
GRÉCIA - TURQUIA - ITÁLIA - PROMOCIONAL
MARIA FRANCINETE

TEMPO | GRE 11º°C  20º°C | TUR 7º°C  15º°C | ITA 9º°C  19º°C

PROGRAMAÇÃO SAÍDA | 20 DE ABRIL | 2022

17 
DIAS

1°ºdia: Qua. 20/04/2022 – Belém / Atenas
Em horário apropriado, apresentação no aeroporto para embarque com desti-
no à Atenas via devidas conexões.

2°ºdia: Qui. 21/04 - Atenas
Chegada em Atenas, recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Acomodação e pernoite.

3° dia: Sex. 22/04 - Atenas
Após o café da manhã, visitaremos a Praça Syntagma (Praça da Constituição), 
Parlamento, Mausoléu do Soldado desconhecido, Visão do Estádio Pan-Olím-
pico. Visita ao Sítio Arqueológico do Templo dos Deuses do Olimpo (Zeus e Hel-
ena). Visita ao mundialmente conhecido local de Acrópoles e passagem pela 
Propylaca, o Parthenon e os museus. Descendo de Acrópoles iremos ao Areópa-
go onde São Paulo pregou o Evangelho aos Atenienses. Retorno ao hotel, jantar 
e pernoite.

4°ºdia: Sab. 23/04 - Atenas / Hidra / Poros / Egina / Atenas
Após café da manhã: Traslado ao porto para embarque. Partimos para a Ilha 
de Hidra, que é o refúgio de muitos artistas. Seguimos para Poros, um pequeno 
paraíso cheio de pinheiros e arquitetura neoclássica. Seguimos para Egina, 
onde o barco atraca. É possível fazer um tour opcional ao Templo de Aphal ou 
desfrutar das águas cristalinas da baia de Egina. Almoço a bordo. Retorno ao 
porto de Atenas. Traslado ao hotel. Jantar e pernoite.

5°ºdia: Dom. 24/04 - Atenas / Corinto / Atenas
Após o café da manhã, saída para visitar de Corinto, (Célebre por causa das 
cartas de São Paulo) Epidauro (Teatro antigo), Acrópoles (Tesouro da Abrés).  
Retorno à Atenas para Jantar e pernoite.

6°ºdia: Seg. 25/04 - Atenas / Istambul / Esmirna
Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com destino a 
Esmirna, com conexão em Istambul. Chegada, recepção no aeroporto e transfer 
para o hotel. Acomodação e pernoite

7°ºdia: Ter. 26/04 - Esmirna/ Éfeso / Esmirna
Após café da manhã, dia inteiro dedicado a conhecer Éfeso, a cidade mais  
importante da nossa peregrinação. Conheceremos o Odeon, a Agora, o Portal 
de Hércules, a Biblioteca Celsius, a Avenida de Mármore e o Grande Teatro, onde 
Paulo pregava e onde se reunia Terceiro conselho Ecumênico, em 431. Tarde:  
Visita à casa de São João e à casa da Virgem Maria. Final do dia, retorno para o 
hotel em Esmirna. Acomodação, jantar e pernoite.

8°ºdia: Qua. 27/04 - Esmirna / Pamukkale
Após café da manhã: Saída para Pamukkale. City tour (Perapolis, Teatro, 
Necrópoles). Acomodação no hotel. Jantar e pernoite.

9°ºdia: Qui. 28/04 – Pamukkale / Konya
Após cafe da manhã: Partiremos para Amboquía da Pesídia, onde Paulo junto 
com Barnabé passou na sua primeira viagem missionária. Ainda existem aqui 
restos de duas Basílicas bizantinas e do Templo de Augusto. À tarde chegaremos a 
Konya Missa na Igreja de São Paulo. Jantar e pernoite.

10°ºdia: Sex. 29/04 – Konya / Capadócia
Após café da manhã: City tour em Konya (antiga cônio) que foi a capital do 
império Salucida e cidade natal do famoso Filósofo Mevlana, visita ao mosteiro 
e mausoléu de Mevlana (verdadeiro museu da arte Islâmica com preciosos 
monumentos e instrumentos musicais antigos). Almoço e depois partida para a 
Capadócia. Visita ao palácio dos sultões, obra mestre do período Salucida e ao 
Vale Ihara (antiga Penstrema) típico com seu aspecto de Canyon e suas Igrejas 
rupestres anteriores ao período iconoclástico. Pernoite na Capadócia.

11°ºdia: Sab. 30/04 – Capadócia
Após cafe da manhã: Dia inteiro dedicado a visitas à Capadócia uma das  
cidades mais sugestivas da Turquia. Podemos admirar Igrejas rústicas, vilas 
trogloditas, anfiteatro, etc. Possibilidade de celebrar a missa numa igreja  
campestre. Pernoite na Capadócia.

12°ºdia: Dom. 01/05 – Capadócia / Istambul
Em horário aproriado, traslado ao aeroporto. Embarque para Istambul. Chega-
da, traslado ao hotel. Acomodação, jantar e pernoite Istambu.l Após café da  
manhã. Visita à Igreja de São Salvador em Chora, muralhas antigas, e excursão 
em navio privativo pelo Bósforo. Tarde: Visita ao Grande Bazar, centro comercial, 
com seu fascínio oriental. Retorno ao hotel. Acomodação, jantar e pernoite.

13°ºdia: Seg. 02/05 - Istambul
Após café da manhã. City tour (Mesquita Azul, Hipódromo Romano, com o  
Obelisco do Faraó Thutmos III, transportado do Egito, Basílica de Santa Sofia, 
Cisterna de 366 colunas submersas). Tarde: Visita ao Palácio Topkapi. Retorno 
ao hotel. Acomodação, jantar e pernoite.

14°ºdia: Ter. 03/05 - Istambul / Roma
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a 
Roma. Chegada, acomodação no hotel, jantar e pernoite.

15°ºdia: Qua. 04/05 - Roma
Após café da manhã: Saída para audiência Papal (Caso o papa esteja em Roma 
e/ou a mesma tenha sido cancelada). Almoço. Visita a Basílica e Praça de São 
Pedro. Tempo livre para atividades independentes. Retorno ao hotel, jantar e 
pernoite.

16°ºdia: Qui. 05/05 - Roma
Após café da manhã: City tour pela Roma antiga e histórica. Almoço. Visita as 
Basílicas Patriarcais de Santa Maria Maior e São João de Latrão e escada Santa. 
Visita a igreja de São Paulo fora dos muros. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.

17°ºdia: Sex. 06/05 - Roma / Belém
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto. Embarque com
destino a Belém com as devidas conexões.

Fim dos nossos serviços.



R$ 17.980,00
+ TAXA DE ADESÃO | R$ 380,00

PACOTE
COMPLETO

CAMINHANDO COM MARIA PEREGRINACÕES LTDA.
CNPJ: 29.094.139/0001-23

MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

INCLUSO NO PACOTE

 9 Hospedagem em hotéis categoria turística, em quartos duplos com banheiro privativo (para 
apartamento individual, consultar o acréscimo)

 9 Pensão completa, café da manhã, almoço e jantar; (exceto em dias de vôos, navios, trens e dias livres)
 9 Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica (para classe executiva, consultar acréscimo)
 9 Ônibus de luxo com ar condicionado ou aquecedor
 9 Direito de levar uma mala de até 20 kg + 1 bagagem de mão
 9 Guias locais e acompanhante da Obra de Maria saindo do Brasil
 9 Taxas de embarque
 9 Seguro saúde e seguro bagagem (acima de 70 anos favor consultar)

EXCLUSO NO PACOTE

 8 Excesso de bagagem nos aviões
 8 Despesas de caráter pessoal (bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc)
 8 Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas. (visitas extras/atividades 

particulares)
 8 Taxas de adesão.

OBSERVAÇÕES

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da viagem.  
A taxa de adesão é intransferível. Caso haja desistência por parte de algum peregrino, este perderá a taxa de adesão.  
O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restaurantes no ano de 2020, e 
será reajustado caso haja aumentos significativos. Também a parte aérea será reajustada se houver aumento de tarifas  
superior a US$ 1.100,00 ou mudanças importantes na política das transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de  
peregrinos. 
PREÇO VÁLIDO PARA SAÍDA DO AEROPORTO DE BELÉM - PA
SAINDO DE OUTRO AEROPORTO, DEVERÁ SER FEITA UA CONSULTA.
Pacote válido para grupo de no mínimo 30 pax.
De 25 a 29 passageiros terá acréscimo de 10% | De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%
Caso o cliente não aceite, haverá devolução que será no prazo de 90 dias antes da viagem.

PAGAMENTO FACILITADO
PARCELAMOS EM ATÉ 10X NO  

CARTÃO DE CRÉDITO

AGÊNCIA: 0164
CONTA CORRENTE: 13002234-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA: 3029-5
CONTA CORRENTE: 26784-8
CNPJ: 29.094.139/0001-23

AGÊNCIA: 2003 | OP: 003
CONTA CORRENTE: 2036-9
CNPJ: 29.094.139/0001-23

91. 99371 0335
Maria Francinete

12. 3186 2055
atendimento@caminhandocommaria.com

www.caminhandocommaria.com

Informações


