
DIA 01 [ - ]  GUARULHOS a ISTAMBUL (TK 16)
Chegada em Istambul. Após imigração e retirada de 
bagagens, encontro com nosso representante/guia. 
Traslado para o hotel e acomodação. 
DIA 02 [B/-/D] ISTAMBUL a ANTIOQUIA
Café da manhã. Saída para excursão guiada com almoço em 
restaurante de comida típica "TOUR PELO BOSFORO". Saída 
para contemplar o panorama espetacular das antigas mura-
lhas de Constantinopla e do Aqueduto Romano; Visitaremos 
também o antigo bairro judeu em Balat e o bairro grego em 
Fener; visita à Catedral de São Jorge, principal patriarcado 
da Igreja Ortodoxa Grega e sede do Patriarcado Ecumênico 
de Constantinopla, reconhecido como o líder espiritual dos 
Cristãos Ortodoxos do mundo; Visita à magnífica Mesquita 
Suleyman, Bazar das Especiarias e um fascinante passeio de 
barco pelas águas do Bósforo. Em horário oportuno traslado 
ao aeroporto para embarque em vôo com destino a Antio-
quia. Chegada, jantar e pernoite no hotel.
DIA 03 [B/-/D] ANTIOQUIA b TARSUS bCAPPADOCIA
Café da manhã. Visita a Antioquia, primeiro centro de difu-
são do cristianismo onde pela primeira vez os membros da 
comunidade, fundada por São Barnabé e posteriormente 
dirigida por dois apóstolos, São Paulo e São Pedro, adotam 
o nome de cristãos. Visita da caverna de San Pedro, os cru-
zados localizaram na caverna uma igreja caverna onde os 
cristãos de Antioquia se reuniam clandestinamente. Visite o 
Museu Hatay que contém uma coleção de mosaicos roma-
nos considerados os melhores do mundo. Nós continuamos. 
transferência para Tarso, cidade natal de São Paulo e uma das
cidades mais antigas do mundo. Visite o Poço de San Pablo e 
a antiga avenida de Tarso, parcialmente escavada. Continua-
mos para a Capadócia. Chegada e acomodação.
DIA 04 [B/-/D] CAPPADOCIA
Café da manhã. Hoje iremos visitar esta maravilhosa região 
com sua paisagem fascinante e original, formada por lava 
vulcânica há mais de 3 milhões de anos. Visita ao Museu ao 
Ar Livre de Goreme, antigo mosteiro cristão com mais de 
27 capelas talhadas em rochas vulcânicas e decoradas com 
afrescos do século XIII, alguns dos quais dedicados a São 
Jorge, nascido na região. Visite os impressionantes vales da 
Capadócia com suas paisagens naturais que são verdadeiras 
obras de Deus, São Paulo percorreu a região o que explica a 
existência de muitas igrejas e intensa vida monástica durante 
a época medieval. Eles também apreciarão as vistas das fa-
mosas formações geológicas conhecidas como "Chaminés de 
Fadas". Faremos uma parada para apreciar a incrível e exten-
sa vista panorâmica do Vale dos Pombos, que deve seu nome 
aos muitos pombais escavados nas rochas, desde na Capadó-
cia. Visite uma cidade subterrânea construída pelas antigas 
comunidades cristãs locais para se protegerem de ataques ao 
longo da história. Visite um típico centro de joias e pedras da 
Capadócia e uma fábrica de tapetes para aprender sobre a 
produção desses produtos. Jantar e hospedagem. Programas 
opcionais na Capadócia: “NOITE TURCA” Show de dança fol-
clórica em uma típica caverna com bebidas locais ilimitadas e 
“PASSEIO DE BALÃO” ao nascer do sol para admirar uma das 
mais belas paisagens do planeta.
DIA 05 [B / - / D] CAPPADOCIA b LISTRA b KONYA
Café da manhã. Pela manhã Listra, pertencente à região da 
Galácia e mencionada cinco vezes no Novo Testamento; 
São Paulo fez várias viagens a Listra e foi lá que conheceu 
Timóteo, natural daquela cidade. Durante seu ministério lá, 
eles curaram um paralítico e, como resultado, os habitantes 
pagãos consideraram os apóstolos como deuses e fizeram 
preparativos para oferecer sacrifícios a eles. Quando os 
apóstolos se recusaram a aceitar honras divinas, o povo ficou 
ofendido, Paulo foi apedrejado, mas se recuperou de suas 
feridas (Atos 14: 6-21; 2Tm 3: 1). Continuação para "Icônio", 
cidade onde São Paulo e São Barnabé pregaram o Evangelho 
em sua primeira viagem missionária (Atos 14: 1-6) e poste-

riormente capital dos seljúcidas nos séculos XII e XIII. Visitare-
mos o Mausoléu de Mevlana, fundador da filosofia Dervixes 
Dançantes. Jantar e hospedagem.
DIA 06 [B/-/ D] KONYA b ANTIOQUIA DE PSIDIA b 
PAMUKKALE
Café da manhã. Partida para Antioquia da Pisídia, uma me-
trópole romana muito rica, foi aqui que o apóstolo São Pau-
lo deu o seu primeiro sermão conhecido na Ásia Menor (At 
13,16 e 44). Visite as sinagogas e igrejas da cidade junto com 
o templo e o teatro. Continuação para Pamukkale, local onde
o Apóstolo Filipe veio difundir o Cristianismo e onde se acre-
dita que ele viveu e foi mártir; visitaremos a antiga Hierápolis
e o Castelo do Algodão, uma verdadeira maravilha natural, 
uma cachoeira gigante, estalactites e piscinas formada ao
longo dos séculos pela passagem de fontes termais carrega-
das de sais calcários. Jantar e hospedagem.
DIA 07 [B/-/D] PAMUKKALE b LAODICEA b EPHESUS b
KUSADASI ***
Café da manhã. Visita a Laodicéia Ad Lycum, uma das sete 
igrejas dirigidas pelo Apóstolo João no livro do Apocalipse (Ap 
3, 14-22). Laodicéia era um centro comercial com uma gran-
de comunidade judaica. João Evangelista prometeu àqueles 
que fossem sensíveis o suficiente para ouvir e responder 
que o Espírito se juntaria a eles na Grande Festa. "Aqui es-
tou, batendo à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a 
porta, entrarei e sentarei para jantar com ele e ele comigo" 
(Apocalipse 3:20) Saída para visitar Éfeso, o Greco mais bem 
preservado - Cidade romana na Ásia Menor desde os séculos 
I e II que guarda tesouros como o Teatro Romano (famoso 
para muitos cristãos devido à história de um ourives que 
tentou incitar a rebelião para derrubar São Paulo por danos 
ao seu negócio de fazer imagens de Artemis); a Biblioteca do 
Celso e a rua do Mármol. Veremos também uma pequena 
construção de pedra no canto oeste da muralha da cidade, 
conhecida como prisão de San Pablo, onde ele escreveu sua 
carta aos efésios. Visitaremos também a antiga Basílica de 
São João, construída no local de sua sepultura pelo Impera-
dor Justiniano no ano 548. Visita à última casa da Mãe de 
Jesus, hoje local de peregrinação. Jantar e hospedagem. *** 
A acomodação pode ser em Izmir ou Kusadasi em algumas 
partidas.
DIA 08 [B/-/-] KUSADASI/IZMIR b PERGAMO b KUSADASI 
Café da manhã. Visite Esmirna, uma das sete igrejas do livro 
do Apocalipse de João Evangelista (2: 8-11). Pobre e perse-
guido, Esmirna sofreu por se recusar a adorar o imperador 
romano. Visitaremos a Igreja de San Policarpo, que fazia par-
te do grupo apostólico em que viveu com os primeiros após-
tolos. Policarpo foi martirizado em Esmirna em 156, quando 
retornou a Roma. Saída em ônibus para Pérgamo, onde você 
visitará a Acrópole, o Templo de Trajano, Atena Polias, Heras, 
a biblioteca, o ginásio, o altar de Pérgamo, uma estrutura de-
dicada a Zeus Zoter. Pergamum tem um significado religioso 
histórico e uma beleza única. Ao que João Evangelista se re-
fere em Apocalipse (Apocalipse 2: 12-17), foi descrito como o 
lugar onde Satanás foi entronizado (Apocalipse 2:13). 
DIA 09 [BB]  KUŞADASI/IZMIR b BURSA b ISTAMBUL 
Café da manhã. Partida para Bursa e visita dessa importante 
cidade que foi a primeira capital do Império Otomano. Visita 
a uma das das mais belas mesquitas da Turquia e passear 
pelo Mercado da Seda.
DÍA 10 [BB] ESTAMBUL
Café da manhã. para excursión guiada con almuerzo en un 
restaurante de comida típica "JOYAS DE CONSTANTINOPLA + 
CISTERNA BASÍLICA": Topkapi Palace, Santa Sofia, hipódromo 
Romano, Mezquita Azul y Gran Bazar. Visita de la Cisterna Ba-
sílica, construída con mas de 300 columnas de mármol.
DIA 11 [B/-/D] ISTAMBUL a PARTIDA (TK193)
Café da manhã. Traslado ao Aeroporto (IST) e vôo de volta. 
Fim dos nossos serviços.

** PREÇOS/RESERVAS VÁLIDOS A PARTIR 
DE 10 PAX

HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMILARES 
» ISTAMBUL 

- - RETAJ 5* 
- -  LA QUINTA 5* 
- -  PULLMAN 5*  
ISTAMBUL - UPGRADE  DE 
LOCALIZ. + EXC. DO BÓSFORO: 
US$ 175 DBL / US$ 195 SGL 
- - CROWNE PLAZA HAR. 5* 
- - RICHMOND INT. 4*+

- - HOLIDAY INN ŞİŞLİ 5*
» ANTIOQUIA 

- - ANEMON 4*
» KONYA 

--GRAND HOTEL 5*

» KUŞADASI 
--SIGNATURE BLUE RES.5*

--RICHMOND EPHESUS 5*
- - TUSAN RESORT 5*

» IZMIR - MAIO A SET.  
- - RAMADA KEMAL PAŞA 4* 
- -  RAMADA ENC. 4*

» PAMUKKALE 
- - ADEM PIRA 5*
- - LYCUS RIVER 5*
- - COLOSSAE 5*
- - RICHMOND 5*

» CAPADOCIA 
--SIGNATURE S.CLASS*
--AVRASYA 5* 
--BURCU KAYA 5* 
--BY CAPPADOCIA 5*

O PREÇO NÃO INCLUI
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não 

especificado. 
» Gastos pessoais
» Gorjetas para o guia, chófer, etc.
» Excursões opcionais
» Traslados não indicados
» Nenhum serviço não especificado
» Bebidas nas comidas incluídas
» Taxa local de serviços 

Turquia - US$ 55

O PREÇO INCLUI
 » Voos Internacionais 
GRUaISTaGRU

» Voos Domésticos 
ISTaHTY // ADBaIST

» Hotéis 4* & 5*
» Guia em português

 » Alimentação, entradas
e visitas de acordo c/ o 
itinerario

» Todos os traslados 
previstos em veículos
com ar-condicionado

 1399US$
A PARTIR DE

POR PESSOA EM APT. DBL / EM APT. SGL. - US$ 
1899+ Taxas e impostos por pax US$ 549,

*PREÇOS/RESERVAS  P/ GRUPOS A PARTIR DE 10 PESSOAS

SAÍDAS PREVISTAS 2022 - TURKISH AIRLINES (GRU)
JANEIRO 17 31
FEVEREIRO 07 21
MARÇO 07 14 16 21 28
ABRIL 04 09 11 13 181 201 251

MAIO 021 041 091 111 161 231 301

JUNHO 131 271

†27/06 - SAÍDA ESPECIAL PELO DIA SÃO PAULO E SÃO PEDRO COMEMORADO EM 
 29/06 DURANTE VISITA DE TARSO E ANTIOQUIA

JULHO 112

AGOSTO 082

SETEMBRO 153 173 193 203 243 263 303

OUTUBRO 033 043 103 113 173 24 31
NOVEMBRO 7 8 14 15 21 28
DEZEMBRO 5 12
REVEILLON* 232 242 252 262 272 282 292 302

SUPLEMENTOS SEGUNDO A TEMPORADA: 1 - US
$ 110 / 2 - US$ 440 / 3 - US$ 165

Turquia
Biblica

UMA VIAGEM PELO NOVO TESTAMENTO VISITANDO LOCAIS  
MENCIONADOS NOS LIVROS ATOS E REVELAÇÃO: 
A Primeira Igreja Cristã na Antioquia de São Pedro + A última casa da Mãe de Jesus; 
As origens e passos de São Paulo; Igrejas do Apocalipse de São João

//

Iclui taxa operacional da MUNDOJVS na Taxas e impostos




