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ROTEIRO AGOSTO 2018 – TURQUIA E GRÉCIA 
SAÍDA PREVISTA: 15/08/2018 CHEGADA PREVISTA: 29/08/2018 
 

         
 

GRECIA  com CRUZEIRO ILHAS GREGAS e TURQUIA com ILHA DE PATMOS E RUINAS DAS  7 IGREJAS DO 

APOCALIPSE, 

( 15 dias/TUDO INCLUSO) 
SAIDA: 15/08/2018 , CHEGADA : 29/08/2018 -GUARULHOS(SP) 

  

  
DIA 15/08/2018-ENCONTRO DO GRUPO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA CHECK-IN EMBARQUE A 
TURQUIA ISMBUL  

  
DIA 16/08/2018-TURQUIA- ISTAMBUL-DENIZIL 
Chegada a Istambul, novo Voo Chegada a Denizil descanso no Hotel 

       
DIA 17/08/2018-TURQUIA –PAMUKKALE-HIERAPOLIS-LAODICEIA  
Após o delicioso café da manhâ,Visitaremos a Pamukkale’ nas chamadas  piscinas de algodao, termais de 
origem caucaria dispostas em uma montanha de mais 200 mts de altura branca como neve,e um cenario que nos 
faz pensar estar em outro planeta.Seguiremos as ruinas de Hierapolis, que foi construida durante o controle do 
Imperio Romano ma regiao e era um lugar cosmopolita onde anatolios,greco-macedonios,romanos e judeus 
viviam juntos.Seguiremos para as ruinas de Laodiceia ,uma das importantes cidades da Asia menor e uma das 
Primeiras sedes do Cristianismo, ela e mencionada em Apocalipse sendo uma das Igrejas a quem foi citada na 
Revelacao que Joao o Apostolo de Jesus recebeu na Ilha de Patmos,(Almoco durante o percurso)  fim do 
dia,Retorno ao Hotel jantar e descanso, 

     
DIA 18/08/2018-TURQUIA –FILADELFIA-SARDES-RUINAS DE ARTEMIS 
Apos o delicioso Cafe da Manha,Visitaremos as ruinas da Antiga Cidade  de Filadelfia, localizada em um vale aos 
pes de uma montanha.no segundo Sec.a.c que fazia parteda provincia Romana ,citada nas cartas do Apocalipse 
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3.9 vers 11,de Joao como uma Igreja que era Fiel e guardava e praticava a palavra de Deus e seria guardada na 
hora da tentacao.depois ,Ida a Sardes,uma das Igrejas que tambem foi citada nas cartas do Apocalipse como 
uma Igreja que se orgulhava de ser rica em ouro e prata em grandes quantidades e ter suas aguas execelentes 
porem era uma igreja morna,por dentro estava afastada de Deus, Sardes pertenceu foi a capital de Lidia  e uma 
parte da Provincia Romana,de la seguiremos para as Ruinas do Templo de Artemis. localizado perto da antiga 
Efeso a 75 Km de Ismir.do ponto de vista Grego a Artemis de Efeso ,considerada no culto e no mito grego a irma 
gemea de Apolo ,uma cacadora virgem que suplantou a Tita Selene,(Almoco durante o Percurso) Fim do 
dia,retorno ao Hotel ,jantar e descanso. 

   
DIA 19/08/2018- TURQUIA-PERGAMO/TIATIRA/RETORNO A SARDES, 
Apos o delicioso Cafe da Manha, Seguiremos em Direcao a PERGAMO,conheceremos de perto as ruinas da 
antiga cidade grega que se situava na Misia a noroeste de Anatolia em uma colina isolada do vale do Rio 
Caicos,hoje localiza-se na regiao a moderna cidade de Bergama,na carta de Apocalipse,Jesus elogia a 
perseveranca dos Cristaos dessa Igreja e sua fe e fidelidade no maior momento de perseguicao contra os 
Cristaos,tendo seu lider Antipas que morreu como Martir, sendo colocado dentro de um touro de Bronze que 
colocaram fogo,de la Iremos para TIATIRA ,uma cidade conhecida pela producao de purpura,uma tinta usada em 
tecidos,alem de roupas,ceramicas ,haviam grupos dos melhores artesaos nessa Cidade, na Carta de Apocalipse 
Jesus observa aos Cristaos dessa Igreja que ele via o Amor,as Obras a Fe e perseveranca,mais tinha contra eles 
uma situacao intolerante que eles suportavam uma falsa profetiza com Codinome Jezabel que incentivava as 
pessoas a conhecrem as “coisas profundas de satanas”levando o engano a muitas pessoas, (Almoco durante o 
percurso) retorno a Sardes ,Hotel, Jantar e descanso. 

   
DIA 20/08/2018-TURQUIA-ESMIRNA-KURSHADASI-EFESO 
Visitaremos apos o Delicioso Cafe da Manha ,as ruinas de Esmirna/Visita a Kurshadasi/A coluna de Artemis de 
Efeso/As ruinas de Efeso/O teatro e a Biblioteca de Celso em Efeso (Almoco durante o Percurso)Fim do 
dia,retorno ao Hotel,jantar e descanso. 

   
DIA 21/08/2018–CRUZEIRO TURQUIA/GRECIA-ILHAS GREGAS-ILHA DE PATMOS 
Apos o delicioso cafe da Manha,seguiremos nosso Passeio pela Maravilhosa  Ilha de Patmos.situada 55km da 
costa da Turquia no Mar Egeu,essa Ilha e conhecida como o lugar onde o Apostolo Joao foi exilado ,iremos ate 
a gruta onde recebeu a revelacao do Apocalipse,faremos um Passeio pela Bela Ilha e compras para os que 
desejarem.(Almoco durante o Percurso)Fim do dia,retorno ao Navio,Jantar e descanso. 
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DIA 22/08/2018–CRUZEIRO -GRECIA -CRETA- CNOSSOS-SANTORINI 
Apos o delicioso Cafe da Manha ,seguiremos ao Palacio de Cnossos localizado na ilha de Creta,construido a 
epoca em cerca de 1900 c.C ,era o mais importante palacio minoico.construido pelo Rei Minos .era tao grande 
que chegava a ter 5 andares e funcionava como uma cidade com muitas casas pequenas e um grande espaco 
para Cerimonias religiosas /Santorini (Almoco durante o Percurso)retorno ao Navio,jantar e descanso. 

   
DIA 23/08/2018-CRUZEIRO -GRECIA-ATENAS-PORTO DE CENCREIA-CORINTO 
Apos o delicioso Cafe da Manha,Desembarque em Atenas,Seguiremos pela Belissima Cidade,que e uma das 
mais antigas do Mundo no passado foi uma poderosa Cidade ,sediou a Academia de Platao  e o Liceu de 
Aristoteles alem de ser considerada o berco da civilizacao ocidental e da democracia,atualmente e uma 
metropole cosmopolita,de la seguiremos  que foi uma das mais florescentes cidades gregas da Antiguidade 
Classica ,tendo sido autonoma e sobrerana durante o Periodo Arcaico,essa Cidade e citada no Novo Testamento 
como uma das cidades visitadas pelo Apostolo Paulo .quando esteve nessa cidade em sua segunda viagem 
missionaria  estabeleceu nela uma igreja e mais tarde escreveu suas espistolas aos cristao que foram se 
convertendo. iremos as  (ruinas da Antiga Cidade), de la iremos ao Porto de Cencreia  para se dirigir a Jerusalem 
durante sua segunda viagem missionaria (At.18 VERS 18)no Golfo de Saronico a cerca de 7km da 
cidade,Apostolo Paulo embarcou em cencreia,seguiremosO canal de Corinto que e um canal que liga o golfo de 
Corinto com o mar Egeu, ele passa pelo istmo de Corinto e separa a penisula do Peloponeso,Retorno a Atenas 
e la Visitaremos o Museu Arqueologico Nacional .la poderemos encontrar uma grande colecao 
Neolitica,Micelanica,Esculturas das Antiguidades  da Grecia antiga e Egipicia,(Almoco durante o percurso) 
Seguida Para o Hotel,Jantar e descanso 

   
DIA 24/08/2018-GRECIA -ATENAS-AEROPAGO-PATERNON-AEROPAGO-TESSALONICA 
Apos o delicioso Cafe da Manha ,Visitaremos a Acropole da Antiga Atenas que ficou famosa pela construcao do 
Partenon,sumptuoso templo em honra a deusa Atena,ricamente construido em marmores raros e ornado com 
esculturas de Fidias por ordem de pericles,construido no sec V a.C visitaremos tambem o Aeropago que era o 
Tribunal  ateniense encarregado do julgamento daqueles que cometiam crimes contra o estado. seguiremos 
para  a Tessalonica que e a segunda maior cidade da Grecia e a principal cidade da regiao grega da  Macedonia, 
por aqui o Apostolo Paulo tambem passou como temos relatos de suas epistolas aos Tessalonicenses no Novo 
Testamento,(Almoco durante o Percurso)Fim do dia,retorno ao Hotel,jantar e descanso. 
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DIA 25/08/2018-FILIPOS-CAVALA -NEAPOLIS-PORTO DE SAO PAULO 
Apos o delicioso Cafe da manha ,seguiremos para as Ruinas da Cidade de Filipos que foi uma importante cidade 
do Imperio Romano,considerada uma porta de entrada da Europa emrelacao aos visitantes vindo  da 
Asia,localizada a 13 km do mar Egeu, por aqui tambem passou o Apostolo Paulo  e estabeleceu Igrejas ,conforme 
escritos aos Filipenses no Novo Testamento,visitaremos o local do batismo de Lidia uma importante comerciante 
que trabalhava com tecidos e foi convertida ao Cristianismo como esta citado no Livro Novo Testamento,de la 
seguiremos para Neapolis uma importante vila municipal da parte oriental da ilha de Creta, Cavala possui um 
estadio chamado Anthi Karayanni /(Neapolis) o Porto de Sao Paulo (Almoco durante o percurso)Fim do 
dia,retorno ao hotel,Jantar e descanso. 

   
DIA 26/08/2018–TESSALONICA-RUINAS DE TESSALONICA 
Apos o delicioso Cafe da manha,visitaremos o Museu de Tessalonica ,voltadao para a preservacao de um rico 
acervonque ilustra a arte e historia de tessalonica e da Macedonia antiga desde a Pre historia ate o periodo 
romano,e ruinas da Cidade antiga de Tessalonica de la avistaremos o lindo  mar de Tessalonica(Almoco durante 
o Percurso)Fim do dia,retorno ao hotel,jantar e descanso. 

           
DIA 27/08/201-VOO PARA ISTAMBUL-CITY TOUR EM ISTAMBUL-ESTREITO DE BOSFORO-MERCADO EGIPCIO. 
Apos o delicioso Cafe da Manha, pegaremos o voo para Istambul e faremos um City Tour em Istambul, com 
Passeio de Barco pelo Bosforo/ que e um estreito que liga o mar negro ao Mar de  Marmara e marca o limite dos 
continentes asiatico e europeu na Turquia,com comprimento de aprox 30 km e uma largura de 550 a 3000 M, 
nesse estreito na antiguidade foram travadas muitas batalhas entre cristaos e muculmanos,de la seguiremos ao 
Mercado Egipicio.(Almoco durante o Percurso)Fim do dia ,retorno ao Hotel,Jantar e descanso. 

     
DIA 28/08/2018 -TURQUIA-PALACIO DE TOPKAPI-MUSEU ARQUEOLOGICO-HAGIA SOPHIA-GRAND BAZAR, 
Apos o delicioso Cafeda Manha,seguiremos nosso passeio em direcao ao palacio de Topkapi,que significa “porta 
do canhao” ,foi construido por Mehmet II  o Conquistador,logo apos a conquista de Constantinopla em 1453 e 
foi a residencoa dos sultoes por tres seculos ,Atualmente o palacio e dividido em varias salas de exposicao com 
objetos de ouro,pedras preciosas,talheres ,como os pelos da barba e a marca do pe do Profeta Mohamad(Maome) 
,visitaremos tambem o Museu Arqueologico,o Hipodromo e as Cisternas Bizantinas,seguiremos para a Belissima 
Hagia Sophia que e uma Basilica tambem conhecida como Santa sofia,um importante edificio construido entre 
532 e 537 pelo imperio Bizantino para ser a Catedral de  Constantinopla,seguiremos para o Grand Bazar o maior 
e mais antigo dos mercados do mundo,situado no bairro historico de Eminu, aberto em 1461 e muito conhecido 
por suas joalherias,ceramicas e especiarias e, tapetes, mais de 250 ooo pessoas vistam esse local 
diariamente,(Almoco durante o Percurso)Fim do dia ,Retorno ao Hotel,Jantar Especial de despedida da 
Maravilhosa Viagem. 
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DIA 29/08/2018 AEROPORTO e EMBARQUE PARA SAO PAULO,CHEGADA A SAO PAULO-GRU. 
  

    
VALOR DO PACOTE FIXO EM REAIS R$17.700,00 
*VALOR  POR APENAS R$16.900,00 *PARA AS 2O PRIMEIRAS VAGAS  

  

Podera ser Parcelado sem Juros,Atravez de Boletos Bancarios. 

 ENTRADA NO ATO JUNHO 2017 de R$2.050,00   

+11 x de R$ 1.350,00( de Julho/17  a Maio 2018) 

  
  
  
  
*O PACOTE INCLUI: 

*4 Passagens Aereas com taxas de Embarque(Sp-Ist_Denizli-Tessalonica-Ist-Ist-Sp)Classe Economica 

*Seguro Viagem 

*Traslado Hoteis ao Aeroporto 

*Passeios e Ingressos descritos no roteiro 

*Hospedagem em Hoteis 4 Estrelas 

*Almoco 

*Cafe da Manha 

*Jantar 

*Cruzeiro pelas ilhas Gregas  citadas no Roteiro ,com pensao completa(Cabine Interna) 

*Gorjetas para Motoristas,Maleteiros e Guias. 

*Guias Locais em Portugues 

*Acomodacao Dupla ou Tripla 

  
  
  
**PACOTE NAO INCLUI: 
**Bebidas em Geral 
** Desejando Quarto Individual em todo Percurso ,Acrescimo de 1050 US$ 
** Desejando Cabine Externa de Cruzeiro,Acrescimo de 500 US$ 
** Desejando  Aereo em Classe Bussines, Acrescimo de 3.500 US$ 
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