
As Sete Igrejas do Apocalipse, 
um circuito repleto de 
mistérios entremeado por 
belezas naturais e lugares 
emblemáticos do cristianismo. 
Experiências inesquecíveis em 
uma proposta de peregrinação 
que se inicia na esplêndida 
capital Istambul  que une 
miticamente dois continentes, 
a Europa e a Ásia. O percurso 
se encerra num Cruzeiro 
dos sonhos visitando as ilhas 
gregas de Patmos, Santorini, 
Creta, Mykonos e o berço da 
civilização, Atenas.

MAR MEDITERRANEO

MAR NEGRO

TURQUIAGRECIA

LIBIA

BULGARIA

ALBANIA
MACEDONIA

KOSOVO

SERBIA

LIBANO

SIRIA

ISRAEL

Istambul

Capadocia

Ankara

Pamukkale
Laodicea

Filadel�aKusadassi

Patmos

Heraklion

Santorini

Lavrio
Atenas

Mykonos Esmirna

Pérgamo
Sardes

1º. Dia: Bogotá – Turquia 
Apresentação no Aeroporto de Bogotá para início dos 
procedimentos de embarque para a Turquia. Jantar e 
noite a bordo.

2º. Dia: Istambul (ex Constantinopla)
Traslado ao hotel, acomodação e jantar de boas-vin-
das. Descanso. 

3º. Dia: Istambul
Café da manhã. Passeio de dia inteiro pela cidade com 
guia local em espanhol. Visitas previstas para este dia: 
Santa Sophia, além de ser uma das maiores igrejas do 
mundo é o monumento-identidade de Istambul, uma 
das maravilhas arquitetônicas mais apreciadas e belas. 
Visita ao Palácio Topkapi, onde os sultões viveram entre 
1478 e 1856. Topkapi não é uma estrutura única, mas um 
complexo monumental orgânico composto por vários 
quiosques e jardins no bairro da Cidade Velha de Istam-
bul na ponta do Corno de Ouro. O passeio segue em di-
reção à Mesquita Azul admirada por seus seis altos mina-
retes (torre das mesquitas) e cúpulas em terraços que se 
erguem no centro do edificio, uma impressionante obra 
arquitetônica. Visita ao Hipódromo Romano (tempo de 
Septimo Severus), local onde as corridas de quadrigas e 
circos serviram de entretenimento para os habitantes de 
Constantinopla por mais de mil anos. As visitas e passeios 
do dia se encerram no Mercado El Gran Bazar. Traslado 
ao hotel. Almoço durante o passeio. Jantar e alojamento. 

4º. Dia: Istambul
Café da manhã e saída para a excursãpasseio de dia 
inteiro. Visita à Mesquita Süleymaniye, uma magnífica 
obra do notável arquiteto Sinan; visita ao Patriarcado 
Ecumênico Ortodoxo,  ao Bazar Egípcio (Mercado de Es-
peciarias) e à rua de pedestre de Isklal com possibilida-
de de assistir à missa na Igreja de Santo Antônio. Retor-
no ao hotel.  Almoço durante o passeio, jantar e pernoite. 

5º. Dia: Istambul / Ankara / Capadócia: (600 km) 
Café da manhã no hotel. No horário indicado, saída em 
ônibus com destino a Ancara, capital da República Tur-
ca pasando pelas montanhas de Bolu. Visita ao Mau-

soléu de Ataturk, o fundador da República Turca. Em 
seguida, partida em direção à Capadócia, região histó-
rica da Anatólia que se caracteriza por possuir uma for-
mação geológica única no mundo. Passando pelo Lago 
Salgado, acomodação no hotel-caverna Yunak Eveleri. 
Jantar e pernoite. 

6º. Dia: Capadócia
Após o café da manhã, passeio de dia inteiro visitando o 
Museu ao ar livre de Göreme, onde se vê algumas igrejas 
escavadas na rocha com afrescos internos. Visita a aldeia 
troglodita Uçhisar, seguindo até o Vale de Las Palomares. 
Vale admirar o Vale Pasabag (Vale dos Monges), também 
conhecido pelas chaminés de fada em forma de cogu-
melo. O passeio segue com a aldeia dos oleiros, Avanos, 
com a visita a uma cidade subterrânea Serhatlı (ou Özko-
nak) com vários níveis de profundidade e que foi usada 
pelos primeiros cristãos como refúgio dos inimigos du-
rante os séculos VI e VII. Por fim, uma oficina de tapetes 
para ver como os tapetes turcos são tecidos e uma ofici-
na de ônix e jóias. Retorno para o hotel. Jantar e pernoite.

7º. Dia: Capadócia / Pamukkale (600 km) 
Café da manhã e partida em direção a Aksaray. Na rota 
da seda será visitado Sultanhan Caravansarai, pousada 
onde paravam as caravanas de camelos. Chegada em 
Pamukkale. Acomodação no hotel, jantar e pernoite. 

8º. Dia: Pamukkale - Laodicea - Filadelfia - 
Izmir (ex Esmirna)
Café da manhã e saída para visitar Pamukkale, cujo 
nome significa “Castelo de Algodão” devido às suas ca-
choeiras brancas. Visita as piscinas naturais de Traverno, 
que são formações criadas por fontes termais e visita da 
antiga cidade de Hierápolis. Este dia prevê visita ao tea-
tro, a maior necrópole da Anatólia, ao Átrio de San Felipe 
(apóstolo perseguido e martirizado por Domiciano), a 
Laodicéia, cidade que teve uma das sete igrejas do Apo-
calipse e as Ruínas Romanas. Seguindo para Filadélfia, 
visita à igreja que leva o nome de San Juan terminando 
o dia em Izmir. Chegada e traslado ao hotel em Izmir. 
Jantar e pernoite. 

9º. Dia: Izmir - Pergamo – Tiatira – Izmir 
Café da manhã. As visitas começam em Esmirna, atual 
Izmir, onde São Policarpo foi martirizado. Visita a igreja 
de San Policarpo. Izmir não deixou de ser uma provín-
cia habitada, então, não resta muito da antiga cidade 

romana. Viagem para Pérgamo, visita a Asclepion, um 
lugar onde a morte era proibida de entrar. Lá, um anti-
go centro terapêutico foi dedicado a Esculápio, Deus da 
Medicina. Também neste local viveu o famoso médico, 
Galen. Finalmente visitaremos Tiatira. Retorno ao hotel. 
Jantar e pernoite. 

10º. Dia: Izmir – Sardes - Kusadasi
Café da manhã e saída para Sardes, a atual Salihli, ca-
pital da Lídia. Uma cidade opulenta e o primeiro local 
onde foram cunhadas moedas de ouro. O mito do rei 
Midas se passa nesta cidade que fica às margens do Rio 
Pactolo e este, por sua vez, corre pelas ruínas da cida-
de. Cabe ressaltar: o Templo de Ártemis, o Ginásio e a 
Sinagoga. Visita à igreja que leva o nome de San Juan. 
Chegada em Kusadasi. Almoço durante as visitas. Jantar 
e pernoite.  

11º. Dia: Kusadasi – Patmos
Café da manhã e saída para embarque no Cruzeiro Ce-
lestyal Olympia em Kusadasi/Patmos. Apresentação ao 
porto em horário a definir, embarque no cruzeiro e aco-
modação nas cabines reservadas. Desembarque na Ilha 
de Patmos onde está programada uma visita ao Mos-
teiro de São João Evangelista - fundado em 1088 a pedi-
do do monge São Christodoulos. Durante a visita serão 
abertas as portas do pátio do mosteiro, do refeitório e 
da antiga padaria. O passeio pela Igreja Bizantina de 
São João é de rara beleza. É decorado por uma impres-
sionante iconóstase de madeira, afrescos de diferentes 
épocas, mosaicos e outros ícones e um pequeno museu 
que abriga tesouros eclesiásticos de valor incalculável, 
como manuscritos, tecidos medievais, paramentos sa-
cerdotais, etc. Descendo as escadas, a atmosfera religio-
sa permite tocar a alma do visitante. Atrás da capela de 
Santa Ana fica a entrada da Gruta do Apocalipse onde 
se pode apreciar a cruz esculpida por São João, a tripla 
fissura na parede da gruta através da qual, segundo a 
tradição, São João ouviu Deus ditar-lhe o Apocalipse. É 
também o lugar onde o evangelista se deitou para dor-
mir. Embarque. Jantar e noite a bordo.

12º. Dia: Heraklion (Creta) - Santorini
Café da manhã. O desembarque deste dia é no porto de 
Heraklion em Creta. Visita ao Palácio de Knossos, cen-
tro da Civilização Minóica. Após o almoço, visita para a 
mágica ilha de Santorini, designada por muitos como 
“O Continente Perdido da Atlântida”. Excursão opcional 
à pitoresca cidade de Oía com cúpulas azuis, paisagens 
maravilhosas e um dos mais belos por-do-sol do mun-
do. Partida para Atenas 21h30.

13º. Dia: Lavrio - Atenas - Mykonos
Pela manhã, saída do porto de Lavrion, tour panorâmico 
pela cidade de Atenas. O primeiro porto será para de-
sembarcar na movimentada ilha de Mykonos, famosa 
por suas praias maravilhosas, lojas internacionais e uma 
incrível vida noturna.

14º. Dia: Desembarque em Kusadasi
Ao desembarcar em Kusadasi, visita a Éfeso e à casa 
da Virgem Maria. Traslado ao hotel, jantar e pernoite.

15º. Dia: Início da v para retorno para o Brasil. 
Café da manhã. Em horario a indicar inicio da via-
gem de volta para o Brasil. Chegada no dia 16. 

16 dias / Turquia - Ilhas Gregas - Atenas • Melhor época: de março a setembro • Missas diárias serão agendadas segundo 
a exigência do grupo e disponibilidade de horário nas igrejas

As 7 Igrejas do Apocalipse


