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TURQUIA & terra santa em sETEMBRO 2023 
com padre marcio vignoli 

 

 
 
 

01º DIA – 01/09/2023 – SEXTA-FEIRA 
FLORIANÓPOLIS - GUARULHOS – Encontro no Aeroporto de Florianópolis e em horário determinado 
embarque com destino a Guarulhos.  
 

02º DIA – 02/09/2023 – SÁBADO 
GUARULHOS – ISTAMBUL – Na madrugada, embarque com destino a Istambul. Chegada a noite e 
após imigração e retirada de bagagens, encontro com o receptivo local para transfer ao hotel. Pernoite 
no Hotel em Istambul. 
 

03º DIA – 03/09/2023 – DOMINGO 
ISTAMBUL - Café da manhã. Tour de dia inteiro pelo Bósforo. Visita a uma das áreas mais antigas da 
cidade onde veremos o Aqueduto Romano, conheceremos o antigo bairro judeu de Balat, caracterizado 
por suas casas coloridas. Em seguida, ao lado, entramos no bairro Fener, onde vemos o imponente 
Liceu Grego e continuamos a visitar a Catedral de São Jorge, o principal patriarcado da Igreja Ortodoxa 
Grega e sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, reconhecido como o líder espiritual dos 
Cristãos ortodoxos do mundo. Em seguida, passaremos pelo prédio da Prefeitura Metropolitana da 
cidade de Istambul, admirando seus belos jardins. Almoço. Visita à Mesquita de Solimão, o Magnífico, 
dedicada a este famoso sultão e projetada pelo arquiteto otomano Mimar Sinan e que possui a maior 
cúpula de todas as mesquitas de Istambul; Situa-se em um ponto com vista privilegiada da entrada do 
Chifre de Ouro para o Estreito do Mar de Mármara. Vamos ao Bazar das Especiarias, um local com um 
encanto especial pelas suas cores e aromas, o local por excelência para comprar chás, ervas, nozes, 
doces típicos e, claro, especiarias e um fascinante passeio de barco pelo Bósforo, importante rota 
comercial que liga o Mar Mediterrâneo, pelo Egeu e Mármara, ao Mar Negro e que divide a cidade entre 
a Europa e a Ásia; Apreciaremos as maravilhosas vistas das fortalezas otomanas, palácios, vilas, casas 
de madeira e as pontes que ligam os dois lados da cidade. (Café da manhã, almoço e janta). Pernoite 
no Hotel em Istambul. 
 

04º DIA – 04/09/2023 – SEGUNDA-FEIRA 
ISTAMBUL - Café da manhã. Tour de dia inteiro pelas Jóias de Constantinopla. Hoje começamos nossa 
jornada por este país transcontinental. Durante nosso passeio você poderá vivenciar a efervescente 
mistura de culturas que convergem na Turquia, e através da história que nosso guia vai apresentar a 
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você, entender melhor este país. Entramos no centro histórico da cidade, onde podemos ver os diversos 
vestígios dos diferentes impérios que moldaram a atual Istambul: o imponente Palácio Topkapi, 
residência dos sultões e principal centro administrativo do Império Otomano; Hagia Sophia com sua 
majestosa arquitetura bizantina e uma mistura de elementos religiosos cristãos e islâmicos; o 
Hipódromo Romano, o centro da vida social de Constantinopla por centenas de anos; a Mesquita Azul 
com seus mais de 20.000 azulejos artesanais trazidos de Iznik, a Cisterna da Basílica, que tem mais de 
300 colunas de mármore que se elevam acima da água; o Grande Bazar, um dos maiores e mais antigos 
mercados cobertos do mundo, onde você pode aproveitar o tempo livre para fazer compras, onde 
barganhar é uma tradição. (Café da manhã, almoço e janta). Pernoite no Hotel em Istambul. 
 

05º DIA – 05/09/2023 – TERÇA-FEIRA 

ISTAMBUL – ANKARA – CAPADÓCIA - Café da manhã no hotel e saída cedo para Ankara com visita a 
capital turca e ao mausoléu do fundador da República. Chegada na Capadócia. (Café da manhã, almoço 
e janta). Pernoite no Hotel na Capadócia. 
 

06º DIA – 06/09/2023 – QUARTA-FEIRA  
CAPADÓCIA – Opcional passeio de balão (aprox. USD 230,00), a saída é por volta das 5h30 da manhã 
para ficarmos com bom tempo pois os balões só podem voar nas primeiras horas do dia para apreciar 
o lindo nascer do sol e evitar as correntes de ar. A capacidade de cada cesta depende do balão mas 
são de 20 a 24 pessoas. Uma vez no local (6:00 da manhã) é oferecido um café da manhã ao ar livre 
com o céu ainda escuro com algumas mesas enquanto se aprecia a preparação do balão. É algo lindo 
de se ver, como o balão de ar que começa no chão é preenchido pelos queimadores. Assim que o balão 
estiver pronto e com o desjejum, coloque todos na cesta. Assim que o responsável pelo balão abre os 
queimadores, você começa a subir de forma suave e progressiva. A altura máxima é de 
aproximadamente 700 a 800 metros. É impressionante como você começa a escalar e a apreciar o 
panorama à medida que ganha altura. Aos 500 metros começa a apreciar o lindo e cálido nascer do sol 
e nesta mesma altura os queimadores são desligados por um momento, desfrutando de um silêncio 
absoluto no meio do ar. A experiência de desfrutar o nascer do sol daquela altura e ver como o sol 
aparece em todo o seu esplendor é espetacular, enquanto o balão vai subindo aos poucos e com a luz 
do sol se pode contemplar a incrível paisagem e as formas caprichosas das chaminés. Ao mesmo 
tempo, você pode contar os balões que voam ao redor de uma imagem inesquecível. Depois de atingir 
cerca de 700 ou 800 metros, você fica nessa altura por 20 a 30 minutos e depois desce e se aproxima 
das formações rochosas, contemplando suas formas impressionantes. Esta experiência é algo que não 
pode faltar já que o desfrute do belo panorama é incomparável. Retorno e visita a região de paisagem 
formada por larva vulcânica. Visita aos inúmeros mosteiros e capelas de Goreme, escavado nas rochas 
e decorados com frescos. Visita aos impressionantes vales da região e desfrute das vistas 
deslumbrantes das “chaminés de fadas”.  Visita a uma cidade subterrânea de antigas comunidades 
locais para proteger-se de ataques. Visita a um centro de jóias e pedra típica da Capadócia e a uma 
fábrica de tapetes. Para a noite esta programado a ‘’Noite Turca’’ que dura aproximadamente 3 horas 
de duração. Deixe-se levar pelos encantos turcos em uma típica caverna da Capadócia, com um show 
de danças folclóricas e de dança do ventre, simplesmente sensacional. Poderão degustar algumas 
iguarias turcas (Mezeler) e também vinhos da Capadócia. (Café da manhã, almoço e janta). 
Acomodação no hotel na Capadócia. 
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07º DIA – 07/09/2023 – QUINTA-FEIRA 
CAPADÓCIA – PAMUKKALE - Café da manhã. Partida para Pamukkale para visitar a antiga Hierápolis 
e o Castelo de Algodão, verdadeira maravilha natural, uma cascata gigante, estalactites e piscinas 
naturais formadas ao longo dos séculos. (Café da manhã, almoço e janta). Acomodação no hotel em 
Pamukkale. 
 

08º DIA – 08/09/2023 – SEXTA-FEIRA 
PAMUKKALE - ÉFESO – KUŞADASI/ IZMIR - Café da manhã.  Partida para Éfeso, a cidade greco-romana 
melhor preservada na Ásia Menor dos séculos I e II que mantém tesouros como o teatro romano que, a 
Biblioteca de Celso e rua de Mármore. Visitaremos a Casa da Virgem Maria, a suposta última casa da mãe 
de Jesus e hoje é um local de peregrinação. Continuação com a visita de uma loja de couro e um outlet de 
marcas internacionais. (Café da manhã, almoço e janta). Acomodação no hotel em Kusadasi ou Izmir. 
 

09º DIA – 09/09/2023 – SÁBADO 
KUŞADASI/ IZMIR - BURSA - ISTAMBUL - Café da manhã. Partida para Bursa com visita a essa 
importante cidade que foi a primeira capital do Império Otomano. Visita a uma das mais belas mesquitas 
da Turquia e passeio pelo Mercado da Seda. (Café da manhã, almoço e janta). Pernoite no Hotel em 
Istambul. 
 

10º DIA – 10/09/2023 – DOMINGO 
ISTAMBUL – TEL AVIV - Café da manhã. Em horário combinado, transfer para o aeroporto de Istambul 
para embarque com destino a Tel Aviv. Procedimentos de imigração e retirada de bagagem. Em seguida 
transfer para Jericó, 01:30 de ônibus. Check–in no hotel e tempo livre para aproveitar o hotel. (Café da 
manhã e janta). Pernoite no Hotel em Jericó. 

 

11º DIA – 11/09/2023 – SEGUNDA-FEIRA 
JERICÓ - YARDENIT - RIO JORDÃO - CANAÃ – NAZAREH – TIBERÍADES - Após café da manhã, 
saída para a região da Galiléia até o Rio Jordão, parada para renovação das promessas do batismo em 
Yardenit. Visitaremos Canaã da Galileia para Missa e renovação dos votos do casamento, o lugar do 
primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou a água em vinho. Continuação da viagem até Nazareh 
onde visitaremos a Basílica da Anunciação onde o anjo Gabriel anunciou à Maria que ela seria mãe do 
Messias. Visitaremos também o poço de Maria, a fonte da virgem e a igreja de São José. Chegada e 
instalação no hotel final da tarde (Café da manhã, almoço e janta). Pernoite no Hotel em Tiberíades.  
 

12º DIA – 12/09/2023 – TERÇA-FEIRA 
MAR DA GALILÉIA – MONTE TABOR -TABGHA - CAFARNAUN - MONTE DAS BEM- 
AVENTURANÇAS - Após café da manhã, vamos fazer um passeio de Barco pelo Mar da Galileia com 
Celebração. Em seguida vamos até o Monte Tabor onde aconteceu o milagre da transfiguração de 
Cristo. Almoço a beira do Mar da Galileia onde podemos comer o peixe que Pedro pescava. 
Continuação das visitas até Tabgha, lugar do milagre da Multiplicação dos pães, Cafarnaum para visita 
a Antiga Sinagoga e a Capela de Pedro com Missa. Visita ao monte das Bem-Aventuranças, local onde 
Jesus pronunciou o Sermão da Montanha retorno á Tiberíades final da tarde. (Café da manhã, almoço 
e janta). Pernoite no Hotel em Tiberíades. 
 

13º DIA – 13/09/2023 – QUARTA-FEIRA 
HAIFA - MONTE CARMELO - CESAREA MARÍTMA - BELÉM – Após café da manhã viagem para a 
cidade de Haifa e visita ao Monte Carmelo, onde o Profeta Elias fez descer fogo do céu. Rápida 
passagem pelos Jardins Bahai e Monastério Carmelita Stella Maris. Continuação para Belém passando 
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pela cidade romana de Cesárea, pelo antiquíssimo porto de Jaffa onde visitaremos o Teatro Romano, 
a cidades dos cruzados e o aqueduto. Chegada a Belém e visita ao Campo dos Pastores e a igreja da 
Natividade, lugar do nascimento de Jesus. Visita à igreja de Santa Catarina. (Café da manhã, almoço e 
janta). Pernoite no Hotel em Jerusalém. 
 

14º DIA – 14/09/2023 – QUINTA-FEIRA 
JERUSALÉM – Após café da manhã, visita ao Monte das Oliveiras, começando nossas visitas pela 
capela da Ascenção, o Pater noster (igreja do pai nosso), desceremos a pé passando por Dominus 
Flevit, lugar onde Jesus chorou – Jardim de Getsamani e a igreja da agonia, o túmulo de Maria. Após o 
almoço vamos ao Muro das Lamentações e visita ao Cardo Máximo da cidade de Jerusalém. Tour 
panorâmico do edifício do Parlamento de Israel (Knesset) e do Candelabro (Menorá) – visita a Betânia 
- local da Casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. (Café da manhã, almoço e janta). Pernoite no Hotel 
em Jerusalém.  
 

15º DIA – 15/09/2023 – SEXTA-FEIRA 
JERUSALÉM – Após café da manhã começaremos o dia visitando os tanques de Betesda (onde Jesus 
curou um paralítico) e a igreja de Santa Ana, percorreremos a pé por todas as XIV estações da via 
dolorosa (as 4 últimas encontram-se dentro da igreja do Santo Sepulcro), o local de julgamento de 
Cristo, o Calvário. Nessa Igreja teremos uma Missa. Visita ao monte Zion (Sião) onde veremos o túmulo 
do rei David, o Cenáculo (local da última ceia) e a igreja da dormição de Maria. Também visitaremos 
São Pedro em Galicantu, lugar onde Pedro negou Jesus por 3 vezes. Final da tarde, retorno ao hotel. 
(Café da manhã, almoço e janta). Pernoite no Hotel em Jerusalém. 
 

16º DIA – 16/09/2023 – SÁBADO 
JERUSALÉM - TEL AVIV - BRASIL - Após o café da manhã, deslocamento para Tel Aviv, onde faremos 
um city tour panorâmico guiado passando por Jaffa onde vamos almoçar e em seguida deslocamento 
ao aeroporto, para voo com destino ao Brasil. (Café da manhã e almoço). Pernoite no voo em 
deslocamento.  
 

17º DIA – 17/09/2023 – DOMINGO 
BRASIL – Chegada prevista para o início da manhã e em seguida voo para Florianópolis. 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
1. Parte aérea em classe econômica a partir de Florianópolis com taxas de embarque e uma mala de 23 
kg despachada e uma de 08 kg de mão. 
2. 14 Pernoites em hotel 4*, apto duplo standard com café da manhã. 
3. 13 Almoços e 13 jantares (sem bebidas) conforme descrito na programação. 
4. Todos os tranfers e tours em veículo privativo com ar-condicionado. 
5. Tours indicados no roteiro com guias locais falando em português, eventualmente espanhol. 
6. Todos os ingressos de entrada aos santuários e sítios arqueológicos na Turquia e Israel. 
7. Auriculares em todo percurso em na Turquia e Israel. 
8. Taxa e gorjetas obrigatórias na Turquia e Israel. 
9. Seguro de viagem de USD 150.000,00 por passageiro. 
10. Gorjetas para guias, motoristas e maleteiros.  
11. Coordenador de viagem Ponto de Partida desde o Brasil.  
12. Kit de Viagem. 
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PASSEIOS INCLUÍDOS: 
1. Tour pelo Bósforo. 
2. Tour Jóias de Constantinopla. 
3. Visita a capital turca e ao mausoléu do fundador da República. 
4. Visita aos inúmeros mosteiros e capelas de Goreme. 
5. Visita a um centro de jóias e pedra típica da Capadócia e a uma fábrica de tapetes. 
6. Noite Turca 
7. Visita a antiga Hierápolis e o Castelo de Algodão. 
8. Visita a Casa da Virgem Maria. 
9. Visita de uma loja de couro e um outlet de marcas internacionais. 
10. Visita a cidade que foi a primeira capital do Império Otomano.  
11. Visita a uma das das mais belas mesquitas da Turquia e passeio pelo Mercado da Seda. 
12. Visita a Canaã da Galileia. 
13. Visita a Basílica da Anunciação. 
14. Visita o poço de Maria, a fonte da Virgem e a Igreja de São José. 
15. Passeio de barco pelo Mar da Galileia com celebração. 
16. Visitas em Monte Tabor. 
17. Visitas em Tabgha. 
18. Visita a Cafarnaum com a Antiga Sinagoga e a Igreja de Pedro com celebração de uma missa. 
19. Visita ao Monte das Bem-Aventuranças. 
20. Visita ao Monte Carmelo. 
21. Passagem pelos Jardins Bahai e Monastério Carmelita Stella Maris. 
22. Visita o Teatro Romano, as cidades dos cruzados e o Aqueduto. 
23. Visita o Campo dos Pastores e a Igreja da Natividade. 
24. Visita a Igreja de Santa Catarina. 
25. Visita ao Monte das Oliveiras, pela Capela da Ascenção. 
26. Visita ao Jardim de Getsamani e a Igreja da Agonia com o túmulo de Maria. 
27. Visita ao Muro das Lamentações e ao Cardo Máximo da Cidade de Jerusalém. 
28. Tour panorâmico do edifício do Parlamento de Israel e do Candelabro. 
29. Visita a Betânia. 
30. Visita aos tanques de Betesda e a Igreja de Santa Ana. 
31. Visita ao Monte Zion, túmulo de Davi, o Cenáculo e a Igreja da Dorminação. 
32. Visita a São Pedro em Galicantu. 
33. City tour panorâmico em Tel Aviv. 
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INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: USD 4.990,00 COM TAXAS DE 
EMBARQUE. 
 

PARCELAMENTO EM ATÉ 48 X ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. 
Crédito sujeito à aprovação. Faça uma simulação sem compromisso.  
 

PARCELAMENTO DIRETO COM A PONTO DE PARTIDA TURISMO. 
MAIO/22: ENTRADA DE USD 332,67 + 14 X DE USD 332,67 
ENTRADA DE R$ 1.663,33 + 14 X DE R$ 1.663,33 + PARCELA FINAL* 
JUNHO/22: ENTRADA DE USD 356,43 + 13 X DE USD 356,43 
ENTRADA DE R$ 1.782,14 + 13 X DE R$ 1.782,14 + PARCELA FINAL* 
JULHO/22: ENTRADA DE USD 383,85 + 12 X DE USD 383,85 
ENTRADA DE R$ 1.919,23 + 12 X DE R$ 1.919,23 + PARCELA FINAL* 
AGOSTO/22: ENTRADA DE USD 415,83 + 11 X DE USD 415,83 
ENTRADA DE R$ 2.079,17 + 11 X DE R$ 2.079,17 + PARCELA FINAL* 
SETEMBRO/22: ENTRADA DE USD 453,64 + 10 X DE USD 453,64 
ENTRADA DE R$ 2.268,18 + 10 X DE R$ 2.268,18 + PARCELA FINAL* 
OUTUBRO/22: ENTRADA DE USD 499,00 + 09 X DE USD 499,00  
ENTRADA DE R$ 2.495,00 + 09 X DE R$ 2.495,00 + PARCELA FINAL* 
 

FORMA DE PAGAMENTO:  
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME 
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.   
 

CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 04/04/2022 Á R$ 5,00. 
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do 
parcelamento será apurado a variação cambial do período e, se houver diferença, será 
adicionada mais uma parcela ao final do contrato para quitação desses valores. 
 

 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 
1. O preço exclui quaisquer serviços que não esteja expressamente mencionado no item ‘’serviços 
incluídos’’. 
2. Não inclui taxas de exames referente ao covid-19, conforme solicitação de entrada em cada País. 
3. Comidas e bebidas não mencionadas. 
4. Extras de caráter pessoal (telefone, lavanderia, etc.). 
5. Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens. 
6. Visitas opcionais, tours regulares. 
7. Gorjetas não mencionadas. 
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:  

1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem. 
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA É OBRIGATÓRIA. Você pode tomar esta vacina em qualquer posto 

de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da ANVISA pela Carteira 

Internacional de Vacinação. 

3 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 

4 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, 
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item que 
terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força maior, 
alheios à vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a descontos 
proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e contratado 
EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, tráfego, mecânica e 
política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a continuação da viagem, a 
conclusão do roteiro. 
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou ocorrências 
climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem, quando houver.  
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta 
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações. 
5 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso 
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores.  
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