
 

1 
 

 

PEREGRINAÇÃO À TURQUIA E GRÉCIA  

PASSOS DE SÃO PAULO COM CRUZEIRO PELAS ILHAS GREGAS 

SÃO PAULO / TURQUIA 
Comparência no aeroporto com seu passaporte e bagagem para encontro com o coordenador da agência. 
Procedimentos de check-in e embarque em voo internacional com destino a Turquia.  
 
ISTAMBUL 
Chegada à tarde no aeroporto de Istambul, desembarque e encontro com o guia oficial no aeroporto. Transporte ao 
hotel . Jantar e hospedagem. 
  
ISTAMBUL  
Após o café da manhã, saída do hotel para realizar a visita da parte antiga da cidade. Visitaremos a majestosa e 
elegante Mesquita Azul, conhecida por suas decorações interiores. Continuando, visitaremos o Hipódromo romano e 
logo a seguir Santa Sophia do século VI. Depois do almoço em  restaurante típico, realizaremos a visita ao Palácio 
Topkapı, a residência dos Sultões do Império Otomano, famoso por suas extraordinárias coleções de jóias e 
porcelanas. A última parada é no Grande Bazar, um dos maiores e mais antigos mercados cobertos do Mundo, 
tempo livre. Terminada as visitas, regresso ao hotel. Jantar e hospedagem. 
 
ISTAMBUL /CAPADÓCIA 
Após o café da manhã, saída do hotel para visitar o Mercado Egípcio, repleto de especiarias, frutos secos e doces 
turcos. Na continuação, seguiremos  até o porto para realizarmos o belo passeio de barco pelo Estreito do Bósforo 
que liga o mar de Marmara ao mar Negro, de onde se poderá apreciar a fabulosa vista panorâmica dos povoados, os 
palácios e as fascinantes moradias. Almoço em restaurante de peixe à margem do Bósforo. À tarde transporte para o 
aeroporto e embarque com destino a região da Capadócia . Jantar e pernoite. 
  
CAPADÓCIA 
Café da manhã. Dia dedicado a explorar e descobrir essa fascinante região, única no mundo, onde, unida à sua 
fantástica paisagem lunar com belas e incomuns formações de lava procedente de erupções do Monte Erciyas e da 
ação da erosão, encontraremos uma infinidade de pequenos povoados e igrejas escavadas na rocha.  Visita ao Vale 
de Göreme, incrível complexo monástico bizantino formado por igrejas escavadas na rocha com belíssimos afrescos, 
os povos trogloditas de Pasabagem em Zelve, a fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, as chaminés de fadas de 
Ürgüp, as rochas em forma de cone coroadas com rochas planas; Avanos, povoado com centros de artesanato e 
tecelagem ( Possibilidade de um passeio opcional de balão). Jantar e pernoite. 
 
CAPADÓCIA / KONYA 
Café da manhã.  . Visita a uma cidade subterrânea. Estas cidades foram construídas como refúgio pelos cristãos da 
época e se compõem de vários níveis abaixo da terra, ventilados por dutos, de onde se pode admirar os dormitórios, 
as cozinhas e os refeitórios. Viagem pela Rota da Seda até Konya onde visitaremos  a Igreja de São Paulo. Jantar. 
  
KONYA / PAMUKKALE 
Café da manhã. Viagem para Pamukkale, onde chegaremos e visitaremos às ruínas de Hierápolis (túmulo de São 
Felipe) e  a Pamukkale com seu  Castelo de Algodão, maravilha natural de gigantescas cascatas brancas petrificadas e 
piscinas naturais, formadas por sais calcáreos, local de fontes termais. Continuamos até Laodiceia, a última das Sete 
Igrejas do Apocalipse . Jantar e hospedagem em Pamukkale. 
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PAMUKKALE / / EFESUS / KUSADASI 
Café da manhã. Saída em direção a Éfeso, cidade da Ásia Menor, fundada no século XI antes de Cristo. Visita às 
ruinas da cidade: Templo de Adriano, casas de banhos, Odeon, Biblioteca de Celso, o famoso Teatro de Éfeso. Visita 
a Basílica de São  João, onde seu corpo foi enterrado.  A seguir visitaremos   a Casa da Virgem Maria, última morada 
da Mãe de Jesus. Continuação  para  Kusadasi, balneário localizado na costa ocidental do Mar Egeu e importante 
porto de cruzeiros.  Chegada ao hotel, jantar e hospedagem. 
  
KUSADASI / PATMOS 
Após o café da manhã saída para o porto de Kusadasi. Formalidades de embarque no Cruzeiro Celestial Olimpia 

Cruises para início ao Cruzeiro pelas Ilhas Gregas. Partida às 12horas para Patmos, chegada cerca das 16h00 e 

excursão de 2 horas a Gruta do Apocalipse e ao Mosteiro onde São João escreve o livro do Apocalipse em seu exílio.  

Regresso ao Barco. Pensão Completa. Partida às 21h00 . Noite em navegação. 

RODES  
Chegada a Rodes pelas 07h00. Excursão a Lindos e visita à cidade. Partida às 18h00.  Pensão Completa . Partida às 

18h00. Noite em navegação. 

 

HERAKLION / SANTORINI 

Chegada a Heraklion (Ilha de Creta) localizado no sul do mar Egeu às 07h00. Excursão ao Palácio de Knossos  para 

conhecer a  lenda do Minotauro. Partida às 11h30 para Santorini, uma das mais belas ilhas do Mediterrâneo e cartão 

postal da Grécia. Chegada às 16h30 e excursão a cidade de Fira e a aldeia de Oia. Pensão Completa. Partida às 

21h00. Noite em navegação. 

 

PIREUS / CORINTO /ATENAS 

Chegada ao Porto de Pireus cerca das 07h00. Café da manhã e desembarque. Seremos recebidos pelo guia grego 

para início da excursão a Corinto. Paragem no canal de Corinto que une o mar Egeu ao Mar Jónico, em seguida 

recuamos cerca de 3.000 anos atrás,  para visitar a “antiga Corinto”, uma das mais antigas cidade-ruínas da Grécia. 

Quando São Paulo deixou Atenas, foi para Corinto, permanecendo ali durante um ano e meio, ensinado a Palavra de 

Deus. Visitaremos o Museu Arqueológico, as ruínas do Mercado e dos Templos. Continuação para Atenas. 

Hospedagem. 

 

ATENAS 

Após o café da manhã, saída para visita da cidade. Descobriremos o berço da civilização ocidental, lugar onde nasceu 

a democracia , há 2500 anos. Durante a visita panorâmica vamos observar os mais interessantes monumentos da 

cidade: o Estádio Panatinaico, o Palácio Real, a Academia, Universidade, Biblioteca Nacional, Parlamento, Templo de 

Zeus e o Teatro Dionísio. Visita ao Areópago (Tribunal ao ar livre) – “de pé, no meio do Areópago, Paulo disse, então: 

- Atenienses, vejo que sois, em tudo, os mais religiosos dos homens”. At 17:22 e At 17:15-34. Subiremos à colina 

sagrada da Ácropole (monumento único) onde se encontra o Parténon, o Erection, os Propileos e o Templo da Deus 

Nike. Jantar será em uma taverna local no bairro de Plaka. Hospedagem. 

 

ATENAS 

Após o café da manhã, participação na Santa Missa em Igreja Local. Neste dia teremos um tour viajando ao largo da 

costa grega até o  Cabo Sounion, local arqueológico com as ruínas do antigo Templo dedicado a Poseidon. Ali 

teremos uma incomparável vista do mar Egeu. Retorno a Atenas e tempo livre. Jantar e hospedagem. 

 

ATENAS / BRASIL 

Café da manhã. Transporte  ao aeroporto de Atenas. Formalidades de embarque com destino ao Brasil. Dia a bordo, 

voo com conexão em Istambul. Chegada ao Brasil à noite. 
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INCLUSO: 

✓ Aéreo Turkish Airlines com destino a Istambul e retorno de Atenas, em classe econômica, com direito a 23kg 

de bagagem despachada: 

✓ Aéreo Turkish Airlines voo doméstico Istambul/Nevsehir (Capadócia); 

✓ 07 noites de hospedagem  em hotéis categoria 4* na Turquia com café da manhã e jantar diariamente; 

✓ Passeio de barco no Bósforo; 

✓ 02 almoços em restaurante local em Istambul; 

✓ Ônibus de turismo com ar condicionado na Turquia e na Grécia para os passeios e traslados; 

✓ Entradas nos monumentos indicados no roteiro; 

✓ Guias locais falando português ou espanhol (segundo disponibilidade)  para as visitas na Turquia e na Grécia; 

✓ 03 noites de Cruzeiro pelas Ilhas Gregas da Celestyal  Cruises com hospedagem em cabines duplas 

exteriores, em regime de pensão completa e bebidas; 

✓  Excursões durante o cruzeiro na Ilha de Patmos, Rodes, Creta e Santorini; 

✓ 03 noites de hospedagem em hotel categoria 4* em Atenas com café da manhã ; 

✓ 01 jantar em Atenas  com transporte incluso no bairro de Plaka; 

✓ Taxas de Embarque nos aeroportos; 

✓ Taxas portuárias durante o cruzeiro; 

✓ Maleteiros nos hotéis; 

✓ Coordenador da agência durante toda a viagem; 

✓ Seguro Viagem Internacional; 

 

NÃO INCLUI: 

➢ Bebidas as refeições e refeições não mencionadas no roteiro. 

➢ Voo Maringá/São Paulo/Maringá. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

➢ Passaporte brasileiro com validade mínima de 6 meses a contar da data de retorno; 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivar Turismo Religioso e Viagens em Grupo 

VILMA (44) 99989.3341 ou ELIZETE 99108.0414     www.cultivarturismo.com.br   contato@cultivarturismo.com.br 

 

*Consulte detalhes antes de fechamento. Variações e detalhes diferenciados podem ocorrer. Este roteiro é 

meramente ilustrativo, em conformidade com últimos roteiros realizados. 

http://www.cultivarturismo.com.br/

