Quarto duplo (mínimo de 42 par(cipantes)
Quarto duplo (mínimo de 32 par(cipantes)
Suplemento para Quarto Individual

..........................................
.........................................
..........................................

1.470,00 €
1.540,00 €
290,00 €

Condições da viagem

PKLKMLNOPQRS T TULVUNP

8

DIAS

Preço por pessoa

NOS PASSOS DE SÃO PAULO

Documentos Obrigatórios
- Cartão de Cidadão válido válido (ou Passaporte com validade mínima de 6 meses)
- Cer ﬁcado Digital de Vacinação da EU valido (14 dias após a toma da 2ª dose)
Serviços Incluídos
- Transporte Paroquia/aeroporto Porto/ Paroquia em autocarro de turismo;
- Passagem aérea em voos regulares, com direito ao transporte de 30 kg de bagagem (1 mala por pessoa)
- Voos internos Istambul/ An(oquia - Izmir/Istambul
- Taxas de aeroporto, segurança e combus,vel (€221,70)
- Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;
- Circuito em autocarro priva(vo de turismo com ar condicionado;
- Estadia em hotéis de 4 e 5 estrelas em quarto com banho ou duche;
- Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú ﬁxo - 1 garrafa água incluída);
- Excursões e visitas de acordo com o presente programa,
- Guia acompanhante durante todo o circuito terrestre a falar português;
- Seguro de Assistência de Acidentes em viagem;
- Mochila GeoStar.
Serviços não Incluídos
Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gra(ﬁcações a guias e motoristas, bagageiros,
entrada em museus e monumentos quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o
que não esteja devidamente especiﬁcado no presente programa.
Alteração de Preços
Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços vigentes à data da impressão
(02/11/2021) e para o mínimo de par(cipantes indicado, pelo que estão sujeitos à alteração que resulte de
variações no custo de transportes, de direitos, impostos, taxas de aeroporto, segurança e combus,veis, ou da
diminuição do numero de par(cipantes.
NOTA
Este programa poderá estar sujeito a alterações em função de novas medidas sanitárias que possam vir a ser
decretadas pela Turquia e a ordem das visitas poderá ser alterada em função dos horários de abertura e/ou
encerramento dos locais a visitar.

Reunião de Preparação três semanas antes da par da: a presença na Reunião de Preparação é
obrigatória e a organização reserva-se o direito de não aceitar inscrições de interessados/as que não
se adequam ao perﬁl da Peregrinação.
Turismo Religioso e Cultural Norte| Av. da Boavista, 1092 , 4100-113PORTO
Contactos: 220 129 361/363/364 | Email: t.religioso.porto@geostar.pt
RNAVT Nº de registo 1819 | Capital Social EUR 42 607 768 00 | MATRIC. CRC Lisboa / NIPC 500 886 113
Site | h_p://turismoreligioso.geostar.pt
Facebook | h_ps://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural
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ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA DE VIANA DO CASTELO
BASÍLICA DOS CONGREGADOS - BRAGA
ACOMPANHADA PELO PADRE PABLO LIMA,
BIBLISTA E GUIA CREDENCIADO PELO PATRIARCADO LATINO DE JERUSALÉM,
E PELO PADRE PAULO TERROSO, REITOR DA BASÍLICA DOS CONGREGADOS

INSCRIÇÕES ATÉ 24 de Maio de 2022
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Pe. Pablo Lima | Tlf.: 258 823 263
E-mail: geral@icvc.pt
Pe. Paulo Terroso | Tlf. 253 262 482
E-mail: congregados@arquidiocese-braga.pt

ITINERÁRIODE
DEVIAGEM
VIAGEM
ITINERÁRIO

ITINERÁRIO DE VIAGEM

01 AGO (Seg.) - PBLDB / ICD?NOPQ
Comparência em hora e local a informar e transporte em autopullman de turismo para o
Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Assistência nas formalidades de embarque e par(da no voo da
Turkish Airlines (TK), previsto para as 16h10 com des no a Istambul. Chegada pelas 22h45
encontro com o guia e transporte ao hotel. Distribuição dos quartos e alojamento (Snack servido
nos quartos).

02 AGO (Ter.) - ICD?NOPQ
Pequeno-almoço. Início da visita clássica da cidade, tendo como ponto de par(da a Praça de
Sultanahmet, que ocupa atualmente o lugar do an go Hipódromo romano (330 d.C.) e onde ainda
podemos ver alguns ves,gios (obelisco egípcio, coluna serpen(na...). Aqui era o lugar onde decorria
um dos maiores acontecimentos despor(vos e sociais de Constan(nopla - a corrida de carros.
Con(nuação para a Mesquita de Sultão Ahmet, mais conhecida por Mesquita Azul. É única, entre
todas as mesquitas otomanas, por ter 6 minaretes. Na Praça ergue-se outro magníﬁco monumento
- Mesquita de Santa Soﬁa, considerada na altura da sua construção a igreja com maiores
dimensões e a mais sagrada de Constan(nopla. Santa Soﬁa é a maior e a mais importante
representação da arte cristã no oriente. É uma obra prima de valor mundial conhecida, também,
como “Hagia Soﬁa” que signiﬁca “Sabedoria Divina”, foi construída por Jus(niano no ano de 537.
Visitaremos ainda a Cisterna Yerebatan (ou Cisterna da Basílica—sujeito a conﬁrmação), que é um
Palácio submerso da época Bizan(na e a Igreja de S. Salvador de Chora. Almoço em restaurante
local e ao inicio da tarde, cruzeiro no Bósforo com magníﬁcos panoramas das suas costas europeia
e asiá(ca embelezada de palácios, jardins e casas tradicionais de madeira. O estreito do Bósforo
separa a Ásia da Europa e ao mesmo tempo liga o Mar de Marmara ao Mar Negro. Por úl(mo visita
ao Grande Bazar, um dos mais an(gos do mundo, com a sua atmosfera oriental e as labirín(cas
ruas. Breve tempo livre para passear. Em hora a indicar, celebração de eucaris a (sob conﬁrmação
na Igreja Franciscana de Santo António) e regresso ao hotel ao ﬁm da tarde. Jantar e alojamento.

03 AGO (Qua.) - ICD?NOPQ / AXDYBZPY?/A[?X?
Pequeno almoço no hotel e transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e par(da em
voo regular Turkish Airlines (previsto para as 10h30) com des(no a An oquia. Chegada pelas 12h05
e início da visita desta cidade situada nas margens do Rio Orontes. A cidade foi fundada cerca de
300 a.C. por Seleuco I. Na época de Jesus, era uma grande metrópole, a terceira cidade do Império
Romano, logo a seguir a Roma e a Alexandria. No I século a população judaica era bastante
numerosa, que se es(ma em cerca de 500 000 habitantes. Foi na histórica Gruta Capela de S.
Pedro, que pela primeira vez os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de “ cristãos”( Act
11,26). Foi daqui que Paulo de Tarso, par(u para as suas 3 viagens para levar a Boa Nova a outras
paragens. Na cidade podemos observar, as chamadas “Portas da Síria”, e a Fonte de Castaglia.
Visitaremos ainda o Museu Arqueológico de An oquia. Celebração de eucaris a (sob conﬁrmação
na Igreja Católica Franciscana). O almoço será servido entre as visitas. No ﬁnal da visita,
prosseguimos a viagem para Adana, onde chegaremos ao ﬁnal do dia. Jantar e alojamento.

04 AGO (Qui.) - A[?X?/ T?LCB /C?\?[]^Y?
Pequeno almoço e par(da para Tarso, palco do primeiro encontro entre Marco António e
Cleópatra VII, mas o seu mais ilustre ﬁlho, foi S. Paulo, que ali nasceu. A visita incluí a Casa e o
Poço de S. Paulo. Celebração de eucaris a (Sob conﬁrmação na Igreja Católica de S. Paulo).
Con(nuação para a Capadócia. Almoço durante as visitas. Chegada ao hotel na Capadócia, jantar
e alojamento.

05 AGO (Sex.) - C?\?[]^Y?
Pequeno-almoço. Dia dedicado à descoberta desta região única. A natureza esculpiu uma
fantás(ca e quase sobrenatural paisagem. A Capadócia deve a sua criação às erupções dos
Vulcões da Argeia / Erciyes, de Hasan Dag e de Melendiz, hoje ex(ntos, que expeliram a sua lava e
cinzas que formaram o “tufo”. Escavando o tufo, os an(gos cristãos construíram igrejas, mosteiros
e cidades subterrâneas. O vento e a chuva, agindo durante milhares de anos, foram os escultores
destas formações misteriosas. Dia inteiro com visitas na região com pausa para o almoço: Vale de
Göreme com as suas Igrejas rupestres decoradas de frescos e pinturas bíblicas do séc. X e XI, Vale
Vermelho, Vale de Uçhisar, visita de uma cidade subterrânea (Özkonak ou Serhatli), construídas
por questões de segurança, sobretudo como proteção das inves(das dos Árabes entre os séculos
VII e XII, e podiam abrigar centenas de pessoas. Celebração de eucaris a (sob conﬁrmação numa
gruta). Após as visitas, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

06 AGO (Sáb.) - C?\?[]^Y? / KBXe? / P?NPff?Qg
Pequeno-almoço. Par(da para a an(ga capital do império Seldjúcida – Konya, notavelmente a
mais religiosa da Turquia. Visita do Museu de Mevlana, complexo que é cons(tuído pelo an(go
convento dos Derviches Dançantes e Mausoléu de Mevlana – islâmico mís(co e fundador da
ordem Mevlevi. Celebração de eucaris a (sob conﬁrmação na Igreja Católica de Konya). Almoço.
Con(nuação da viagem em direção a Pamukkale - piscinas termais de origem calcária, que com o
passar dos séculos formaram bacias gigantescas de água que descem em cascata numa colina.
Visto à distância, o panorama lembra um manto de algodão, daí o nome Pamukkale que traduzido
do turco signiﬁca “Castelo de Algodão”. Património mundialmente reconhecido pela UNESCO,
Pamukkale está presentemente sob um plano de protecção e reconstrução. No mesmo planalto, a
alguns metros das termas, situam-se as ruínas da necrópole de Hierapolis, cidade Helenis(caromana famosa na an(guidade pelos seus banhos termais e caracterizada pela riqueza e
diversidade dos seus túmulos, sepulcros e sarcófagos. Chegada ao hotel, Jantar e alojamento.

07 AGO (Dom.) - P?NPff?Qg /ÉjgCB/ IkNYL
Pequeno-almoço no hotel e saída para Éfeso. Visita desta cidade an(ga dedicada à deusa Artemisa
e que cons(tui o maior lugar arqueológico pela sua extensão. Os ves,gios arqueológicos são
fantás(cos, em que a conservação das calçadas das ruas e de alguns edimcios é notável. Para a
religião cristã, Éfeso foi a cidade onde S. Paulo veio pregar muitas vezes e S. João escreveu parte
do seu Evangelho. Destaque para a Biblioteca de Celso, Templo de Adriano, do excelente Teatro,
da Ágora, Casa de Banho Pública e da Igreja onde teve ligar o 3º Concílio Ecuménico. Almoço e
con(nuação para visita da Casa da Virgem Maria. Acredita-se que Nossa Senhora terá vivido aqui
os úl(mos anos da sua vida. A Casa foi conver(da numa pequena capela. É um lugar de
peregrinação para os cristãos e é igualmente venerada pelos turcos como lugar sagrado.
Celebração de eucaris a neste local. No ﬁnal con(nuação para Izmir. Chegada ao hotel, jantar e
alojamento.

08 AGO (Seg.) - IkNYL/ ICD?NOPQ/ PBLDB
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar transporte ao aeroporto. Assistência no check-in e
par(da em voo regular da Turkish Airlines (TK) prevista para as 08h55 com des no a Istambul.
Chegada pelas 10h15, mudança de avião e con nuação da viagem pelas 12h15 com des no ao
Porto. Chegada ao aeroporto F. Sá Carneiro pelas 15h10 e transporte em autocarro de turismo
para o local de origem.
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