
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pax DBL Supl. SGL 

15 a 19 pax 888 263 

20 a 24 pax 788 263 

25 a 29 pax 732 263 
 

Itinerário 

Cidade Hotéis Previstos Noites 

Istambul Legacy Ottoman 5* 2 

Esmirna Double Tree Hilton 4* 2 

Pamukkale Doga Thermal 5* 1 

Kusadasi Korumar 5* 1 
 

 

O pacote inclui: 
- Acomodação nos hotéis com café da manhã; 

- Tours e traslados;  

- Guia em língua portuguesa durante o programa; 

- Jantar nos hotéis (em Esmirna, Pamukkale e Kusadasi) 

- Serviço de bagageiro no aeroporto; 

- Gorjetas nos hotéis; 

- Taxas de serviço e imposto sobre vendas (VAT). 
 

O pacote não inclui: 
- Almoços; 

- Jantar em Istambul; 

- Bebidas em quaisquer refeições; 

- Quaisquer despesas pessoais; 

- Gratuidade ao guia e motorista; 

- Aéreos 
 

 

Dia 1: Istambul 
Chegada ao aeroporto de Istambul, com assistência em espanhol. Traslado ao 

hotel e check-in, com o resto do dia livre até o jantar. 

 

Dia 2: Istambul 
Após o café da manhã, traslado até a Cidade Velha para um tour passando pelos 

principais e imperdíveis monumentos da cidade, como o Hipódromo, Santa Sofia, 

Palácio Topkapi e o Grande Bazar. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Istambul / Esmirna 
Café da manhã e traslado até o aeroporto Ataturk para voo até Esmirna. Traslado 

até o hotel para check-in e tour vespertino pela cidade, incluindo visita a Igreja de 

São Policarpo. A igreja é a mais antiga de Esmirna e representa uma das sete 

igrejas do Apocalipse. São Policarpo foi convertido pelo Apóstolo João e se tornou 

Bispo de Esmirna. Retorno ao hotel e pernoite. 

 

Dia 4: Esmirna 
Após café da manhã no hotel, saída para um dia inteiro de excursões em Pérgamo 

e Tiatira (hoje conhecida como Akhisar). O tour começa por Acrópoles para 

conhecer o Templo de Atenas (Erecteion), o Altar de Pérgamo e o Teatro de 

Dionísio. Em seguida, visita à Asclépio e retorno via Tiatira, que foi um dos maiores 

centros comerciais da Ásia Menor. Pernoite em Esmirna. 

 

Dia 5: Esmirna / Sardis / Alaşehir (Filadélfia) / Pamukkale 
Após café da manhã, traslado até Pamukkale. Durante a rota, visita a Sardis 

(Templo de Artemis) e Filadélfia (hoje conhecida como Alaşehir). Pernoite em 

Pamukkale. 

 

Dia 6: Pamukkale / Hierápolis / Laodiceia / Kusadasi 
Café da manhã e traslado até Kusadasi. A primeira visita será à Hierápolis, 

incluindo a magnífica Necrópole, a Rua Principal e os Portões, os banhos termais, 

teatro romano e o museu. Depois, visita a igreja em Laodiceia e pernoite em 

Kusadasi. 

 

Dia 7: Kusadasi / Éfeso / Esmirna / Istambul 
Após café da manhã, saída a Éfeso, famoso na antiguidade pelo Templo de Diana 

e casa de São João. Tour guiado por Éfeso, através do Portão de Magnésia, que 

levará os viajantes por um dos mais impressionantes sítios arqueológicos do 

mundo. Repleto de admiráveis monumentos como o Fórum, o Anfiteatro Odeão, 

a Biblioteca de Celso e as Termas de Escolástica. 

À tarde, visita à Casa da Virgem Maria, uma visita considerada como uma 

peregrinação pelo Vaticano. É possível coletar água benta das fontes sagradas. Ao 

final do tour, traslado ao aeroporto de Esmirna para voo até Istambul. Traslado ao 

hotel e pernoite. 

 

Dia 8: Istambul 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto Ataturk para voo de volta. 

Reservas ou maiores informações: 
 incoming@tekser.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE 
BY TEKSER 

8 Dias / 7 Noites Preços e Condições 2017/18 (em euro por pessoa) 
Valores válidos de novembro/2017 a março/2018 sujeitos à alteração sem 

aviso prévio. Hotéis sujeitos à disponibilidade. Valores não válidos para  

período de Natal e Ano Novo. 


