
 

                                 Peregrinação à TURQUIA  
 

PADRE VALDIR BERNARDO PRIM 

SAÍDA: ABRIL 2021 

 
12/04 (Segunda) – Florianópolis / São Paulo / Istambul 

Embarque do Aeroporto em Florianópolis com destino a Istambul. 

Voos com conexões. 

 

13/04 (Terça) – Istambul 

Chegada em Istambul, recepção e traslado do Aeroporto ao hotel. 

Acomodação no Hotel. 

    

14/04 (Quarta) - Istambul 

Café da manhã. Partida para a visita da cidade: Visita ao Grande 

Bazar, o Hipódromo Bizantino, a Mesquita Azul com o seu interior 

coberto por 21403 azulejos da cor turquesa, visita ao Palácio de 

Topkapi primeira residência dos sultões poderá deslumbrar-se com as 

suas esplêndidas coleções de porcelanas, com o seu famoso tesouro 

com seus pavilhões. Almoço (incluso) no decorrer das visitas. Visita à 

basílica de Santa Sofia que marca o apogeu do imperador Justiniano. 

Acomodação no Hotel. 

   

15/04 (Quinta) - Istambul    

Café da manhã. Saída para Catedral de São Jorge, Igreja Ortodoxa 

Patriarcal e sede do Patriarca Ecumênico de Constantinopla que em 

2006 recebeu visita do Papa Bento XVI. Em seguida, visita ao Bazar 

das Especiarias, hoje é um destino essencial para os amantes da 

culinária internacional, onde são comercializados inúmeros tipos de 

temperos, pimentas, frutos secos, castanhas, doces turcos e uma 

maravilhosa seleção de chás. Depois de almoço (incluso), embarque 

num passeio de barco fascinante sobre as águas do Bósforo, que 

separa a Ásia da Europa e liga o Mar de Marmara ao Mar Negro. 

Seguiremos com uma missa na famosa igreja do Santo Antònio. 

Acomodação no Hotel. 

         

16/04 (Sexta) – Istambul / Ankara / Capadócia 

Café da manhã.Pela manhã saída em direção a Ankara para visita  ao 

Mausoléu de Kemal Ataturk, o pai da Turquia moderna. 

Continuação até a Capadócia onde encontraremos uma linda vista 

panorâmica da região. Jantar e acomodação no Hotel. (Viagem de dia 

inteiro entre Istambul, parada em Ankara e Capadócia) 

 

17/04 (Sábado) - Capadócia 

***(Passeio opcional Balão) A Capadócia é um dos principais 

centros de balonismo do mundo, esta é uma boa oportunidade do 

roteiro.*** 

Café da manhã. Continuação para conhecer a fantástica região, única 

no mundo, onde nasceu São Jorge, com sua paisagem fascinante e 

original formada por lava. Visita a cidade subterrânea. Visita ao 

Vale e Mosteiro ao céu livre de Göreme com as capelas escavadas 

na rocha e decorados com afrescos do século X e XI. Jantar e 

Acomodação no Hotel. 

                                                                                                                                    

18/04 (Domingo) - Capadócia 

Café da manhã. Partida para conhecer os famosos tapetes no centro 

comercial especializado. Passeio na região de Avanos com várias 

paradas, que é a região de cerâmica, onde apreciamos uma paisagem 

fantástica das 'Chaminés de Fadas'. Visita à vila de Uçhisar ou 

Ortahisar, aldeia troglodita. Poderemos admirar a fortaleza natural 

onde as casas foram construídas ao redor e no interior das rochas de 

formas curiosas. Missa na capela da Nossa Senhora. Visita a um 

centro de artesanato. Jantar com espetáculo de danças folclóricas 

e Acomodação no Hotel. 

19/04 (Segunda) – Capadócia / Konya / Pamukkale 

Após o café da manhã, saída do hotel para seguir viagem até Konya 

(antigo Iconium) e missa na Igreja do São Paulo. Continuação com 

o passeio pela montanhosa Região dos lagos, com pausa no 

exuberante lago Beysehir. Em seguida, continuação até Antioquia da 

Pisídia, local que era uma colônia militar romana, onde o Apóstolo 

Paulo passou com Barnabé em sua primeira viagem missionária. 

Continuação da viagem até Colossos, cidade que originou o livro de 

Colossenses. Hospedagem em Pamukkale e jantar e acomodação no 

Hotel. 

 

20/04 (Terça) – Pamukkale / Hierápolis / Laodiceia / Pamukkale 

Após café da manhã, visita à cidade de Pamukkale, onde estão as 

ruínas de Laodiceia, uma das Sete Igrejas do Apocalipse, que 

hospedou o Apóstolo Paulo. Foi uma viva comunidade cristã e, no 

século I, formou um trio de cidades com Hierápolis e Colossea. 

Pamukkale é também famosa por suas termas romanas. Em seguida, 

visita à antiga Hierápolis e ao Castelo de Algodão, formado por 

gigantescas cascatas brancas, estalactites e piscinas naturais. Jantar e 

acomodação no Hotel. 

 

21/04 (Quarta) – Pamukkale / Alasehir / Sárdis / Esmirna 

Após o café da manhã, viagem para Alasehir, onde se encontram as 

ruínas da igreja de Filadélfia. A viagem segue para Sárdis, capital 

de Lydia, para visita às ruínas da antiga cidade. Sárdis é também o 

local onde foi confeccionada a Primeira Moeda e ficou famosa pelo 

rico rei Crésus. Jantar e acomodação no Hotel em Esmirna, terceira 

maior cidade da Turquia, conhecida como Pérola do Egeu. 
 

22/04 (Quinta) – Esmirna / Pérgamo / Esmirna 

Após café da manhã, City tour pela cidade e visita à igreja de 

Policarpo, discípulo do apóstolo João e que foi sacrificado pelos 

romanos. Continuação até Pérgamo, capital da dinastia Attalid, e 

local onde foi inventado o pergaminho. Pergamo é o centro da 

civilização helenística do oriente. Visita a Basílica Vermelha que 

contém as ruínas de uma igreja dedicada ao apóstolo João, que se 

referia a esta cidade como o local onde se encontrava o trono de 

Satanás. Depois, visita turística a Asklepion, um santuário e centro 

curador dedicado ao deus da cura. Jantar e acomodação no Hotel. 

 

23/04 (Sexta) – Esmirna / Éfeso / Kusadasi / Esmirna 

Após café da manhã, saída para para visitar Éfeso, uma das sete 

igrejas do Apocalipse. Visita ao Templo de Trajan, à Biblioteca de 

Celsius e ao teatro onde o apóstolo Paulo pregou as palavras que 

levaram a uma guerrilha com os seguidores de Artemis. Parada para 

tirar a fotos das ruínas de Artemis, considerada uma das Sete 

Maravilhas do Mundo. Visita à Basílica de São João, onde está o 

túmulo do apóstolo. Continuaremos com a missa na Casa da Nossa 

Senhora. Visita a um centro de couro. Jantar e acomodação no 

Hotel. 

 

24/04 (Sábado) – Esmirna / Kusadasi / Chios (opcional) / Esmirna 

***Passeio opcional para Ilha de Chios, Grécia*** 

Após café da manhã traslado ao porto para embarque em direção 

a Chios, Ilha Grega. Volta para a Esmirna. Jantar e acomodação no 

Hotel. 

 

 

 



 
 

 

25/04 (Domingo) – Esmirna / Istambul 

Café da manhã, saída para as ruínas de Tiatira, outra das Sete 

Igrejas do Apocalipse. Continuação para Istambul. Acomodação no 

Hotel. 

 

26/04 (Segunda) – Istambul / São Paulo 

Traslado ao aeroporto de Istambul no horário determinado. Embarque 

com destino ao aeroporto de Florianópolis. Voos com conexões 

 

 

O que inclui: 

✓ Passagens aéreas 

✓ Seguro Viagem para todo o período do roteiro 

✓ Hospedagem em Hotéis 

✓ 4 noites acomodação com café da manhã em Istambul 

✓ 2 almoços em Istambul 

✓ 3 noites acomodação, meia pensão na Capadócia 

✓ 2 noites acomodação, meia pensão em Pamukkale 

✓ 4 noites acomodação, meia pensão em Esmirna 

✓ Ônibus categoria superior com ar condicionado em todo 

o roteiro 

✓ Guias locais falando português 

✓ Todos os passeios e visitas mencionados no roteiro 

✓ Gorjetas a maleteiros nas entradas e saídas dos hotéis (01 

mala por pessoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/04 (Terça) – São Paulo / Florianópolis 

Conexão em São Paulo para embarque para Florianópolis. Chegada 

em Florianópolis. 

 
 

 

 
 

O que não inclui: 

o Quaisquer serviços que não estejam expressamente 

mencionados na programação 

o Passeios locais opcionais 

o Extras de caráter pessoal (telefone, lavanderia, refeição 

servida no apartamento etc) 

o Gorjetas a guia(s), Motorista(s) e restaurantes (US$ 7,00 

dólares por dia) 

o Bebidas nos almoços e jantares 

 

 

Valor Total do Roteiro: 

 US$ 3.890,00* (taxas inclusas) 

Pagamento em vezes até 60 dias antes da data de início do Roteiro 

*Valor para grupo mínimo de 14 pagantes 

Contatos: 

Ricardo Balestra       Rodrigo Pereira 

         E-mail: ricardo@tripfloripa.com.br                      E-mail: rodrigo@tripfloripa.com.br 

                   Telefone / Whatsapp: 48-99158.2211             Telefone / Whatsapp: 48-99152.2137 

                                                                                                

www.tripfloripa.com.br 
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