TURQUIA
Os Passos de São Paulo
DE 20 A 27 DE AGOSTO DE 2020
20/08/2020 (QUINTA-FEIRA) 1º Dia - PORTO / ISTAMBUL
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida.
Assistência nas formalidades de embarque e partida em avião
de carreira regular da Turkish Airlines com destino a Istambul.
Chegada, controlo do passaporte, recolha das malas.
Assistência e transporte para o hotel. Jantar e alojamento
21/08/2020 (SEXTA-FEIRA) 2º Dia - ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel e visita clássica da cidade,
começando na Praça de Sultanahmet, visita do Hipódromo
Romano (séc. III - IV d.C.) com capacidade para cerca de 100
000 pessoas, era o lugar onde decorria um dos maiores acontecimentos desportivos e sociais de Constantinopla. Na
praça encontra-se a Mesquita de Sultão Ahmet, mais conhecida pelo nome de Mesquita Azul, única no mundo com
seis minaretes, Santa Sofia (sabedoria divina), que já foi igreja, mesquita e atualmente museu, obra-prima da
arquitetura Bizantina, mandada edificar pelo Imperador Justiniano, no sec. VI, sobre os alicerces da igreja do tempo de
constantino, considerada pelos historiadores de arte como a Oitava Maravilha do Mundo. Almoço. De tarde, o um
passeio de barco pelo Bósforo, canal de 36 km entre o Mar Negro e o Mar de Marmara. Durante este passeio poderá
admirar a costa Europeia e a Asiática com os seus palácios, jardins, fortalezas, belas casas de madeira. Visita da Igreja
de S. Salvador de Chora (Kariye), atualmente museu, onde frescos coloridos, mosaicos bizantinos “vivem” em harmonia
com caligrafia islâmica. Por Por último, visitaremos o Grande Bazar, com a sua atmosfera oriental e as suas labirínticas
ruas. Regresso ao hotel pelo final da tarde. Jantar e alojamento no hotel.
22/08/2020 (SÁBADO) 3º Dia – ISTAMBUL /ADANA / ANTIOQUIA
Pequeno-almoço no hotel e transporte para o aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e partida em voo
doméstico da Turkish Airlines com destino a Adana. Chegada e transporte para a Antioquia, cidade fundada cerca de
300 a.C. por Selguco I. Na época de jesus, era uma grande metrópole, a terceira cidade do império romano, logo a seguir
a Roma e a Alexandria. No I século, a população judaica era bastante numerosa, estimando-se em cerca de 500 000
habitantes. Foi na histórica gruta de S. Pedro que, pela primeira vez os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de
“Cristãos” (act. 11, 26). Foi daqui que Paulo de Tarso, partiu para as suas três viagens, para levar a boa nova a outras
paragens. Podemos observar, as chamadas “Portas da Síria” e a Fonte de Castaelia. Almoço e visita do museu
arqueológico de Antioquia. Jantar e alojamento no hotel.
23/08/2020 (DOMINGO) 4º Dia – ANTIOQUIA / TARSO / CAPADÓCIA
Pequeno-almoço no hotel e partida para Tarso, terra natal do apóstolo São Paulo. Visita desta pequena cidade com a
casa e o poço de São Paulo. Almoço em restaurante local. Continuação para a Capadócia. Chegada, jantar e alojamento
no hotel.
24/08/2020 (SEGUNDA-FEIRA) 5º Dia – CAPADÓCIA
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente dedicado à descoberta
desta região maravilhosa e única no mundo. A Capadócia deve a sua
criação às erupções dos vulcões da Argeia, Erciyes, de Hasan Dag e de
Melendiz, hoje extintos. Escavando o tufo, os antigos cristãos,
construíram igrejas, mosteiros e cidades subterrâneas. Esta maravilha
da natureza foi enriquecida com a chegada dos primeiros cristãos que
escolheram esta região para se refugiarem das perseguições dos
romanos. Visita do Vale de Göreme com as suas igrejas rupestres
decoradas de frescos e pinturas bíblicas dos séc. X e XI, visita do Vale
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Vermelho e do Vale Uçhisar. Almoço entre as visitas. De tarde, visita de uma cidade subterrânea (Özkonak ou Serhatli)
e centros de artesanato (tapetes, ónix e pedras semipreciosas). Jantar e alojamento no hotel.
25/08/2020 (TERÇA-FEIRA) 6º Dia – CAPADÓCIA/ KONYA/ PAMUKKALE
Pequeno-almoço no hotel. Partida para a antiga capital do império Seldjúcida – Konya, notavelmente a mais religiosa
da Turquia. Visita do Museu de Mevlana, antigo convento dos Derviches Dançantes fundado por Mevlana, famoso
místico islâmico. Almoço e continuação da viagem para Pamukkale. Herapólis, cidade helenística – romana famosa na
antiguidade pelos seus banhos termais, era frequentada por milhares de doentes em procura da cura para os seus
males. Muitos deles por ali ficaram e morreram, como foi o caso de S.
Filipe. Visto à distância, o panorama lembra um manto de algodão, daí
o nome Pamukkale que traduzido do turco significa “Castelo de
Algodão”. Património mundial reconhecido pela UNESCO. Jantar e
alojamento no hotel.
26/08/2020 (QUARTA-FEIRA) 7º Dia – PAMUKKALE/ ÉFESO/ IZMIR
Pequeno-almoço no hotel e viagem para Éfeso e visita das ruínas
desta cidade antiga dedicada à Deusa Artemisa, cujo templo
constituiu uma das 7 Maravilhas do mundo da Antiguidade (apenas
resiste uma coluna, no local onde se ergueu a primeira cidade de
Éfeso, e não a que visitamos atualmente). Os vestígios arqueológicos
são fantásticos, em que a conservação das calçadas das ruas e de
alguns edifícios é notável. Para a religião cristã, Éfeso foi a cidade onde
São Paulo veio pregar muitas vezes e S. João escreveu parte do seu Evangelho e foi construída a primeira das Sete Igrejas
do Apocalipse. Destaque para as Ruínas de Odeon, o Templo de Adriano, a Ágora, o Teatro, a via sacra, a Casa de
Banho Pública, Biblioteca de Celso e da igreja onde teve lugar o 3º concílio Ecuménico. Depois de algum tempo para
fotografias, continuação para visita da Casa da Virgem Maria. Acredita-se que Nossa Senhora terá vivido aqui os
últimos anos da sua vida. A Casa foi convertida numa pequena capela. É um lugar de peregrinação para os cristãos e é
igualmente venerada pelos turcos como lugar sagrado (celebração da eucaristia). Almoço entre as visitas. Visita de um
centro de peles. Partida para Izmir. Jantar e alojamento no hotel.
27/08/2020 (QUINTA-FEIRA) 8º Dia – IZMIR / ISTAMBUL /PORTO
Pequeno-almoço no hotel e transporte para o aeroporto de Izmir e partida em voo da Turksih Airlines com destino a
Istambul. Mudança de avião e continuação com destino ao Porto.
FIM DA VIAGEM
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO:
Minino 21 participantes…………………………………€1 495,00
Minino 42 participantes.…………………..……………€1 360,00
Minino 31 participantes…………………………………€1 395,00
Suplemento para quarto individual………….…….…€195,00
O Preço inclui:
- Passagem aérea em classe turística para o percurso indicado, com direito ao transporte de 30 kg de bagagem por
pessoa; - Voo doméstico Istambul/Adana e Izmir/Istambul; - Transfer aeroporto/ hotel/ aeroporto; - Circuito em hotéis
de categoria turística de 4*/5* em quarto duplo com banho ou duche privativo; - Regime de Pensão Completa (menu
fixo) de acordo com o presente programa; - Circuito em autopullman privativo de turismo com ar condicionado; Excursões e visitas conforme mencionado no programa, orientadas por guia local a falar Português ou Espanhol
(mediante disponibilidade); - Assistência de um guia a falar Português ou Espanhol (mediante disponibilidade),
durante todo o circuito; - Visto de entrada na Turquia; - Taxas hoteleiras, de turismo, serviços e IVA; - Taxas
aeroportuárias, de segurança e combustível; - Seguro de Viagens CIV com PVFM; - Um saco de viagem ML.
O Preço não inclui:
- Bebidas às refeições, refeições especiais ou não mencionadas, bagageiros, gratificações, entradas em Museus e
Monumentos quando não esteja explicito a visita do interior, - Excursões mencionadas como opcionais; - Extras de
carácter pessoal e tudo o que não esteja devidamente especificado no presente programa.
OBRIGATÓRIO: PASSAPORTE COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DESDE A DATA DE REGRESSO.

LUGARES LIMITADOS
Inscrições até dia 20 de maio de 2020
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