 BC - 216 AD)

* O Império Hun oeste (48 - 216)

*O Império Hub europeio (375 - 454)
*O Império Akhun (420 - 562)
*O Império turco Gok (552 - 743)
*

O Império Otomano (1299 - 1922)

*
O Império Avar (565 - 803)

*
O Império Khazar (651 - 983)

*
O Estado Uigur (744 - 1335)

*
O Estado Karahan (940 - 1040)

*
O Estado Ghaznavid (963 - 1183)

*
O Grande Império Seljuk (1040 - 1157)

*
O Estado Harzemshah (1157 - 1231)

*
O Estado Altinordu (1236 - 1502)

*
O Império Tamerlanee (1368 - 1501)

*
O Império Babur (1526 - 1858)

MITOLOGIA TURCA

Mitología Turca; Na mitología turca 
refletem-se os mitos originais que se 
produziram na Ásia Central, a histórica e 
legendaria pátria dos turcos. Uma das tribos 
turcas na Ásia Central, a Tribo Oghuz, havia 
migrado mais ao oeste do que a maioria das 
tribos turcas, que eventualmente se 
tornaram a espinha dorsal dos turcos da 
Turquia de hoje.

“O Livro de Dede Korkut" é um livro épico 
dos Oghuz. Os seljúcidas e os otomanos 
foram descendentes dos Oghuz. Sua 
história épica constitui um dos mais 
importantes documentos históricos e 
literários do mundo da Idade Média.
O “Livro de Dede Korkut" inclui um prólogo 
e doze lendas. De princípio a fim, cantam 
os louvores do povo Oghuz, sua forma de 
vida nómada, seus costumes e seus valores. 
Como outras literaturas heroicas, estas 
histórias são centradas na ação, a maioria 
delas giram em torno de expedições de 
caça, de batalhas contra os infiéis e contra 
os próprios Oghuz, perseguição, cativeiro, 
escape e histórias de vingança. As doze 
unidades compartilham o mesmo elenco 
de personagens, um dos quais é o próprio 
autor, Dede Korkut. O estranho e incrível 
quando se leem estes relatos épicos pela 
primeira vez, eles são tão convincentes que 
gradualmente a nossa incredulidade é 
substituída por uma fé poética em sua 
realidade.

A História da Turquia é incrívelmente longa - cerca de 10.000 
anos! Antes de dar-lhe um breve resumo, segue uma ordem 
cronológica de eventos para ajudá-lo a colocar tudo o que 
vai ser ouvido e visto durante a sua viagem.

7500 B.C.

5000 B.C. 

Primeiros habitantes conhecidos.

Idade de Pedra e do Cobre, assentamento em Hacilar.

2600 - 1900 B.C. Antiga Idade de Bronze; Império Proto-Hittita
  na Anatólia Central e do Sudeste. 

1900 – 1300 B.C Império Hittita; guerras com o Egito.

1250 B.C. Guerra de Tróia.

1200 – 600 B.C Invasões da Frígia e Mysia seguidas pela  
grande civilização Helênica.

Rei Midas e Rei Creso. Invenção da 
moeda. Reinos de Ionia, Lycia,
Cária e Pamphylia. Império de Urartu.

550 B.C. Ciro de Pérsia invade a Anatólia

334 B.C. Conquista do Alexandre o Grande ou Alexandre
  Magno. 

279 B.C. Os Celtas invadem e se estabelecem na Galácia
  próximo a Ancara. 

250 B.C. Reino de Pérgamo (Bergama) 

129 B.CRoma estabelece a Província de Asia como a
  capital de Éfeso. 

47-57 A.D. São Paulo viaja ao redor da Anatólia

330 A.D. Constantino dedica a Nova Roma de 
  Constantinopla e o centro do
  Império Romano se muda para o Bósforo. 

527 – 565 A.D. Reino de Justiniano, o maior imperador bizantino.
  Construção da Hagia Sophia, a maior igreja do mundo. 

570 – 622 A.D. Nascimento do profeta Maomé; revelação 
do Corão; fuga para Medina.

1037 – 1109  A.D.  Império dos grandes turcos seljúcidas,        
com base no Irã.

1071 – 1243 A.D. Seljuk Sultanato de Rum com sede em 
Konya, a vida e obra de Celaleddin 
Rumi (Mevlana), fundador dos 
Derviches Dançantes.

1000 – 1200 A.D. As Cruzadas.

1288 A.D Nascimento do Império Otomano, próximo de 
Bursa.

1453 A.D Conquista de Constantinopla por 
Mehmet II.

1520 – 1566 A.D. Reinado do Sultão Suleyman 
o Magnífico, a maior idade do Império
Otomano.A maioria do norte da África, 
Europa Oriental e  todo o Oriente 
Médio são controlados desde Istambul. 
Marinhas otomanas patrulham no 
Mediterrâneo, Mar Vermelho e Oceano
Índico.

1876 – 1909   A.D Reinado do Sultão Abdul Hamid, 
o último dos sultões otomanos. 
A especulação abunda em que 
a nação europeia assumirá 
território o tomano quando o 
Império entra em colapso.

1923              A.D. Proclamação da República Turca.

1938              A.D. A morte de Ataturk.

1974              A.D. A Turquia ocupa o Chipre do Norte e a 
declara República de Chipre
do Norte.

1993              A.D. Tansu Ciller é eleita como a primeira 
mulher Primeiro-Ministro da Turquia.

1994              A.D. O Partido Pro-islâmico, Partido do Bem-
Estar ganha força e maioria 
de assentos em Ancara e 
Istambul.

Fatos Sobre o País
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1995              A.D. Na Queda do Partido Islâmico, 
Partido do Bem-Estar e do Partido 
do Caminho Verdadeiro de Ciller, 
formou-se uma coalizão que durou
apenas onze meses.

2002  November O Partido Islâmico da Justiça e 
Desenvolvimento (AKP) ganha
vitória eleitoral esmagadora. 
O Partido promete manter os 
princípios seculares da 
Constituição.O Vice-Presidente, 
Abdullah Gul, é nomeado 
Primeiro-Ministro.

NOME DAS CIDADES

Os Nomes gregos eram freqüentemente latinizados durante 
os 500 anos da dominação romana, que eram na verdade 
apenas um interlúdio entre 1.000 anos de cidades-estado e 
reinos helenísticos, e 1.000 anos de domínio bizantino 
(ambos usavam o grego).
Nome atual 
Istambul  
Ancara  
Antioquia 
Serik 
Antalia 
Efeso
Bodrum 
Pamukkale 
Konya  
Değirmendere 
Denizli 
Milas 
Esmirma
Izmir 
Bergama 
Aksu 
Sart 
Demre 

Nome clássico
Byzantion, Byzantium, Constantinople 
Ankyra, Angora, Ankura
Antiochia, Antioch
Aspendos
Attalia
Ephasos, Ephesus
Halikarnassos
Hierapolis
Skonion, Claudiconium, Ikonium 
Klaros, Kolophon
Laodikca
Mylasa
Smyrna
Pergamon
Perge
Sardis
Myra

ANATÓLIA

ISabe-se que os turcos primeiro viveram na Ásia Central por 
volta de 2000 A.C. Mais tarde, alguns deles deixaram a Ásia 
Central e viajaram extensivamente, estabelecendo muitos 
estados independentes e impérios dentro da vasta área da 
Ásia e da Europa. Apesar de sua expansão ter sido 
consideravelmente difundida, a continuação, mencionamos 
apenas as mais significativas:
O Grande Império Huno (durante o século III A.C.) é 
geralmente considerado um marco na história da 
Turquia. Durante este período, os turcos migraram 

para o Nordeste, viajaram através da Finlândia, e descendo 
para a Europa central, onde eles acabaram por se instalar. 
Alguns grupos de turcos viajaram para o Sudoeste, fixando-
se no norte da Índia, no Afeganistão e Turquestão. Por volta 
do século VI A.D., os Turcos Gök assumiram o poder e 
estabeleceram um império que se estendia entre o Mar 
Negro e o Oceano Índico.
Outros impérios como o Avar (séculos VI ao IX A.D.) 
desenvolveram-se na Ásia Central, o Império Hazar (que vai 
do século V ao X A.D.) na Criméia e regiões do Volga, o 
Primeiro Império Uygur na Ásia Central; o Segundo Império 
Uygur (que durou até o século XIV), e muitos outros, 
posteriormente, perderam o poder.

Por volta do século X A.D., os turcos abraçaram a religião 
islâmica. Após esta mudança significativa, o Império 
Karahanid (séculos X a XI A.D.) da Ásia Central e o Império 
Ghaznavid (séculos X a XII A.D.) desenvolveram-se na região 
que atualmente compreende o Irã, Afeganistão e Norte da 
Índia.
Um grupo de turcos viajando para o Sudoeste migrou-se 
para a Anatólia. Em 1071 A.D. eles travaram uma guerra 
decisiva contra o Império Bizantino e se estabeleceram na 
Ásia Menor (que cobre a maior parte da Turquia moderna). 
Ali eles estabeleceram muitos pequenos estados feudais e 
alguns impérios. Sabe-se hoje que a região da Anatólia foi 
habitada por mais de 10.000 anos, que tem uma história 
única que adotou mais de vinte culturas e civilizações, dai 
que justamente merece ser reconhecida como o "berço da 
civilização".
Na Anatólia, os Hititas fundaram um dos maiores estados da 
Idade do Bronze por volta de 1.500 A.C. O império Hitita era 
igual ao Egito Antigo no que concerne poder e sofisticação. 
Durante o século XII A.C., o Império Hitita foi apreendido 
pelos Trácios. Em seguida, os Neo-Hititas continuaram a 
governar a área até 750 A.C. quando os Frígios (750-300 A.C.) 
tomaram o poder.
Os Lídios, Lycians e Carians do Sudoeste da Anatólia 
também proporcionaram contribuições importantes para a 
cultura e civilização de Anatólia, durante o século VI A.C. 
Alexandre, o Grande trouxe a Era Helenística para a Anatólia 
em 334 A.C. Em seguida, os romanos estabeleceram uma 
fortaleza na "Ásia Menor". Com a chegada dos turcos à 
região no século XI A.D., a época Bizantina na Anatólia 
começou a encolher-se.
Os otomanos construíram o maior império da história 
recente, dentro de um curto período de tempo. Depois da 
conquista de Istambul, em 1453, o império espalhou-se para 
Viena no Oeste, Criméia, no Norte, no Golfo Pérsico, no 
Sudeste, em todo o Norte da África e no Sudão, no total, 
abrangendo uma área de 8 milhões de quilômetros 
quadrados. Sob o governo de Suleyman, o Magnífico 

o império atingiu o seu auge. O Egeu, o Mar Negro e o
Mediterrâneo Oriental ficaram conhecidos como Lagos Otomanos. 
O século XVIII foi o ponto de viragem do poder otomano. O 
enfraquecimento do império continuou até a Primeira Guerra 
Mundial, quando os exércitos otomanos lutaram em várias frentes 
ao longo das vastas fronteiras do império, mas, eventualmente, 
acabou perdendo. Anatólia foi dividida e ocupada por forças 
aliadas, e da era do Império Otomano chegou oficialmente ao seu 
fim.
Mustafa Kemal (Ataturk), um general do Exército, conduziu a nação 
na sua Guerra de Independência (1919-1922). Na época não havia 
nenhum exército, nem armas ou munições, nenhum governo ou 
tesouraria. Ataturk estabeleceu um exército com recursos 
insuficientes e um governo baseado na soberania nacional. Depois 
de muitas vitórias milagrosas, as forças aliadas de ocupação foram 
pressionadas a deixar o país, e atual República da Turquia foi 
fundada em 1923. Depois da paz, a jovem República consolidou-se 
em todos os aspectos que a levaram para o desenvolvimento 
econômico e, pela sua política de paz conseguiram permanecer 
fora da Segunda Guerra Mundial.
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A gloriosa cidade de Istambul, antiga 
capital do Império Romano, Bizantino e 
Otomano, fascina os viajantes com suas 
imponentes mesquitas e monumentos 
antigos, sua história colorida e beleza 
natural. Empoleirada como uma safira em 
uma tiara ocupando o Bósforo entre o Mar 
Negro e o Mar de Mármara, a ex-
Constantinopla é a única cidade que 
abrange dois continentes.

No coração da cidade velha, pise no 
mundo dos sultões otomanos no Grande 
Palácio Topkapi. Encante-se com a icónica 
Hagia Sophia, construída pela primeira vez 
como uma Basílica Ortodoxa pelo 
imperador bizantino Justiniano, em 537. 
Testemunhe a chamada islâmica para a 
oração na impressionante Mesquita Azul 
encomendada pelo sultão Ahmet em 
1609. Tenha a possibilidade de pechinchar 
por suvenires (lembranças) no labirinto de 
lojas situadas no Grande Bazar e inalar os 
aromas pungentes de cominho e cravo no 
mercado de especiarias.
Deixe a magia continuar com um cruzeiro 
no Bósforo ao por do sol. Viage para 
noroeste para explorar Edirne e seus 
bazares animados e belas mesquitas, 
incluindo a Selimiye Camii do século XVI 
cujas quatro minaretes têm a reputação de 
serem as mais altas do mundo. Viaje para o 
sul para os spas antigos e jardins de Bursa. 
Bursa serviu como capital do Império 
Otomano em 1326.

Cercada por montanhas e rica em vida 
selvagem, a região do Mar Egeu começa na 
Trácia Turca (europeia) ao longo da 
península de Gallipoli, local da batalha de 
Gallipoli em 1915 - I Guerra Mundial - que 
custou a vida de 500 mil soldados. Cruze o 
Estreito de Dardanelos para visitar a 
escavação da antiga cidade de 
Tróia.Explore as lendas, deuses e 
conquistas da Grécia Antiga e maravilhe-se 
com Pérgamo. 

Além da sua famosa biblioteca e os 
famosos templos de Trajano e Demeter, 
está também Asklepion, o primeiro local 
do mundo conhecido como hospital, 
construído em homenagem a Asclépio, o 
deus da cura.

Dentro de uma hora, em viagem de carro, 
chega-se a Izmir, a terceira maior cidade da 
Turquia e centro de transportes. Ali, 
encontram-se as ruínas das cidades 
Jônicas, incluindo a grande cidade 
helenística de Éfeso. Caminhe pelas ruas 
de mármore branco desta obra-prima 
antiga e deixe-se levar pela sua grande 
biblioteca dedicada a Celso, pelo Templo 
de Diana e o teatro colossal onde São 
Paulo pregou. Nas proximidades, situa-se a 
Casa da Virgem Maria, acreditada em ser a 
última casa de Maria, mãe de Jesus.

Passando pelo resort costeiro da cidade de 
Bodrum, depare-se com a orla medieval do 
Castelo dos Cruzados, assim como 
também casas caiadas de branco e centro 
de iates. Encante-se com a última morada 
da realeza Lydia de Caunus, suas tumbas 
cortadas em falésias rochosas. Ou faça 
uma visita durante o dia ao Denizli para 
percorrer as ruínas do estádio, ginásio e do 
teatro de Laodiceia.

Ancara é o ponto de partida para explorar 
a região mágica da Anatólia Central. 
Viajamos para Konya, lar de sufismo, uma 
seita mística do Islão, e dos rodopiantes
dervixes. Aqui, encontram-se 
excepcionalmente belas construções 
seljúcidas que datam dos séculos XII e XII, 
quando Konya foi reconhecida como o 
centro de arte muçulmana e 
aprendizagem. Dominando o horizonte 
são as cúpulas de azul-esverdeada e as 
minaretes de Mevlana Mosteiro, onde o 
fundador da seita Mevlana foi  enterrado 
em 1273.

Entre em outro mundo viajando através 
das extraordinárias "chaminés de fadas" 
vulcânicas e as paisagens da Capadócia. 
Depare-se com as igrejas coloridas 
subterrâneas que datam do século VIII, 
escavadas em rochas vulcânicas. Estima-se 
que o Vale de Goreme tenha cerca de 
5.000 cavernas feitas pelo homem. Explore 
as cidades subterrâneas de Kaymakli ou 
Derinkuyu, grandes refúgios esculpidos 
pelos primeiros cristãos para se esconder 
dos perseguidores.

Pamukkale, literalmente "Castelo de 
Algodão", deslumbre-se com esta cidade 
pelas suas belezas naturais - falésias em 
cascatas de calcário branco, de estalactites 
e piscinas naturais de cálcio e depósitos 
minerais formadas por milhares de anos. 
Pamukkale está localizada ao lado das 
ruínas da antiga cidade greco-romana e 
necrópole de Hieropolis. A seguir passe a 
explorar as belas ruínas de Aphrodisias, o 
teatro e o estádio e a cidade antiga 
dedicada a Afrodite, a deusa do amor.

Ao longo da costa nordeste do Mar 
Negro situa-se a lendária cidade de 
Trabzon, cidade das primeiras 
civilizações remontando a mais de 9.000 
anos. Trabzon foi governada por 
romanos, godos, gregos, persas, assírios, 
otomanos e foi o último abrigo dos 
bizantinos após a queda de 
Constantinopla. A prosperidade desta 
cidade dependeu da passagem de 
caravanas de camelos comercializando 
seda e especiarias. Explore sua principal 
praça medieval e as suas seculares 
igrejas e cidadelas entre-muradas. 
Examine os afrescos magníficos do 
século XIII no mosteiro Hagia Sophia. Os 
interessados na história mais recente 
podem visitar a residência de verão de 
Ataturk nas colinas, Ataturk Kosku. 
Desde Macka, na Cordilheira Oriental 
Mar Negro, explore o Parque Nacional 

Altindere, o cenário espetacular das 
impressionantes paredes brancas do 
Mosteiro de Sumela em cima de uma 
falésia, a uma altitude de quase 1.312 
metros acima do solo.

Na intersecção das Montanhas do Touro e 
do Mar Negro situa-se Anatólia Oriental, 
região da Turquia menos percorrida, mas 
sempre intrigante. A 2.000 metros de 
altitude, a cidade do planalto de Erzurum 
abriga uma fortaleza do século V e os 
brilhantes minaretes de azulejos turqueses 
de Yakutiye Medrese, construídos em 1310.

Os visitantes aventuram-se pelo Kars 
(traduzido por Neve) mencionado no 
romance "Kar", escrito por Orhan Pamuk 
romancista turco, receptor do prémio 
Nobel de Literatura 2006. Estes podem 
visualizar a Igreja Armênia dos Apóstolos, 
de basalto negro, construída em 932, e são 
ainda mais impressionados pela vizinha 
Ani; uma cidade armênia do século X 
apinhada de belas igrejas. Outra surpresa a 
visitar é Agri (Monte Ararat), cujo topo da 
montanha é calculado em 5.137 metros de 
altura. Acredita-se que este seja o lugar 
onde a Arca de Noé veio descansar após os 
40 dias de chuva.

Experimente um passeio assombroso de 
barco ao redor do imenso Lago vulcânico 
de Van com 1.882 metros. Desembarque na 
Ilha Akdamar para ver as cenas ricamente 
esculpidas do Antigo Testamento na Igreja 
Armênia de Santa Cruz, datada do século X, 
considerado um local sagrado de 
peregrinação.

Na cidade de Van, não deixe de visitar o 
Castelo Hosap, o castelo mais bem 
preservado e mais pitoresco na Turquia.

Certamente ficará fascinado/a pelos locais 
históricos do sudeste da Anatólia, 
acreditado ser o local do nascimento do 
Patriarca Abraão. A antiga da cidade 
comercial de Diyarbakir que domina a 
planície da Mesopotâmia do norte. 

Maravilhe-se pelas suas ruas estreitas e 
sinuosas e observe a Grande Mesquita, 
modelada à grande Mesquita dos 
Omíadas em Damasco, e a Mesquita do 
Profeta com sua minarete listrada, e o 
magnífico Portão do Palácio.

Tal como o próprio nome traduz, a 
arquitetura e património cultural 
encontrados em Sanliurfa são realmente 
"gloriosos". Reflita na lendária Piscina de 
Abraão, que se acredita ter sido criada para 
extinguir a pira funerária estabelecida pelo 
rei assírio Nimrod para queimar Abraão. 
Admire a Grande Mesquita do século XII 
erguida pelos seljúcidas.

Não perca a oportunidade de avançar até 
os 2185 metros, cume do Monte Nemrut, 
para ver o grandioso monumento do 
século I do funeral Rei Antíoco. No Monte 
Nemrut, encontram-se cabeças de pedras 
colossais, exemplares dos hititas e da 
prática oriental de entronização das 
imagens de deuses na cima das 
montanhas.

Conhecida como a Riviera Turca ou Costa 
Turquesa, a região de Antalya da Turquia 
atrai turistas ao seu belo, espumantes 
águas cristalinas do Mar Mediterrâneo. 
Com uma média de mais de 300 dias de sol 
por ano, os visitantes vêm a este litoral 
para tomar sol, praticar iate, bicicleta e 
descobrir sítios históricos escondidos entre 
as árvores..

Saiba a verdade por trás da lenda de Papai 
Noel em Myra, a antiga na Igreja de St. 
Nicolas. Visite os antigos teatros e estádios 
e colunatas das arruinadas cidades de 
Aspendos e Perge, que atingiram o seu 
apogeu sob Alexandre, o Grande. Atualize-
se da sua história romana no Museu 
Regional de Adana contendo Ruínas 
Romanas e, maravilhe-se com a vizinha Tas 
Kopru, a poderosa ponte de pedra 
construída por Adriano.
Passeie pelos caminhos que fez São Paulo 
em sua terra natal, em Tarso. É nesta 
cidade onde Marco Antônio teria chamado 
Cleópatra para castigá-la por ter apoiado 
seu rival Cássio. Em Side siga a saga dos 
amantes trágicos, outro de seus locais de 
reuniões

secretas. A cidade de Side, seu resort é um 
lugar maravilhoso para relaxar e 
descontrair, granjeando pelo seu antigo 
porto, extensos banhos romanos e um 
museu que apresenta uma fina coleção 
arqueológica. Compartilhe suas histórias a 
bordo de seu gulet turco ao cruzar ao 
longo da Costa Turquesa.

EXPLORANDO A MARAVILHOSA TURQUIA

Região de Mármara

Região do Egeu

Região Central de Anatólia

Região do Mar Negro

Região Leste da Anatólia

Região Sudeste da
Anatólia

Anatólia e a Região
do Mediterrâneo
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VOCÊ SABIA?
A terra da antiga Ásia Menor ou Anatólia é a Turquia de hoje.

Embora a Turquia é predominantemente um país islâmico, é 
uma república democrática secular e as pessoas têm a 
liberdade de religião e crença.

A Turquia é uma extensão e terra natal de muitas grandes 
civilizações do património mundial, como hattians, hititas, 
frígios, urartians, lídios, jónios, carians, lycians, persas, 
pessoas helênicos, romanos, seljúcidas, otomanos e, 
finalmente, o povo da moderna república.

A mais antiga pintura de paisagem, na história da 
humanidade, encontra-se na parede de uma casa de 
Çatalhöyük que data de 6.200 A.C. Ela mostra a erupção de 
um vulcão, provavelmente a do Hasandağ.

A cultura neolítica teve a sua origem na Turquia, e os povos 
da Anatólia desempenharam um papel de liderança na 
Revolução Neolítica.

The first recorded International peace treaty in the world
was the Treaty of Kadesh between the Hittite and Egyptian 
Empires, Hattusilis III and Ramses II, in 1284 BC.

O primeiro tratado internacional de paz registrado no 
mundo foi o Tratado de Kadesh, entre os Impérios Hitita e 
Egípcio, Hattusilis III e Ramsés II, em 1.284 A.C.

O berço de Homero Izmir (Esmirna) e sua cidade mitológica 
Tróia estão localizados na Anatólia.

O primeiro concurso de beleza do mundo foi realizado no 
Monte Ida (Kaz Dağı). As competidoras foram Afrodite, Hera e 
Atena sob o julgamento de Paris.

Muitos nomes de cidades em diferentes partes do mundo, 
como Filadélfia, Paris, Antioquia, Tróia ou o nome 
Continental na "Europa" tem a sua origem em Anatólia.

O mais antigo naufrágio conhecido na terra foi escavado por 
uma equipe liderada por Don Frey, em Ulu Burun perto de 
Kas.

Em 640 A.C., pela primeira vez na história, as moedas feitas 
de eletro foram usadas pelos lídios em Sardes (Sart).

A Estrada Real Persa do século VI A.C. partia de Sardes,
 Anatólia ocidental, para Susa.

Esopo, contador de fábulas de animais, era da Anatólia.
Rei Midas era da Anatólia.

Alexandre, o Grande cortou o nó górdio próximo de Ancara. 
O nó duplo em tapetes turcos é chamado de "Gordes 
Düğümü", que é a expressão turca para o nó górdio.

O tutor de Alexandre, Aristóteles, praticamente inventou as 
ciências da vida, enquanto ele viveu em Assos (Behramkale) 
por três anos.

Entre os séculos V e VII A.C., Mileto foi à terra natal de Thales 
(um dos Sete Sábios), de Anaximandro e Anaxímenes 
(filósofos naturais), Hippodamus (filósofo e urbanista mais 
antigo) e Hecataeus (geógrafo).

O historiador Heródoto, Apolônio, filósofos Anaxágoras, 
Scopelianus, Cleantes e muitos mais foram todos da Anatólia.

Duas das sete maravilhas do mundo encontram-se na 
Anatólia: O Templo de Artemis em Éfeso e o Mausoléu de 
Halicarnasso. As outras são as pirâmides do Egito, os Jardins 
Suspensos da Babilônia, a Estátua de Zeus em Olímpia, o 
Colosso de Rodes e, o Farol de Alexandria.

As palavras de Júlio César "Veni, vidi, vici (Vim, vi, venci)" 
foram ditas em Amasya, ao leste de Ancara, quando ele foi 
para a Anatólia no ano 47 AC.

Quando os egípcios proibiram, a exportação de papiro, o rei 
de Pérgamo ordenou que um novo material fosse 
descoberto. A nova descoberta foi o "pergaminho", um 
material fino de ovelha ou de pele de cabra, que é altamente 
polido com pedra-pomes e cortado em folhas. O nome, 
Pérgamo, foi perpetuado e visto como sinônimo da palavra 
"pergaminho".
Anatólia foi o primeiro grande baluarte do cristianismo. O 
Jardim do Éden no Livro de Gênesis diz-se ter sido regado por 
um rio que se dividia em quatro correntes, uma vez que 
deixassem o jardim, duas delas, a do Tigre (Dicle) e o Eufrates 
(Fırat) dirigiam-se às montanhas do leste da Turquia.

O Monte Ararat (Agri Dağı) encontra-se na Anatólia. 
Segundo a tradição, Ararat é o lugar onde a Arca de Noé 
pousou. Ararat é a forma hebraica de Urartu, o nome assírio 
para um reino que existiu na região desde o século VII até XI 
A.C.
Os primeiros cristãos fugindo da perseguição romana 
abrigaram-se na Capadócia.

São Paulo nasceu em Tarso (sul da Turquia). Ele realizou a 
maior parte de suas viagens missionárias e escreveu a maior 
parte de suas epístolas bíblicas, para os primeiros cristãos na 
Anatólia.
As Sete Igrejas da Ásia mencionadas no Apocalipse de São 
João estão todas localizadas na Anatólia; Éfeso (Efes), 
Esmirna (Izmir), Laodiceia ad Lycum (Denizli, Goncalı), Sardes 
(Sart), Pérgamo (Bergama), Filadélfia (Alaşehir) e Tiatira 
(Akhisar).
São Nicolau, hoje conhecido como Papai Noel, nasceu e viveu 
como bispo de Myra em Demre. Segundo a lenda, ele concedeu 
secretamente presentes para as filhas de um cidadão pobre. Isto 
originou o costume de dar presentes na véspera da festa de São 
Nicolau, uma tradição posteriormente foi transferida para o Dia de 
Natal.

Todos os sete Concílios Ecumênicos, aceites por ambas as 
Igrejas, a Ortodoxa e a Católica, foram realizadas em Anatólia.

İstanbul abriga o Patriarcado Ecumênico da Igreja grega 
ortodoxa em Fener e o Patriarcado Armênio em Kumkapı.

O enorme edifício da Basílica de Santa Sofia, que foi durante 
muitos séculos a maior igreja da cristandade, ainda está de 
pé em Istambul.

Pela primeira vez na história, os seljúcidas criaram o seguro 
do Estado para as perdas dos comerciantes.

O Sultão Bayezit II despachou a Marinha Otomana para trazer 
o povo judeu, que foi expulso da Espanha. Eles foram levados
com toda a segurança para as terras otomanas em 1492.

Tulipas foram introduzidas para a Holanda da Anatólia por 
Ogier Ghiselin de Busbecq. Ele foi embaixador de Carlos V 
para Süleyman, o Magnífico, em 1554.

O primeiro homem a voar foi Turco. Usando duas asas 
Hezarfen Ahmet Çelebi voou da Torre Galata sobre o Bósforo 
para pousar em Üsküdar no século XVII.

Istanbul abriga o prédio histórico da Estação Ferroviária 
Sirkeci. Esta serviu como a última paragem do Simplon-
Expresso Oriente "Rei de trens e o trem dos reis" entre Paris e 
Istambul de1883 a 1977. A histórica estação ainda vive nas 
páginas de Stamboul Train (novela escrita) por Graham 
Greene em 1932, Assassinato no Expresso do Oriente por 
Agatha Christie em 1934 e da Rússia com Amor por Lan 
Fleming em 1957.

As línguas Indo-europeias derivaram da Anatólia e não das 
Planícies Russas.

Muitas palavras no idioma Inglês, como angorá, bulgur, 
bizantino, caique, divã, quiosque, mausoléu, meandro, 
pergaminho, sorvete, turbante, turquesa e iogurtes tem sua 
origem na Anatólia.

As mulheres turcas estavam muito adiantadas, em relação 
a muitas mulheres europeias, quando em 1930, obtiveram 
o direito de voto a nível municipal.

A Turquia providenciou casas para 313 mil refugiados 
búlgaros, de origem turca em 1989.

A Turquia acolheu quase meio milhão de curdos do Norte 
de Iraque que fugiram de Saddam Hussein, durante a 
Guerra do Golfo em 1991.

O número de espécies de flores na Turquia é de 
aproximadamente 9.000, das quais 3.000 são endêmicas. Na 
Europa, por exemplo, existem 11.500 espécies

A Turquia é um dos apenas 8 países do mundo que 
consistentemente produz excedentes de alimentos e gado 
para exportação.

Muitos objetos de valor da Anatólia também podem ser 
vistos nos museus de todo o mundo. O Museu de Pérgamo 
de Berlim contém o altar de Zeus, a porta de entrada para o 
Santuário de Athena de Pérgamo, estátuas de Prynne e o 
grande Portão do Mercado de Mileto. O Museu Britânico 
tornou-se o lar adoptivo para o Templo de Ártemis em Éfeso, 
o Mausoléu de Halicarnasso e o Túmulo Harpy de Xanthos.

Extraída de www.turkishodyssey.com
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Temperatura Média do Ar na Turquia em Graus Celsius

Jan Feb Mar Apr May jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Antalya 10 11 13 16 20 25 28 28 25 20 15 12

İzmir 9 10 11 16 20 25 28 27 23 18 15 10

İstanbul 5 6 7 12 16 21 23 23 20 16 12 8

Trabzon 6 6 7 11 15 20 22 22 19 15 12 9

Ankara -0 1 5 11 16 20 23 23 18 13 8 2

Diyarbakır 2 2 8 14 19 26 31 31 25 17 10 4

Erzurum -9 -7 -3 5 11 15 19 20 15 9 2 -5

Temperatura Média do Mar na Turquia em Graus Celsius

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Antalya 17 17 17 18 21 24 27 28 27 25 22 19

İzmir 11 11 12 15 20 24 26 26 24 21 17 13

İstanbul 9 7 8 11 15 20 23 23 21 17 14 11

Trabzon 10 9 9 10 14 20 24 25 24 20 16 13

 INFORMAÇÕES  PRÁTICAS
Quando ir?

Embora a Turquia esteja situada em uma localização 
geográfica, onde as condições climáticas são bastante 
temperadas, a diversidade da paisagem, bem como a 
existência, em particular, de montanhas que correm 
paralelas à costa, resulta em diferenças significativas nas 
condições climáticas de uma região para a outra. Enquanto 
as regiões costeiras desfrutam de climas mais amenos, o 
interior do planalto da Anatólia experimenta verões quentes 
e invernos frios, com chuvas escassas.
Devido às condições geográficas da Turquia, não se pode 
falar de um clima geral. Em Istambul e em todos os 
arredores do Mar de Mármara (região de Mármara) o 
clima é moderado (inverno 4 ºC e verão de 27 ºC); no 
inverno a temperatura pode cair abaixo de zero. O oeste 
da Anatólia (região do Mar Egeu) apresenta um clima 
mediterrânico, com temperaturas médias de 9 ºC no 
inverno e 29 ºC no verão. Na costa sul da Anatólia (região 
do Mediterrâneo) o mesmo clima pode ser encontrado. O 
clima do Planalto da Anatólia (região central da Anatólia) 
é um clima de estepe

(há uma grande diferença de temperatura entre o dia e a 
noite). A precipitação é baixa e há mais neve. A temperatura 
média é de 23 ºC no verão e -2 °C no inverno. O clima na 
região do Mar Negro (região do Mar Negro) é quente e 
húmido (verão 23 °C, inverno 7 °C). Na Anatólia Oriental e do 
Sudeste o inverno longo e difícil, onde anualmente a neve 
cobre o chão a partir de novembro até o final de abril (a 
temperatura média no inverno é -13 graus °C e no verão de 
17 ºC).

A temporada e o clima na Turquia fazem dela um destino 
possível durante todo o ano, dependendo do seu itinerário. 
Embora a "época alta" de turistas (associadas com taxas mais 
elevadas) seja a partir de meados de junho até meados de 
setembro, a primavera e outono são as melhores épocas 
para viajar. O sol é quente com o céu geralmente é claro, 
com leves a altas temperaturas e alguma chuva durante este 
tempo.
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Um banho turco (em Turco: Hamam) é a variante 
turca de um banho de vapor, sauna ou banho 
russo, que se distingue por um foco na água, ao 
contrário do vapor do ambiente.

Na Europa Ocidental, o banho turco era 
particularmente popular durante a Era Vitoriana, 
usado como um método de limpeza do corpo e 
relaxamento. O processo envolvido na tomada de 
um banho turco é semelhante ao de uma sauna, 
mas é mais estreitamente relacionado com 
práticas de banhos dos antigos romanos e gregos.

A pessoa que toma um banho turco relaxa 
primeiramente em uma sala (conhecida como o 
quarto morno ou quente), aquecida por um fluxo 
contínuo de ar quente e seco, permitindo que o 
banhista transpire livremente. Os banhistas 
podem mover-se para uma sala ainda mais quente 
(conhecida como o quarto quente) antes de se 
refrescarem com água fria. Após a realização de 
um banho de corpo inteiro e receber uma 
massagem, finalmente, os banhistas se retiram 
para uma sala de relaxamento.

A culinária turca herdou grande parte de culinária 
otomana, podendo assim ser descrita como uma 
fusão e refinamento da Ásia Central, Oriente-Médio 
e culinárias dos Balcãs. A culinária turca, por sua vez 
influenciou essas e outras culinárias vizinhas, 
incluindo a da Europa Ocidental. Os otomanos 
fundiram várias tradições culinárias de seu reino 
com influências de cozinhas do Oriente-Médio, 
juntamente com elementos turcos tradicionais da 
Ásia Central (como iogurte), a criação de uma vasta 
gama de especialidades, muitas delas com fortes 
associações regionais.

Culinária turca

Banho Turco Chá Turco

O chá turco, chamado Cay, uma forma de chá preto, é produzido 
na costa oriental do Mar Negro, que tem um clima ameno, com 
alta precipitação e solo fértil. Chá turco é preparado tipicamente 
usando duas chaleiras empilhadas (caydanlik) especialmente 
concebidas para a preparação do chá. A água é trazida a uma 
fervura na parte maior da chaleira, isto é, o fundo da chaleira e, em 
seguida, parte da água é usada para encher a chaleira menor na 
parte superior e colocam-se várias colheres de chá de folhas soltas, 
produzindo um chá muito forte.Quando servido, a água restante é 
utilizada para diluir o chá de acordo com o gosto individual, dando 
a cada consumidor a escolha entre forte (em turco: koyu, 
literalmente "preto") ou fraco (em turco: açık, literalmente "fraco"). 
O chá é bebido em copos de vidro pequenos para apreciá-lo 
quente, assim como também mostrar a sua cor, com torrões de 
açúcar de beterraba. Em menor grau do que em outros países 
muçulmanos, o chá substitui o álcool e o café como bebida social.

Dentro da Turquia, o chá é geralmente conhecido como 
chá Rize. Virtualmente, todo o chá é produzido na 
província de Rize, uma província turca na costa do Mar 
Negro. Em 2004, a Turquia produziu 205.500 toneladas de 
chá (6,4% do total da produção de chá do mundo), o que 
fez deste país um dos maiores mercados do chá no 
mundo. Além disso, em 2004, a Turquia teve o maior 
consumo per capita de chá no mundo, de 2,5 kg por 
pessoa, seguido pelo Reino Unido (2,1 kg por pessoa).

O café turco é preparado fervendo pó fino 
dos grãos de café torrado em uma panela 
(cezve), eventualmente com açúcar, e depois

é servido em um copo, onde os sedimentos assentam. O nome descreve o método de preparação, não a matéria-
prima, não existe variedade especial turca no que diz respeito ao grão de café. O grão do café turco é comum em 
todo o Oriente-Médio, África do Norte, no Cáucaso e nos Balcãs,e nas suas comunidades de expatriados e 
restaurantes no resto do mundo.
A cultura de Casas-de-café é altamente desenvolvida no antigo mundo otomano, e este é o estilo dominante de
preparação.

O Café Turco
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Tapetes Turcos e Kilims
 utilizando teias e tramas horizontais para tecer os fios juntos, tanto 
quanto qualquer tecido artesanal é tecido. No entanto, ao longo da 
brochura, a palavra "kilim (kelim)" é utilizada para designar todos o 
tapetes . Normalmente, a teia (o comprimento do kilim) é feita de lã, e 
a trama (a largura de kilim) de lã ou algodão. As linhas coloridas são 
completamente tecidas no kilim como uma cesta, tornando-o 
reversível. Embora a face pode ser distinguida do reverso, a diferença 
é tão pequena que qualquer um dos lados pode ser usado. Os tapetes 
e kilims turcos são um produto único, levando mensagens tradicionais 
valiosas das profundezas da história para o presente, a partir da Ásia 
Central para a Anatólia. Em outras palavras, os tapetes e kilims turcos 
serviram como "dispositivo de comunicação", em seu significado 
moderno. Assim, cada tapete turco e ou kilim é único e carrega 
mensagens gerais e ricas, através de padrões significativos e coloridos.

Tipos de Tapetes e Kilims na Turquia

Os tapetes derivam seus nomes das localidades em que foram 
produzidos, bem como das técnicas da sua fabricação, dos 
padrões característicos da sua ornamentação, das disposições de 
seu projeto, e seu esquema de cores. Anatólia tem uma cultura 
muito rica de tecelagem.

Cada cidade, vila e aldeia é um centro de tecelagem. Uma 
compreensão de tapetes turcos e revestimentos de tecidos planos, 
só pode ser possível através de uma pesquisa detalhada desses 
centros. Anatólia é um sinônimo para essa parte da Turquia, 
situada na Ásia, tradicionalmente chamada Ásia Menor. Em todos 
os tapetes descritos como "ANATÓLIA" o nó turco ou Gordes é 
usado.

Bergama é um dos mais famosos antigos centros de tecelagem de 
tapete. As cores preto, vermelho, verde, azul, amarelo e rosa são 
dominantes em tapetes Bergamas. O material utilizado para tapetes 
Bergamas é a lã como em toda a Anatólia. As lãs são obtidas e os 
fios são feitos através de formas tradicionais. Os tapetes de 
Bergama têm motivos de principalmente de plantas como 
características de ervas.

Döşemealtı: Estes tapetes são atados com fios de lã naturalmente 
tingidos, 100% do planalto, pelos nômades Döşemealtı (Yörüks) 
que vivem nos planaltos ao redor de Antalya. Eles produzem os 
tapetes feitos à mão chamados Döşemealtı, usando a lã pura, e 
corantes vegetais feitos por eles mesmos. O desenho reflete o 
sabor nómada, que se expressa em padrões geométricos e uma 
harmonia de cores do azul, verde escuro e vermelho.

Gordes é uma cidade no Oeste da Turquia. Ela foi um centro da 
tecelagem, pelo menos desde o século XVIII. Tapetes de oração 
Gordes estão entre os mais procurados de todos os tapetes 
orientais e são distintos no seu estilo (design). Os tapetes de oração 
de Gordes são famosos não só por dar o seu nome para o nó turco, 
mas também por ter sido o grupo de tapetes mais influenciado 
pelos tapetes do palácio otomano. Em geral, estes tapetes podem 
ser distinguidos pelas seguintes características: O arco alto do nicho 
de oração é finamente saliente e tem contornos ondulados, pois 
eles apresentam uma qualidade extremamente alta da tecelagem, 
com lã brilhante em nós apertados, e têm uma pequena saliência. 
As cores mais usadas com frequência são o vermelho vivo com 
vários tons de verde, amarelo, azul e creme.

Herek: Os melhores tapetes de seda pura, mais famosos do 
mundo, são produzidos na pequena cidade do Hereke, situada a 
60 km ao leste de Istambul. Os tapetes Hereke são reconhecidos 
por este nome na literatura de tapetes, e têm um lugar 
extraordinário entre os tapetes do mundo. Estes tapetes, que 
formam um grupo especial em nossa arte de tecelagem de tapetes 
e que são conhecidos pelo nome de "Tapetes do Palácio", foram 
tecidos em oficinas dentro do Palácio Real ou pertencentes ao 
tribunal durante o período otomano e eles foram feitos para os 
Sultões e seus círculos íntimos. As cores dominantes em tapetes 
Hereke são azul escuro, creme e canela e, ocasionalmente, 
amarelo e verde são usados. Os desenhos florais tradicionais são 
comuns e, cada projeto tem seu próprio nome, como: Seljúcida 
Star (estrela), Sete Montanhas de Flores, Ploneise, 101 Flores e 
Tulip. As flores no desenho e na harmonia das cores adicionam o 
calor para uma casa.
Milas é o centro de uma área de tecelagem, no oeste da Turquia, 
perto de Izmir. Ele dá o seu nome a todos os tapetes produzidos na 
região. Os tapetes Milas são atados com corantes naturais com 
100% de lã. Estes tapetes são tecidos com frequência em diferentes 
tons de marrom, cinza, vermelho tijolo e várias outras cores. A 
predominância do marrom claro e amarelo é usado principalmente 
em tapetes Milas. Desenhos geométricos são dominantes no 
padrão.

Os tapetes Uşak eram originalmente uma espécie de símbolo de 
status encontrado apenas em residências de príncipes e 
mercadores ricos. Uşaks eram frequentemente usados nas catedrais 
e igrejas cristãs no Oeste. Os tapetes Uşak marcam o início da 
ascensão de um período novo e brilhante na tecelagem de tapetes 
Turcos correspondente ao período clássico na arquitetura otomana 
e outra arte, com uma extraordinária diversidade de motivos florais 
e composições. Os tapetes Uşak podem ser divididos em dois tipos 
principais: Tapetes com medalhões e outros com um desenho de 
estrelas.
É muito difícil saber dos números exatos dos tipos de produção de 
tapetes já que tapetes e kilims, feitos à mão, são produzidos em 
todas as partes da Turquia, especialmente nas zonas rurais para fins 
não comerciais. A produção de tapetes feitos à mão e kilims é 
estimada em 3,5 milhões de m2/ano. A produção está concentrada, 
principalmente, em Antalya, Balıkesir, Bergama, Bunyan, Çanakkale, 
Erzurum, Esme, Gordes, Hakkari, Hereke, Isparta, Kars, Kayseri, 
Konya, Kula, Ladik, Milas, Manisa, Sındırgı, Siirt, Sivas, Taspinar, 
Niğde, Uşak, Van e Yuntdağı. As organizações privadas e o setor 
público, ambas produzem à mão tapetes e tecidos kilims na 
Turquia. Além destes, outras cooperativas têm um papel 
importante na produção à mão de tapetes e tecidos kilims. A 
produção de tapetes tem sido em grande parte uma empresa 
pública. Estima-se que 1,5 milhões de pessoas estão trabalhando 
neste setor. O valor total dos tapetes e kilims, feitos à mão 
exportados em 2011 foi de cerca de EUA $ 167 milhões. Os tapetes 
artesanais turcos e kilims são exportados para um vasto leque de 
países do mundo. Os principais mercados de exportação são os 
EUA, Japão, França e Lituânia. Além disso, os tapetes artesanais 
turcos e produtores de kilims desfrutam de grandes vendas para 
turistas estrangeiros, cujos números atingiram acima de 27 milhões 
em 2011. Quase todo estrangeiro que visita a Turquia tem em sua 
mente a ideia de comprar um kilim e voltar para seu país de origem 
com um ou mais.

Os tapetes orientais e os Turcos

O tapete é um presente do povo turco para a civilização mundial. 
O tapete tecido ou tricotado, cujas primeiras amostras foram 
encontradas na Ásia Central, onde os turcos viveram, é uma forma 
de arte descoberta, desenvolvida e apresentada ao mundo pelos 
turcos. A fim de se proteger do frio das estepes da Ásia Central, 
onde eles viviam, os turcos inventaram o tapete usando lã de 
cordeiro então abundante.Os turcos levaram esta forma de arte 
com eles e espalharam-na onde quer que eles tenham viajado. Na 
década de 1940, quando o arqueólogo russo Rudenko estava 
escavando túmulos em Pazyryk no sopé das montanhas de Altai, 
na Sibéria, onde os povos turcos viviam, ele descobriu o mais 
antigo tapete sobrevivente no mundo, na quinta dos montes. Este 
tapete foi tecido usando o nó turco, entre os séculos II e III A.C., e é 
geralmente aceite a atribuição deste tapete é aos Khuns asiáticos.

Os Tapetes Artesanais e Kilims

O tapete é um tecido têxtil, que é produzido pelo processo de atar 
os fios coloridos na teia, comprimidos pela trama. Dois tipos de 
nós são utilizados na produção de tapetes: O nó turco 
(Gördessymmetrical) é enrolado em torno de duas teias, e o nó 
persa (Sineasymmetric) em torno de uma única dobra. O nó 
Gordes faz um tapete mais forte, mais firme e mais resistente, 
enquanto o nó Sine permite a tecelagem de padrões diferentes. 
Quanto mais apertado os nós, tanto mais fino e mais forte o tapete 
é. Tapetes e kilims turcos estão nas coleções mais valiosas de 
museus e colecionadores do mundo. Hoje, museus do mundo 
exibem os tapetes tecidos na Anatólia como suas obras mais 
importantes e valiosas de arte, desde o período seljúcida e  
continuando até o Império Otomano. Tapetes turcos tiveram uma

grande influência sobre uma zona extensa que vai desde a Ásia 
Central para a Europa. A partir de meados do século XV, os tapetes 
exportados da Turquia foram muito apreciados na Europa e tapetes 
turcos desempenharam um papel essencial na vida social da Europa. 
Estes tapetes são amplamente refletidos nas pinturas da época e eles 
são ilustrados com precisão. Este interesse, que cresceu e continuou 
nos séculos XVI e XVII, especialmente durante o período do 
Renascimento, é evidenciado na existência de pelo menos um ou 
mais tapetes da Anatólia em retratos de aristocratas, figuras religiosas 
ou outras ilustrações.Os tapetes turcos foram tão valorizados na 
Europa, que muitas vezes enfeitou a mesa do que no chão. Porque os 
tapetes turcos foram muito estimados, a posse de um tapete turco foi 
considerado como um símbolo de status. Hans Holbein, Lorenzo 
Lotto, Carlo Crivelli, Hans Memling, e Gentile Bellini são alguns dos 
pintores que usaram tapetes turcos em suas pinturas. Os tapetes da 
Anatólia e kilims com suas cores vivas, motivos, padrões e qualidade 
superior têm uma reputação universal. Corantes naturais são usados, 
onde muitas famílias mantinham seu conhecimento de quais folhas, 
flores, raízes e legumes renderia as cores mais radiantes.

O que é um Kilim?
Estes tipos de tapetes são planos (não amontoados), sem nó, 
têxteis tecidos a mão, utilizados como pavimentos e 
revestimentos. Neste contexto, os tecidos tricotados são 
chamados tapetes, e como é conhecido, eles podem ser tecidos 
a mão. Kilim, uma palavra de origem turca, é muitas vezes 
aplicada ao uso comum tanto na Turquia assim como no mundo 
todo, aos tapetes de tecido plano (não amontoado), mas na 
verdade o kilim denota apenas os tapetes de tecidos planos que 
são feitos por uma técnica peculiar para kilims. Em outras 
palavras, os tapetes são  classificados de acordo com sua técnica 
de tecelagem e na Turquia eles são chamados como kilims, 
cicim, sumak, zili ou sili, palaz e outros. Contrariamente aos 
tapetes, os kilims são tecidos em teares verticais
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Mal Olhado Turco

A delícia turca ou Lokum é uma família de produtos de 
confeitaria com base em um gel do amido e açúcar. 
Variedades premium (ou mais caras) consistem 
basicamente de tâmaras picadas, pistaches e avelãs ou 
nozes vinculados pelo gel. As mais baratas são 
principalmente gel, geralmente aromatizado com água 
de rosas, aroeira, ou limão. A confecção é 
frequentemente empacotada e comida em cubos 
polvilhados com açúcar em pó para não grudarem nos 
dedos. Outros tipos comuns incluem sabores tais como 
canela e hortelã. No processo de produção, saponária 
pode ser usada como um aditivo de emulsão. 
Originalmente, mel e melaço eram seus adoçantes, água 
e farinha foram os agentes de ligação, com água de 
rosas, casca de limão e laranja amarga como os sabores 
mais comuns (vermelho, amarelo e verde).

A Lokum foi introduzida na Europa Ocidental no século 
XIX. Um britânico desconhecido supostamente tornou-
se muito afeiçoado à delícia turca, durante suas viagens 
para Istambul e comprou caixas de Lokum, para serem 
enviados de volta para a Grã-Bretanha sob o nome de 
“Delícia Turca”. Eventualmente tornou-se uma grande 
delícia na Grã-Bretanha e em toda a Europa Continental 
para a classe alta da sociedade. Durante este tempo, 
tornou-se uma
prática comum entre a classe alta da sociedade, a troca 
de peças de delícias turcas envaladas em lenços de seda 
como presente.

Na Turquia é muito comum encontrar milhares 
de olhos olhando para você. São bolinhas de 
vidro com forma de olho que representam o 
“mal olhado”. É muito comum dar de presente 
o nazar Boncugu de cor azul, um amuleto 
contra o mal. As pessoas penduram este 
amuleto no carro e geralmente carregam-no 
para se proteger. Existem em qualquer forma 
de bijuteria que, realmente, faz as pessoas 
sentirem-se seguras.

Palavras Turcas Úteis
Olá Merhaba (MEHR-hah-bah)
Bom dia  Günaydın (gew-nahy-DUHN)
Boa noite ao se chegar  İyi akşamlar (EE ahk-shahm-LAHR)
Boa noite quando se despedir  İyi geceler (EE geh-jeh-LEHR)

Até logo

Allaha ısmarladık /(ah-LAHS-mahr-lh-duhk)

Boa Viagem

Güle güle (gew-LEH gew-LEH) 

Sim :

Evet (eh-VET)

Qual é o seu nome?

Adınız ne? (AH-duh-NUHZ neh)

Meu nome é / Eu me chamo….

Adım ..... (ah-DUHM .....)

o está você?

Nasılsınız? (NAHS-suhl-suh-nuhz)

Eu estou bem, obrigado (a)

İyiyim, teşekkür ederim (ee-YEE-yihm, teh-shek-KEWR-dehr-eem)

Desculpe

 Afedersiniz (af-feh-DEHR-see-neez)

Por favor : 

Lütfen (LEWT-fehn)

Obrigado (a)

Teşekkürler (teh-sheh-kewr-LEHR)

Obrigado (a)

 Sağol (sowl)

Seja bem-vindo(a)

 (mehr-see)

Amigo

Bir şey değil (beer SHEY deh-YEEL)

O que?

Arkadaş (ar-kah-DAHSH)

Como?

Ne ? (NEH)

Quem?

Nasıl ? (NAH-suhl)

Por que?

Kim ? (KEEM)

Quando?

Niçin ? (NEE-cheen) Neden ? (NEH-dehn)

Qual?

Ne zaman (NEH zah-mahn)

O que é isto?

Hangisi ? (HAHN-gee-see)

Quanto custa? Quantos são?

Bu ne ? (BOO neh)

O que significa?

Kaç / kaç tane ? : (KAHCH tah-neh)

Me dê.....

Ne demek? (NEH deh-mehk)

Eu Quero.....

..... bana verin (bah-NAH veh-reen)

Grande / Pequeno

..... istiyorum (eess-tee-YOH-room)

Novo / Velho

Büyük / Küçük (bew-YEWK / kew-CHEWK)

Não ....

Yeni / Eski : (yeh-NEE / ehss-KEE)

Existe / Não existe

..... değil (deh-YEEL)

Quente / Frio

Var / Yok (VAHR / YOHK)

Picante / Doce

Sıcak / Soğuk (suh-jak / so-uk)

E / Ou

 Acı / Tatlı (a-juh / thuth-luh)

Boa noite quando se despedir

Açık / Kapalı (ajik – also means clear / kapalug)

IDIOMA DA TURQUIA

Numbers
1 : Bir (bihr)
2 : İki (ikee)
3 : Üç (ooch)
4 : Dört (dirt)
5 : Beş (besh)
6 : Altı (altı)
7 : Yedi (yeh-di)
8 : Sekiz 
9 : Dokuz
10 : On
11 : On bir
20 : Yirmi
100 : Yüz

Delícia Turca
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Isto é delicioso Bu ..... çok nefi  Boo-CHAWK nehfees
-- Yemek yehmehk
--Ekmek ehkmehk
--Fasulye fahhsoolyeh
--Patates pahtahtehss

--Comida 
--Pão 
--Feijão 
--Batata 
--Pimentão recheado --Dolma dolmah

A organização da mesa parece muito
boa

Çok güzel bir masa hazırlamışsınız CHAWH gew-zel bihr mahssah 
hah-zer-lahr-muh-suh-nuz

Eu comi/bebi o suficiente Yeterince yedim yehtehreenje yeh-dim

Eu estou satisfeito Doydum doydoom

Este presente é da minha  casa  Bu hediyeyi ülkemden getirdim  boo heh-dee-yeh-ee oulkemden
geh-tear-dim

Este presente representa a miha casa    Bu hediye benim şehrimin bir simgesi boo heh-dee-yeh beh-nim sheh-
           reem- in bihr seem-geh-see

Meu nome é ... Benim adım ..... beh-nim ah-dum .....

Você poderia escrever o seu nome? Adınızı yazar mısınız? ahdun-ıdzı yas-r mis-en-iz

Você poderia me dar o seu endereço? Adresinizi alabilir miyim? ah-dreh-sin-eeze alha beeleer 
meeyeem

Eu posso tirar uma foto sua? Fotoğrafınızı çekebilir miyim? photograp-eeneeze checkhe
beeleer meeyeem

Size de bir tane göndereceğim seeze de bihr tah-neh goun-Eu te enviarei uma cópia

Obrigado por nos receber Bizi ağırladığınız içim teşekkür ederim beezy our-lahdeeneez eechen
teh-shek-KEWR eh-deh-rim

Yemek için teşekkür ederim yehmehk eecheen teh-shek-Obrigado pela refeição

Obrigado (a) Teşekkür ederim teh-shek-KEWR eh-deh-rim

A MOEDA

Palavras Turcas Úteis Para Visitas Domiciliares

A unidade do dinheiro turco; Lira turca (Türk Lirası, TL ou 
TRY) é a moeda da Turquia e da República Turca do Chipre 
do Norte. A lira turca é subdividida em 100 kuruş.

O anverso de todas as notas atuais e o reverso das moedas 
atuais têm retratos de Mustafa Kemal Atatürk. As notas 
históricas da segunda, terceira e quarta emissão têm retratos 
de İsmet İnönü no anverso. A partir de 2005 até 2008, a 
moeda da Turquia foi chamada de New Turkish Lira (Yeni 
Türk Lirası, YTL ou TRY). Em 2009, novas notas foram 
introduzidas.

Em 1 de janeiro de 2009, o "New" (Yeni) foi descartado. A 
moeda é novamente chamada simplesmente de lira turca, 
mesmo que a senha internacional (ISSO 4217) continua 
sendo a mesma.
No dia 1 de março de 2012, um único símbolo foi 
introduzido pelo Banco Central turco para representar a lira 
turca.
A Lira turca é dividida em 100 kuruş (Kurush, que é koo - 
Roosh).

Um século atrás, uma lira turca otomana valia U$ 5 (e o que 
representa um valor de EUA $ 100 em dólares de hoje).

Símbolo da Moeda
O símbolo da moeda atual da 
lira turca foi criado pelo Banco 
Central da República da Turquia 
em 2012. O novo sinal foi 
selecionado após um concurso 
em todo o país. O novo símbolo, 
criado por Tulay Lale, é 
composto pela letra "L" em 
forma de meia âncora, e 
incorporado uma letra "t" 
listrada dupla, em ângulo de 20 
graus.
O desenho da forma de âncora enfatiza que a moeda é um 
"porto seguro", enquanto as linhas voltadas para cima 
representam o seu "crescente prestígio".

Em maio de 2012, a Comissão Técnica Unicode aceitou a 
codificação de um novo carater +20 BA Sinal Lira Turca 
para o símbolo da moeda, que foi incluído em Unicode 6.2 
lançado em setembro de 2012.

Symbol of the Turkish lira

Segunda-feira Pazartesi (pah-ZAHR-teh-see)
Terça-feira Salı (sah-LUH)
Quarta-feira Çarşamba (char-shahm-BAH)
Quinta-feira  Perşembe (pehr-shehm-BEH)
Sexta-feira Cuma (joo-MAH)
Sábado Cumartesi (joo-MAHR-teh-see)

E / Ou Ve / Veya (VEH / veh-YAH)
Bom / Mau İyi / Kötü (EE-ee / feh-NAH)
Bonito / Feio Güzel / Çirkin (gew-ZEHL / cheer-KEEN)
Dia / Diariamente Gün / Hergün (GURN / HEHR-gurn)
Hoje Bugün ( boo-gurn)
Domingo Pazar (pah-ZAHR)
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ANATÓLIA BÍBLICA
As relações históricas e culturais entre a Anatólia e o mundo 
bíblico começam no início do Antigo Testamento (Gênesis 
2:14) com o Tigre e o Eufrates, dois dos rios que fluem 
através do Jardim do Éden e formam a Mesopotâmia. O 
nome regional Mesopotâmia toma a sua raiz do Grego: 
(meso) "Médio" e (Potamia) "Rio" e, literalmente significa 
"(Terra), entre rios". Entre os grandes marcos que ligam a 
história da Anatólia com a Bíblia constam "as montanhas de 
Ararat", onde a Arca veio a descansar, os descendentes de 
Noé através de Jafé que povoaram esta terra, os povos do 
mar que a devastaram e, finalmente, acabaram por se 
estabelecer na Palestina, as viagens de Paulo e as cartas de 
João. A esta longa relação bíblico-histórica acrescentam-se 
as grandes controvérsias do cristianismo primitivo que 
envolveram as Igrejas de Roma, Constantinopla, Antioquia, 
Alexandria e da Palestina e, suas soluções nos Concílios 
Ecumênicos que foram todos realizados em Anatólia. O 
cristianismo goza de uma longa história na Anatólia, que é o 
berço de inúmeros cristãos, apóstolos e santos, como Paulo 
de Tarso, Timóteo, Nicolau de Myra, Policarpo de Esmirna e 
muitos outros.
Dois dos cinco centros (Patriarcados) da antiga Pentarquia 
estão na Turquia: Constantinopla (Istambul) e Antioquia 
(Antakya). Antioquia foi também o lugar onde os seguidores 
de Jesus foram chamados "cristãos" pela primeira vez na 
história, além de ser o local de uma das igrejas mais antigas, 
estabelecida pelo próprio São Pedro. Por milhares de anos, a 
Hagia Sophia foi a maior igreja do mundo.

A Turquia também vem a ser a casa das Sete Igrejas da Ásia, 
para onde as revelações de João foram enviadas. A tradição 
acredita que o Apóstolo João teria levado à Virgem Maria 
para Éfeso, no oeste da Turquia, onde passou os últimos dias 
de sua vida em uma pequena casa, conhecida como a Casa 
da Virgem Maria. A casa sobrevive até hoje e, foi reconhecida 
como um local sagrado para a peregrinação pelas Igrejas 
Católica e Ortodoxa, bem como sendo um santuário 
muçulmano. A caverna dos Sete Dorminhocos também está 
localizada em Éfeso.

Todos os primeiros sete Concílios Ecumênicos, reconhecidos 
por ambas Igrejas; a Ocidental e a Oriental, foram realizados 
na actual Turquia. Destes, o Credo Niceno, declarado pelo 
Primeiro Concílio de Nicéia (İznik), em 325, é de extrema 
importância e proporcionou as definições essenciais do 
cristianismo actual.

Hoje, a população cristã da Turquia inclui uma estimativa 
de 45.000 Armênio-Ortodoxos,17.000 Assírio-Siríaca

Ortodoxos, 8.000 Assírios Católicos Caldeus, 3.000 – 4.000 
Gregos Ortodoxos, e um número menor de Búlgaros, 
Georgianos e Protestantes

Aproximadamente, 60% dos nomes dos lugares mencionados 
na Bíblia encontram-se na Turquia. Abaixo, apresentamos-lhe 
a lista dos lugares sagrados e religiosos mais importantes da 
Turquia:

Adramítio, Actos 27:2

Assos, Actos 20:13,14

Atália, Actos 14:25

Ararat, Gênesis 08:04, Jeremias 51:27

Província de Bithniya (Nicéia), Actos 16:07, I Pe 1:1

Província de Capadócia, Actos 2:09, I Pe 1:1

Carchemish, II Chro. 35:20, Isa 10:09, Jer 46:2

Cnidus, Actos 27:7

Colossos, Col 01:02

Derbe, Actos 14:06 - 20; 4

Éfeso, Actos 18:19-24; 19:1-35; 20:16-17; 21:29, 1 Coríntios. 
15:32;

Hierápolis, Col 4:13

Icônio, Actos 13:51; 14:1-21; 16:02, II Tm. 03:11

Laodiceia Col 2:1, 4:13-16, Rev. 1:11, 3:14

Listra, Actos 14:6-21, 16:1-2, II Tm. 03:11

Mileto, Actos 20:15-17, II Tm. 04:20

Myra, Actos 27:5-6

Nicea

Patara Actos 21:1-2

Perga Actos 13:13-14; 14:25

Pergamum Rev. 1:11; 2:12

Filadélfia, Rev. 1:11, 3:07

Antioquia da Pisídia, Actos 13:14, 14:19-21, I Tm. 03:11

Sardes, Rev. 1:11, 3:1-4

Seleucia Actos 13:4

Esmirna, Rev. 1:11, 2:08

Tarso, Actos 09:11; 09:30; 11:25, 21:39, 22:03

Tiatira, Actos 16:14, Rev. 1:11, 2:18-24

Trôade, Actos 16:8-11; Actos 20 :5-6, 2Cor. 2:12, 2 Timóteo 4:13

Na história do cristianismo, os sete primeiros concílios 
ecumênicos, desde o Primeiro Concílio de Nicéia (325) até o 
Segundo Concílio de Nicéia (787), representaram uma 
tentativa de chegar a um consenso ortodoxo e estabelecer 
uma cristandade unificada como a igreja oficial do Império 
Romano. A Cisma do este-Oeste, Āformalmente datada de 
1054, era há quase três séculos desligada desses últimos 
concílios, mas por volta do ano 787 as maiores sedes do 
oeste, se bem que mantinham comunhão com a igreja 
oficial do Império Bizantino, estavam todas fora do império, 
e o Papa coroou a Carlos Magno como imperador 13 anos 
depois.
Todas as igrejas, isto é, a Ortodoxa, Católica Romana e 
Igrejas Anglicanas alegam traçar seu clero por sucessão 
apostólica a este período e mais longe ainda, para o período 
conhecido como cristianismo primitivo ou inicial. No 
entanto, a quebra da unidade que persiste até hoje havia 
ocorrido ainda durante este período.
A Igreja do Oriente aceitou os dois primeiros dos sete 
concílios, mas rejeitou o terceiro, o Primeiro Concílio de 
Éfeso (431). O Concílio uinisext Ā (62), Ā que tentou 
estabelecer a Pentarquia e que geralmente não é 
considerado um dos primeiros sete concílios ecumênicos 
pela Igreja Católica Romana, a qual considera que havia 
muitos concílios ecumênicos após os primeiros sete.

Esta era começa com o Primeiro Concílio de Niceia, que 
enunciou o Credo Niceno que, em sua forma original e 
modificada pelo Primeiro Concílio de Constantinopla de 381, 
era visto como a pedra fundamental da ortodoxia na 
doutrina da Trindade. Neste ponto, embora os imperadores 
tinham deixado de residir habitualmente em Roma, a igreja 
naquela cidade foi vista como a primeira igreja entre as 
igrejas.
Em 330 Constantino construiu a sua "Nova Roma", que ficou 
conhecida como Constantinopla, no oriente. Todos os sete 
concílios foram realizadas no oriente, especificamente na 
Anatólia e na vizinha cidade de Constantinopla

Os Concílios

Os Primeiros Sete Concílios Ecumênicos são:

1. Primeiro Concílio de Nicéia (325)
2. Primeiro Concílio de Constantinopla (381)
3. Concílio de Éfeso (431)
4. Concílio de Calcedônia (451)
5. Segundo Concílio de Constantinopla (553)
6.Terceiro Concilio de Constantinopla (680)
7. Segundo Concílio de Niceia (787)

1) 1) Primeiro Concílio de Nicéia (325)

O Imperador Constantino convocou este concílio para 
resolver uma questão controversa, a relação entre Jesus 
Cristo e Deus Pai. O Imperador queria estabelecer um 
acordo universal sobre isso. Os representantes vieram de 
todo o império, subsidiados pelo Imperador. Antes deste 
concílio, os bispos realizariam concílios locais, tais como o 
Concílio de Jerusalém, mas não houve até então um concílio 
universal, ou ecumênico.

O concílo elaborou um credo, o Credo Niceno original, 
que recebeu o apoio quase unânime. A descrição 
Jesus Cristo, pelo concílio, como "Filho unigênito de 
Deus", Jesus Cristo sendo da mesma substância com 
Deus Pai tornou-se um marco cristão sobre a Trindade. 
O concílio também abordou a questão do cálculo da 
data da Páscoa, reconheceu o direito da Sede de 
Alexandria em estender sua jurisdição fora de sua 
própria província (por analogia com a jurisdição 
exercida por Roma) e as prerrogativas das igrejas de 
Antioquia e as outras províncias. Também aprovou o 
costume pelo qual Jerusalém foi homenageada, mas 
sem a dignidade metropolitana. O concílio foi oposto 
pelos arianos, e Constantino tentou reconciliar Ário
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CREDO DE NICEIA
Creio em um só Deus, Pai todo-
poderoso, criador do céu e da 
terra, de todas as coisas visíveis e 
invisíveis.

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho 
Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos 
os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro;
Gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as coisas foram feitas.
E por nós, homens, e para nossa salvação desceu 
dos Céus.E encarnou pelo Espírito Santo, no seio 
da Virgem Maria, e Se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio 
Pilatos; Padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as 
Escrituras; E subiu aos Céus, onde está sentado à 
direita do Pai.De novo há-de vir em sua glória, 
para julgar os vivos e os mortos; E o seu reino não 
terá fim.

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a 
vida, e procede do Pai e do Filho; E com o 
Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele 
que falou pelos Profetas. Creio na Igreja 
una, santa, católica e apostólica. Professo 
um só batismo para remissão dos pecados. 
E espero a ressurreição dos mortos, e a vida 
do mundo que há-de vir. 

Amém.

(do qual deriva o substantivo Arianismo) com a Igreja. Mesmo 
quando Ário morreu em 336, um ano antes da morte de Constantino, 
a polêmica continuou, com vários grupos separados mostrando 
simpatias com o Arianimos, de uma forma ou de outra. Em 359, um 
duplo concílio de bispos orientais e ocidentais, afirmaram uma 
fórmula segundo a qual o Pai e o Filho são semelhantes de acordo 
com as escrituras, chegando assim a coroação da vitória contra o 
arianismo. Os adversários do arianismo se reuniram, e o Primeiro 
Concílio de Constantinopla em 381 marcou a vitória final da 
ortodoxia Niceia dentro do império, embora o Arianismo até então 
havia se espalhado pelas tribos germânicas, gradualmente 
desapareceu após a conversão dos Francos ao catolicismo em 496.

2) Primeiro Concílio de Constantinopla (381)

Hagia Irene é uma igreja antiga, actualmente um museu, em 
Istambul. Encomendada no século IV, é classificada como a 
primeira igreja construída em Constantinopla, e tem o seu átrio 
original. Em 381 o Primeiro Concílio de Constantinopla teve lugar 
nesta igreja. Danificada por um terremoto no século VIII, a sua 
forma atual em grande parte de reparos feitos naquela época.

O concílio aprovou o que é a actual forma do Credo de Niceia, 
usado principalmente nas igrejas ortodoxas orientais. A Igreja 
Ortodoxa do oriente usa o texto do concílio, mas com os verbos 
que expressam a crença no singular: Πιστεύω (eu creio) em vez de 
Πιστεύοµεν (Nós acreditamos). O rito latino da Igreja Católica 
também usa o singular e, difente do Grego, acrescenta duas frases, 
Deum de Deo (Deus de Deus) e Filioque (e do Filho). A forma 
utilizada pela Igreja Apostólica Armênia, que é parte da Ortodoxia 
Oriental, tem muito mais acréscimos. Este credo mais completo 
pode ter existido antes do Concílio e, provavelmente, originou-se 
do credo batismal de Constantinopla. O concílio também 
condenou o Apollinarism, o ensinamento segundo o qual em 
Cristo não há nenhuma mente humana ou alma. Ele também 
concedeu Constantinopla precedência honorária sobre todas as 
igrejas com excepção de Roma. O concílio não incluiu os bispos 
ocidentais ou legados romanos, mas mais tarde foi aceite como 
ecumênico no ocidente.

3) Primeiro Concílio de Éfeso (431)

Teodósio II convoou o concílio para resolver a controvérsia 
nestoriana. Nestório, Patriarca de Constantinopla, opôs-se 
ao uso do termo Theotokos (grego Η Θεοτόκος, "portador 
de Deus"). O termo já vinha a ser usado, em longo prazo, por 
escritores ortodoxos, e foi ganhando popularidade, 
juntamente com a devoção a Maria como Mãe de Deus. 
Nestório teria ensinado que havia duas pessoas separadas 
no Cristo encarnado. Todavia, se ele realmente ensinou isso 
é uma questão disputada.
O concílio depôs Nestório, condenou o Nestorianismo, 
proclamou a Virgem Maria como a Theotokos. Depois de 
citar o Credo de Niceia, em sua forma original, como no 
Concílio de Niceia, sem as alterações e adições feitas no 
Primeiro Concílio de Constantinopla, Éfeso declarou que era 
"ilegal para qualquer homem alterar, ou escrever, ou 
compor uma fé diferente, como um rival ao estabelecido 
pelos Santos Padres, reunidos com o Espírito Santo em 
Niceia”.

4) Concílio de Calcedônia (451)

O concílio condenou a doutrina Eutychiana do monofisismo, 
descreveu e delineou a "união hipostática" e duas naturezas de 
Cristo, humana e divina, adotou o Credo de Calcedônia. Antes do 
concílio em novembro de 448, um sínodo em Constantinopla 
condenou Eutiques como não-ortodoxo. Eutiques, 
arquimandrita (abade) de um grande mosteiro de 
Constantinopla, ensinava que Cristo não era consubstancial com 
a humanidade. Em 449, Teodósio II convocou um concílio em 
Éfeso, onde Eutiques foi exonerado e voltou para o seu mosteiro. 
Este concílio foi posteriormente anulado pelo Concílio de 
Calcedônia e rotulado como "Latrocinium".

5) Segundo Concílio de Constantinopla

Este concílio condenou certos escritos nestorianos e autores. 
Esta medida foi instigada pelo Imperador Justiniano, em um 
esforço para conciliar os cristãos monofisitas, houve oposição 
no ocidente, e a aceitação do concílio pelos Papas causou uma 
grande cisma. Antes do Segundo Concílio de Constantinopla 
houve uma controvérsia prolongada sobre o tratamento de 
três temas, todos considerados simpatizantes com 
Nestorianismo, a heresia que defende que há duas pessoas 
distintas na encarnação de Cristo. O Imperador Justiniano 
condenou os três capítulos, na esperança de apelar aos 
cristãos monofisitas com o seu zelo anti-Nestoriano. Os 
monofistas acreditam que em Cristo encarnado existe uma 
natureza, não duas.

Os Patriarcas orientais apoiaram o Imperador, mas no 
ocidente sua interferência foi vista com ressentimento, e o 
Papa Virgílio resistiu ao seu decreto, alegando que ele se 
opunhava aos decretos de Calcedônia. A Política de 
Justiniano foi, de fato, um ataque à teologia antioquina e as 
decisões de Calcedônia. O Papa concordou e condenou os 
três capítulos, mas protestos no ocidente levaram-no a 
retrair a sua condenação. O imperador convocou o 
Segundo Concílio de Constantinopla para resolver a 
controvérsia. A política do Imperador Justiniano não 
conseguiu conciliar com os monofisitas.

6) Terceiro Concílio de Constantinopla (680-681)

Este concílio repudiou o Monotelismo, uma doutrina a dada 
altura popular e amplamente apoiada, Constantinopla 
afirmou que Cristo tinha vontade humana e divina. O 
Concílio de Quinisext ou Conselho de Trullo (692), não foi 
aceite pela Igreja Católica Romana. Desde que foi 
principalmente um concílio administrativo para a criação 
de alguns cânones locais elevados ao nível ecumênico, 
estabelecendo princípios de disciplina clerical, abordando o 
cânon bíblico, sem determinar questões de doutrina, a 
Igreja Ortodoxa oriental não considera que seja um concílio 
de pleno direito no seu próprio direito, vendo-o como uma 
extensão dos quinto e sexto concílios. Deu sanção 
eclesiástica a Pentarquia como o governo da igreja estatal 
do Império Romano.

7) Segundo Concílio de Niceia (787)

Em 753, o Imperador Constantino V convocou o Sínodo de 
Hieria, que declarou que as imagens de Jesus deturpavam a 
sua representação e que as imagens de Maria e os santos 
eram ídolos. O Concílio de Niceia restaurou a veneração dos 
ícones e terminou a primeira iconoclastia.
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AS VIAGENS DE SÃO PAULO
INTRODUÇÃO

As viagens de Paulo por Anatólia, Macedônia e Grécia estão 
registradas na segunda e mais longa parte dos Atos dos 
Apóstolos. O Livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito em 
grego pelo evangelista Lucas, autor do terceiro Evangelho, 
provavelmente algumas décadas depois do martírio de 
Paulo. O Livro dos Atos continua a história sobre a origem 
cristã, narradas por Lucas, e conta-nos a história da igreja 
primitiva e como ela se espalhou a partir dos judeus para os 
pagãos, em grande parte graças aos esforços de Paulo. 
Paulo podia perceber o que tinha sido deixado desde o 
período helenístico e que foi construído na época dos 
primeiros governantes romanos: César, Augusto, Tibério, 
Cláudio e Nero, e por Herodes o Grande, no oriente.

PAULO, O APÓSTOLO

Supostamente Paulo nasceu poucos anos depois que Jesus 
nasceu. A sua família era judia e deles herdou a cidadania 
romana. Paulo teve o privilégio de ter nascido como um 
cidadão romano, numa altura em que ainda não era um 
direito universal para as pessoas no império.
Na época dos antepassados de Paulo, uma forma de obter a 
cidadania romana era servindo no exército romano. O home 
servia para ele, sua esposa e filhos.
De acordo com Josefo, os judeus gozavam de alguns 
privilégios dados pelos romanos tão cedo quanto o tempo 
de Júlio César e esses privilégios foram confirmados por 
governantes romanos posteriores, juntamente com o direito 
de observar seus próprios ritos, depois de ter sido liberados 
do serviço militar.
A segunda maneira pela qual a cidadania romana poderia 
ser adquirida foi manumissão.
Libertados pelos mestres ou eles compravam sua liberdade, 
e assim recebiam a cidadania romana.
Os primeiros governantes romanos como Pompeu, César, 
Marco Antônio e Augusto concediam a cidadania romana 
para a elite de algumas cidades. Alega-se que Tarso pode ter 
sido um deles, incluindo os pais de Paulo entre os que foram 
concedidos esse direito.
O privilégio mais importante que a cidadania romana 
conferia a um sujeito era que ele gozava de proteção legal e 
não podia ser açoitado, tinha o direito de recorrer a uma 
autoridade superior, como para o imperador em pessoa, daí 
a viagem de Paulo a Roma para apelar a Nero. Ainda que 
fossem condenados à morte, os cidadãos romanos não 
poderiam ser crucificados.O apelido de Paulo em latim 
significa o "pequeno" ou o "baixo". Sugestões indicam que a

palavra pode ter sido uma alusão ao seu tamanho. Especula-
se que ele pode ter sido escolhido por causa de sua 
semelhança com Saul em hebraico, seu nome não oficial 
pelo qual ele foi chamado na família e na comunidade 
judaica. Tradicionalmente, este era o nome do primeiro rei 
dos judeus, cerca de um milênio atrás. Quando Paulo 
nasceu, o uso de dois nomes, um nome gentio juntamente 
com um nome judeu, parece ter sido aceitável.

O uso de um único nome era uma tradição comum dos 
gregos e, esta é a razão pela qual a Bíblia não apresenta os 
nomes completos das pessoas que menciona.

Paulo era um nome raro entre os gentios.

Seu primeiro gentio convertido é conhecido pelo nome de
Sérgio Paulo, em Chipre. Se o julgamento de Paulo na corte
de Roma havia sido narrado em Atos que teríamos sabido
o nome completo do apóstolo.

Ele nasceu numa terra e um contexto onde os meninos 
geralmente aprendiam e continuavam a ocupação ou 
profissão de seus pais. A profissão de Paulo era comércio 
comum e praticado em todo o Oriente-Médio. A natureza de 
seu trabalho é claramente mencionada como fabricação de 
tendas em Atos 18:3, quando ele ficou com Priscila e Áquila.
Literalmente skenopoios, a palavra grega usada para a 
profissão de Paulo, significa fabricação de tendas. A 
profissão exigiria teares e material para tecer o que não teria 
sido conveniente para transportar para uma pessoa como 
Paulo, que era geralmente viajava.

A família de Paulo pode ter conseguido o seu dinheiro 
equipando as legiões romanas, que usavam grandes tendas, 
oito homens que compartilham uma, feitas de painéis de 
couro costuradas, na forma de uma tenda de acampamento. 
Os estudiosos calcularam que uma tenda desse tipo exigia 
70 peles de cabra que faria o número de cabras necessárias 
para uma única legião cerca de 50.000 e, isso sugere que o 
antepassado desconhecido de Paulo pode ter sido 
concedido a cidadania romana, pela sua cooperação no 
fornecimento de tais tendas à legião romana.

As cartas de Paulo mostram que ele foi bem educado nas 
escrituras, e familiarizado com a cultura Greco-Romana.

Extracted from “Journeys of  Paul”  by Fatih Cimok
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Antioquia no Orontes - Selêucia Pieria - Salamina 
- Pafos - Perge - Antioquia da Pisídia - Icônio - 
Lstra Ā- erbe Ā - Lstra Ā- Icônio - Antioquia da 
Pisídia - Perge - Attallia - Antioquia no Orontes.

No ano de 46/47 Paulo partiu em sua primeira 
viagem missionária de Antioquia no Orontes. Seus 
companheiros de viagem eram Barnabé e oão Ā
Marcos. Barnabé era simultaneamente um levita, 
ou seja, um membro de uma família sacerdotal 
judaica, descendente de Arão, "o irmão de Moisés” 
e um judeu helenista da diáspora. Ele podia falar 
grego e estava familiarizado com os gentios.
O seu nome era osé. Seu apelido, Barnabé Ā
(barnaba hebraico, "filho de um profeta") pode-se 
inferir um papel de professor ou profeta, filho de 
"profecia", nos Atos dos Apóstolos o seu nome é 
interpretado como "filho da consolação". 
Anteriormente vendeu um pedaço da Ā
propriedade que ele possuía, e trouxe o dinheiro 
aos pés dos apóstolos” (At 4:37), Barnabas tinha 
introduzido Paulo a Pedro e a Tiago, irmão do 
Senhor e narrou-lhes a história da conversão de 
Paulo quando o apóstolo fugiu de amasco para Ā
Jerusalém, cerca de uma década antes (Atos 9.27). 
Também foi Barnabé que tinha ido de Antioquia 
para Tarso, encontrando Paulo explicou-lhe o que 
estava sendo solicitado deles. Barnabé era um 
nativo de Salamina e teria conhecido bem a ilha, 
daí, talvez, a decisão de ir lá". João Marcos, que 
normalmente é identificado como Marcos, primo Ā
de Barnabé”; de Col 4:10 e como “Marcos, o 
escritor de um dos Evangelhos, provavelmente Ā
deve a sua participação na jornada como o 
terceiro membro do grupo por força da 
necessidade de ter um assistente jovem em tais 
missões, para cuidar dos preparativos de viagens 
menores, levando mensagens, batizando os 
convertidos, etc. Sugestões têm sido feitas 
segundo as quais, se oão Marcos foi o jovem sem Ā
nome do Jardim do Getsêmani “vestindo nada 
além de um pano de linho, que deixou a sua 
roupa por trás e fugiu nu” (Mc 14:51-52), ele deve 
ter visto os eventos anteriores e teria conhecido 
esus pessoalmente e, assim, poderia ajudar a Ā
pregação de seus companheiros como uma 
testemunha ocular teria notícias em primeira mão Ā
da vida de esus, milagres, morte e ressurreição o Ā
que iria atrair a atenção dos ouvintes.

PRIMEIRA VIAGEM
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Antioquia no Orontes - Derbe - Lystra - Frígia 
Galática – Mísia - Alexandria da Trôade - 
Samotrácia - Neápolis - Filipos - Anfípoli - 
Apolônia - Tessalônica - Beréia - Atenas - 
Corinto - Cencréia - Éfeso - Cesaréia - 
Jerusalém - Antioquia no Orontes.

De acordo com o livro dos Atos 15:36, 
“Depois de algum tempo” a missão dos 
gentios, apesar das limitações, já é aceite, 
Paulo decidiu partir para uma segunda 
viagem missionária para “todas as cidades”, 
visitadas durante a primeira jornada.

Paulo queria ver com seus próprios olhos 
como seus primeiros convertidos nas igrejas 
do sul da Galácia estavam fazendo, já que ele 
lhes escreveu pouco antes. Os 
desenvolvimentos posteriores mostram que 
Paulo não tinha plano algum, após este 
ponto.

Barnabé, apesar do problema mencionado 
em Gal 2:13 concordou com ele, mas eles 
seguiram caminhos separados, por causa do 
desacordo sobre a questão da adequação de 
João Marcos. A esta data, Paulo ainda não 
tinha perdoado a deserção ou abandono de 
Marcos em Perge, “Tão forte era o seu 
desacordo que eles se separaram” (Atos 
15:39), enquanto Barnabé e João Marcos 
foram novamente para o Chipre, Paulo 
deixou Antioquia talvez nos anos 49 ou 50, 
acompanhado por Silas.

Silas é uma forma abreviada de Silvano, 
divindade romana de lugares selvagens e 
floresta.

Alega-se que o Silvano das Epístolas de 
Paulo seja a mesma pessoa.

Em Atos 15:22, ele é mencionado como um 
dos líderes da igreja em Jerusalém e em 
15:32 um profeta. Sua cidadania romana está 
implícita em Atos 16:38 após o episódio da 
prisão em Filipos.

SEGUNDA VIAGEM
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Antioquia no Orontes - Galácia - Éfeso - 
Macedónia - Grécia - Macedônia - Filipos - 
Alexandria Trôade - Assos - Mitilene - Chios - 
Samos - Trogyllium - Mileto - Cos - Rhodes - 
Patara - Tiro - Ptolemaida - Cesaréia - 
Jerusalém.
Depois de algum tempo em Antioquia, 
talvez, na primavera dos anos 53 ou 54, 
Paulo partiu em sua terceira viagem 
missionária que seria a última e a mais longa.

Quando ele se despediu de seus irmãos, o 
apóstolo não sabia que ele não iria voltar a 
Antioquia, esta foi a última vez que os viu. 
Normalmente, depois de entregar os fundos 
que estavam sendo recolhidos das igrejas da 
diáspora para a igreja de Jerusalém, era de 
esperar que finalizasse sua viagem 
novamente em Antioquia.

Agora, o principal objetivo da sua missão foi 
novamente Éfeso, a maior cidade e capital da 
Província Romana da Ásia, para onde o 
Espírito Santo não lhe tinha permitido ir e 
pregar o evangelho, e onde ele tinha parado 
brevemente no final de sua jornada anterior.

O fato de ele não ter viajado pelo mar, mas 
por terra mostra a importância que Paulo 
deu às igrejas que ele havia fundado nesta 
rota. Tal como no caso de sua jornada 
anterior, ele viajou provavelmente pela 
mesma via, por meio dos Portões da Síria, 
Cilícia Suave e Tarso, e os Portões Cilicianos 
em Licaônia.

TERCEIRA VIAGEM
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Cesaréia - Sidon - Myra - Cnidus - Bons Portos - Malta 
- Syracuse - Régio - Puteoli - Fórum de Ápio - Três 
Tabernas - Roma.

Possivelmente, no outono do ano 59, Paulo e um 
grupo de outros prisioneiros, provavelmente ao 
contrário de Paul que não eram cidadãos romanos 
tinham feito “um apelo”, mas condenados à morte, a 
caminho para as arenas de Roma, foram colocados 
em uma montanha-russa no porto de Cesaréia. Paulo 
foi acompanhado por Lucas e Aristarco, “um 
macedônio de Tessalônica”. Este último foi um dos 
delegados que acompanharam o apóstolo em seu 
retorno da viagem anterior, levando para Jerusalém o 
presente de sua cidade. A única maneira que eles 
poderiam ser autorizados a viajar com Paulo era que 
eles passassem como seus escravos, a não ser que 
eles comprassem seus bilhetes como passageiros. O 
caso de Paulo e sua longa prisão deve ter sido 
conhecido por parte do gestor e ele foi autorizado a 
ter funcionários com ele. O navio era de Adramítio, 
uma pequena e próspera cidade na costa ocidental 
da Anatólia oposta a Lesbos, talvez navegando de 
volta para casa.

Isto foi, provavelmente, já o final do outono, o fim do 
período de navegação para o alto mar e o centurião 
Júlio da Coorte Augusta, que estava no comando dos 
prisioneiros, foi incapaz de encontrar um navio que os 
teria levado diretamente a um dos portos de Itália, uma 
viagem que, nos meses de verão, deve ter durado cerca 
de dois meses. Especula-se que em Atos a Coorte 
Augusta, que era uma contingente da legião romana 
baseada na Síria durante este período, poderia ter sido 
incluída neste livro para aumentar a proeminência do 
prisioneiro Paulo. O aparecimento frequente de 
centuriões em Atos oferece à história de Paulo uma 
atmosfera militar como aquela da crucificação de Jesus, 
na qual havia um centurião de pé. A temporada era tão 
tarde que o centurião podia mesmo ter-se considerado 
como um homem de sorte em encontrar um navio que 
se dirigia para a costa da Anatólia, onde pretendia 
encontrar outro navio com destino a Roma. Ele 
também pode ter planejado, após Adramítio continuar 
para Alexandria Trôade e cruzando por Neapolis, seguir 
viagem por meio da Via Egnatia e a Via Appia pelo 
Adriático.

VIAGEM PARA ROMA
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2º DIA - BURSA / TIATIRA / SARDES / FILADÉLFIA /
 PAMUKKALE 

Depois do café da manhã, partimos para Pamukkale. 
Faremos uma parada em Tiatira para ver os restos da igreja. 
Esta foi uma das principais cidades onde o cristianismo se 
propagou rapidamente. Depois, vamos de carro para 
Sardes, cuja história remonta ao século XII A.C. Desde 
muito cedo, Sardes esteve sob a influência do cristianismo 
e consta nas Sete Igrejas do Apocalipse. Durante a era 
bizantina foi a sede de um bispado. Destaca-se nesta 
cidade uma Sinagoga, Ginásio, Igreja Bizantina e o Templo 
de Artemis. O próximo destino no nosso itinerário é a 
Filadélfia que foi um centro cristão importante durante o 
período bizantino. Veremos as ruínas da Basílica. Segue-se 
o jantar e pernoite em Pamukkale. (B / L / D).

4 º DIA - KUSADASI / ÉFESO / KUSADASI

Em seguida, viajamos para a cidade de Selcuk, vamos visitar a 
famosa antiga cidade de Éfeso, um dos melhores sítios 
arqueológicos do mundo. Nosso passeio começa com a 
Basílica de São João, "o Evangelista ", que veio aqui com a 
Virgem Maria e escreveu seu Evangelho em Éfeso. Constam 
dos destaques a Biblioteca de Celso, o Templo de Adriano, a 
Fonte de Trajano e o Teatro. Também vamos parar com a 
Casa da Virgem Maria (no topo do Monte Coressos). 
Acredita-se que Ela teria passado os seus últimos anos nesta 
área. Em 18 de agosto de 1961, o Papa João XXII proclamou 
este lugar como sagrado. Pernoite em Kusadasi.

6º DIA - AYVALIK / ASSOS / TRÓIA / CANAKKALE /
ISTAMBUL 

8 º DIA - ISTAMBUL Partida
Iremos pela manhã para Tróia e Assos. Tróia era um porto 
muito concorrido, situado na costa noroeste da Ásia Menor. 
Durante sua estadia em Tróia, São Paulo teve um sonho no 
qual teve a visão de um homem pedindo-lhe: "Passa à 
Macedônia e ajuda-nos". Depois desta visão ele decidiu ir 
para a Europa. Assos, situada no alto em um precipício, com 
vista para o Mar Egeu e da Ilha de Lesbos, é de tirar o fôlego. 
Na sua Acrópole encontra-se o impressionante Templo de 
Athena. São Paulo, chegando a pé de Tróia, pregou aqui em 
Assos, e desceu para o pequeno porto na costa para 
embarcar e tomar a sua viagem de regresso a Jerusalém. Em 
seguida prosseguimos para Tróia para ver a lendária cidade e 
a réplica do Cavalo Tróia. Dirigimo-nos para Istambul para 
pernoitar.

Após o café da manhã, fazemos o check-out do hotel. 
Em seguida embarcamos em um cruzeiro pelo Bósforo. 
Desfrutaremos de uma viagem panorâmica ao longo 
do Bósforo entre dois continentes, a Ásia e a Europa. 
Almoço em um restaurante de frutos do mar. No 
período da tarde, visitaremos o famoso Palácio de 
Topkapi, que foi a casa dos sultões entre os séculos XV 
e XVI. Este palácio é atualmente um museu, exibindo 
coleções imperiais de cristal, prata, porcelana chinesa 
e trajes imperiais. Em seguida, trasladamo-nos ao 
aeroporto para o voo internacional.

Depois do café da manhã, partimos para Esmirna para visitar a 
Igreja de Esmirna. Depois disso, vamos para a cidade de 
Pérgamo, com uma beleza assombrosa e inesquecível. Entre 
as estruturas impressionantes desta cidade, que datam 399 
a.C., veremos o Altar de Zeus, Templo de Dionísio e a 
biblioteca com 200.000 volumes, superada apenas pela 
biblioteca de Alexandria, naquela era. O Asclépio de Pérgamo 
foi um famoso centro de saúde, onde os métodos de 
tratamento incluíam transfusões de sangue, terapia musical e 
meditação. A partir daí, procedemos para Ayvalik. Jantar e 
pernoite em Ayvalik.

Após o pequeno almoço, iremos para a "Cidade Velha". 
Nossa primeira parada é o Hipódromo de Constantinopla, 
centro bizantino da vida cívica, onde aconteciam corridas 
de cavalos e de carruagens. Em seguida, viajamos para a 
Mesquita Azul, conhecida pelos impressionantes azulejos 
azuis que revestem suas paredes. A Basílica de Santa Sofia 
(Sabedoria Divina), atualmente chamada de Museu de 
Santa Sofia, é sem dúvida um dos mais belos edifícios de 
todos os tempos. Construído por Constantino, o Grande, foi 
e construída por Justiniano no século VI. A nossa última 
parada será no Bazar das Especiarias, onde os aromas de 
canela, cravo e tomilho saem de centenas de sacos de 
musselina coloridos, localizados em frente de cada loja. 
Jantar e pernoite em Istambul.

Na chegada em Istambul pela manhã, encontramo-nos no 
aeroporto e partimos de barco para Yalova. Vamos para Iznik, 
anteriormente conhecida como Nicéia. A cidade foi fundada por 
volta de 1.000 BC. Em 325 D.C, o Primeiro Concílio Ecumênico foi 
realizado nesta cidade com o objetivo de condenar a heresia do 
arianismo. O Sétimo Concílio Ecumênico também foi realizado 
aqui, na Igreja Santa Sofia a qual visitaremos. A igreja foi 
construída no século IV e tem um piso de mosaico que data do 
século VI. Todos os portões e paredes pertencem ao período 
Bizantino. Mais tarde, passamos a Bursa para jantar e pernoitar.

Pela manhã, visitaremos a cidade de Hierápolis, que foi 
fundada pelo Rei de Pérgamo Télefo e nomeada em honra 
da esposa, Hiera. Durante o período bizantino, a cidade 
tornou-se sede da diocese com uma grande comunidade 
cristã dedicada a São Filipe, que foi martirizado lá em 80 
AD. Os destaques incluem os Banhos Romanos, o teatro e 
as famosas cascatas de cálcio branco de Pamukkale (os 
"Castelos de Algodão" branco). Em seguida vamos visitar 
Laodiceia, onde vamos encontrar um Teatro, um grande 
Estádio, a Torre de Água e um Odeon. Supostamente esta 
cidade teria sido nomeada por Antíoco II, em honra de sua 
esposa, Laodiceia. A partir daí, passamos a Kusadasi. Jantar 
e pernoite em Kusadasi.

5º DIA - KUSADASI / ESMIRNA / PÉRGAMO / AYVALIK1º DIA - ISTAMBUL / NICÉIA / BURSA 3º DIA - PAMUKKALE / HIERÁPOLIS / LAODICEIA
 KUSADASI

7º DIA - ISTAMBUL

SETE IGREJAS – 8 DIAS / 7 NOITES
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2º DIA - KUSADASI / ÉFESO / KUSADASI

Nosso passeio começa com a Basílica de São João, "o 
Evangelista ", que veio aqui com a Virgem Maria e escreveu 
o seu Evangelho em Éfeso. Em seguida, partimos para 
cidade de Selcuk, para visitar a famosa cidade antiga de 
Éfeso, um dos melhores sítios arqueológicos do mundo. 
Grandes destaques incluem a Biblioteca de Celso, o Templo 
de Adriano, a Fonte de Trajano e o Teatro. Também vamos 
parar com a Casa da Virgem Maria (no topo do Monte 
Coressos). Acredita-se que Ela teria passado os seus últimos 
anos nesta área. Em 18 de agosto de 1961, o Papa João XXII 
proclamou este lugar como sagrado. Pernoitamos em 
Kusadasi.

3º DIA - KUSADASI / TIATIRA / SARDES / FILADÉLFIA / 
PAMUKKALE

A caminho de Pamukkale, vamos parar pela Tiatira para ver 
as ruinas da igreja. Esta foi uma das cidades principais onde 
o cristianismo se espalhou rapidamente. Depois dirigimo-
nos a Sardes que ocupa um lugar de destaque na 
mitologia. Sardes sentiu a influência das Sete Igrejas do 
Apocalipse e, os destaques da nossa visita constam uma 
Sinagoga do terceiro século D.C., Ginásio, Casa de Bronzes, 
o Templo de Ártemis, e também a Igreja. Em seguida na 
agenda do nosso itinerário é Filadélfia, que foi um Centro 
cristão importante durante os tempos bizantinos. Veremos 
as ruínas da Basílica. Pernoitamos em Pamukkale.

4º DIA - PAMUKKALE / LAODICEIA / ISTAMBUL

5º DIA - ISTAMBUL

À chegada ao Aeroporto Ataturk de Istambul, conectamos 
diretamente para um voo doméstico que nos leva a Esmirna 
pelo TK2312 (08:00 / 09:05). Seguimos ao norte para a 
belíssima Pérgamo. Entre as estruturas mais impressionantes 
desta cidade, que datam de 399 a. C, vamos ver o Altar de 
Zeus, Templo de Dionísio e a biblioteca com 200.000 volumes, 
superada apenas pela biblioteca de Alexandria, naquela era. O 
Asclépio de Pérgamo foi um famoso centro de saúde, onde os 
métodos de tratamento incluíam transfusões de sangue, 
terapia musical e meditação. Daí, procedemos para Kusadasi 
para pernoitar.

Pela manhã, visitaremos a cidade de Hierápolis, que foi 
fundada pelo Rei de Pérgamo Télefo e nomeada em honra da 
esposa, Hiera. Durante o período bizantino, a cidade tornou-
se sede da diocese com uma grande comunidade cristã 
dedicada a São Filipe, que foi martirizado lá em 80 AD. Os 
destaques incluem os Banhos Romanos, e o Teatro. Em 
seguida paramos em Laodiceia ad Lycum, onde os restos 
mortais são encontrados em uma colina. O cristianismo 
chegou à região durante a época de São Paulo, através de 
Epafras de Colossos. Laodiceia tornou-se a sede do bispado e 
sediou um importante Concílio Ecumênico no século IV A.D. A 
cidade é nomeada nas Revelações como uma das Sete Igrejas 
do Apocalipse. Os destaques da visita são: A Torre da Água, o 
Estádio e a Câmara do Conselho. Em seguida, partimos para o 
aeroporto de Denizli para embarque com destino a Istambul. 
Jantar e pernoite em Istambul.

Após o café da manhã, fazemos o check-out do hotel, e nos 
dirigimos à "Cidade Velha", onde visitaremos o Hipódromo, 
a Mesquita Azul, famosa pelos seus azulejos azuis 
delicados. A Igreja Santa Sofia, transformou-se em 
mesquita que tira o fôlego com a dimensão arquitetural 
magnânima e a pureza magnífica da sua cúpula interior. 
Visitaremos o espetacular Palácio Topkapi, construído 
sobre uma das sete colinas de Istambul. Este enorme 
complexo proporciona uma bela visão do Mar de Marmara, 
o Bósforo e o Corno de Ouro. Durante muitos séculos 
(1453-1852) foi a sede do governo do Império Otomano. 
Vamos também ver o Tesouro extravagante e a inestimável 
porcelana chinesa. Transferimo-nos para o aeroporto para 
voo internacional.

3º DIA - SARDES / FILADÉLFIA / LAODICEIA / 
PAMUKKALE

Antes da partida para Pamukkale, vamos visitar Sardes que 
ocupa um lugar de destaque na mitologia. Sardes sofreu a 
influência das Sete Igrejas do Apocalipse e, os destaques da 
nossa visita constam uma Sinagoga do terceiro século D.C., 
Ginásio, Casa de Bronzes, o Templo de Artemis, e, também a 
Igreja. Em seguida na agenda do nosso itinerário é Filadélfia, 
que foi um centro cristão importante durante os tempos 
bizantinos. Veremos as ruínas da basílica e várias mesquitas 
interessantes. Faremos uma parada em Laodiceia ad Lycum 
onde os restos mortais são encontrados numa colina. O 
cristianismo chegou à região durante a época de São Paulo, 
através de Epafras de Colossos. Laodiceia tornou-se a sede 
do bispado e sediou um importante Concílio Ecumênico no 

4º DIA - PAMUKKALE / AFRODISIAS / KUSADASI

5º DIA - KUSADASI / ÉFESO / KUSADASI

6º DIA - KUSADASI / DÍDIMA / MILETO / PRIENE / ESMIRNA

Pela manhã, visitaremos a cidade de Hierápolis, que foi 
fundada pelo Rei de Pérgamo Télefo e nomeada em honra 
da esposa, Hiera. Durante o período bizantino, a cidade 
tornou-se sede da diocese com uma grande comunidade 
cristã dedicada a São Filipe, que foi martirizado lá
em 80 A.D. Os destaques incluem os Banhos Romanos, e o 
Teatro. Em seguida, visitaremos um lindo antigo local de 
Afrodisias. Esta cidade antiga de aprendizagem, artes 
plásticas e esculturas, nos proporcionou peças requintadas 
de trabalho que estão em exibição no local. Seu Estádio 
consta entre os mais bem preservados do mundo. O "Palácio 
Episcopal", Odeon e o Teatro serão os destaques desta visita. 
Em seguida iremos para Kusadasi para pernoitar.

Em seguida, partimos para a cidade de Selcuk, para visitar a 
famosa cidade antiga de Éfeso, um dos melhores sítios 
arqueológicos do mundo. Nosso passeio começa com a 
Basílica de São João, "o Evangelista ", que veio aqui com a 
Virgem Maria e escreveu o seu Evangelho em Éfeso. Os 
destaques incluem a Biblioteca de Celso, o Templo de 
Adriano, a Fonte de Trajano e o Teatro. Também visitaremos 
a Casa da Virgem Maria (no topo do Monte Coressos). 
Acredita-se que Ela teria passado os seus últimos anos nesta 
área. Em 18 de agosto de 1961, o Papa João XXII proclamou 
este lugar como sagrado. Pernoite em Kusadasi.

Após café da manhã faremos o check-out do hotel. Dirigimo-
nos para Dídima usada como um santuário religioso ao deus 
Apolo. Inscrições oraculares em Dídima indicam datas já no 
século VI a.C. A lenda nos diz que, com a chegada de Alexandre, 
o Grande, a nascente sagrada do templo que havia secado 
começou a fluir novamente. O destaque é o Templo de Apolo, 
em seguida visitaremos Mileto, cuja história remonta aos anos 
800 a.C. O famoso filósofo Thales vem de Mileto e é atribuído a 
ele, a teoria que todas as coisas vêm da água. Os destaques aqui 
são o Teatro, Banhos térmicos de Faustina e da Câmara do 
Conselho. Em visitaremos a cidade de Priene, com suas ruas 
bem planejadas, com templos e prédios graciosos. Outros 
destaques incluem o Ágora, o Ecclesiasterium e o Templo Polias 
de Atena. Pela tarde transferimo-nos para o aeroporto de 
Esmirna para embarcar em um voo para Istambul e fazer a 
conexão de voo internacional.

SETE IGREJAS - 6 DIAS / 5 NOITES

1 º DIA – ISTAMBUL

Chegada ao aeroporto Ataturk de Istambul, bem-vinda e 
dirigimo-nos para a "Cidade Velha", sede dos Impérios Bizantino 
e Otomano. Visitaremos o Hipódromo, centro esportivo (corridas 
de carruagens, atletismo), eventos e atividades políticas da 
cidade velha. O obelisco de Teodósio, Coluna Serpentina e a 
Fonte Alemã de Wilhelm II são os monumentos que decoram o 
Hipódromo. A Mesquita Azul, diante de Santa Sofia, famosa 
pelas suas telhas azuis e únicas com seis minaretes, construída 
em nome do Sultan Ahmet. Santa Sofia, uma das maiores 
maravilhas da arquitetura, foi construída como uma basílica no 
século VI pelo Imperador Justiniano. Em seguida visitamos a 
cisterna subterrânea. Procedemos para o cais para embarcar em 
um barco privado que nos leva ao Cruzeiro do Bósforo, através 
do canal que separa os dois continentes, a Ásia e a Europa, com a 
possibilidade de tirar fotografias de palácios de mármore, 
antigas vilas de madeira de arquitetura otomana, além de 
modernos apartamentos residenciais e luxuosos. Em seguida, 
faremos o check-in para o hotel. Jantar e pernoite em Istambul.

2 º DIA - ISTAMBUL / ESMIRNA / PÉRGAMO / SARDES

Após café da manhã trasladamo-nos para o aeroporto, e em um 
voo doméstico partimos para Esmirna pelo TK2312 (08:00 / 
09:05). Continuamos para norte até a magnificente, belíssima 
cidade de Pérgamo. Entre as estruturas impressionantes desta 
cidade, datando a partir de 399 a.C., vamos ver o Altar de Zeus, o 
Templo de Dionísio e a biblioteca com 200.000 volumes, 
superada apenas pela biblioteca de Alexandria. Depois, vamos 
fazer uma parada em Tiatira para ver as ruinas da Igreja. Esta foi 
uma das principais cidades onde o Cristianismo se espalhou 
rapidamente. Partimos em direção de Sardes para pernoitar.

SETE IGREJAS - 5 DIAS /4 NOITES

1 º DIA – ISTAMBUL / ESMIRNA / PÉRGAMO / KUSADASI

século IV A.D. A cidade é nomeada nas Revelações como 
uma das Sete Igrejas do Apocalipse. Os destaques da visita 
são: A Torre da Água, o Estádio e a Câmara do Conselho. 
Pernoite em Pamukkale.



46 47

5º DIA – PAMUKKALE / LAODICEIA / HIERÁPOLIS /
 PAMUKKALE 

Pela manhã, partimos para Pamukkale. Em seguida vamos 
visitar Laodiceia, onde vamos encontrar um Teatro, um 
grande Estádio, a Torre de Água e um Odeon. 
Supostamente esta cidade teria sido nomeada por Antíoco 
II, em honra de sua esposa, Laodiceia. Depois visitaremos a 
cidade de Hierápolis, que foi fundada pelo Rei de Pérgamo 
Télefo e nomeada em honra da esposa, Hiera. Durante o 
período bizantino, a cidade tornou-se sede da diocese com 
uma grande comunidade cristã dedicada a São Filipe, que 
foi martirizado lá em 80 A.D. Os destaques incluem os 
Banhos Romanos, o teatro e as famosas cascatas de cálcio 
branco de Pamukkale (os "Castelos de Algodão" branco). 
Jantar e pernoite em Pamukkale.

7º DIA - CAPADÓCIA

Após café da manhã, visita a uma fortaleza natural em 
Uçhisar, onde você pode capturar uma vista panorâmica do 
belo planalto. Próxima visita será em Pasabag na área de 
Zelve, onde os monges viviam em reclusão em salas de 
corte da rocha. Em seguida, visitaremos os Vales de 
Goreme para explorar as habitações trogloditas incomuns, 
restos de igrejas primitivas que compõem quartos 
complicados escavados dos cones de cinzas vulcânicas e 
decorados com afrescos riscados. Visitaremos o Museu ao 
ar livre Goreme incluindo a Igreja de Apple, a Igreja das 
Sandálias, e a Igreja Fivela. Jantar e pernoite na Capadócia.

9º DIA - ISTAMBUL

Após o café da manhã, fazemos o check-out do hotel, e nos 
dirigimos à "Cidade Velha", onde visitaremos o Hipódromo, 
a Mesquita Azul, famosa pelos seus azulejos azuis 
delicados. A Igreja Santa Sofia, transformou-se em 
mesquita que tira o fôlego com a dimensão arquitetural 
magnânima e a pureza magnífica da sua cúpula interior. 
Visita à Cisterna subterrânea da Basílica. Em seguida, visita 
ao aromático Bazar das Especiarias, onde os aromas de 
canela, cravo e tomilho saem de centenas de sacos de 
musselina coloridos, localizados em frente de cada loja. 
Finalmente, embarcamos em um cruzeiro pelo Bósforo 
para desfrutar da experiência única de atravessar os dois 
continentes, a Ásia e a Europa.Translado ao aeroporto para 
embarque no voo internacional.

2º DIA - BURSA / PÉRGAMO / KUSADASI

Dirigimo-nos para a assombrosamente bela Pérgamo. 
Entre as estruturas impressionantes desta cidade, que 
datam 399 a.C., veremos o Altar de Zeus, Templo de 
Dionísio e a biblioteca com 200.000 volumes, superada 
apenas pela biblioteca de Alexandria, naquela era. O 
Asclépio de Pérgamo foi um famoso centro de saúde, onde 
os métodos de tratamento incluíam transfusões de sangue, 
terapia musical e meditação. Continuaremos a viagem para 
Kudasi para peinoitar.

3º DIA - KUSADASI / ÉFESO / KUSADASI

Em seguida, partimos para cidade de Selcuk, para visitar a 
famosa cidade antiga de Éfeso, um dos melhores sítios 
arqueológicos do mundo. Nosso passeio começa com a 
Basílica de São João, "o Evangelista ", que veio aqui com a 
Virgem Maria e escreveu o seu Evangelho em Éfeso. Os 
destaques incluem a Biblioteca de Celso, o Templo de 
Adriano, a Fonte de Trajano e o Teatro. Também faremos 
uma parada na Casa da Virgem Maria (no topo do Monte 
Coressos). Acredita-se que Ela teria passado os seus últimos 
anos nesta área. Em 18 de agosto de 1961, o Papa João XXII 
proclamou este lugar como sagrado. Pernoitamos em 
Kusadasi.

1º DIA - ISTANBUL / NICÉIA / BURSA

Chegada ao aeroporto Ataturk de Istambul pela manhã, 
bemvinda no aeroporto e nos dirigimos a embarcar em um 
ferry boat para Yalova. Vamos para Iznik, anteriormente 
conhecida como Nicéia. A cidade foi fundada por volta de 
1000 B.C. Em 325 D.C, o Primeiro Concílio Ecumênico foi 
realizado nesta cidade com o objetivo de condenar a 
heresia do arianismo. O Sétimo Concílio Ecumênico 
também foi realizado aqui, na Igreja Santa Sofia, a qual 
visitaremos. A igreja foi construída no século IV e tem um 
piso de mosaico que data do século VI. Todos os portões e 
paredes pertencem ao período bizantino. Mais tarde, 
passamos a Bursa para jantar e pernoitar.

8º DIA - CAPADÓCIA / ISTAMBUL

Após café da manhã, check-out do hotel e visita à Cidade 
Subterrânea de Kaymaklı esculpidos em rochas macias se 
assemelha a um enorme labirinto de túneis, salas, cozinhas, 
adegas e passagens. Uma enorme chaminé ventila esta 
moradia de 8 níveis, que foi usado

6º DIA - PAMUKKALE / KONYA / CAPADÓCIA

Após o café da manhã, visita a Antioquia da Pisídia (Yalvac). 
No tempo de Paulo, a população era composta de judeus, 
romanos e gregos. Muito pouco resta de Antioquia da

pelos cristãos escondendo-se dos seus perseguidores 
romanos e bizantinos. Seus afrescos coloridos permanecem 
tão vibrantes como quando foram feitos pela primeira vez. 
Em seguida, visita a Avanos, a cidade da cerâmica, onde o 
Rio Kizilirmak (Hallys), o mais longo da Turquia, serpenteia 
deixando o barro vermelho em suas margens que tem sido 
a matéria-prima da cerâmica durante séculos. À tarde, 
traslado ao aeroporto de Kayseri para embarcar no voo 
para Istambul. Jantar e pernoite em Istambul.

SETE IGREJAS E A VIAGEM DE SÃO PAULO - 
9 DIAS / 8 NOITES

4º DIA - KUSADASI / ESMIRA / TIATIRA / SARDES / FILADÉLFIA /
 PAMUKKALE

Após o café da manhã, partimos para Esmira onde 
visitaremos a Igreja de Esmirna. Faremos uma parada em 
Tiatira para ver os restos da igreja. Esta foi uma das 
principais cidades onde o cristianismo se propagou 
rapidamente. Depois, iremos para Sardes, cuja história 
remonta ao século VII a.C. Desde muito cedo, Sardes esteve 
sob a influência do cristianismo e consta nas Sete Igrejas do 
Apocalipse. Durante a era bizantina foi a sede de um 
bispado. Destaca-se nesta cidade uma Sinagoga, Ginásio, 
Igreja Bizantina e o Templo de Ártemis. O próximo destino 
no nosso itinerário é Filadélfia que foi um centro cristão 
importante durante o período bizantino. Veremos as ruínas 
da Basílica. Segue-se o jantar e passaremos a noite em 
Pamukkale.

Pisídia hoje. A partir daí, passamos a Konya e passaremos a 
noite lá. No dia seguinte, partimos para a Capadócia. No 
caminho, visita ao Caravançarai Sultanhani. Jantar e 
pernoite na Capadócia.
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3º DIA - CAPADÓCIA

Na parte da manhã, visitamos o Vale do Goreme para 
explorar as incomuns residências trogloditas, restos de 
igrejas primitivas compreendendo salas complicadas, 
escavadas dentro das formações com rochas vulcânicas e 
decoradas com afrescos riscados. Também visitaremos a 
Igreja da Apple, a Igreja das Sandálias, e a Igreja Fivela em 
Goreme. Próximas paradas são Ortahisar e Avanos. Pernoite 
na Capadócia

8º DIA - ISTAMBUL Partida

Após o café da manhã, check-out do hotel e tempo livre até 
o horário do translado para o aeroporto. Saída do hotel às 
12:00 horas. Translado para o aeroporto para embarcar em 
voo internacional.

2º DIA - ANTIOQUIA / CAPADÓCIA

Após o café da manhã, nos dirigimos para o norte para a 
Capadócia. Nossa primeira parada é Tarso, a cidade natal 
de São Paulo. Destacam-se o Poço de São Paulo e o Portão 
de Cleópatra. Continuamos em Antioquia no Orontes e 
passaremos a noite lá. A segunda parada é em Derinkuyu, 
uma cidade subterrânea esculpida em rochas macias que 
se assemelham a um enorme labirinto de túneis, salas, 
cozinhas, adegas e passagens. Uma enorme chaminé 
ventila esta moradia de 8 níveis, que foi usado por cristãos 
escondendo-se de seus perseguidores romanos e 
bizantinos. Seus afrescos coloridos permanecem tão 
vibrantes como quando eles foram feitos pela primeira vez. 
Mais adiante, chegamos à Capadócia, que lembra o 
visitante de uma aldeia de contos de fadas de Grimm. 
Pernoite na Capadócia.

1º DIA - ISTAMBUL / ADANA / ANTIOQUIA

Após a chegada ao Aeroporto Ataturk de Istambul, 
embarcamos em um voo doméstico para Adana, Cilícia 
antiga. Em seguida, viajamos para o leste para Antakya, 
Antioquia antiga. Pensa-se que Antioquia foi fundada em 
300 a.C. São Pedro foi o primeiro a pregar aqui, seguido por 
São Paulo e Barnabé cujos extensos esforços provaram ser 
muito proveitosos para o cristianismo. Destaca-se o museu 
que abriga uma magnífica coleção de mosaicos de 
Antioquia, Daphne e Seleucia Pieria. A Gruta de São Pedro, 
a igreja caverna veio a ser conhecida como o ponto de 
encontro dos primeiros cristãos. O monumento mais 
interessante aqui é o Túnel de Tito, que é um tremendo 
canal escavado com o propósito de desviar as águas do Rio 
Orontes. Destacam-se os túmulos de pedra com suas 
fachadas impressionantes, referentes ao período 
helenístico. Pernoite em Antioquia.

A VIAGEM DE SÃO PAULO NA TURQUIA - 8 DIAS / 7 NOITES

Na parte da manhã, visitamos Hierapolis, que foi fundada 
pelo Rei de Pérgamo Télefo e em homenagem a sua 
esposa, Hiera. Durante o período bizantino, a cidade 
tornou-se a sede da Diocese, com uma grande igreja cristã 
dedicada a São Filipe, que foi martirizado neste lugar em 80 
D.C. Os destaques incluem os Banhos Romanos, o Templo 
de Apolo, o Teatro e as famosas cascatas de cálcio branco 
de Pamukkale (o branco "Castelos de Algodão"). Em 
seguida, visitaremos Laodiceia, onde encontraremos um 
Teatro, um grande Estádio, uma
Torre de Água e um Odeon. Esta cidade supostamente foi 
nomeada por Antíoco II, em honra de sua esposa Laodiceia. 
A próxima parada será na Filadélfia que foi um importante 
centro cristão bizantino durante vezes. Pernoite em 
Kusadasi.

Após o café da manhã, nós dirigimos a Antioquia da Pisídia 
(Yalvac). No tempo de Paulo, a população foi composta por 
judeus, romanos e gregos. Muito pouco resta da Pisídia 
Antioquia hoje. A partir daí, passamos a Pamukkale e 
passaremos a noite lá. Pernoite em Pamukkale.

5º DIA - PAMUKKALE / HIERAPOLIS / LAODICEA /
FILADÉLFIA / KUSADASI

Após o café da manhã, nós dirigimos a famosa cidade de 
Éfeso, um dos melhores sítios arqueológicos do mundo. 
Nosso tour começará com a Basílica de São João 
"Evangelista" que veio aqui com a Virgem Maria e escreveu 
seu Evangelho em Éfeso. O Templo de Ártemis, 
considerado um das Sete Maravilhas da Antiguidade, foi 
localizado aqui. Os destaques incluem a Biblioteca de Celso, 
o Templo de Adriano, a Fonte de Trajano e o Teatro. Vamos 
também parar na Casa da Virgem Maria (no topo do Monte 
Koressos). Acredita-se que Ela teria passado os seus últimos 
anos nesta área. Em 18 de agosto de 1961, o Papa João XXII 
proclamou este lugar como sagrado. Continuaremos para 
Esmirna para embarcar em um voo para Istambul. Jantar e 
pernoite em Istambul.

7º DIA – ISTAMBUL
Após o café da manhã, fazemos o check-out do hotel, e nos 
dirigimos à "Cidade Velha". Nossa primeira parada é o 
Hipódromo de Constantinopla, o centro da vida cívica 
bizantina, onde aconteceram carreiras de cavalos e 
carruagens. Em seguida visitaremos a Mesquita Azul 
conhecida pelos impressionantes azulejos azuis que 
revestem suas paredes. A Basílica de Santa Sofia (Sabedoria 
Divina), agora chamada de Museu de Ayasofya, é sem 
dúvida um dos mais belos edifícios de todos os tempos. 
Construído por Constantino, o Grande, foi reconstruída por 
Justiniano no século VI. Na parte da tarde, visitamos o 
famoso Topkapi Palace, que foi o lar de sultões entre os 
séculos XV e XIX. É agora um museu exibindo coleções 
imperiais de cristal, prata, porcelana chinesa e trajes 
imperiais. Jantar e pernoite em Istambul.

4º DIA - CAPADÓCIA / KONYA / PAMUKKALE

6º DIA - KUSADASI / ÉFESO / ESMIRNA / ISTAMBUL
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2º DIA – ANTIOQUIA

Hoje, viajamos para o leste para Antakya, Antioquia antiga. 
Pensa-se que Antioquia foi fundada em 300 a.C. São Pedro 
foi o primeiro a pregar aqui, seguido por São Paulo e 
Barnabé cujos extensos esforços provaram ser muito 
proveitosos para o cristianismo. Destaca-se o museu que 
abriga uma magnífica coleção de mosaicos de Antioquia, 
Daphne e Seleucia Pieria. A Gruta de São Pedro, que veio a 
ser conhecida como o ponto de encontro dos primeiros 
cristãos. O monumento mais interessante aqui é o Túnel de 
Tito, que é um tremendo canal escavado com o propósito 
de desviar as águas do Rio Orontes. Destacam-se os 
túmulos de pedra com suas fachadas impressionantes, 
referentes ao período helenístico.

3º DIA – ANTIOQUIA / CAPADÓCIA

Após o café da manhã cedo, nos dirigimos para o norte 
para a Capadócia. Nossa primeira parada é em Derinkuyu, 
uma cidade subterrânea esculpida em rochas macias que 
se assemelham a um enorme labirinto de túneis, salas, 
cozinhas, adegas e passagens. Uma enorme chaminé 
ventila esta moradia de 8 níveis, que foi usado por cristãos 
escondendo-se de seus perseguidores romanos e 
bizantinos. Seus afrescos coloridos permanecem tão 
vibrantes como quando eles foram feitos pela primeira vez. 
Mais adiante, chegamos à Capadócia, que lembra o 
visitante de uma aldeia de contos de fadas de Grimm.

1º DIA - ISTAMBUL / ADANA / ANTIOQUIA

4º DIA – CAPADÓCIA

Na parte da manhã, visitamos os Vales de Goreme para 
explorar as incomuns residências trogloditas, restos de 
igrejas primitivas compreendendo salas complicadas, 
escavadas dentro das formações de rochas vulcânicas e 
decoradas com afrescos riscados. Também visitaremos a 
Igreja da Apple, a Igreja das Sandálias, e a Igreja Fivela em 
Goreme. Próximas paradas são Ortahisar e Pasabaji, onde 
os monges viviam em reclusão em salas de rocha vulcánica

6º DIA – KONYA / PAMUKKALE

Após café da manhã, traslado até Antioquia da Pisídia 
(Yalvac) onde São Paulo abriu o cristianismo para o mundo. 
A história de Yalvac remonta a 280 a.C. Durante o tempo de 
São Paulo, a população era uma mistura de judeus, 
romanos e gregos. Muito pouco resta de Antioquia da 
Pisídia hoje. Existe a Propylaea da Acrópole com uma série 
de pedras esculpidas e os restos de uma igreja bizantina. 
Em seguida, iremos para Pamukkale. Na chegada, visita a 
Hierápolis que foi fundada pelo Rei de Pérgamo Télefo e 
em homenagem a sua esposa Hiera. Durante o período 
bizantino, a cidade tornou-se a sede da diocese, com uma 
grande igreja cristã dedicada a São Filipe, que foi 
martirizado neste lugar em 80 A.D. Os destaques incluem 
os Banhos Romanos, o Templo de Apolo e o Teatro

7º DIA – PAMUKKALE / LAODICEA / SARDES / KUSADASI

8º DIA – KUSADASI / ÉFESO / KUSADASI

Após o café da manhã, visita a Laodiceia, onde encontramos 
aqui dois Teatros, um grande Estádio, uma Torre de Água e 
um Odeon. A cidade é nomeada por Antíoco II, em honra de 
sua esposa Laodiceia. São Paulo escreveu uma carta para a 
igreja aqui (Atos 4:16). Avançamos no
nosso itinerário para Filadélfia, que foi um importante centro 
cristão durante os tempos bizantinos. Vamos ver as ruínas da 
Basílica. Continuamos para Sardes cuja história remonta
ao século XII a.C. Sardes sentiu influência do cristianismo 
muito cedo e conta nas sete igrejas do Apocalipse. Durante 
os tempos bizantinos, foi a sede de um bispado. Os 
destaques são uma Sinagoga, um Ginásio, uma Igreja 
bizantina e o Templo de Artemis.

Após o café da manhã, nos dirigimos à famosa cidade de 
Éfeso, um dos melhores sítios arqueológicos do mundo. 
Nosso tour começará com a Basílica de São João 
"Evangelista" que veio aqui com a Virgem Maria e escreveu 
seu Evangelho em Éfeso. O Templo de Ártemis, considerado 
uma das Sete Maravilhas da Antiguidade, foi localizado aqui. 
Os destaques incluem a Biblioteca de Celso, o Templo de 
Adriano, a Fonte de Trajano e o Teatro. Também vamos 
parar na Casa da Virgem Maria (no topo do Monte Koressos). 
Acreditava-se que Ela teria passado seus últimos anos nesta 
área. Em 18 de agosto de 1961, o Papa João XXIII proclamou 
este lugar como sagrado.

9º DIA – KUSADASI / TIATIRA / PÉRGAMO / BURSA

10º DIA – BURSA / IZNIK / ISTAMBUL

11º DIA – ISTAMBUL

Partimos para Bursa. No caminho vislumbraremos uma das 
Igrejas de Apocalipse em Esmira (Esmirna). Em seguida, nos 
dirigimos a Tiatira para ver os restos da igreja. Esta foi uma 
das principais cidades onde o cristianismo se espalhou 
rapidamente. Depois vamos parar na assombrosamente bela 
Pérgamo, que sobe no alto de uma colina quando um se 
aproxima da cidade de Bergama. Os destaques incluem o 
Altar de Zeus, Templo de Tróia e o Teatro.

Depois do café da manhã, saímos de Bursa e 
continuaremos para Iznik, anteriormente conhecida como 
Nicéia. A cidade foi fundada por volta de 1000 a.C. em 325 
A.D, o Primeiro Concílio Ecumênico foi realizado aqui com 
o propósito de condenar a heresia do arianismo. O Sétimo 
Concílio Ecumênico também foi realizado aqui na Igreja 
Santa Sofia, que vamos visitar. A igreja foi construída no 
século IV e tem um piso de mosaico que data do século VI. 
Todos os portões e muros datam dos tempos bizantinos. 
Mais tarde iremos para Istambul. Visite o Palácio de 
Topkapi que era casa para os sultões entre os séculos XVI e 
XIX. Ele é agora um museu exibindo coleções imperiais de 
cristal, prata, porcelana chinesa e trajes imperiais. A nossa 
última parada será no Bazar das Especiarias, onde os 
aromas de canela, cravo e tomilho saem de centenas de 
sacos de musselina coloridos, localizados em frente de 
cada loja.

Após café da manhã, tomaremos um cruzeiro pelo Bósforo 
para desfrutar a experiência única de atravessar os dois 
continentes, a Ásia e a Europa. Depois do almoço, visita à 
Basílica de Santa Sofia (Sabedoria Divina), atualmente 
chamada de Museu de Santa Sofia, é sem dúvida um dos 
mais belos edifícios de todos os tempos. Construído por 
Constantino, o Grande, foi e construída por Justiniano no 
século VI. Em seguida, visita à Cisterna subterrânea da 
basílica e o Hipódromo de Constantinopla, o centro da vida 
cívica bizantina, onde aconteciam corridas de cavalos e 
carruagens neste lugar. Translado para o aeroporto e 
embarque no voo internacional.

Após a chegada ao Aeroporto Ataturk de Istambul, 
embarcamos em um voo doméstico para Adana, Cilícia 
antiga. A partir daí, faremos o nosso caminho para Tarso, a 
cidade natal de São Paulo. Destaca-se o Poço de São Paulo 
e o Portão de Cleópatra. Continuamos para Antioquia no 
Orontes e passaremos a noite lá.

5º DIA – CAPADÓCIA / KONYA

Após o café da manhã, check-out e visita a Avanos, a 
cidade da cerâmica, onde o Rio Kizilirmak (Hallys), o mais 
longo da Turquia, serpenteia deixando o barro vermelho 
em suas margens que tem sido a matéria-prima da 
cerâmica durante séculos. Depois do almoço, visitaremos 
Konya, no caminho visita à obra-prima de Seljukian do 
século XII, o Caravançarai Sultahan.

“NA TRILHA DA VIAGEM DE SÃO 
PAULO NA TURQUIA” - 11 DIAS / 10 NOITES
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Hoje viajamos para o oriente para Antioquia no Orontes, 
Daphne e Seleucia Pieria. Pensa-se que Antioquia pode ter 
sido fundada em 300 a.C. São Pedro foi o primeiro em pregar 
aqui seguido por São Paulo e Barnabé, cujos extensos esforços 
provaram ser muito proveitosos para o cristianismo. A 
propósito, a palavra “cristãos” foi primeiramente concebida 
em Antioquia. A forte e opulenta comunidade de Antioquia 
contribuiu financeiramente para a comunidade cristã de 
Jerusalém. Os destaques incluem o museu que abriga uma 
magnífica colecção de mosaicos a partir de Antioquia, Daphne 
e Seleucia Pieria. A Gruta de São Pedro, a igreja caverna veio a 
ser conhecida como o ponto de encontro dos primeiros 
cristãos. O próximo local que visitaremos é Seleucia Pieria que 
era o porto da cidade de Antioquia antigamente. O 
monumento mais interessante aqui é o Túnel do Tito, que é 
um tremendo canal escavado com o objetivo de desviar as 
águas do Rio Orontes. Outro destaque aqui são os túmulos de 
pedra com suas impressionantes fachadas, referente ao 
período helenístico. Jantar e pernoite em Antioquia.

5º DIA – CAPADÓCIA / KONYA

Após o café da manhã, check-out do hotel e visita em 
Pasabag na área Zelve onde os monges viviam em reclusão 
em salas de rocha vulcânica. A continuação, iremos para 
Avanos, a cidade da cerâmica, onde o Rio Kizilirmak (Hallys), 
o mais longo da Turquia, serpenteia deixando o barro 
vermelho em suas margens que tem sido a matéria-prima 
da cerâmica durante séculos.Em seguida, visitaremos Konya, 
no caminho visita à obra-prima de Seljukian do século XII, o 
Caravançarai Sultahan. Jantar e pernoite em Konya.

Após o café da manhã, visita a Laodiceia, onde 
encontramos aqui dois Teatros, um grande Estádio, uma 
Torre de Água e um Odeon. A cidade é nomeada por 
Antíoco II, em honra de sua esposa Laodiceia. São Paulo 
escreveu uma carta para a igreja aqui (Atos 4:16). 
Continuamos para Sardes cuja história remonta ao século 

2º DIA – ANTIOQUIA NO ORONTES

3º DIA – ANTIOQUIA / CAPADÓCIA

Após café da manhã, nos dirigimos para o norte para a 
Capadócia e parada em Derinkuyu; esta é uma cidade 
subterrânea, esculpida em rochas macias que se 
assemelha a um enorme labirinto de túneis, salas, 
cozinhas, adegas e passagens. Uma enorme chaminé 
ventila esta moradia de 8 níveis que foi usada pelos 
cristãos escondidos de seus perseguidores romanos e 
bizantinos. Seus afrescos coloridos permanecem tão 
vibrantes como quando foram feitos pela primeira vez. 
Derinkuyu .... um lugar fascinante! Mais adiante, 
chegamos à Capadócia, que lembra o visitante de uma 
aldeia de contos de fadas de Grimm. O que Turcos 
comumente chamam de "Chaminés de Fadas" são 
peças salientes de rochas vulcânicas que foram

1º DIA – ISTAMBUL / ADANA / ANTIOQUIA

4º DIA – CAPADÓCIA

Hoje iremos para o Vale de Goreme para visitar as igrejas 
esculpidas nas formações de pedra vulcânica. Em seguida, 
visita ao Vale dos Pássaros e embaixo do Castelo Uchisar. 
Também teremos tempo para visitar uma loja de souvenirs 
local, antes de voltar para o hotel. Pernoite na Capadócia.

7º DIA – PAMUKKALE / SARDES / KUSADASI

6º DIA – KONYA / PISIDIA / ANTIOQUIA / PAMUKKALE

Após o café da manhã, traslado até Antioquia da Pisídia 
(Yalvac), onde São Paulo abriu o cristianismo para o 
mundo. A história de Yalvac remonta a 280 a.C. Durante o 
tempo de São Paulo, o população era uma mistura de 
judeus, romanos e gregos. Muito pouco que resta de 
Antioquia da Pisídia hoje. Existe a Propylaea da Acrópole 
com uma série de pedras esculpidas e os restos de uma 
igreja bizantina. Em seguida, iremos para Pamukkale. Na 
chegada, visita a Hierápolis que foi fundada pelo Rei de 
Pérgamo Télefo e em homenagem a sua esposa Hiera. 
Durante o período bizantino, a cidade tornou-se a sede da 
diocese, com uma grande igreja cristã dedicada a São 
Filipe, que foi martirizado neste lugar em 80 A.D. Os 
destaques incluem os Banhos Romanos, o Templo de 
Apolo e o Teatro.

“NA TRILHA DA VIAGEM DE SÃO PAULO NA 
TURQUIA” (COM ILHA DE PATMOS) - 13 DIAS / 12 NOITES

Após a chegada em Istambul, seguimos para Adana em um 
voo de conexão e continuamos para Tarso, o local de 
nascimento de São Paulo. Durante o tempo de São Paulo, 
Tarso era uma cidade universitária superando Atenas e 
Alexandria. Cícero foi um governador aqui em 51-50 a.C. e 
o encontro romântico entre Cleópatra e Marco Antônio 
aconteceu em Tarso. Os lugares de destaques são o Poço 
de São Paulo e o Portão de Cleópatra. Continuamos para 
Antioquia no Orontes para uma boa noite de descanso.

 espancadas e moldadas pelo vento e chuva. Os destaques são a 
Igreja da Apple, a Capela de São Basílio, e a maior igreja da 
Capadócia, Igreja Fivela em Goreme. Pernoite em Capadócia.



54 55

De manhã cedo, embarcamos em um barco fretado para 
um passeio de 3 horas para a Ilha de Patmos. O guia local irá 
nos encontrar no porto e, em seguida, iremos para o 
Mosteiro de São João Evangelista, onde se tem uma vista 
maravilhosa da ilha. Também visitaremos a Gruta do 
Apocalipse, onde a voz celestial de Deus revelou a São João 
o futuro da humanidade (Ap 1:12-21). Voltamos para o 
porto no final da tarde, para embarcar em nosso barco, de 
volta a Kusadasi. Jantar e pernoite em Kusadasi.

Após o café da manhã visita à famosa cidade de feso. ĀNosso 
passeio começa com a Basílica de São João "Evangelista", que 
veio aqui com a Virgem Maria e escreveu seu Evangelho em 
feso. Ā O Templo de Ártemis, considerado uma das Sete 
Maravilhas do Mundo, foi localizado aqui. As pregações de São 
Paulo na área resultaram com o alvoroço da Guilda dos 
Ourives e, finalmente, toda a população de feso. Ā Os 
destaques incluem a Biblioteca do Celso, o Templo de Adriano, 
a Fonte de Trajano e o Teatro. Também vamos parar nas 
proximidades da Casa da Virgem Maria, onde é sabido que ela 
passou os seus últimos anos e morreu. Seguimos para o 
famoso local de tapetes nos permitindo tempo suficiente para 
fazer compras à tarde. Finalmente, iremos para Esmirna para 
jantar e pernoite.

13º DIA - ISTAMBUL Partida

De manhã, a caminho de Assos vamos parar na 
assombrosamente bela Pérgamo, que sobe no alto de uma 
colina como se um se aproximasse da cidade de Bergama. 
Os destaques incluem o Altar de Zeus, Templo de Tróia e o 
Teatro. Descendo a montanha vamos parar por Asclepion, 
um dos principais centros de saúde do mundo antigo.

Sairemos pela manhã para Trôade e Assos. Trôade foi um 
agitado porto situado na costa noroeste da Ásia Menor. 
São Paulo teve um sonho durante sua estada em Trôade, 
no qual ele viu uma visão de um homem pedindo-lhe 
"Passa pela Macedônia e ajuda-nos ", depois que ele 
decidiu ir para a Europa. Assos, no alto de uma falésia 
com vista para o Mar Egeu e a Ilha

Após o café da manhã, saímos de Bursa com destino para 
Nicéia. A cidade foi fundada por volta de 1000 a.C. Em 325, a 
Primeiro Conselho Ecumênico foi realizado aqui com o 
propósito de condenar a heresia do arianismo. O Sétimo 
Concílio Ecumênico foi também realizado aqui na Igreja Santa 
Sofia. A igreja foi construída no século IV e tem um piso de 
mosaico que data do século VI. Todos os portões e muros 
datam do período bizantino. No final da tarde, iremos para o 
cais para embarcar o Cruzeiro pelo Bósforo. A viagem cênica 
ao longo do Bósforo entre dois continentes, a Ásia e a Europa. 
O passeio leva cerca de três horas: a primeira hora mais ou 
menos é para cima. Enquanto subimos, nosso gulet navega ao 
redor para levar-nos a uma espetacular caverna que abriga os 
banhos afundados de Cleópatra, construídos para ela por 
Marco Antônio. A lenda diz que Antônio deu toda a Costa 
Turquesa para Cleópatra como um presente de casamento - 
um presente adequado para uma rainha. Este é também um 
excelente lugar para nadar, se você desejar. (B / L / D)

8º DIA - KUSADASI / ILHA DE PATMOS / KUSADASI

9º DIA - KUSADASI / ÉFESO / ESMIRNA

10º DIA - ESMIRNA / PÉRGAMO / ASSOS

11º DIA - ASSOS / (Trôade-Assos) / TRÓIA / BURSA

12º DIA - BURSA / ( Iznik / Nicéia ) / ISTAMBUL

Esta manhã, iremos para a cidade velha de Istambul começando 
nossa visita, de dia inteiro, com o Museu Topkapi Palace, seguido 
de almoço. Posteriormente, visita à chamada Mesquita Azul por 
causa dos impressionantes azulejos azuis que revestem as 
paredes, Museu Santa Sofia. Se o tempo permitir, vamos passar 
pelo Bazar das Especiarias, onde os aromas de canela, cravo e 
tomilho saem de centenas de sacos de musselina coloridos, 
localizados em frente de cada loja. Translado para o aeroporto 
para embarque em voo internacional.

XII a.C. Sardes sentiu influncia Ādo cristianismo muito cedo e 
conta nas sete igrejas do Apocalipse. Durante os tempos 
bizantinos, foi a sede de um bispado. Os destaques são uma 
Sinagoga, um Ginásio, uma Igreja bizantina e o Templo de 
Artemis. Saída para Kusadasi para jantar e pernoitar.

de Lesbos é de tirar o fôlego. Seu Acrópole carrega o 
impressionante Templo de Atena. Chegando em Assos a pé 
de Trôade, São Paulo pregou aqui e desceu para o pequeno 
porto na costa para embarcar em um barco que o levou de 
regresso a Jerusalém. Em seguida, passamos a Tróia para ver 
a lendária cidade e a réplica do Cavalo de Tróia. 
Continuamos para Bursa e passaremos a noite aqui.
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2º DIA - ANTIOQUIA

Hoje viajamos para o oriente para Antioquia no Orontes, Daphne e 
Seleucia Pieria. Pensa-se que Antioquia pode ter sido fundada em 
300 a.C. O primeiro em pregar aqui foi São Pedro, seguido por São 
Paulo e Barnabé cujos extensos esforços provaram ser muito 
proveitosos para o cristianismo. Aliás, a palavra “cristãos” foi 
concebida pela primeira vez em Antioquia. A forte e rica 
comunidade de Antioquia contribuiu financeiramente à 
comunidade cristã de Jerusalém. Os destaques incluem o museu 
que abriga uma magnífica colecção de mosaicos a partir de 
Antioquia, Daphne e Seleucia Pieria. A Gruta de São Pedro, a igreja 
caverna veio a ser conhecida como o ponto de encontro dos 
primeiros cristãos. O próximo local que visitaremos será Seleucia 
Pieria que, antigamente, era o porto da cidade de Antioquia. O 
monumento mais interessante aqui é o Túnel e Tito que é um 
tremendo canal escavado com o propósito de desviar as águas do 
Rio Orontes. Outro destaque aqui são os túmulos de pedra com 
suas fachadas impressionantes, referentes ao período helenístico.

3º DIA - ANTIOQUIA / GAZIANTEP / URFA

Após o café da manhã iremos para Gaziantep. Visita ao Museu de 
Arqueologia com seus artefatos dos períodos neolítico, hitita e 
romano. Há mosaicos importantes do antigo local de Zeugma 
(Belkis). Continuamos para Urfa. A caminho de Halfeti, faremos um 
passeio em barco pelo Rio Eufrates. Pernoite em Urfa.

Hoje visitaremos Urfa, a cidade do Rei Abgar o Grande 
que se acredita ter sido o primeiro rei cristão. 
Segundo a lenda popular, o perverso Nimrod utilizou 
as colunas como um estilingue para lançar o Abraão 
do monte. Onde o profeta caiu, as aguas estouraram 
do solo formando a piscina de Abraão. Vamos visitar 
esta piscina cheia de carpas sagradas. Nesta caverna 
Jô de Urfa viveu sete anos como um leproso 
pauperizado. Os túmulos de Jô, sua esposa, e o 
profeta Elias foram encontrados em uma aldeia 
chamada Nebiyob. A caverna de Jô tem uma fonte 
que melhorou a saúde dele e um pavilhão no topo. 
Em 460 A.D., o bispo encontrou aqui propriedades 
curativas nas águas da fonte e construiu um hospital 
próximo. "Depois disto Jô viveu cento e quarenta 
anos; e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até 
a quarta geração. Então morreu Jô, velho e farto de 
dias" (Jó 42: 16-17). A continuação, iremos para Harã, 
“Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Lô, filho de Harã, 
filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de sue 
filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à 
terra de Canaã; foram até Harã, onde ficaram. E 
havendo Tera vivido duzentos e cinco anos ao todo, 
morreu em Harã (Gen.11: 31-32). Harã é a cidade natal 
de Abraão, o pai da fé para os cristãos, judeus e 
muçulmanos. Deus o tirou de Haran, como parte de 
seu plano para converter a história do homem do 
pecado (Gen.12: 1-2). Também conhecida como Padã 
Arã, Harã permaneceu a uma casa espiritual para 
Abraão e seus descendentes. Abraão encontrou sua 
nora em Padã Arã (Gen.24: 3-43) e Isaque e também 
pediu a seu filho achar uma esposa nesta
região (Gen.28:1-2). Em seguida, iremos para a cidade 
de Adiyaman, pernoite de Kahta, cidade perto das 
montanhas de Nemrud.

6º DIA - DIYARBAKIR / VAN

10º DIA - ISTAMBUL / Partida
No caminho para an, Ālocal mais próximo ao monte 
Ararat, vamos visitar a Ponte Malabadi datada em 12 A.D. 
Em seguida, visita ao ago Āan Āpara embarcar no nosso 
barco para a Ilha de Akdamar, onde visitaremos o 
mosteiro e a Igreja da Santa Cru, Āutiliada Āpelo Patriarca 
armnio. ĀPernoite na cidade de an, Āa uma altitude de 
1.727 metros.

Tempo livre até o horário do transfer. Translado para o 
aeroporto para nosso voo para Istambul e embarque no 
voo internacional.

Começamos visitando a montanha de Nemrud para 
apreciar a vista. A cúpula da montanha de Nemrud tem 
2.100 metros de altura e se encontra na cadeia das 
montanhas Antitaurus. Nesta cúpula se encontra um 
túmulo gigantesco rodeado por terraços e estátuas 
monumentais, as quais foram criadas em 1 a.C. Era o lugar 
de peregrinações regulares e rituais durante o tempo do 
reino Commagene. Este lugar está na lista da UNESCO 
desde 1987. No caminho de volta para Kahta, faremos uma 
parada para visitar as colunas funerárias de Karakus que 
datam de 1 a.C. Em seguida, parada na ponte romana em 
Cendere. O único gracioso arco mantem a estrada sobre a 
água, desde 2 D.C. Nimrode (Nemrud) era uma parte da 
terra da Assíria mencionada em Miquéias 5:06 (Nimrode 
seria um aliado do Assur e Nínive, Assíria já foi chamada 
Nimrode (Gen 10:11-12 ). "Estes consumirão a terra da 
Assíria à espada e a terra de Nimrode. Assim, nos livrará da 
Assíria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nosso 
limites" (Miquéias 5:6). No caminho para Urfa (Ur e Edessa), 
vamos parar para ver uma das maiores represas do mundo 
chamada GAP. A fonte do rio Eufrates, um dos quatro rios 
perto de Eden afirma que o Eufrates vai secar e causar uma 
grande guerra (Ap. 16:12-16). A represa tem 169 metros de 
altura e foi construída para irrigar Harran, Mardin, 
Ceylanpinar plaines e tem a capacidade de usina de 2.400 
mw. Saída para Diyarbakir e pernoite.

7º DIA - VAN / DOGUBEYAZIT

8º DIA - DOGUBEYAZIT / ERZURUM / TRABZON

9º DAY – TRABZON / ISTAMBUL

amos Ā começar a nossa jornada até o Monte Ararat. No 
caminho, veremos as Cataratas de Muradiye, em seguida, 
almoço em Dogubeyait. ĀDepois do almoço, visitaremos o 
Palácio de Ishakpasha. ogo, Āvamos mudar de nibus Āpara 
um minibus para continuar até o local onde acredita-se que a 
Arca de Noé pousou. Então, Ādisse Deus a Noé: Sai da arca, e, 
contigo, tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. 
Os animais que estão contigo, de toda carne, tanto aves 
como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, fae Āsair a 
todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se 
multipliquem" (Gen.8: 15-17). No dia deessete Ādo sétimo 
ms, Ā a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. As 
águas foram minguando até o décimo ms, Āem cujo primeiro 
dia apareceram os cimos dos montes" (Gen.8: 4-5). Pernoite 
em Dogubeyazit

No início da manhã, faremos o check-out e iremos para 
Erurum. ĀErurum Āé a maior cidade no leste da Turquia, se 
espalha em um alto plat Āa uma altitude de 1.950 metros. Ao 
entrar na cidade, o grande monumento Aziziye 
comemorando a guerra turco-russa vai chamar sua atenção. 
As muralhas da cidade e a fortalea Āsão reminiscncia Ā do 
período de domínio biantino. ĀErurum Āé conhecida pela 
elaboração de cobre e sua pedra Oltu, que é uma pedra preta 
original usada para faer Ā joias e colares. isitaremos Ā os 
monumentos de Seljúcida como a Mesquita Ulu (Grande), e o 
monumento Cifte Minareli Medrese. Aps Āo almoço em um 
restaurante local de kebab, iremos para Trabon, Ācidade no 
Mar Negro e pernoite.

Hoje vamos visitar o magnífico Mosteiro Sumela localiado Ā
no alto das falésias, no Parque Nacional Altindere. Dois 
monges de Atenas, Sofrnio Ā e tio Barnabé encontraram o 
mosteiro de Sumela em 68 ĀA.D. Eles seguiram a orientação 
de um ícone para uma caverna neste ambiente de 
montanha. Eles acreditavam que tinha sido pintado pelo 
Apstolo Ā São ucas. Ā No século I Ā o imperador ustiniano Ā
encomendou um relicário de prata feito para o mosteiro, a 
fim de preservar os restos de Barnabé. A igreja é coberta por 
dentro e por fora com brilhantes afrescos. Em seguida, vamos 
visitar o museu de Santa Sofia (igreja biantina Āde século III, Ā
restaurada com seus esplndidos Āafrescos). Transfer para o 
aeroporto para embarcar no nosso voo para Istambul. 
Transfer para o hotel. Pernoite em Istambul.

Após a chegada a Istambul, continuamos para Adana em nosso voo 
de conexão e saímos para Tarso, o lugar do nascimento de São 
Paulo. Durante o tempo de São Paulo, Tarso era uma cidade 
universitária superando Atenas e Alexandria. Cícero foi um 
governador aqui em 51-50 a.C. e a romântica reunião entre 
Cleópatra e Marco Antônio aconteceu em Tarso. Os destaques aqui 
são o Poço de São Paulo e o Portão de Cleópatra. Continuamos 
para Antioquia no Orontes para uma boa noite de descanso.

1 º DIA - ISTAMBUL / ADANA / ANTIOQUIA

5º DIA - KAHTA / NEMRUD / DIYARBAKIR

VIAGEM BÍBLICA PARA ANATÓLIA ORIENTAL
10 DIAS / 9 NOITES

4 º DIA - URFA / HARAN / ADIYAMAN / KAHTA
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2º DIA - GAZIANTEP / URFA

Após o café da manhã saída Urfa. A caminho de Halfeti, faremos um 
passeio em barco pelo Rio Eufrates, incluindo um cruzeiro ao redor 
da fortaleza romana de Rumkale, onde São João, o apóstolo disse 
ter escrito seu Evangelho. No período da tarde, visitaremos Urfa, a 
cidade do Rei Abgar o Grande que se acredita ter sido o primeiro rei 
cristão. Segundo a lenda popular, o perverso Nimrod utilizou as 
colunas como um estilingue para lançar o Abraão do monte. Onde 
o profeta caiu, as aguas estouraram do solo formando a piscina de 
Abraão. Vamos visitar esta piscina cheia de carpas sagradas. Nesta 
caverna Jô de Urfa viveu sete anos como um leproso pauperizado. 
Os túmulos de Jô, sua esposa, e o profeta Elias foram encontrados 
em uma aldeia chamada Nebiyob. A caverna de Jô tem uma fonte 
que melhorou a saúde dele e um pavilhão no topo. Em 460 A.D., o 
bispo encontrou aqui propriedades curativas nas águas da fonte e 
construiu um hospital próximo. "Depois disto Jô viveu cento e 
quarenta anos; e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos, até a 
quarta geração. Então morreu Jô, velho e farto de dias" (Jó 42: 
16-17). Pernoite em Urfa. (B, L, D)

3º DIA - URFA / HARÃ / ADIYAMAN

Após o café da manhã, iremos para Harã, “Tomou Tera a Abrão, seu 
filho, e a Lô, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, 
mulher de sue filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir 
à terra de Canaã; foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera 
vivido duzentos e cinco anos ao todo, morreu em Harã (Gen.11: 
31-32). Harã é a cidade natal de Abraão, o pai da fé para os cristãos, 
judeus e muçulmanos. Deus o tirou de Haran, como parte de seu 
plano para converter a história do homem do pecado (Gen.12: 1-2). 
Também conhecida como Padã Arã, Harã permaneceu a uma casa 
espiritual para Abraão e seus descendentes. Abraão encontrou sua 
nora em Padã Arã (Gn.24: 3-43) e Isaque e também pediu a seu filho 
achar uma esposa nesta região (Gen.28:1-2). A continuação, saída 
para Adiyaman. No caminho, vamos parar para ver uma das maiores 
represas do mundo chamada GAP. A fonte do rio Eufrates, um dos 
quatro rios perto de Eden afirma que o Eufrates vai secar e causar 
uma grande guerra (Ap. 16:12-16). A represa tem 169 metros de 

4º DIA - ADIYAMAN / NEMRUD / DIYARBAKIR

De manhã cedo, saída para a montanha de Nemrud 
para apreciar a vista. A cúpula da montanha de 
Nemrud tem 2.100 metros de altura e se encontra na 
cadeia das montanhas Antitaurus. Nesta cúpula se 
encontra um túmulo gigantesco rodeado por terraços 
e estátuas monumentais, as quais foram criadas em 1 
a.C. Era o lugar de peregrinações regulares e rituais 
durante o tempo do reino Commagene. Este lugar está 
na lista da UNESCO desde 1987. No caminho de 
Diyarbakir, faremos uma parada para visitar as colunas 
funerárias de Karakus que datam de 1 a.C. Em seguida, 
parada na ponte romana em Cendere. O único gracioso 
arco mantem a estrada sobre a agua desde 2 D.C. 
Nimrode (Nemrud) era uma parte da terra da Assíria 
mencionada em Miquéias 5:06 (Nimrode seria um 
aliado do Assur e
Nínive, Assíria já foi chamada Nimrode (Gen 10:11-12 ). 
"Estes consumirão a terra da Assíria à espada e a terra 
de Nimrode. Assim, nos livrará da Assíria, quando esta 
vier à nossa terra e pisar os nosso limites" (Miquéias 
5:6). Pernoite em Diyarbakir (B, L, D)

6º DIA - DIYARBAKIR / VAN

10º DIA - KARS / ERZURUM

11º DIA – ERZURUM / TRABZON

No caminho para a cidade de Van, local mais 
próximo ao monte Ararat, vamos visitar a Ponte 
Malabadi datada em 12 A.D. Van, a antiga capital de 
Urartian de Tuspa está situada em um verde e fértil 
oásis, no meio de montanhas rochosas. Pernoite em 
Van, cidade de uma altitude de 1.727 metros. (B, L, 
D)

pós o pequeno almoço visita à antiga cidade de 
Ani e suas igrejas. Vista do Arpa River, que forma 
a fronteira com a Armênia. Em seguida, iremos 
para Erzurum. Erzurum é a maior cidade no leste 
da Turquia, estende-se sobre um planalto, a uma 
altitude de 1.950 metros. Ao entrar na cidade, o 
grande Aziziye monumento comemorativo da 
guerra turco-russa vai chamar sua atenção. As 
muralhas da cidade e fortaleza são uma 
reminiscência do período de domínio bizantino. 
Erzurum é conhecida por artesanato de cobre e 
sua pedra Oltu, que é uma pedra negra exclusiva, 
usada para fazer joias e pérolas. Visitaremos 
também os monumentos de Seljúcida como a 
Mesquita Ulu (Grande) e o monumento Cifte 
Minareli Medrese. Pernoite em Erzurum. (B, L, D)

Após o café da manhã cedo, saída para Trabzon. 
Hoje vamos visitar o magnífico Mosteiro Sumela 
localizado no alto das falésias, no Parque 
Nacional Altindere. Dois monges de Atenas, 
Sofrônio e tio Barnabé encontraram o mosteiro 
de Sumela em 368 A.D. Eles seguiram a 
orientação de um ícone para uma caverna neste 
ambiente de montanha. Eles acreditavam que 
tinha sido pintado pelo Apóstolo São Lucas. No 
século VI o imperador Justiniano encomendou 
um relicário de prata feito para o mosteiro, a fim 
de preservar os restos de Barnabé. A igreja é 
coberta por dentro e por fora com brilhantes 
afrescos. Em seguida, vamos visitar o museu de 
Santa Sofia (igreja bizantina de século XIII, 
restaurada com seus esplêndidos afrescos). 
Pernoite em Trabzon.

5º DIA - DIYARBAKIR / MARDIN / DIYARBAKIR

Na parte da manhã iremos para Mardin. Nosso tour 
começa visitando o Museu de Mardin. Passeando 
ao redor da cidade, vamos ver os castelos, as casas 
de pedra e antigos bazares. Almoço em um 
restaurante tradicional. Depois do almoço 
continuaremos o nosso tour visitando a Igreja de 
Mor Yusuf (Surp Hosvep) e o Mosteiro de Deyrul 
Zafran (Mor Hananya). Regresso a Diyarbakir para o 
jantar e pernoitar. (B, L, D)

8º DIA – VAN / DOGUBEYAZIT

9º DIA - DOGUBEYAZIT / MOUNT ARARAT / KARS

Começamos o nosso passeio visitando o Castelo de Van. Os degraus 
talhados na rocha nos levarão para a fortaleza; os túmulos reais dos 
urartianos são de interesse em esta fortaleza e a área circundante está 
repleta de restos urartianos. O Museu Arqueológico na nova cidade exibe 
os achados urartianos. Almoço em um restaurante local. Tempo para 
visitar a bela igreja armênia do século X, a Igreja de Akdamar, na ilha de 
Akdamar no lago Van, antes de ir para a cidade hitita de Cavustepe. 
Voltamos para a cidade de Van para pernoite depois de visitar um 
pequeno bazar de tapetes kilims e outros produtos de tecelagem. (B, L, D)

Vamos começar a nossa jornada até o Monte Ararat. No caminho, 
veremos as Cataratas de Muradiye, em seguida, almoço em 
Dogubeyazit. Depois do almoço, visitaremos o Palácio de Ishakpasha. 
Saída para o Monte Ararat. Vamos mudar de ônibus para um minibus 
para continuar até o local onde acredita-se que a Arca de Noé pousou. 
“Então, disse Deus a Noé: Sai da arca, e, contigo, tua mulher e teus 
filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de 
toda carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a 
terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela 
se multipliquem" (Gen.8: 15-17). No dia dezessete do sétimo mês, a 
arca repousou sobre as montanhas de Ararate. As águas foram 
minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os 
cimos dos montes" (Gen.8: 4-5). Pernoite em Dogubeyazit.

Após o café da manhã saída para o Monte Ararat, Vamos mudar de 
ônibus para um minibus para continuar até o local onde acredita-se 
que a Arca de Noé pousou. “Então, disse Deus a Noé: Sai da arca, e, 
contigo, tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os 
animais que estão contigo, de toda carne, tanto aves como gado, e 
todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que 
povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem" 

1º DIA - ISTAMBUL / ADANA / GAZIANTEP

Após a chegada a Istambul, continuamos a Adana em nosso voo 
de conexão e saída para Gaziantep. Visita ao Museu de 
Arqueologia com seus artefatos do período neolítico, hitita e 
romano. Há importantes mosaicos do antigo local de Zeugma 
(Belkis). Pernoite em Gaziantep.

12º DIA - TRABZON / ISTAMBUL / Partida

Tempo livre até o horário do transfer. Translado 
para o aeroporto para embarque no voo para 
Istambul e embarque no voo internacional.

(Gen.8: 15-17). No dia dezessete do sétimo mês, a 
arca repousou sobre as montanhas de Ararate. As 
águas foram minguando até o décimo mês, em 
cujo primeiro dia apareceram os cimos dos 
montes" (Gen.8: 4-5). A continuação iremos a 
Kars. A caminho, visita a Tuzluca para explorar 
uma das minas de sal que existiram na fronteira 
turca e armênia desde os tempos medievais. 
Pernoite em Kars. (B, L, D)

altura e foi construída para irrigar Harran, Mardin, 
Ceylanpinar plaines e tem a capacidade de usina de 
2.400 mw. Pernoite em Adiyaman . (B, L, D)

VIAGEM BÍBLICA À TERRA DO ANTIGO TESTAMENTO E 
ANATÓLIA ORIENTAL / 12 DIAS – 11 NOITES

7º DIA - VAN



62 63

Chegando a Istanbul, o voo continua para Esmirna/Smyrna 
(Ap.1:11; 2:8). Chegando à cidade de Esmirna, visita a 
Pérgamo (Ap 1:11, 2:12), onde poderá ver o mais íngreme 
teatro no mundo antigo, o Templo de Trajano, Altar de 
Zeus, Ágora. Em seguida, visita às ruínas da Igreja de 
Akhisar, Tiatira (At.16:14 Ap. 1:11; 2:18-24.) A jornada 
continua a Sardes (Ap. 1:11, 3:14) para ver as ruínas da 
igreja. A cidade uma vez, foi a capital do antigo reino da 
Lídia; neste lugar veremos a sinagoga da época romana. A 
continuação vamos para Filadélfia (Ap. 1:11; 3:7), para 
visitar as ruínas da Basílica de São João. Pernoite em 
Pamukkale (Hierápolis). (B, L, D)

Pela manhã faremos uma visita à antiga cidade de 
Hierápolis. Em seguida, visita a Laodiceia (Col. 2:01; 4:13-16, 
Ap. 1:11 ; 3:14). O almoço será a caminho para Kusadasi. 
Jantar e pernoite. (B, L, D)

5 º DIA - ISTAMBUL / TEL AVIV / TIBERÍADES

Iniciaremos o nosso tour no Monte das Bem-Aventuranças, 
onde Jesus pregou as Bem-Aventuranças (Mt. 5:1-12), o 
Primado de São Pedro, onde Jesus perguntou a Pedro: "Tu me 
amas?" Após continuaremos para Tabgha, onde Jesus fez o 
milagre da multiplicação dos peixes e do pão (Mt. 14:19-21). O 
almoço será neste local e depois continuaremos com o 
passeio de barco pelo mar da Galileia. A continuação, 
seguiremos ao monte Tabor, onde aconteceu a 
Transfiguração de Jesus diante de seus
discípulos. Concluímos o dia com uma visita ao Rio Jordão, 
onde Jesus foi batizado por João Batista (B, L, D).

Após o café da manhã, iremos à famosa cidade de Éfeso, 
um dos melhores lugares arqueológicos do mundo. Nosso 
passeio começa com a Basílica de São João "Evangelista" 
que veio aqui com a Virgem Maria e escreveu seu 
Evangelho em Éfeso. O Templo de Artemis, considerado 
uma das Sete Maravilhas da Antiguidade, estava localizado 
ali. Os destaques incluem a Biblioteca de Celso, o Templo 
de Adriano, a Fonte de Trajano e o Teatro. Também vamos 
parar na Casa da Virgem Maria (no topo do Monte 
Coressos). Acredita-se que ela passou seus últimos anos 
nesta área. Em 18 de agosto de 1961, o Papa João XXII 
proclamou este lugar como um lugar sagrado. No fim da 
tarde voltaremos para Esmirna para continuar o voo com 
destino a Istambul. Pernoite em Istambul. (B, L, D)

6º DIA - TIBERÍADES

Depois do almoço iremos para a cidade velha de Istambul e 
começamos a nossa visita inicial ao Hipódromo de 
Constantinopla, onde corridas de cavalos e carruagens 
aconteceram aqui. Este lugar era o centro bizantino da vida 
cívica. A Mesquita Azul, com suas cascatas graciosas e 
cúpulas, seus seis minaretes esguios e seu magnífico 
interior de belos azulejos azuis de Iznik. Será visitado o 
Museu de Santa Sofia, que é uma das grandes maravilhas 
arquitetônicas do mundo antigo. Após, visita ao famoso 
Palácio de Topkapi, que foi a casa dos sultões entre os 
séculos XV e XIX. Hoje este lugar é um museu exibindo 
coleções imperiais de cristal, prata, porcelana chinesa e 
trajes imperiais. Dali, vamos prosseguir para o aeroporto 
para o nosso voo para Tel Aviv. Chegando a Tel Aviv, 
continuaremos para Tiberíades para pernoite. (B, L, D)

3º DIA - PAMUKKALE / LAODICEIA / KUSADASI

4º DIA - ÉFESO / ESMIRNA / ISTAMBUL

Saída para Cana de manhã, onde Jesus realizou seu 
primeiro milagre e onde ocorreram as Bodas de Caná. 
Depois disso, iremos para Nazaré para ver a Igreja de Nossa 
Senhora da Anunciação. O almoço será na cidade de Jericó, 
a cidade mais antiga do mundo (Js. 6:3-5). Iremos ver o 
Monte da Tentação, quando o Jesus foi tentado pelo diabo, 
após jejum de 40 dias (Mt. 4:1-11). Continuaremos a 
Qumran (onde os pergaminhos do Mar Morto foram 
encontrados). Seguiremos até o Mar Morto para ter algum 
tempo para flutuar na água - este é o ponto mais baixo da 
superfície da Terra. Nossa viagem continuará até a cidade 
de Belém para ver o local de nascimento de Jesus (Lc. 
2,4-8). (B, L, D)

7º DIA - TIBERÍADES / CANÁ / NAZARÉ / JERICÓ / MAR 
MORTO / BELÉM / JERUSALÉM

De manhã cedo, começaremos o caminho da Via Sacra, 
começando a partir da Primeira até Décima Quarta 
estações, terminando na Igreja do Santo Sepulcro (Jo. 19: 
16-27). Deixaremos a cidade de Jerusalém para Cesaréia e 
com uma parada no Jardim Bahai para uma sessão de 
fotos em Haifa. Após o almoço, uma curta viagem através 
da cidade de Jaffa antes de nossa ida para o aeroporto Ben 
Gurion de Tel Aviv para embarcar no voo internacional. (B, 
L, D).

9º DIA - JERUSALÉM / HAIFA / TEL AVIV / ISTAMBUL

Após o café da manhã, começaremos o dia com o Monte 
das Oliveiras, iniciando com a Capela da Ascensão, onde 
Jesus subiu ao céu (Atos 1:9-12). Veremos o lugar do Pater 
Noster, onde o Senhor ensinou a oração do "Pai Nosso". Em 
seguida, desceremos pelo caminho "Domingo de Ramos" 
para a Igreja de Dominus Flevit (Lc. 19: 41-44) onde nosso 
Senhor chorou sobre Jerusalém. Continuaremos para o 
Jardim Getsêmani (Lc. 22:52), onde nosso Senhor passou a 
noite em agonia antes de sua crucificação. Após o almoço, 
iremos para o Monte Sião para visitar o túmulo de David, a 
sala da Última Ceia (Mc. 14:15), onde Jesus e os seus 
discípulos tiveram a Última Ceia. Continuaremos para a 
Igreja São Pedro em Gallicantu, onde São Pedro negou 
Jesus três vezes (Lc. 22:57), antes do galo cantar. 
Encerraremos nosso dia com uma visita ao Túmulo do 
Jardim, antes de ir ao hotel.

8º DIA - JERUSALÉM

PEREGRINAÇÃO BÍBLICA DA TERRA 
SANTA E TURQUIA - 9 DIAS / 8 

NOITES

1º DIA - ISTAMBUL/ ESMIRNA / PÉRGAMO / 
TIATIRA / SARDES / FILADÉLFIA / PAMUKKALE
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(Café da manhã, Almoço, Jantar) Café da manhã no hotel. Se 
não tiver sido feito, visitaremos Filipos. Continuaremos ao 
longo da costa para a segunda maior cidade da Grécia, 
Tessalônica. Continuaremos o tour. Veremos a Torre Branca, (o 
símbolo da cidade), a Via Egnatia, a Igreja de São Dimitrios, a 
Rotunda. Almoço em restaurante local (entradas, salada, prato 
principal, sobremesa). Prosseguimos para o sul, para o centro 
da Grécia, para Kalambaka, cidade situada aos pés de 
Meteora. No caminho, visita a cidade montanhosa de Veria. 
Veremos o local onde São Paulo pregou o evangelho. 
Continuaremos para Kalambaka. Chegada em Kalambaka. 
Jantar e pernoite no hotel.

(Café da manhã, Almoço, Jantar) Café da manhã no hotel. 
Visita a Meteora com a sua paisagem impressionante, 
visitaremos dois mosteiros, suspensos entre o céu e a 
terra. No interior, veremos inestimáveis tesouros 
históricos e religiosos. Almoço em um restaurante local 
(entradas, salada, prato principal,sobremesa). Saída para 

(Café da manhã, Almoço, Jantar) Café da manhã no hotel. 
Com um guia oficial de língua inglesa, partiremos para uma 
excursão de meio dia por Corinto. Seguiremos a oeste, ao 
longo da estrada costeira, na costa de Apollo e pararemos 
para ver o Canal de Corinto, que liga o Mar Egeu e Mar Jónico. 
Continuaremos a visita pela Corinto Antiga. Veremos o Bema, 
o Templo de Apolo, ruínas da Ágora, e A Fonte Pireno. Almoço 
em restaurante local. Retorno para Atenas e prosseguiremos o 
restante do dia para fazer um passeio em Atenas. Veremos a 
Praça Sintagma, a Casa do Parlamento, o Memorial ao Soldado 
Desconhecido, a Biblioteca Nacional, o Arco de Adriano, o 
Templo Olímpico de Zeus, parada no Estádio Panathinaiko 
onde os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna foram 
realizados em 1896. Na Acrópole visitaremos as obras 
arquitetônicas da Idade de Ouro de Atenas: o Propylaea, o 
Templo de Atena Nike, o Erecteion e, finalmente, "a harmonia 
entre o material e o espiritual", o Partenon. Completando o 
tour, translado para Plaka, a parte antiga de Atenas, para o 
jantar em um restaurante local (entradas, salada, prato 
principal, sobremesa). Após o jantar retorno e pernoite no 
hotel em Atenas.

2º DIA - KAVALA / TESSALÔNICA / KALAMBAKA

3º DIA - KALAMBAKA (METEORA) / ATENAS

5º DIA - PARTIDA

(Café da manhã) Café da manhã no hotel. Translado para o 
aeroporto de Atenas para embarque no seu voo 
internacional.

(Café da manhã, Almoço, Jantar) Café da manhã no hotel. Se não 
tiver sido feito, visitaremos Filipos. Continuaremos ao longo da 
costa para a segunda maior cidade da Grécia, Tessalônica. 
Continuaremos o tour. Veremos a Torre Branca, (o símbolo da 
cidade), a Via Egnatia, a Igreja de São Dimitrios, a Rotunda e 
visitaremos o museu arqueológico. Almoço em restaurante 
local (entrada, salada, prato principal, sobremesa). Jantar e 
pernoite no hotel em Tessalônica.

(Almoço, Jantar) Encontro no lado grego da fronteira e 
caminhada até o ônibus. Partida em direção à primeira cidade 
grega, Alexandroupolis e translado para um restaurante local 
para almoço (entrada, salada, prato principal, sobremesa). 
Continuaremos ao longo da costa para Kavala, a bíblica 
Neapolis. Passeio para visitar Filipos. Veremos as ruínas da 
Ágora, o Octagon, as ruínas das duas Basílicas e prisão de São 
Paulo. Completando o tour, prosseguiremos para Kavala. 
Jantar e pernoite no hotel em Kavala.

(Café da manhã, Almoço, Jantar) Café da manhã no hotel. 
Dirigiremos para o sul, para o centro da Grécia, para 
Kalambaka, a cidade situada no aos pés de Meteora. No 
caminho, visita a cidade de montanhosa de Veria. Veremos 
o local onde St. Paulo pregou o evangelho. Continuaremos 
para Kalambaka. Almoço em um restaurante local (entrada, 
salada, prato principal, sobremesa). Chegada em 
Kalambaka. Jantar e pernoite no hotel.

(Café da manhã, Almoço, Jantar) Café da manhã no hotel. 
Visita a Meteora com a sua paisagem impressionante, 
visitaremos dois mosteiros, suspensos entre o céu e a terra. 
No interior, veremos inestimáveis tesouros históricos e 
religiosos. Almoço em um restaurante local (entrada, 
salada, prato principal, sobremesa). Partida para Delfos, o 
umbigo da terra. Jantar e pernoite no hotel.

2º DIA - KAVALA / TESSALÔNICA

3º DIA - TESSALÔNICA / KALAMBAKA

1º DIA - CHEGADA / KAVALA

4º DIA - KALAMBAKA (METEORA) / DELFOS

5º DIA - DELFOS / ATENAS

(Café da manhã, Almoço, Jantar) Café da manhã no 
hotel. Visitaremos o sítio arqueológico de Delfos. Nas 
encostas do Monte Parnaso, encontram-se as ruínas 
do Santuário de Apolo Pythios. Visitaremos o Templo 
Dórico, o Tesouro dos atenienses e veremos a Fonte 

(Canal de Corinto, Micenas, Nafplion, Epidaurus): (Café da 
manhã, Almoço, Jantar) Café da manhã no hotel. Sairemos de 
Atenas pela estrada costeira e pararemos para ver o Canal de 
Corinto. Prosseguiremos para Micenas, a cidade Homérica de 
Agamenon (O líder da Guerra de Tróia). Visitaremos o Portal do 
Leão, as paredes ciclópicas e o Túmulo Real. Almoço em um 
restaurante local (entrada, salada, prato principal, sobremesa). 
Continuaremos para Nafplion para ver esta cidade 
encantadora. Visitaremos o Teatro de Epidauro do século IV 
a.C., famoso por sua acústica. Retornaremos a Atenas para 
jantar em um restaurante local (entradas, saladas, prato 
principal, sobremesa ). Após o jantar translado de volta e 
pernoite no hotel em Atenas.

6º DIA - UM DIA DE PASSEIO EM ARGÓLIDA

7º DIA – TOUR POR ATENAS / PARTIDA

(Café da manhã, Almoço, ---- ) Café da manhã no hotel. 
Prosseguiremos em um tour de dia completo por Atenas. Com 
um guia oficial de língua inglesa, veremos a Praça Sintagma 
(Praça da Constituição), a Casa do Parlamento e o Túmulo do 
Soldado Desconhecido, guardado pelos Evzones em seu traje 
tradicional. Veremos a Academia de Atenas e a Universidade. 
Parada no Estádio Olímpico Panathinaiko (onde os primeiros 
Jogos Olímpicos da era moderna foram realizados em 1896). 
Veremos o sítio arqueológico do Templo Olímpico de Zeus e o 
Arco de Adriano. Visitaremos o sítio da mundialmente famosa 
Acrópole e veremos o Propylaea e o Partenon. Translado para 
o almoço em um restaurante local (entrada, salada, prato 
principal, sobremesa). Após o almoço, continuaremos a visitar 
o lugar onde, finalmente, as estátuas encontraram a “sua casa” 
e poderemos admirar as maravilhas da era clássica, o novo 
Museu da Acrópole. (Segundas-feiras fechado). Completando 
o tour, traslado ao aeroporto para embarque no seu voo 
internacional.

(Jantar) Encontro no lado grego da fronteira e caminhada 
até o ônibus. Guia oficial de língua inglesa. Partida em 
direção à primeira cidade grega, Alexandroupolis. 
Continuaremos ao longo da costa para Kavala, a bíblica 
Neapolis. A continuação, iremos para Filipos. Veremos as 
ruínas da Ágora, o Octagon, as ruínas das duas Basílicas e 
prisão de São Paulo. Completando o tour, visita a Kavala. 
Jantar e pernoite no hotel em Kavala.

4º DIA - TOUR DE MEIO DIA EM CORINTO / TOUR POR 
ATENAS

de Castália. Também, visitaremos as obras-primas do museu, as 
antigas esculturas gregas, tais como a estátua de bronze do 
cocheiro. Almoço em um restaurante local. Após o almoço, 
saída para Atenas. No caminho de volta, passaremos pela 
aldeia de montanha de Arachova, Levadia e pela cidade de 
Tebas. Chegada à noite em Atenas e translado para um 
restaurante local para jantar (entrada, salada, prato principal, 
sobremesa). Translado para do hotel, check-in e pernoite no 
hotel em Atenas.

TOUR BÍBLICO DA GRÉCIA - 5 DIAS / 4 NOITES

1º DIA - CHEGADA / KAVALA

Atenas via Trikala, Lamia e Termópilas. Chegada à noite e 
translado para um restaurante local para jantar (entradas, 
saladas, prato principal, sobremesa). Após o jantar, translado 
para o hotel em Atenas, check-in, pernoite.

TOUR BÍBLICO DA GRÉCIA - 7 DIAS / 6 NOITES
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Após o café da manhã, saída para Kusadasi. Almoço no 
caminho a Bergama, antes de visitar Pérgamo para ver a 
Acrópole, o Templo de Trajano e o teatro, ambos virados 
para a planície de Bergama. Faremos uma parada para 
fotografar uma das Sete Igrejas do Apocalipse no centro de 
Bergama. Finalmente, visitaremos o Antigo Centro Médico 
Asclepion antes de prosseguir para Kusadasi.

Depois do café da manhã, iremos para Selcuk para visitar a 
Casa da Virgem Maria em cima do Monte Coressos. Sua 
memorável visita a feso Ā começará bem como a 
visualização de uma das Sete Igrejas do Apocalipse, como 
também o Templo de Ártemis (uma das Sete Maravilhas da 
Antiguidade). Continuaremos para Pamukkale (Castelo de 
Algodão).

5ºDIA-CAPADÓCIA

Após café da manhã voltamos para Istambul. À chegada 
visitaremos o Bazar das Especiarias, onde os aromas de 
canela, cravo e tomilho saem das centenas de sacos de 
musselina coloridos localizados em frente de cada loja. 
Tempo livre até a hora da partida. Em seguida, traslado 
para o aeroporto internacional.

Pela manhã, saida para a capital da Turquia, Ancara. Após o 
almoço, visitaremos o Mausoléu de Ataturk - símbolo da 
nova Ancara. O Mausoléu é um exemplo notável da 
arquitetura Turca moderna. O complexo compreende. Um 
Caminho da Honra ladeado por leões reclindos dos hititas, 
um Tribunal de Honra, o próprio Mausoléu Atatürk e um 
museu. Em seguida, continuaremos para Bolu. Jantar e 
pernoite em Bolu.

Visitaremos a Cidade Antiga de Hierapolis, onde fontes 
termais que descem sobre penhascos calcários criaram 
travertinos fascinantes na forma de terraço branco e 
bacias. A seguir

7º DIA - BOLU / ISTAMBUL

6º DIA - CAPADÓCIA / ANCARA / BOLU

Situada perto de um antigo vulcão, a paisagem única da 
Capadócia evoluiu através da erosão da sedimentação de 
cinzas. A erosão foi causada pelo vento, sol, chuva e neve. 
Desfrute de m passeio de um dia inteiro, através dos muitos 
vales e rochas cônicas, com cidades inteiras construidas a 
partir destas rochas cônicas. A nossa visita inclui o Vale de 
Goreme, cidade subterrânea de Kaymakli, o Vale dos Pássaros 
e Uchisar Castle, onde você pode desfrutar de uma vista 
panorâmica do belo planalto. A seguir visitaremos a Vila 
Avanos, onde poderemos ter a chance de ver as famosas 
cerâmicas e tapetes locais, permitindo tempo suficiente para 
fazer compras. Jantar e pernoite em Capadócia.

2º DIA - ÇANAKKALE / PÉRGAMO / KUSADASI

3º DIA - KUSADASI / ÉFESO / PAMUKKALE

4º DIA - PAMUKKALE / KONYA / CAPADÓCIA

1º DIA - ISTAMBUL

DELÍCIA TURCA - 7 DIAS / 6 NOITES

Chegada ao Aeroporto Ataturk de Istambul pela manhã, 
bemvinda e seguimos para a cidade velha de Istambul. 
Começaremos a nossa visita pela Mesquita Azul, a sua 
cúpula de cascatas graciosas, seus seis minaretes esguios e 
o seu interior magnífico com belos azulejos de Iznik azul. A 
seguir o Museu Santa Sofia, que é uma das grandes 
maravilhas arquitetônicas do Mundo Antigo. Depois vamos 
até Gallipoli, historicamente famoso por ser o local de 
muitas batalhas durante a 1 ĀGuerra Mundial. Após da 
pausa para o almoço, vamos atravessar o segundo canal 
estratégico das terras da Ásia. Check-in no hotel em 
Çanakkale, jantar e pernoite.

Chegada ao Aeroporto Ataturk de Istambul pela manhã, benvinda e 
saída para a cidade velha de Istambul. Começaremos a nossa visita 
pela Mesquita Azul, com sua graciosa cascata de cúpulas, seus seis 
minaretes esguios e o seu interior magnífico com belos azulejos 
azuis de Iznik. A seguir o Museu Santa Sofia, que é uma das grandes 
maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Depois visita ao 
famoso Palácio Topkapi, o lar de algumas das maiores esmeraldas e 
diamantes do mundo. Check-in no hotel e pernoite em Istambul.

2º DIA - ISTAMBUL / CANAKKALE

Após café da manhã, começaremos nosso passeio panorâmico até 
Gallipoli, historicamente famoso por ser o local de muitas batalhas 
durante a Primeira Guerra Mundial. Após da pausa para o almoço, 
vamos atravessar o segundo canal estratégico das terras da Ásia, os 
Dardanelos, e prosseguimos para Tróia, a cidade lendária na "Ilíada" 
de Homero para visitar as ruínas. A continuação iremos para o hotel 
em Canakkale para jantar e pernoitar.

3º DIA - CANAKKALE / PÉRGAMO / KUSADASI

4º DIA - KUSADASI / ÉFESO / PAMUKKALE

Após o café da manhã, saída para Kusadasi. Almoço no caminho a 
Bergama, antes de visitar Pérgamo para ver a Acrópole, o Templo 
de Trajano e o teatro, ambos virados para a planície de Bergama. 
Faremos uma parada para fotografar uma das Sete Igrejas do 
Apocalipse, no centro de Bergama. Finalmente, visitaremos o 
Antigo Centro Médico Asclepion antes de sair para Kusadasi.

Depois do café da manhã, iremos para Selcuk para visitar a Casa da 
Virgem Maria no topo do Monte Coressos. Sua memorável visita a 
Éfeso começará com a visualização de uma das Sete Igrejas do 
Apocalipse, como também o Templo de Ártemis (uma das Sete 
Maravilhas da Antiguidade). Continuaremos para Pamukkale 
(Castelo de Algodão).

5º DIA - PAMUKKALE / KONYA / CAPADÓCIA

6ºDIA-CAPADÓCIA

7º DIA - CAPADÓCIA / ANCARA / BOLU

8º DIA - BOLU / ISTAMBULVisitaremos a cidade antiga de Hierápolis, onde fontes termais que 
descem sobre penhascos calcários criaram fascinantes travertinos 
em forma de terraço branco e bacias. A seguir prosseguimos para 
Capadócia através de Konya, a famosa cidade antiga capital do 
Império Seljuk com muitos bons exemplos de arte islâmica turca e 
arquitetura. Depois de uma visita ao Mausoléu de Mevlana, 
continuaremos para Capadócia. Jantar e pernoite em Capadócia.

Situada perto de um antigo vulcão, a paisagem única 
da Capadócia evoluiu através da erosão da 
sedimentação das cinzas. A erosão foi causada pelo 
vento, sol, chuva e neve. Desfrute de um passeio de um 
dia inteiro através dos muitos vales e rochas cônicas, 
com cidades inteiras construídas a partir destas rochas 
cônicas. A nossa visita inclui o Vale de Goreme, Cidade 
Subterrânea de Kaymakli, o Vale dos Pássaros e o 
Castelo de Uchisar, onde você poderá desfrutar de uma 
vista panorâmica do belo planalto. A seguir visitaremos 
a Vila Avanos, onde teremos a chance de ver as famosas 
cerâmicas e tapetes locais, permitindo tempo suficiente 
para fazer compras. Jantar e pernoite em Capadócia.

Após café da manhã voltamos para Istambul. À 
chegada visita ao Bazar das Especiarias, onde os 
aromas de canela, cravo e tomilho saem das centenas 
de sacos de musselina coloridos localizados em 
frente de cada loja. Tempo livre até a hora da partida. 
Em seguida, traslado para o aeroporto internacional.

Pela manhã, saída para a capital da Turquia, Ancara. 
Após o almoço visitaremos o Mausoléu de Ataturk - 
símbolo da nova Ancara. O mausoléu é um exemplo 
notável da arquitetura turca
moderna. O complexo compreende um Caminho de 
Honra ladeado por leões reclinados dos hititas, um 
Tribunal de Honra, o próprio Mausoléu Atatürk e um 
museu. Em seguida, continuaremos para Bolu. 
Jantar e pernoite em Bolu.

TURQUIA ESPECIAL - 8 DIAS / 7 NOITES

prosseguimos para Capadócia através de Konya, a famosa 
cidade antiga capital do Império Seljuk com muitos bons 
modelos da arte islâmico-turca e arquitetura. Depois de 
uma visita ao Mausoléu de Mevlana, continuaremos para 
Capadócia. Jantar e pernoite em Capadócia.

1º DIA - ISTAMBUL / ÇANAKKALE
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Depois do café da manhã, começamos nosso passeio panorâmico 
até Gallipoli, historicamente famoso por ser o local de muitas 
batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. Após uma pausa para 
o almoço, vamos atravessar o segundo canal estratégico de
navegação, o Dardanelos e prosseguimos para Tróia, a cidade 
lendária da "Ilíada" de Homero. Visita às ruínas. Check-in no hotel 
em Canakkale. Jantar e pernoite.

Após o café da manhã, saída para Kusadasi, almoço no caminho 
de Bergama, antes de visitar Pérgamo para ver a Acrópole, o 
Templo de Trajano e o teatro, ambos com vista para a planície de 
Bergama. Faremos uma parada para fotografar uma das Sete 
Igrejas do Apocalipse no centro de Bergama. Finalmente, visita ao 
Antigo Centro Médico Asclepion e prosseguimos para Kusadasi.

5º DIA - PAMUKKALE / KONYA / CAPADÓCIA

Após café da manhã, check-out no hotel. Visita à 
Cidade Subterrânea de Kaymakli. Também teremos 
tempo para comprar souvenirs locais. Saída para o 
Aeroporto de Kayseri para embarcar no voo 
doméstico para Istambul. Translado para o hotel. 
Jantar e pernoite em Istambul.

Após café da manhã, check-out no hotel. Embarque 
no Cruzeiro pelo Bósforo. A viagem cênica ao longo 
do Bósforo entre dois continentes, a Ásia e a Europa. 
Após o almoço, visita ao Bazar das Especiarias, onde os 
aromas de canela, cravo e tomilho saem de centenas 
de sacos de musselina coloridos localizados em frente 
de cada loja. Em seguida, traslado ao aeroporto para 
embarque no voo internacional.

Situada perto de um antigo vulcão, a paisagem única da 
Capadócia evoluiu através da erosão da sedimentação 
das cinzas. A erosão foi causada pelo vento, sol, chuva e 
neve. Desfrute de um passeio de um dia inteiro através 
dos muitos vales e rochas cônicas, com cidades inteiras 
construídas a partir destas rochas cônicas. A nossa visita 
inclui o Vale do Goreme, Cidade Subterrânea de 
Kaymakli, o Vale dos Pássaros e o Castelo de Uchisar, 
onde você poderá desfrutar de uma vista panorâmica do 
belo planalto. A seguir visitaremos a Vila Avanos, onde 
teremos a chance de ver as famosas cerâmicas e tapetes 
locais, permitindo tempo suficiente para fazer compras. 
Jantar e pernoite em Capadócia.

Depois do café da manhã, iremos para Selcuk onde visitaremos a 
Casa da Virgem Maria no topo do Monte Coressos. Sua 
memorável visita a Éfeso começa com a visualização de uma das 
Sete Igrejas do Apocalipse, o Templo de Ártemis (uma das Sete 
Maravilhas da Antiguidade). Continuaremos para Pamukkale 
(Castelo de Algodão).

7º DIA - CAPADÓCIA / ISTAMBUL

8º DIA - ISTAMBUL Partida

6º DIA – CAPADÓCIA

Visitaremos a cidade antiga de Hierápolis, onde fontes 
termais que descem sobre falésias calcárias criaram 
fascinantes travertinos, em forma de terraço branco e 
bacias. A seguir prosseguimos para Capadócia através 
de Konya, a famosa cidade antiga capital do Império 
Seljuk com muitos bons exemplos de arte islâmica 
turca e arquitetura. Depois de uma visita ao Mausoléu 
de Mevlana, continuaremos para Capadócia. Jantar e 
pernoite em Capadócia.

2º DIA - ISTAMBUL / CANAKKALE

3º DIA - BURSA / PÉRGAMO / KUSADASI

4º DIA - KUSADASI / ÉFESO / PAMUKKALE

Chegada ao Aeroporto Ataturk de Istambul, benvinda e saída para 
a Cidade Velha de Istambul. O nosso tour começa visitando a 
Mesquita Azul, com a sua graciosa cascata de cúpulas, seus seis 
minaretes esguios e seu interior magnífico de lindos azulejos azuis 
de Iznik. A seguir, o Museu de Santa Sofia que é uma das grandes 
maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Em seguida, visita ao 
famoso Palácio Topkapi, o lar de algumas das maiores esmeraldas 
e diamantes do mundo. Check-in no hotel. Pernoite em Istambul.

TURQUIA ESPECIAL (COM TRÓIA) - 8 DIAS / 7 NOITESTURQUIA ESPECIAL (COM BURSA) - 8 DIAS / 7 NOITES

1º DIA - ISTAMBUL
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2º DIA- ABANT / SAFRANBOLU / ILGAZ

 Após o café da manhã, partimos para Safranbolu. Esta pequena cidade 
acolhedora construída em torno de um buraco, esvaziado do seu conteúdo 
mineral é famosa por suas casas do século XIX, de estilo provincial no bairro 
antigo. A cidade está sendo restaurada com carinho pelos artesãos e 
estudantes que trabalham sob a supervisão de especialistas da Universidade de 
Zonguldak. Atualmente, a cidade é um museu ao ar livre deste tipo de 
arquitetura. Depois disso visitaremos as casas antigas do período otomano e 
vamos saborear a deliciosa Lokum de Safranbolu. Em seguida, continuamos 
para o Monte Ilgaz para jantar e pernoitar em um hotel aconchegante de 
montanha. (B, L, D).

3º DIA - ILGAZ / HATTUSA / AMASYA  

 

Teremos uma viagem longa e constante sobre as colinas Hattusa, 
Yazilikaya e Alacahöyük; Os hititas que conquistaram a Babilônia, 
também desafiaram os Faraós do Egito mais de 3.000 anos atrás. A 
história dos hititas ficou enterrada por si mesma, mas escavações em 
Bogazköy levaram a descoberta de Yazilikaya, que significa "rocha 
inscrita", que se situa a pouco menos de 3 km perto Hattusa. Yazilikaya 
sempre foi um santuário religioso naturalista aberto para o céu, mas nos 

4º DIA - AMASYA / TOKAT / SAMSUN

 Depois do almoço, temos um curto passeio pela 
cidade de Amasya, a antiga capital dos Reis Pônticos. 
É uma bela cidade dividida em duas partes pelo Rio 
Yesilirmak, cercado por altas falécias. Amasya é uma 
cidade velha, com uma série de coisas para ver, 
incluindo as tumbas escavadas na rocha dos Reis de 
Pontus, algumas mesquitas refinadas e antigas, casas 
otomanas pintorescas em enxaimel e um pequeno e 
bom museu. Amasya foi o berço de Estrabão, o 
primeiro historiador do mundo. Depois, 
prosseguimos para Tokat. No caminho visitaremos a 
Gruta Ballica, uma formação cárstica que termina 
com um lago subterrâneo misterioso. É necessário 
subir mais de 100 degraus para chegar à entrada de 
onde se descem outros 75 metros e subir de novo 
por mais 10 metros. Esta magnífica visita o deixará 
sem fôlego!. Em seguida, partimos para Samsun. 
Jantar e pernoite em Samsun. (B, L, D)

6º DIA - TRABZON / UZUNGÖL / TRABZON

 
Faremos uma breve visita pela cidade, incluindo a famosa Igreja de 
Santa Sofia antes de sair para Uzungöl. Iremos em uma van para ir até 
um nível de 1.100 metros. Almoço em um restaurante típico do local e, 
tempo livre para passear pelas paisagens maravilhosas. Retornamos 
para Trabzon para jantar e pernoitar. (B, L, D)

5º DIA - SAMSUN / ORDU / GIRESUN / TRABZON

 

 

Este dia será glorioso, já que viajaremos pelos vales, passando por cima 
de montanhas, por estreitos pitorescos e apertados para chegar à costa 
do Mar Negro. Tendo as Montanhas Verdes do nosso lado direito, e o 
Mar Negro à nossa esquerda, viajaremos em direção aos
portos de pesca de Ordu e Giresun, com a oportunidade de ver alguns 
castelos antigos, casas e campos de avelãs antes de chegarmos a 
Trabzon. Tempo livre até a hora do jantar. Jantamos e pernoitamos em 
Trabzon. (B, L, D)

8º DIA - ISTAMBUL partida

 

 

 

Depois de colocar as malas no ônibus, iremos via 
Macka em direção a Sumela, para explorar um 
dos mais belos mosteiros gregos ortodoxos do 
século XI que foi dedicado à Virgem Maria. Foi 
fundado em tempos bizantinos, abandonado em 
1923 e atualmente está sendo restaurado. O 
mosteiro encosta-se a uma parede de rocha 
pura, acima de florestas sempre verdes e uma 
cordilheira montanhosa que desce. É um lugar 
misterioso e único, especialmente quando 
nevoeiros cobrem o topo das árvores no vale 
abaixo. Almoço no caminho que nos leva até a 
linha costeira, e retorno a Trabzon para pegar o 
voo com destino a Istambul às 16:00 h. Jantamos 
e pernoitamos em Istambul. (B, L, D)

 Um dia de lazer até a hora do voo (oferece-se 
um passeio opcional pelo Bósforo). Translado 
para o aeroporto para embarque no voo 
internacional. (B)

1º DIA - ISTAMBUL / ABANT

 

Chegada a Istambul. Bem-vindo de volta à Turquia! Após a benvinda e 
assistência no aeroporto, prosseguimos para uma longa viagem a 
Abant. Esta cidade paraíso com ar puro e boa comida é famosa pelo seu 
pequeno, mas maravilhoso lago a 1.450 metros acima do nível do mar. 
Também é muito popular pelo fato de acolher visitantes que vem de 
grandes cidades. A truta cheia de água do lago atrai muitos pescadores 
e cestos coloridos feitos localmente, são vendidos por moradores das 
proximidades. Passeios a cavalo também é uma atração ao redor do 
lago. A seguir, faremos o check-in no hotel. Após o almoço, faremos um 
passeio pelo Lago Abant. Jantamos e pernoitamos em Abant (L, D).

MAR NEGRO - 8 Dias / 7 Noites

7º DIA - TRABZON / SUMELA / TRABZON / 
ISTAMBUL 

 

tempos posteriores aos hititas, portões 
monumentais e estruturas do templo foram 
construídos em frente das galerias de pedra 
natural.Há pouca coisa para ver em Alacahöyük além 
de Hittiteophilies. Viajaremos para o local, a 25 km ao 
norte de Hattusa. Há também um pequeno museu no 
local e algumas esfinges. Depois disto iremos para 
Amasya onde jantaremos e passaremos a noite. (B, L, 
D)
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3º DIA - CAPADÓCIA

Após o café da manhã no hotel, visitaremos o Vale do 
Pombo perto Uchisar, depois continuamos para o Museu 
ao Ar Livre em Goreme, através do Vale Avcilar para visitar 
as igrejas cristãs, decoradas com frescos únicos, retratando 
várias cenas da Bíblia. Almoço em um dos restaurantes da 
área e, em seguida, visitaremos a Cidade Subterrânea 
Kaymakli, lugar onde os primeiros cristãos se esconderam 
de seus perseguidores. Nossos próximos destinos são 
Pasabagi na região Zelve e Avanos com estabelecimentos 
comerciais de artesanato famoso em todo o mundo. Jantar 
e pernoite.

SAIDAS GARANTIDAS 
DESTAQUES DA TURQUIA - 9 DIAS / 8 NOITES

Saída pela manhã. Voo para Ancara no TK 108, às 08:00h. 
Visita ao Museu das Civilizações da Anatólia e continuamos 
para Capadócia. Almoço pelo caminho. Na parte da tarde, 
visitaremos os Caravançarais Seljúcidas Agzikaraha e a 
cidadela natural de Uçhisar. Jantar e pernoite na Capadócia. 5º DIA - PAMPUKKALE / KUDASI

Pela manhã faremos uma visita à Antiga Hierápolis 
juntamente com o Teatro, o Templo de Apollo e a 
magnífica Necrópole, o cemitério. Em seguida, iremos para 
Afrodísias. Almoço. Mais tarde, visitaremos as suas ruínas e 
o museu. Saída para Kusadasi e pernoite.

2º DIA - ISTAMBUL / ANCARA / CAPADÓCIA

1º DIA - ISTAMBUL

4º DIA - CAPADÓCIA / KONYA / PAMPUKKALEChegada em Istambul. Benvinda e translado para o hotel. 
Tempo livre. Pernoite.

Partiremos muito cedo para Pamukkale. Pelo caminho 
visitaremos o Caravançarai Seljúcida Sultanhan, obra prima 
do século XIII, e prosseguimos para Konya. Almoço. Depois 
da visita ao Mausoléu de Mevlana, o famoso místico 
mundial, procedemos para A Escola Teológica de Karatay, 
onde veremos belos azulejos em exibição. Jantar e pernoite 
em Pamukkale.

Durante todo o ano, todos os sábados (2 pax mínimo)

Após o café da manhã, iremos para Pérgamo para ver a 
Acrópole e o Templo de Tróia, localizado majestosamente 
em uma colina com vista à planície de Bergama. Entre os 
destaques desta visita constam também o Altar de Zeus, o 
Teatro e Templo de Dionísio, com uma parada final em 
Asclepion, um antigo centro médico ao sopé de Pérgamo, 
onde se desenvolveram métodos de tratamento que 
incluíam o andar descalço e musicoterapia. Almoço na 
cidade. Após o almoço continuamos a viagem para 
Canakkale. Jantar e pernoite.

8º DIA - CANAKKALE / ISTAMBUL
Após o café da manhã partimos para Tróia, o lugar onde 
ocorreu a lendária Guerra de Tróia de acordo com a obra 
histórica de Homer de Esmirna. Depois de ter visitado o 
local com nove níveis de habitações, cobrindo um período 
de 3.000 anos, seguimos para Canakkale. Almoço. Depois, 
navegaremos para o outro lado do Estreito de Dardanelos e 
iremos a Istambul para visitar Gallipoli, cidade 
historicamente famosa por ter sido o local de muitas 
batalhas durante a Primeira Guerra Mundial - 
particularmente envolvendo as Forças Aliadas que incluíam 
australianos e neozelandeses. Chegada em Istambul, 
check-in no hotel. Pernoite.

Pela manhã, visitamos a área de Éfeso, incluindo a Cidade 
Antiga de Éfeso, o Templo de Ártemis, uma das sete 
maravilhas do mundo antigo; A Casa da Virgem Maria, 
Museu de Éfeso em Selçuk e a Igreja de São João. Pernoite 
em Kusadasi.

9º DIA – ISTAMBUL

Tempo livre até a hora da partida. Translado para o 

Aeroporto Ataturk de Istambul para embarque no voo 

internacional.

6º DIA - KUDASI / ÉFESO / KUDASI

7º DIA - KUDASI / PÉRGAMO / CANAKKALE
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2º DIA - ISTAMBUL

Após o café da manhã, iremos para a "Cidade Velha" de Istambul. 
Nossa primeira parada é o Hipódromo de Constantinopla, centro 
bizantino da vida cívica, onde aconteciam corridas de cavalos e de 
carruagens. Em seguida, visita à Mesquita Azul, com sua graciosa 
cascata de cúpulas, seus seis minaretes esguios e o seu interior 
magnífico com belos azulejos azuis de Iznik. A seguir o Museu 
Santa Sofia, que é uma das grandes maravilhas arquitetônicas do 
mundo antigo. Depois visita ao famoso Palácio Topkapi, este 
último foi o lar de sultões entre os séculos XV e XIX. Atualmente é 
um museu que exibe coleções imperiais de cristal, prata, porcelana 
chinesa e trajes imperiais. Passamos a noite em Istambul. (B/L/--)

3º DIA - ISTAMBUL / ESMIRNA / ÉFESO / KUSADASI

Após café da manhã, traslado para o aeroporto para pegar o voo 
doméstico TK 2316 das 09:00h para Esmirna. À nossa chegada, 
visita a Selcuk para visitar a Casa da Virgem Maria, situada no topo 
do Monte Coressos. Sua memorável visita a Éfeso começará a 
visualização de uma das Sete Igrejas do Apocalipse, visitaremos 
também o Templo de Ártemis (uma das Sete Maravilhas da 
Antiguidade). Em seguida, visita à Vila Sirince antes do check-in no 
hotel. Jantar e pernoite em Kusadasi. (B / L / D)

1º DIA – ISTAMBUL

4º DIA - KUSADASI / BODRUM / MARMARIS

5º DIA - MARMARIS / CAUNO / DALYAN / EKINCIK

Chegada ao aeroporto de Istambul, benvinda e traslado para o 
hotel. Após um breve descanso, vamos para o píer para embarcar 
em um cruzeiro pelo Bósforo. Desfrutaremos de uma viagem 
panorâmica ao longo do Bósforo entre dois continentes, a Ásia e a 
Europa. Almoço em um restaurante de frutos do mar. Pela tarde 
visitaremos o Bazar das Especiarias, onde os aromas de canela, 
cravo e tomilho, saem de centenas de sacos de musselina 
coloridos localizados em frente de cada loja. Pernoite em Istambul. 
(--, L, --)

Após o café da manhã, saída do hotel com destino a Bodrum. 
Após a chegada e do passeio pela cidade visitaremos os seguintes 
lugares: O Castelo de São Pedro, o símbolo de Bodrum. O Castelo 
dos Cruzados que foi construído pelos Cavaleiros de São João 
entre 1402 e 1409. Hoje, nas paredes do castelo, pode-se ver um 
monte de pedras do Mausoléu, uma das Sete Maravilhas da 
Antiguidade. A continuação, visita ao Teatro Antigo localizado na 
encosta com vista para Bodrum. A vista da cidade desde esse 
ponto é muito bonita. Em seguida, iremos para Marmaris para 
embarcar no iate. No porto de Marmaris, embarcamos nosso iate 
de estilo tradicional gulet turco. Nossa linda gulet é feita de 
madeira de teca e carvalho, contendo ao mesmo tempo duas 
velas e um motor, uma área de refeições ao ar livre, e almofadas 
confortáveis para relaxar nos decks de observação, frente e trás.

Iremos de cruzeiro para Ekincik Cove, onde um pequeno 
barco nos encontrará e nos levará em uma viagem fluvial 
sobre o Rio Dalyan. Veremos uma banda de azul cintilante, 
ascobras
no Rio Dalyan em meio do bambu e da taboa, brilhando 
como o Mar Mediterrâneo próximo. Conhecidos por 
dalyans, os açudes de pesca que sustentaram os nativos 
por séculos, o rio revela uma avifauna abundante. Ao 
longo desta linda viagem fluvial, poderemos ver muito 
bem algumas das muitas espécies de aves que vivem aqui, 
desde as tímidas íbis à gaivota destemida. Quando 
chegarmos à Praia do Iztuzu, dependendo da época, 
poderemos também descobrir as tartarugas marinhas 
cabeçudas, as quais vêm a aninhar aqui desde a idade dos 
dinossauros. Você será transportado pelas areias 
tranquilas, que são banhadas pelo Rio Dalyan por um lado 
e pelo Mediterrâneo, do outro. Após o almoço em uma 
taberna local, visitaremos um lugar antigo de Lícia de 
Cauno, um belo lugar antigo onde escalaremos em torno 
dos templos, banhos, nympheum e um teatro antigo. Ao 
longo do caminho teremos uma vista esplêndida do 
Templo de Lícia, túmulos abraçando uma rocha. A seguir 
voltamos para nossa gulet para o jantar. (B / L / D)

6º DIA - EKINCIK COVE / BAÍA DE GOCEK

No período da manhã, iremos de cruzeiro para Aga Limani, 
ou "Amizade Cove." Tempo livre para um mergulho, antes 
de começar a caminhada de hoje, que alguns consideram 
ser a experiência mais desafiadora da nossa viagem. 
Caminharemos através de florestas, prados e paisagens 
costeiras espetaculares para um lugar greco-romano, 
pouco conhecido, chamado Lydea. A nossa trilha é 
sombreada por pinheiros, recheada de aromas de ervas 
selvagens, música dos sinos das cabras e com paisagens 
espetaculares sobre a Lagoa Gocek e a Baía de Fethiye. A 
caminhada leva cerca de três horas: A primeira hora 
aproximadamente é uma subida. À medida que 
caminhamos, a nossa gulet navegará ao redor para nos 
encontrar em uma enseada espetacular que abriga os 
banhos afundados de 

Há sete ou oito cabines confortáveis abaixo, cada 
uma com seu próprio banho e chuveiro. Terá a 
ocasião de conhecer o nosso capitão e sua equipe 
amigável. O capitão e seu líder da viagem lhe 
oferecerão uma pequena excursão pela gulet e lhe 
darão as informações sobre segurança e conforto a 
bordo. Para manter as plataformas e almofadas 
limpas, pede-se o favor de não usar sapatos a bordo, 
mas sim, recomendamos sapatos de água, sandálias 
ou chinelos. Jantamos e passamos a noite a bordo. 
(B / L / D)

EXPERIÊNCIA FANTÁSTICA - 14 DIAS / 13 NOITES 
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7º DIA - GOCEK / ILHA GEMILER

11 º DIA - KONYA / CAPADÓCIA

De manhã, começamos nosso cruzeiro ao longo da escarpada Costa do 
Mediterrâneo. Faremos um curto desembarque em uma pequena praia na 
Baía de Gemiler, e vamos até um local perto de Kayakoy, uma "cidade 
fantasma" grega. A partir daqui, começamos a nossa caminhada para 
Kayakoy, por uma trilha raramente usada que segue a encosta de um morro 
cheia de alfarrobeiras, tomilho e louro, com vistas incríveis de enseadas e 
saliências litorais. Os gregos de Anatólia já habitaram esta cidade, com cerca 
de 600 casas. Durante a década de 1920, toda a população foi transferida 
para a Grécia, na sequência da Guerra da Independência Turca. É um lugar 
misterioso e emocionante, que traz a lembrança trágica de como a política 
pode afetar vidas humanas. A caminhada leva duas horas. A primeira parte é 
uma subida, depois desceremos por um caminho bem nivelado, mas às 
vezes rochoso até uma enseada em Soğuk Su. (Por favor, note que se você 
optar por não participar da caminhada, terá que ficar a bordo da gulet, que 
nos encontrará em Soğuk Su). Na parte da tarde, iremos para a vizinha Ilha 
Gemiler, onde veremos um mosteiro bizantino do século VI, e igrejas antigas 
e refeitórios. Para quem quiser, há a possibilidade de caminhar até o topo da 
ilha, cerca de uma elevação de 400 metros, oferecendo uma vista 
deslumbrante sobre o canal azul abaixo. De volta à nossa gulet no período 
da tarde, teremos tempo livre para um breve mergulho antes do jantar. (B / 
L / D)

Depois do café da manhã, saída para Capadócia. 
Situada perto de um antigo vulcão, a paisagem 
única da Capadócia deve-se a erosão da 
sedimentação de cinzas pelo vento, sol, chuva e 
neve. Pelo caminho faremos uma parada no 
Caravansarai Sultanhani datado por volta do 
século XIII. Esses são os antigos “hotéis” durante o 
tempo da estrada de seda. Pernoite em Capadócia. 
(B / L / D)

8 º DIA - ILHA GEMILER/ FETHIYE / ANTÁLIA

9 º DIA - ANTÁLIA / PAMUKKALE
13 º DIA - CAPADÓCIA / ISTAMBUL

No período da manhã, tomaremos o nosso último café da manhã a bordo e 
faremos um pequeno cruzeiro ao Porto de Fethiye, onde encontramos o 
nosso minibus. Daremos um
adeus afeiçoado ao nosso capitão e a sua tripulação. Em seguida, iremos 
para Antália. Pelo caminho visitaremos a antiga cidade de Myra onde São 
Paulo encontrou-se com os apóstolos antes de sua viagem a Roma. Iremos 
também visitar a Igreja de São Nicolau, bispo desse lugar no século IV. 
Pernoite em Antália. (B / L / D)

Desfrute de um dia inteiro de excursão pelos 
numerosos vales e falésias cônicas, por cidades 
inteiras lavradas a partir destas rochas falésias. Esta 
excursão também inclui outros atrativos tais 
como: O Vale do Goreme, a Cidade Subterrânea de 
Kaymakli, o Vale dos Pássaros e o Castelo Uchisar, 
de onde pode-se ter uma vista panorâmica do 
belo planalto. Jantar e pernoite em Capadócia. (B / 
L / D)

Após o café da manhã, visita à Cidade Velha e o Porto. A 
continuação, saída para Pamukkale. À chegada, visitaremos a 
cidade antiga de Hierápolis onde fontes termais calcárias, descendo 
sobre penhascos, criaram travertinos fascinantes na forma de um 
terraço branco e bacias. Jantar e pernoite em Pamukkale. (B / L / D)

OPCIONAL: Cedo de manhã, faremos o passeio de 
Balão. Após o café de manhã, check-out do hotel. 
Em seguida, visitaremos a Vila de Avanos, a visita 
será seguida pela famosa exposição de cerâmicas 
locais. A continuação, translado para o aeroporto 
de Kayseri para embarque no voo doméstico TK 
2015 para Istambul (16:25 / 17:55). Chegada em 
Istambul e translado para o hotel onde 
passaremos a noite. (B/L/--)
14 º DIA - ISTAMBUL Partida

Tempo livre até o horário de saída do hotel.

Translado para o aeroporto para embarque no voo 

internacional. (B/--/--)

10 º DIA - PAMUKKALE / KONYA

Hoje, viajamos para Konya. Konya foi fundada pelos romanos no 
século II. Certamente, o Museu Mevlana é um dos lugares mais 
importantes para visitar em Konya. Este pequeno museu fica ao lado 
de uma mesquita do século XVI, construída pelo Sinan no período do 
Sultão Selim II. Este museu costumava ser hospedaria de Mevlana, o 
fundador dos Dervixes Dançantes. Pernoite em Konya. (B/L/--)

Cleópatra, construídos por Marco Antônio para ela. A lenda diz que 
Marco Antônio deu a Cleópatra toda a Costa Turquesa como 
presente de casamento, um presente digno para uma rainha. Este é 
mais um excelente lugar para nadar, se assim o deseja. (B / L / D)

12 º DIA - CAPADÓCIA
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Após o café da manhã, saída para Kusadasi, no caminho 
almoço em Bergama antes de visitar Pérgamo onde 
veremos a Acrópole, o Templo de Trajano e o teatro, ambos 
virados para a planície de Bergama. Faremos uma parada 
para fotografar uma das Sete Igrejas do Apocalipse, no 
centro de Bergama. Finalmente, visitaremos o Antigo 
Centro Médico Asclepion antes de continuar para Kusadasi.

Depois do café da manhã, saída para Selcuk para visitar a 
Casa da Virgem Maria no topo do Monte Coressos. Sua 
visita memorável a Éfeso começará com a visualização de 
uma das Sete Igrejas do Apocalipse, visitaremos também o 
Templo de Ártemis (uma das Sete Maravilhas da 
Antiguidade). Continuaremos para Pamukkale (Castelo de 
Algodão).

5º DIA - ANTÁLIA

No período da manhã, iremos para Myra passando por 
Kemer e Finike. Visitaremos a antiga cidade de Myra onde 
São Paulo encontrou-se com os apóstolos antes de sua 
viagem para Roma. Iremos também visitar a Igreja de São 
Nicolau que foi o bispo neste lugar no século IV. A seguir, 
visita aos túmulos de pedra. Pela tarde daremos uma volta 
pela cidade submersa de Kekova. Retornamos para Antália 
através do litoral. Jantar e pernoite em Antália.

Após o café da manhã, saída para a Cidade Velha de Istambul. 
Começaremos a nossa visita pela Mesquita Azul, com a sua 
cúpula de cascatas graciosas, seus seis minaretes esguios e seu 
interior magnífico com belos azulejos azuis de Iznik. A seguir, 
veremos o Museu de Santa Sofia, uma das grandes maravilhas 
arquitetônicas do Mundo Antigo, assim como também a Cisterna 
Subterrânea da Basílica. Pernoite em Istambul.

Hoje, viajamos para Capadócia via Konya, a famosa cidade 
antiga, capital do Império Seljuk com muitos bons modelos 
da arte islâmica-turca e arquitetura. Depois de uma visita 
ao Mausoléu de Mevlana, continuamos para Capadócia. 
Pelo caminho, visitaremos o Caravanserai do Sultanhani, 
que data do século XIII. Jantar e pernoite na Capadócia.

Após o café da manhã, embarcamos em um cruzeiro pelo 
Bósforo. Uma viagem panorâmica ao longo do Bósforo 
entre dois continentes, a Ásia e a Europa. O almoço será em 
um restaurante de frutos do mar. Pela tarde, visitaremos o 
Bazar das Especiarias, onde os aromas de canela, cravo e 
tomilho, saem de centenas de sacos de musselina coloridos 
localizados em frente de cada loja. Tempo para fazer as 
últimas compras. Em seguida, traslado para o aeroporto 
para embarque no voo internacional.

2º DIA - BURSA / PÉRGAMO / KUSADASI

3º DIA - KUSADASI / ÉFESO / PAMUKKALE

Visitaremos a Cidade Antiga de Hierápolis, onde as fontes 
termais calcárias, descendo sobre penhascos, criaram 
travertinos fascinantes em forma de terraço branco e 
bacias. Jantar e pernoite em Antália.

6º DIA - ANTÁLIA / KONYA / CAPADÓCIA

10º DIA - ISTAMBUL Partida

9º DIA - ISTAMBUL

Situada perto de um antigo vulcão, a paisagem única da 
Capadócia evoluiu através da erosão da sedimentação das 
cinzas. A erosão foi causada pelo vento, sol, chuva e neve. 
Desfrute de um passeio de uma jornada inteira, através dos 
muitos vales e rochas cônicas, com cidades inteiras 
construídas a partir destas rochas cônicas. A nossa visita 
inclui o Vale de Goreme, cidade subterrânea de Kaymakli, o 
Vale dos Pássaros e o Castelo de Uchisar, onde você pode 
desfrutar de uma vista panorâmica do belo planalto. A 
seguir visitaremos a Vila Avanos, onde poderemos ter a 
chance de ver as famosas cerâmicas e tapetes locais, 
permitindo tempo suficiente para fazer compras. Jantar e 
pernoite na Capadócia.

Após o café da manhã, fazemos o check-out do hotel. Translado 
para o Aeroporto de Nevsehir para embarcar no voo domestico 
para Istambul - TK 259 (12:00 / 13:20). Chegada em Istambul. 
Almoço em um restaurante local. No período da tarde 
visitaremos o famoso Palácio de Topkapi, o lar de algumas das 
maiores esmeraldas e diamantes do mundo. Última parada será 
no Grande Bazar. Em seguida, faremos o check-in no hotel para 
pernoitar.

7º DIA - CAPADÓCIA

8º DIA - CAPADÓCIA / ISTAMBUL
Chegada ao Aeroporto Ataturk de Istambul. Benvinda e 
translado para pegar o ferry boat para Yalova. Dali, 
partimos para Bursa, desfrutando da bela vista do campo. 
Almoço em Bursa. Após o almoço, visitaremos Ulu Camii 
(Grande Mesquita), o Mausoléu Verde, o antigo Mercado da 
Seda no bazar coberto. Em seguida, continuamos a viagem 
para o Monte Uludag, o lendário Monte Olimpo. Voltamos 
para Bursa para o jantar e pernoite.

4º DIA - PAMUKKALE / ANTÁLIA

1º DIA - ISTAMBUL / BURSA

MARAVILHA DA TURQUIA - 10 DIAS / 9 NOITES
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RELÍQUIAS OTOMANAS Tour de Meio Dia

A visita inclui a Mesquita de Suleyman, obra de Sinan, o principal 
arquiteto do Império Otomano, construída em nome de Suleyman - o 
Magnífico - durante o século XVI e, considerada como a melhor entre 
as mesquitas imperiais. Consta também a visita o Palácio de Topkapi, a 
residência imperial dos Sultões Otomanos, oferecendo a exposição do 
tesouro imperial, porcelana chinesa, armas, seção de caligrafia, etc.

DOIS CONTINENTES Tour de Meio Dia

Começamos o dia visitando o Palácio Dolmabahçe, a última residência de 
sultões otomanos contendo 365 quartos e 22 salões. O palácio é famosos pela 
sua grande coleção de itens de antiguidades europeias, móveis e 4,5 
toneladas de lustre. Em seguida, procedemos para a Ponte do Bósforo, 
oportunidade única para passar de um continente (Ásia) para o outro (Europa) 
em 2 minutos. Visitamos o Monte Çamlica, proporcionando uma vista 
panorâmica de Istambul e do Bósforo da melhor perspectiva.

CRUZEIRO PELO BÓSFORO Tour de Meio Dia

A nossa excursão começa com a visita ao Bazar das Especiarias (Bazar 
Egípcio), emanando cheiros místicos de aromas diferentes de 
especiarias diversas. Veremos lojas vendendo frutas, legumes, flores, 
peixes etc., a continuação embarcamos em um cruzeiro pelo Bósforo, 
através da hidrovia que separa os dois continentes (Ásia e Europa), com 
a possibilidade de fotografar palácios de mármore, antigas vilas de 
madeira da arquitetura otomana, além de residências modernas e 
luxuosos apartamentos.

CIDADE VELHA Tour de Meio Dia

Passeio pelo "Centro do Sultão Ahmet", no coração da "Cidade Velha", 
onde os Impérios Bizantino e Otomano foram governados; Santa Sofia, 
uma das maiores maravilhas da arquitetura, construída como uma 
basílica, no século VI pelo Imperador Justiniano; Mesquita Azul, de 
frente de Santa Sofia, famosa pelos seus azulejos azuis de Iznik e única 
com 6 minaretes, construídas em nome do Sultão Ahmet. Também 
visitaremos o Hipódromo, decorado por muitos monumentos tais 
como: O centro desportivo (corridas de carruagem, atletismo) eventos 
e atividades políticas da cidade velha; o Obelisco de Teodósio, Coluna 
em forma de uma Serpente; a Fonte Alemã de Wilhelm II. A seguir, 
vamos para o Grande Bazar - centro comercial mais atraente e o maior 
"souk" do mundo, com cerca de 4.000 lojas que vendem antiguidades, 
joias, ouro, tapetes, artigos de couro e souvenir.

ILHAS PRINCESAS Tour de Dia Inteiro

Saída do hotel e embarcamos pelo Mar de Mármara 
para Ilhas do Príncipe. Faremos uma parada em 
Buyukada, famoso resort de verão, com pinheiros ao 
redor. Esta foi também a ilha do exílio do Príncipe 
bizantino. Após o almoço em um restaurante à beira-
mar, teremos um passeio pela ilha, em carruagens 
puxadas por cavalos. No fim da tarde voltamos a 
Istambul e translado ao hotel (Almoço incluído).

1001 NOITES / TOUR NOTURNO

O meio de transporte estará à sua disposição desde o 
hotel para levar-lhe a um restaurante de primeira 
classe. Com meia garrafa de vinho e 2 refrigerantes 
incluídos, assistirá ao show espetacular da dança do 
ventre, executada por dançarinas famosas, além de 
grupos de Folclore típicos da Anatólia, apresentando 
instrumentos musicais populares e cantores turcos.

TOUR POR BURSA VERDE Tour de Dia Inteiro

Saída do hotel para pegar o ferry boat que nos 
levará a Yalova. Viagem para Bursa, desfrutando 
de uma visão panorâmica idílica. Após o almoço, 
subiremos o Monte Uludag pelo carro teleférico, 
o lendário Monte de Olimpos. De volta em Bursa, 
visitaremos a Ulu Cami (Grande Mesquita), o 
Mausoléu Verde, o mercado antigo de seda no 
bazar coberto. No fim da tarde voltamos para 
Istambul de ferry boat e translado para o hotel.

TOURS DIÁRIOS EM ISTAMBUL
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2º DIA - ANTÁLIA

Após café da manhã visita às ruínas de Perge ao nordeste de 
Antália. Este é o lugar onde São Paulo começou a pregar depois 
de chegar de Chipre. Os destaques são o Ginásio, os Banhos 
públicos, a Ágora, o Teatro, o Estádio e o Portão Helenístico. 
Outra cidade de Pamfilia é Aspendus. O teatro é o mais bem 
preservado do mundo, com sua acústica incrível. Jantar e 
pernoite em Antália.

3º DIA - ANTÁLIA

Após o café da manhã, dia livre para lazer. Jantar e pernoite em Antália.

4º DIA - ANTÁLIA / ISTAMBUL

Após o café da manhã no hotel, traslado ao aeroporto para 

embarque no voo para Istambul. Encontro no aeroporto de 

Istambul e traslado ao hotel.

1º DIA - ISTAMBUL / ANTÁLIA

Voo para Antália. Benvinda e translado para o centro da cidade. À 

tarde, visita ao Museu de Antália. Jantar e pernoite em Antália.

ANTÁLIA (MEDITERRÂNEO)

4 DIAS / 3 NOITES

2º DIA - ISTAMBUL

3º DIA - ISTAMBUL

1º DIA - ISTAMBUL

Chegada em Istambul. Benvinda no aeroporto. No 
caminho que vai do aeroporto ao centro da cidade, 
veremos os muros da cidade, então vamos cruzar a 
“Ponte Gálata” sobre o “Corno de Ouro”. Check-in 
no hotel. Pernoite.

Após café da manhã visitaremos o Hipódromo, a 
Mesquita Azul, famosa por seus delicados azulejos 
azuis e Santa Sofia. Esta igreja, que virou mesquita, 
transformou-se em um museu de tirar o fôlego com 
o tamanho da arquitetura pura de seu interior e 
magnífica cúpula. Após o almoço, iremos visitar o 
espetacular Palácio de Topkapi. Foi a sede do 
governo para o Império Otomano durante muitos 
séculos (1453-1852) e vamos ver o Tesouro 
extravagante e a inestimável porcelana chinesa. 
Última parada será o Grande Bazar. Em seguida, 
voltamos ao hotel para pernoite.

Saída do hotel para uma visita ao Bazar das 
Especiarias, onde iremos experimentar os aromas de 
canela, cravo e tomilho que saem de cada loja, os 
mesmos cheiros que enchiam o ar mais de 400 anos 
atrás. Em seguida, embarcaremos em um tour 
panorâmico do Bósforo, a hidrovia natural que divide 
a Ásia da Europa, passando por palácios, castelos, 
casas apalaçadas, e as duas pontes suspensas 
magníficas. Almoço em um restaurante de frutos de 
mar. À tarde, visita ao Palácio de Dolmabahçe, a 
última residência de sultões otomanos com 365 
quartos e 22 salões. Famosos com a grande coleção 
de antiguidade europeia, móveis e lustre de 4,5 
toneladas. Atravessaremos a Ponte do Bósforo. 
Oportunidade única para caminhar de um 
continente (Ásia) para outro (Europa) em 2 minutos. 
O Monte Camlica expondo o melhor ponto de vista 
panorâmica de Istambul e do Bósforo. Em seguida, 
traslado ao aeroporto para embarque no seu voo 
internacional.

1º DIA – ISTAMBUL / CAPADÓCIA

Translado para o aeroporto para embarque no voo a Kayseri. Chegada 
ao aeroporto de Kayseri e saída para a região da Capadócia. Iremos ao 
Vale Devrent onde as formações geográficas do local, nos lembram 
como se estivéssemos em outro planeta. Em Pasabagi, vamos fazer um 
passeio fantástico entre as chaminés de fadas perto da Capadócia. Após 
o almoço, partiremos de Avanos, para apreciar os maravilhosos
exemplares da arte bizantina presentes no Museu aberto de Goreme. A 
continuação, visita ao Castelo de Uchisar, que é o ponto mais alto da 
região, de onde desfrutaremos de uma vista panorâmica extraordinária 
da Capadócia. Jantar e pernoite na Capadócia.

Após o café da manhã, seguiremos para cidade subterrânea de 
Kaimakly, que é uma das mais profundas áreas subterrâneas da 
Capadócia. A continuação, iremos para o Vale Ihlara, onde 
caminharemos através do vale na margem do Rio Melendiz, 
apreciando a paisagem natural ao redor das igrejas esculpidas na 
rocha. Após o almoço, visitaremos o Mosteiro de Selime e o 
Carevanserai Agzikarahan, um dos melhores exemplos da arte 
Selcuk, construído no século XIII para fornecer acomodações para 
os comerciantes na estrada de seda. Jantar e pernoite na 
Capadócia.

3º DIA - CAPADÓCIA / ISTAMBUL

Depois do café da manhã, translado para o aeroporto de 

Kayseri para embarque com destino a Istambul.

2º DIA - CAPADÓCIA

EXTENSÃO A CAPADÓCIA - 
3 Dias / 2 Noites
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Em todo o mundo muitas empresas grandes querem criar 
um programa dinâmico de eventos para os seus 
empregados bem-sucedidos e parceiros de negócios.

A Via Maris Tours & Travel (Via Maris) proporciona uma 
combinação de seus eventos e organização com hotéis de alta 
qualidade, lugares históricos na Turquia, e conceptos especiais 
dependendo do sua marca, objetivando e prometendo criar 
programas inesquecíveis.

A Turquia é um lugar ideal para reuniões e congressos, onde 
a Europa e a Ásia convergem.

As principais cidades, tais como Istambul, Antália, Ancara, 
Esmirna e Capadócia, oferecem uma grande variedade de 
hotéis de primeira classe, lugares turísticos e comodidades, 
transporte fácil para as principais cidades do mundo, belas 
decorações e uma atração panorâmica única. Um clima 
perfeito e agradável.
Em relação aos destinos alternativos, a Turquia destaca-se, 
para além das vantagens mencionadas acima, com as 
seguintes qualidades: A Turquia tem todos os tipos de 
equipamentos para organizar reuniões de todo tipo e 
tamanho, incentivos e conferências, com o conforto e estilo 
adequados às exigências do hoje. A tradicional 
hospitalidade turca, alta qualidade de alimentos e bebidas 
nacionais, diversão sem fim e as possibilidades de viagem.

EVENTOS ESPECIAIS

Atualmente, parte significativa da organização começa a atuar em 
formas de mensagens visuais e temáticas com conceitos 
diferentes. (Reuniões de negociantes, noites de gala, cerimônias 
de premiação, eventos comemorativos, lançamento de produtos e 
serviços, viagens de incentivo e festas temáticas privadas).

A Via Maris com premiados designers do “Workshop Criativo da 
Via Maris” produz projetos, de acordo com as metas e 
necessidades desejadas. A equipe da Via Maris transforma a 
organização em uma festa visual com conteúdo de mensagens e 
designs temáticos.

As equipes do “Workshop Criativo”, tanto a operacional 
quanto a equipe técnica, criam milagres de A à Z para as 
organizações dos seus clientes, trabalhando com plena 
responsabilidade.

Seja em um hotel, sala de conferências, uma reunião 
especial no museu, até mesmo em uma mansão, a Via Maris 
proporciona uma atmosfera encantadora à sua organização.

SERVIÇO DE REUNIÕES

A Via Maris produz soluções profissionais para a organização 
das suas reuniões, também oferece uma organização 
esplêndida de encontro para empresas importantes, e é 
sempre uma das mais preferidas marcas pela qualidade das 
suas infraestruturas tecnológicas e pela equipe profissional.

A Via Maris oferece aos seus clientes um local perfeito com 
serviços técnicos, amplo portfólio de hotéis, serviço 
operacional e a beleza histórica da Turquia. Em resumo, a Via 
Maris tem tudo que você precisa para as suas reuniões e 
organizações, principalmente em Istambul e em toda a 
Turquia.

CONVENÇÕES E CONFERÊNCIAS
Istambul é a única cidade do mundo que se situa entre dois 
continentes, cheia de oportunidades para motivar seus 
empregados e parceiros de negócios, durante as 
convenções e reuniões.

Com seus hotéis de 4 e 5 estrelas, equipamentos de alta 
tecnologia, salas de congressos altamente qualificadas, de fácil 
acesso, passeios especiais para os momentos de lazer, apresenta 
muitas vantagens para sediar um congresso com alta participação.

ATIVIDADES DE TEAM BUILDING

Cada pessoa é diferente e cada equipe é composta de pessoas. O 
Team Building deve estar preparado para responder a cada 
solicitação. Portanto, pode ser dirigido para todos os participantes.

A Via Maris desenha atividades de melhora motivacional em 
equipe e proporciona ferramentas para que você transmita a 
sua mensagem de maneira sólida.

SERVIÇO VIP

Para uma Reunião de Diretoria ou a preparação de um 
programa especial para seus convidados importantes, a “Via 
Maris Travel Vip” oferece um serviço satisfatório, de acordo 
às suas solicitações, com todas as alternativas preferidas 
para alcançar resultados excelentes. A organização promete 
um acompanhamento desde o início ao fim.

• Jantares especiais e convites

• Serviços de transporte VIP

• Viagem VIP e alojamento

• Equipamentos técnicos VIP

• Garantia de Segurança VIP

Além de um transfer ou serviço de seu evento ou reunião, 
oferecemos-lhe uma série de escolhas que vão desde 
modelos criativos, decorações, eleição de brindes, materiais 
impressos, até o local e gerenciamento técnico, com a nossa 
equipe de profissionais.

GESTÃO CRIATIVA

Nós pensamos, criamos e projetamos para você as mensagens que 
gostaria de transmitir em suas reuniões e eventos, os produtos ou 
qualquer tema que você gostaria de apresentar. A nossa equipe 
criativa é altamente profissional e qualificada no seu campo para 
oferecer-lhe o melhor serviço.

Dependendo da sua necessidade poderão ser providenciados 
convites para os participantes, ou convites eletrônicos, decoração 
do palco e salão de festas, tempo livre para ideias criativas, seleção 
de artistas e fornecedores, aplicações interativas no palco, 
audiovisual e auditório e todos os equipamentos técnicos.

Com todos estes serviços, nós preparamos momentos 
inesquecíveis combinando estes com os lugares mais 
fascinantes da Turquia.

GESTÃO TÉCNICA

A Via Maris põe a disposição a maior parte do equipamento 
técnico ao serviço direto para suas organizações. Para os 
seus projetos, a nossa equipe técnica e criativa adota as 
vantagens das mais recentes tecnologias, de acordo com a 
decoração do lugar, e transforma-os em uma festa de 
audiovisual.

MÍDIA DIGITAL E DESIGN DE IMPRESSÃO

Além da organização, a nossa equipe criativa produz 
modelos de banner, apresentação de CD e design de 
impressão, anúncios de jornal, projeto de identidade 
corporativa, marcas, promoções, design de produto pela 
mídia digital.

BOUTIQUE

Para as empresas às quais oferecemos nossos serviços, em 
termos de organização das suas reuniões, criamos uma 
marca "Boutique" por causa do aumento da demanda neste 
conceito.

Nós preparamos um grande número de alternativas de 
serviços com um baixo custo.

• Produtos têxteis para promoções

• Chocolates especiais embalados, guloseimas, etc., 
produtos promocionais como brindes.

• Bandeiras, banner, galhardetes, etc.

• Organizador, calendário de mesa, poster, mouse pad, etc.

INCENTIVO, REUNIÕES E EVENTOS ESPECIAIS

WORKSHOP CRIATIVO VIA MARIS
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TERMOS & CONDIÇÕES

GARANTIA DE PREÇO

CANCELAMENTO
FUMO

PESSOAS COM DEFICÊNCIA

Cancelamento a menos de 14 dias antes da data de chegada 

NÃO INCLUIDO NOS CUSTOSS

DOCUMENTOS DE VIAGEM

SEGURO DE VIAGEM

O QUE LEVAR

HOTÉIS

REFEIÇÕES

TRANSPORTE TERRESTRE

OS NOSSOS GUIAS

O QUE VESTIR

POSSIVEIS MUDANÇAS NO ITINERÁRIO

Na primavera e no outono, um casaco quente e uma camisola 
são úteis, enquanto que no inverno é aconselhável usar roupa 
invernal e impermeável. No verão basta usar uma camiseta, 
calças leves ou shorts. Se você é sensível ao sol, tenha atenção a 
trazer um
protetor solar, óculos de sol e um chapéu. É essencial levar um 
bom par de sapatos resistentes.

Em algumas ocasiões o itinerário pode ser prorrogado ou 
reduzido por causa de mudanças imprevistas nos horários 
de transporte. Pode haver casos em que as alterações são 
necessárias ou pertinentes. Qualquer aumento ou redução 
dos custos de tais mudanças feitas pela Via Maris, será a 
cargo da VIA MARIS. Por outro lado, qualquer despesa 
realizada por mudanças pedidas pelo cliente, será a cargo 
do próprio cliente.

Reservas / Procedimentos de reserva: Todos os pedidos de reserva devem ser enviados para o nosso escritório principal em 
Istambul. Os pedidos de reserva devem ser feitos por e-mail ou fax.

O preço é garantido uma vez a confirmação for feita por 
VIA MARIS TOURS & TRAVEL (VIA MARIS).

A VIA MARIS confirma todas as atividades de uma reserva inicial, 
mudanças e cancelamentos. Avisos de cancelamentos devem ser 
feitos por escrito à VIA MARIS. Os cancelamentos não são válidos 
sem a confirmação da VIA MARIS.
A política de cancelamento seguida por VIA MARIS é a seguinte:

Cancelamento 40 dias, ou mais, antes da data de chegada 

20 % do valor total da reserva não será reembolsado.

Cancelamento entre 25 a 39 dias antes da data de chegada 
50 % do valor total da reserva não será reembolsado. 

Cancelamento entre 15 a 24 dias antes da data de chegada 

70 % do valor total da reserva não será reembolsado

100 % do valor total da reserva não será reembolsado.

Não comparecimento

100 % do valor total da reserva não será reembolsado 

O transporte terrestre é fornecido de acordo com o 
itinerário em ônibus com ar condicionado, minibus ou 
carro, dependendo do tamanho do grupo.

As refeições do roteiro estão incluídas tal como é descrito 
no itinerário com as letras: (B) Café da manhã, (L) Almoço e 
(D) Jantar.

As categorias dos hotéis indicados na nossa lista são os 
oficiais. A VIA MARIS reserva-se o direito de substituir 
hotéis por aqueles referidos no itinerário na mesma 
categoria.

Se tiver medicação própria leve consigo a quantidade de 
medicamentos necessária para a duração da viagem porque 
pode não haver a possibilidade que comprar durante o roteiro.

O clima da Turquia é semelhante na primavera (abril-maio) 
e no outono (setembro- novembro). Em ambas as estações 
poderá encontrar chuva e frio, assim como tempo 
ensolarado. As noites podem ser frias. No verão (de junho a 
setembro) o tempo é quente. Normalmente, as noites são 
agradáveis, mas pode haver algumas exceções. No inverno 
(de dezembro a março) o clima é frio e é provável 

Recomendamos aos nossos clientes obter, com antecedência, 
um abrangente seguro de viagem para atendimento médico, 
bagagem perdida ou danificada. A VIA MARIS não aceitará 
qualquer responsabilidade por esses itens.

Um passaporte, válido ao menos por 6 meses depois da 
data de partida, é necessário para os procedimentos de 
entrada no aeroporto e para o check-in do hotel.

Passaporte e custos dos vistos, inoculações e vacinas, 
qualquer despesa antes da chegada à Turquia, taxas de 
máquinas fotográficas, taxas do aeroporto na saída, 
excesso de bagagem, envio de bagagem e lembranças, 
refeições não especificadas no roteiro e bebidas.

Qualquer deficiência física que exija um tratamento especial 
deve ser comunicado à VIA MARIS no momento da reserva.

É proibido fumar em nossos transportes.

A VIA MARIS garante guias profissionais, certificados pelo 
Ministério da Cultura e Turismo da Turquia e com um 
elevado nível de língua e um vasto conhecimento.

encontrar neve, para além da chuva. Mas também poderá 
encontrar dias de sol, durante o inverno. É de esperar um 
clima mais quente em no sul da Turquia. Porém podem-se 
encontrar exceções a qualquer momento por isso é bom 
estar preparado.
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Halaskargazi Mah.Zafer Sok. No:22 Şişli/İSTANBUL
Tel.: +90 212 231 00 48 (pbx) – Fax: +90 212 231 05 03

ness@viamaris.com.tr – viamaris@viamaris.com.tr




