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Caminhos do Apóstolo Paulo na Turquia  

(De 02 A 13/06/2022) 

Grupo de no mínimo 24 pessoas 

 

 
 

 

 

Conheça os lugares por onde o Apóstolo Paulo passou na Turquia. Visite sua cidade natal 

e conheça este lindo país, cheio de belezas naturais, muita cultura e história. 

 

 

ROTEIRO RESUMIDO 

 

1º Dia – Saída do Brasil 

2º Dia - Chegada em Istambul 

3º Dia - Passeios em Istambul 

4º Dia - Viagem até Antioquia de avião e visitas locais 

5º Dia - Visitas em Tarso e hospedagem na Capadócia 

6º Dia - Passeios na Capadócia 

7º Dia - Viagem até Pamukkale passando por Konya 

8º Dia – Passeios em Laodicéia, Éfeso, Izmir (Esmirna) e Visita a casa de Maria (mãe de Jesus); 

9º Dia - Retorno à Istambul de avião 

10º Dia - Passeios em Istambul 

11º Dia - Retorno ao Brasil 

12º Dia – Chegada ao Brasil 

Éfeso 
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ROTEIRO DETALHADO 

1º dia (02.06.2022) – BRASIL 

 

Encontro com a guia acompanhante no aeroporto de Guarulhos às 23h para check in no voo TK16 (Turkish 

Airlines) que partirá às 03:55h do dia 03.06.2022. 

 

2º Dia  (03.06.2022) - ISTAMBUL  

 

Chegada em Istambul às 22:30h. Recepção por guia turco falando português e transfer ao hotel. Check in e 

pernoite. 

 

 

 
 

 

 

                                   Mesquita Azul 

Após o intervalo do almoço (não incluído), continuaremos as visitas pelos seguintes pontos: 

Cisterna de Basílica: A maior das cisternas construídas em Istambul durante a época bizantina. Este 

edifício foi construído em poucos meses durante o ano de 532 e conta com 336 colunas romanas. 

3º Dia (04.06.2022) - ISTAMBUL 
 
Após café da manhã, encontro com o guia local 
no hotel às 9h para passeios em Istambul. 
Visitaremos os pontos principais turísticos da 
cidade:  

Mesquita de Santa Sofia: Basílica convertida 
em museu. Atualmente, é considerada como 
uma das grandes obras da arquitetura mundial  

 

Mesquita Santa Sofia 

Hipódromo Romano: Área destinada 

às corridas de carruagens; 

Mesquita Azul: Belíssima e famosa por 

seu magnífico interior decorado com 

azulejos de Iznik. 
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Grand Bazaar: Situado no bairro histórico de Eminönü, o Grand Bazaar é um dos mais antigos mercados 

do mundo. O espaço conta com 3.000 lojas, que oferecem comidas, jóias, tapetes, cerâmicas e muito mais. 

Encerraremos o passeio às 17h e retornaremos ao hotel. Porém, se você desejar ficar mais tempo no bazar 

e  retornar ao hotel por conta propria.  

 

4º Dia (05.06.2022) -  ISTAMBUL/ADANA/ANTIOQUIA/ADANA  

 

Após o café da manhã, transfer para aeroporto para embarque com destino à Adana.  

 

Ao chegar em Adana, seguiremos para Antioquia, cidade onde o apóstolo Paulo fez a sua primeira viagem 

para pregação, juntamente com Barnabé (Atos, 11:25) e onde os apóstolos de Jesus foram pela primeira 

vez chamados de cristãos (Atos, 11:26).  

 

Almoçaremos em um restaurante local (incluído) e visitaremos a Igreja da Gruta de São Pedro, onde o 

discípulo fez uma grande pregação. Este local se tornou uma das primeiras igrejas cristãs e atualmente 

funciona como museu.    

 

Em seguida, visitaremos o Museu Arqueológico de Hatay, onde poderemos apreciar belíssimos mosaicos 

romanos e bizantinos. Após a visita, transfer para o hotel em Adana e jantar (incluído).    

 

5º Dia (06.06.2022) – ANTIOQUIA/TARSO/CAPADÓCIA 

 

Após café da manhã, sairemos para visitar a cidade de Tarso, cidade natal do apóstolo Paulo. 

 

Tarso tem uma história de mais de 9 mil anos. Ela foi um ponto importante para várias civilizações, incluindo 

os romanos.  Na cidade aconteceu o primeiro encontro do imperador Marco Antônio e Cleópatra.  

 

Porém, o grande destaque da cidade é a casa que guarda os vestígios da vida do apóstolo Paulo. Veremos 

também o poço de água no local que marcou o início das viagens de peregrinação do apóstolo em Tarso. 

Além deste local, iremos visitar também a Igreja de São Paulo, construída no ano de 1102.  

 

Após almoço em restaurante local (incluído), seguiremos até a região da Capadócia. Hospedagem e jantar 

(incluído). 
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6º Dia (07.06.2022) – CAPADÓCIA 

 

         

 

    

Café da manhã no hotel. Possibilidade de fazer um passeio de balão de ar quente ao nascer do dia 

(passeio opcional não incluído).  

Dia dedicado à descoberta desta região maravilhosa e única no mundo. A Capadócia deve a sua 

criação às erupções dos vulcões Argeia/Erciyes, de Hasan Dag e de Melendiz, hoje extintos. A lava 

e as cinzas expelidas pelos vulcões constituíram um “tufo” muito mole que a chuva e o vento 

esculpiram, formando assim paisagens lunares que tanto caracterizam esta região.  

Esta maravilha da natureza foi enriquecida com a chegada dos primeiros cristãos que escolheram 

esta zona para se refugiarem das perseguições dos romanos. 

Escavando o tufo foram construídas igrejas, mosteiros e cidades subterrâneas. Visita ao Vale de 

Göreme com as suas igrejas rupestres decoradas com frescos e pinturas bíblicas do séc. X e XI, 

travessia do Vale Avcilar e visita do Vale Develi. 

Almoço em restaurante (incluso). À tarde, visita a uma cidade subterrânea. Estas cidades 

construídas por questões de segurança, sobretudo como proteção das investidas dos árabes entre 

os séculos VII e XII. Elas podiam abrigar centenas de pessoas. As suas galerias eram compostas 

por quartos cozinhas, lagares e a sua proteção assegurada por interessantes sistemas de defesa.  

Após visita ao Vale Vermelho e à Fortaleza de Uçhisar, seguiremos para o hotel. Hospedagem e 

jantar (incluído). 

 

Vale de Goreme Cidade subterrânea na Capadócia 
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7º Dia (08.06.2022) – CAPADÓCIA/KONYA/PAMUKKALE 

 

Café manhã no hotel.  Seguiremos viagem para Konya, antiga capital do Império Sekjúcida, centro religioso 

e cultural importante do Século XIII. No percurso, parada para visita do Caravanserai de Agzikarahan, antiga  

hospedaria da época do Império Seljúcida.  

Chegada em Konya, visita ao Museu de Mevlana, antigo convento dos Derviches Dançantes fundado por 

Mevlana, famoso místico islâmico. 

 

 

 

Almoço (incluso) em restaurante local. Continuação da viagem para Hierapólis e Pamukkale, passando por 

Çay e Dinar.  

Hierapólis, cidade helenística romana era famosa pelos seus banhos termais, frequentada por milhares de 

doentes em procura da cura para os seus males. Muitos deles ficaram por ali e morreram, dando origem à 

Necrópole, caracterizada pela riqueza e diversidade dos seus túmulos, sepulcros e sarcófagos. 

Tempo livre no “Castelo de Algodão”, único no mundo com as suas piscinas termais de origem calcária e 

cascatas petrificadas. Consiste num planalto de travertino formado pelas precipitações calcárias duma fonte 

que nasce na encosta. A Água sobrecarregada de sais calcários descendo em degraus, forma bacias com 

bordas caneladas duma brancura lilial.  

Em seguida, iremos para o hotel. Check in no hotel e jantar. 

Observação: A visita de piscinas de Pamukkale pode ficar para o dia seguinte nos meses de inverno, em 

que os dias são mais curtos . 

 

 

Museu de Mevlana Pamukkale 
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8º Dia (09.06.2022) – PAMUKKALE/LAODICÉIA/ÉFESO/IZMIR (ESMIRNA) 

Café manhã no hotel em Pamukkale. Sairemos para visita ao sítio arqueológico de Laodicéia, local de uma 

das 7 igrejas citadas no livro do Apocalipse. 

Seguiremos então para Éfeso, onde visitaremos o maior sítio arqueológico da Turquia. Nestas ruínas se 

situava o local de culto à deusa Artemis, uma das divindades mais veneradas da mitologia grega.   

O apóstolo Paulo fez várias pregações em Éfeso e nesta cidade foi também construída a primeira das 7 

igrejas do Apocalipse. Entre os monumentos, destaque para as ruínas de Odeon, o Templo Adriano, a Ágora, 

o Teatro, a Via Sacra, a Casa do Amor, a Casa de Banho Pública, a Biblioteca de Celso. 

 

   

 

 

Após o almoço em restaurante local (incluso), visitaremos a casa onde morou Maria, mãe de Jesus. 

A casa fica situada no alto de uma montanha, próxima ao Mar Egeu, no meio da floresta. Este local foi 

transformado em local de oração, onde numerosos cristãos vão em peregrinação e onde muitos muçulmanos 

visitam com grande respeito. 

Continuação de viagem para Izmir (ou Esmirna), a terceira grande metrópole da Turquia e também onde foi 

construída uma das 7 igrejas citadas no livro do Apocalipse. Passeio panorâmico na cidade.  

Seguiremos então para o hotel (em Izmir ou Kusadasi). Hospedagem e jantar (incluso). 

Observação: A visita em Laodicéia, poderá ser programada para o dia anterior, dependendo do horário de 

chegada na região de Pamukkale. As visitas à casa da Maria e à cidade de Éfeso poderão ser realizadas no 

dia seguinte, conforme a disponibilidade do local e a época do ano, tendo em vista que durante o inverno os 

dias são mais curtos. 

 

Biblioteca em Éfeso Casa onde morou Maria, mãe de Jesus 
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9º Dia  (10.06.2022) – IZMIR OU KUSADASI/ISTAMBUL 

Café da manhã no hotel. Em horário a combinar, transfer para o aeroporto de Izmir. Assistência nas 

formalidades de embarque e partida em voo com destino a Istambul. Chegada em Istambul e transfer para 

o hotel.  

Resto do dia livre, com possibilidade de contratação de passeios opcionais. 

 

10º Dia (11.06.2022) - ISTAMBUL 

Café da manhã no hotel. Em seguida, sairemos para visita ao Bazar Egípcio. Esse local, também é conhecido 

como “mercado das especiarias”, foi construído em 1660 durante o império otomano. É um dos mais antigos 

mercados do mundo e o segundo maior de Istambul, atrás apenas do Grand Bazaar.   

Faremos uma visita interior ao Palácio de Topkapi, edifício que abrigou vários sultões otomanos desde o 

século XV até meados do século XIX. O espaço conta com 700.000 metros quadrados, quatro pátios e 

diversas coleções de arte. Veremos também as muralhas da cidade e o litoral de Sarayburnu. 

 

 

 

Após almoço em restaurante local (não incluido), continuaremos o passeio com as seguintes atividades: 

Passeio de barco pelo Bósforo: O estreito de Bósforo é um Canal de 36 km que separa o continente Europeu 

do continente Asiático. O passeio tem duração de 1,5h. 

Passeio pela praça Eminönü: Famoso local em Istambul que sedia a linda mesquita Yemi Cami, que marca 

a silhueta da cidade e representa a arte islâmica na capital financeira da Turquia. Em seguida, atravessamos 

a ponte de Gálata, a pé, até o bairro de Karakoy. Após passeio, retorno ao hotel e noite livre. 

Se desejar, poderá ficar mais tempo passeando no bairro de Karakoy e depois retornar ao hotel por conta 

própria. 

Bazar Egipcio Palácio Topkapi 
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11º Dia  (12.06.2022) – ISTAMBUL/BRASIL 

Café da manhã e transfer para o aeroporto de Istambul para embarque no voo TK 193 da Turkish Airlines, 

com saída às 14:30h com destino à Guarulhos (Brasil).  

12º Dia  (13.06.2022) – CHEGADA AO BRASIL 

Chegada no Brasil. Fim dos serviços. 

------------------- 

VALOR POR PESSOA (com hospedagem em quarto duplo standart): 

1.220 Euros (Mil, duzentos e vinte euros) 

INCLUSOS: 

• 4 noites de hospedagem em quarto dublo em Istambul com café de manhã incluso; 

• 2 noites de hospedagem em quarto dublo na Capadócia com café de manhã e jantar inclusos; 

• 1 noite de hospedagem em quarto dublo em Pamukkale com café de manhã e jantar inclusos; 

• 1 noite de hospedagem em quarto dublo em Izmir com café de manhã e jantar inclusos; 

• 1 noite de hospedagem em quarto dublo em Adana ou Tarso com café de manhã e jantar inclusos; 

• Serviço do veículo privado (com ar condicionado e wifi) com custos totais inclusos durante todo 

percurso; 

• Guia credenciado que fala português, acompanhando o grupo durante todo o percurso, na Turquia; 

• Guia acompanhante desde o Brasil (para um grupo mínimo de 24 pessoas); 

• Voos domésticos Turkish airlines de Istambul a Adana e de Izmir para Istambul com direito de 

despachar bagagem de 15kg e levar até 8 kg de bagagem de mão; 

• 6 almoços e 6 jantaress durante o período fora de Istambul, enquanto viajaremos pela região da 

Anatólia; 

• Transfers do aeroporto para o hotel e vice-versa em Istambul e Izmir; 

• Ingressos para todos os museus e monumentos mencionados no roteiro; 

• Gorjetas para maleteiros em hotéis; 

• Gorjetas em restaurantes; 

• Gorjetas para guia e motorista. 

NÃO INCLUSOS: 

• Passeios opcionais (Passeio de balão na Capadócia, visita a casa de show folclórico na Capadócia 

e outros passeios eventualmente solicitados em Istambul); 

• Serviços não especificados no roteiro; 
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• Seguro de viagem (solicite-nos cotação); 

• Voos internacionais; 

• Bebidas durante as refeições; 

• Taxa de excesso de bagagem, em caso de bagagem acima de 15Kg, nos voos domésticos. 

FORMA DE PAGAMENTO: 

Adiantamento de reserva de 20%. 

O saldo poderá ser parcelado (em Euros) para pagamentos mensais, devendo o último pagamento ser 

efetuado até  35 dias antes da data da viagem. 

O valor da parcela será convertido em reais na data do pagamento, conforme câmbio do Euro Turismo do 

site www.melhorcambio.com/euro-hoje para pagamento via transferência bancária ou Pix. 

 

HOTÉIS PREVISTOS (OU SIMILARES): 

Istambul : Venera hotel ou Golden Royal Hotel ou Ramada Merter hotel ou Grand Marcello hotel. 

Adana : Sürmeli Hotel Ou Dedeman hotel 

Capadócia   : Perissia Hotel ou Dinler Urgup ou similar 

Pamukkale : Hierapark Hotel ou Adempira ou Doga Termal ou Pam hotel 

İzmir   : Double Tree Hilton Alsancak – Ramada Izmir hotel 

 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 

As solicitações de cancelamento devem ser enviadas por e-mail.. Caso queira cancelar a viagem, se 

aplicam os seguintes encargos: 

 

– Mais de 38 dias antes da data de chegada: 6% do preço total do pacote; 

– De 28 a 38 dias antes da data de chegada: 25% do preço total do pacote; 

– De 13 a 27 dias antes da data de chegada: 50% do preço total do pacote; 

– De 10 a 12 dias antes da data de chegada: 75% do preço total do pacote; 

– Menos de 10 dias antes da data de chegada: 100% do preço total do pacote. 

 

 

 

http://www.guiasfalamportugues.com/depoimentos
http://www.facebook.com/guiasfalamportugues
http://www.melhorcambio.com/euro-hoje


 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Veja depoimentos de nossos clientes em www.guiasfalamportugues.com/depoimentos ou em 

www.facebook.com/guiasfalamportugues 

 
 

OBSERVAÇÕES 

• As visitas poderão ser realizadas em um dia anterior ou posterior do indicado no roteiro, em virtude 

de necessidades logísticas do momento; 

• Em caso de grupo inferior a 24 pessoas, poderá haver ajuste no preço. 

• Favor consultar-nos caso deseje hospedagem em quarto single (individual). 

• Consulte nossas condições especiais para grupos fechados de igrejas, com possibilidade 

de escolha do período da viagem.. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

João Ventura 

Site: www.guiasfalamportugues.com 

Email: contato@guiasfalamportugues.com 

Whatsapp: 82 988934157 
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