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VIAGEM PARA TURQUIA GRECIA E ISRAEL  
 

1º DIA SÃO PAULO / BRASIL 
Apresentação no aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo a onde o 
representante da Liberty Viagens Operadora estará aguardando para 
embarque com destino a Istambul-Turquia. Chegada, recepção e transfer do 
aeroporto para o hotel hospedagem e descanso. 
 
2º DIA ISTAMBUL / MESQUITA AZUL / OBELISCO DE TEODÓSIO 
Após café da manhã, saida para o TOUR CORAÇÃO DE CONSTANTINOPLA: 
A primeira parada será no Hipódromo Romano, lugar onde aconteciam as 
corridas de cavalos e posteriormente tornou-se centro de atividade civil do 
império bizantino e hoje em dia conserva o Obelisco de Teodósio.  Visita à 
majestosa e elegante Mesquita Azul, construída em 1616 e conhecida por sua 
decoração interior com 21.000 azulejos de iznik. Na sequência visita-se a 
Catedral de Santa Sofia, considerada uma obra-prima da arquitetura bizantina. 
Atualmente é um museu. Almoço em restaurante típico. Visita ao Palácio de 
Topkapi que foi residência dos Sultões entre os séculos XV e XIX, no qual 
estão belíssimas coleções de porcelanas, jóias, roupas dos sultões e muitas 
outras relíquias. Visita ao famoso Grande Bazar, um mercado coberto do 
século XV, composto por cinco mil lojas e considerado um dos primeiros 
centros comerciais do mundo. Acomodação. 
 
3º DIA ISTAMBUL / ÇANAKKALE 
Após café da manhã, viagem para Çanakkale, atravessando o estreito de 
Dardanelos em Ferry Boat. Depois do almoço visita a mítica cidade de Tróia e 
modelo de cavalo que serviu para esconder os guerreiros. Acomodação. 
 
4º DIA ÇANAKKALE / PERGAMO / TIATIRA / IZMIR / GRANDE TEATRO 
Apóscafé da manhã, saída para a Acrópole de Pérgamo, onde poderemos 
admirar as ruínas de seu Grande Teatro, o Templo de Atena e de Zeus e restos 
da biblioteca. Também visitaremos uma ruína romana conhecida como a 
Basílica Vermelha, a primeira das sete igrejas . Continuação da viagem até 
Tiatira, onde se encontra a segunda das sete igrejas apocalípticas. Uma cidade 
moderna, onde poderemos contemplar as ruínas de um templo dedicado à 
Apolo. Almoço. Prosseguiremos para Izmir. Chegada, hospedagem e jantar. 

 

5º DIA IZMIR / SARDES / FILADELFIA / PAMUKKALE 
Após café da manhã, saída para visitar a Igreja de São Policarpo (se for 
possível interiormente), a terceira das sete igrejas do Apocalipse. Partida para 
Sardes, a quarta das sete igrejas do Apocalipse. Foi em Sardes que se 
inventou, pela primeira vez, a moeda pelo Rei Creso. Visitaremos o Templo, a  
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Igreja Bizantina e a Sinagoga. Após o almoço visitaremos Filadélfia, a quinta 
das sete igrejas do Apocalipse. Continuação para Pamukkale. Visita à 
Necrópole de Hierápolis (Pamukkale), caracterizada pela riqueza e diversidade 
de seus túmulos e sarcófagos. Tempo livre em Pamukkale, podendo ser 
visitado o “Castelo de Algodão”, único no mundo com suas piscinas termais de 
origem calcaria e cascatas petrificadas.  

 

6º DIA PAMUKKALE / LAODICEIA / ÉFESO / KUSADASI 
Após o café da manhã, partida para Laodiceia, a sexta das sete igrejas do 
Apocalipse. Após a visita das ruínas, continuação para Éfeso, a sétima das 
sete igrejas do Apocalipse. Cidade greco-romana, bem preservada na Ásia 
Menor, que chegou a ter uma população de 250.000 habitantes e monopolizou 
a riqueza do Oriente Médio. Ela guarda tesouros como o impressionante Teatro 
Romano, que abrigava mais de 25.000 espectadores, a magnífica Biblioteca de 
Celso (terceira maior biblioteca do mundo antigo), o Templo de Adriano e a 
Rua de Mármore. À tarde, visita à suposta Casa de Maria,  que a tradição 
romana afirma ter sido a última morada da mãe de Jesus. Visita a Basílica de 
Sao João depois retorno ao hotel em Kusadasi jantar e descanso. 
 
7º DIA | IZMIR / KUSADASI / PATMOS / RHODES  
Após café da manhã, traslado ao porto de Kusadasi para embarque num cruzeiro 
de três dias, com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), conhecendo 
algumas das mais belas Ilhas Gregas. Partida (12h00) em direção a Patmos, ilha 
onde São João ficou exilado e escreveu o livro das revelações - O Apocalipse. 
Desembarque (16h00) e tempo livre para conhecer a ilha sagrada de Patmos. 
Opcional: Sugerimos uma visita a Igreja e gruta onde viveu São João e Santa 
Missa. Partida (21h00) para Rhodes.  

 
8º DIA | RHODES / CRETA / ILHA FORTIFICADA PELOS CRUZADOS  
Chegada as (07h00) no porto de Rhodes. E Após desembarque Santa Missa na 
Ilha de Rhodes, ilha fortificada pelos cruzados e pelos Cavalheiros da Ordem de 
São João e aonde São João chegou de barco. Desembarque e tempo livre para 
desfrutar esta Ilha medieval que fascina todos os visitantes. Opcional: Sugerimos 
uma visita a Acrópole de Lindos. Partida (18h00) para a ilha de Creta.  
 
9º DIA | CRETA / SANTORINI / OIA / ATENAS 
Chegada (07h00) a Creta, a maior das Ilhas Gregas rica em tesouros 
arqueológicos. Tempo livre. Opcional: Sugerimos uma visita as ruínas do Palácio 
de Knossos. Partida (11h30) para a ilha de Santorini. Chegada (16h30). Tempo 
livre para admirar a cidade pitoresca, com suas casas caiadas, suas ruas estreitas 
e seus cafés ao ar livre. Opcional: Sugerimos uma visita a Óia e Fira. Partida 
(21h00) em direção a Atenas.  
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10º DIA | ATENAS / PARLAMENTO / PALACIO REAL / TEMPLO DE ZEUS 
Chegada (06h00) em Atenas, café da manha no navio e. Desembarque no porto 
de Pireus e saída para a visita panorâmica da cidade: Praça Syntagma 
(Parlamento), Palácio Real, Templo de Zeus, Estádio Olímpico, Arco de Adriano, 
Teatro de Dionísio,a majestosa Acrópole com seu notável conjunto de 
monumentos da antiga civilização grega. Após os passeios hospedagem no hotel 
em Atenas. À noite livre para atividades pessoas.  

 
11º DIA | ATENAS / ISTAMBUL / TURQUIA / TEL AVIV / JOPE / MONTE 
CARMELO / CANÁ DA GALILEIA / NAZARÉ / MONTE DO PRECIPICIO / 
TIBERIADES 
Após café da manha transfer para o aeroporto de Atenas para embarque para 
Istambul chegada e conexão no aeroporto de Ataturk para voo para Tel Aviv 
chegada ao aeroporto internacional de David Ben Gurion e translado para 
Jope, local onde Jonas foi engolido por um grande peixe e onde vivia Simão, o 
curtidor, visita á Igreja de São Pedro.  Continuamos a viagem em direção ao 
Monte Carmelo, onde visitaremos o Santuário de Stella Maris, com a bênção e 
imposição do escapulário, onde o profeta Elias conseguiu invocar a presença 
de Deus e vencer a disputa com os profetas de Baal. Prosseguimento da 
viagem cruzando o vale em direção ao Monte do Precipício, em Nazaré, onde 
Jesus passou sua infância e adolescência, e de onde temos uma belíssima 
visão panorâmica da cidade e de todo o Vale do Armagedon. Visita a Basílica 
da Anunciação e a Igreja de São José Continuação em direção a Tiberíades, 
as margens do Mar da Galiléia, onde nos alojamos no Hotel para jantar e 
descanso. 
 
12º DIA TIBERIADES / MONTE HERMON / MAR DA GALILÉIA / 
CAFARNAUM / MONTE DAS BEM-AVENTURANÇAS / RIO JORDÃO / 
TIBERIADES 
Após café da manhã Em direção a Bânias, aos pés do Monte Hermon, onde 
conheceremos as ruinas de Cesárea de Felipe, onde Jesus previu sua própria 
morte, e as nascentes do Rio Jordão depois retorna para conhecermos os 
principais pontos do ministério de Jesus, como o Monte da Bem Aventurança, 
palco do Sermão mais famoso de Jesus, Tabgha, palco do milagre da 
multiplicação dos Pães e peixes, e as ruinas de Cafarnaum, onde Jesus viveu e 
estabeleceu seu ministério. No almoço, o famoso “peixe de São Pedro”,  
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pescado no Mar da Galiléia. Á tarde, passeio de barco pelo Mar da Galiléia e 
continuação em direção ao Yardenit, local do batismo no Rio Jordão, nas  
mesmas águas onde João Batista batizou Jesus. No final do dia, retorno ao 
hotel, jantar e descanso. 
 
13º DIA TIBERIADES / JERICÓ / QUMRAM / MAR MORTO / MONTE DA 
TENTAÇÃO / JERUSALÉM  
Após café da manhã e saída em direção ao Monte Tabor (Igreja da 
Transfiguração). e partida a região do Mar Morto, ponto mais baixo do mundo, 
atravessando o Vale do Jordão e parte das montanhas da Judeia, 
Reproduzindo o caminho que Jesus fazia quando viajava a Jerusalém chegada 
em Jericó, atualmente dentro do território da Autoridade Palestina, onde 
visitaremos a fonte de Elizeu, as ruínas das muralhas da época de Josué, a 
figueira brava de Zaqueu, o coletor de impostos que se debruçou nela para ver 
a passagem de Jesus pela cidade, e a para onde Jesus foi levado durante sua 
provação. Depois, tempo livre para banho no Mar Morto, que tem a maior 
concentração de sal do mundo e onde ninguém afunda. Continuação em 
direção ao sitio arqueológico de Qumram, onde vivam os Essênios e com quem 
viveu João Batista. Lá foram encontradas as cópias mais antigas que se têm 
notícias de todos os livros do Antigo Testamento. No final do dia, continuação 
até a cidade Santa de Jerusalém, capital eterna e indivisível dos Judeus.  
Chegada ao hotel, jantar e descanso. 
 
14º DIA JERUSALÉM / BELÉM / EIM KAREN / MURO DAS LAMENTAÇÕES 
/ IGREJA DA NATIVIDADE / GRUTA DA TRAIÇÃO 
Após café da manhã e saída bem cedo em direção ao topo do Monte das 
Oliveiras, de onde temos a mais tradicional vista da Cidade Velha de Jerusalém 
e da esplanada do templo. Descida à pé em Direção a Getsemani e o Jardim 
das Oliveiras, onde Jesus chorou e foi preso pelos romanos, a Gruta do Pater 
Noster, Capela Dominus Flevit, descendo a montanha chegaremos ao Jardim  
do Getsêmani local da Basílica da Agonia e a Gruta da traição. Prosseguimos 
em direção ao Muro das Lamentações, último resquício do que um dia foi o 
Templo de Jerusalém na época de Jesus. Depois, continuação até o topo do 
Monte Sião, onde visitamos o túmulo do Rei David e o Cenáculo, local da 
última ceia de Jesus com seus discípulos e do Pentecostes, Prosseguimos 
para o Monte Sião para visitar o túmulo do Rei David, o Cenáculo  Abadia da 
Dormição da Virgem e da Igreja de São Pedro em Gallicantu. Mais tarde 
prosseguimos em direção a Belém, atualmente dentro do território da 
Autoridade Palestina, onde almoçamos e visitamos a Igreja da Natividade, 
Igreja Cristã mais antiga do mundo, que foi construída sobre a gruta onde 
Maria deu a luz a Jesus e Santa Missa, visitaremos a gruta do leite, (A Gruta do 
Leite localizada na cripta de uma pequena capela franciscana, proclama a 
tradição na qual a caverna foi usada pela Família Sagrada como um refúgio 
antes de fugirem para o Egito) .Em seguida, vamos até o Campo dos Pastores,  
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onde o anjo do Senhor anunciou aos pastores o nascimento do Salvador, 
depois visitaremos o comércio local para conhecermos o famoso artesanato em  
Oliveira, típico da região e as jóias em ouro 14 quilates que lá são vendidas 
sem impostos. Retorno ao hotel, jantar e descanso. À noite, possibilidade de 
passeio opcional por Jerusalém a pé com o guia. 
 
 
15º DIA JERUSALÉM / PISCINA DE BETHESDA / VIA SACRA  
Após café da manhã e saída para Jerusalém para conhecer a Piscina de 
Bethesda, palco de um dos milagres mais importantes de Jesus, a cura do 
paralítico no sábado. Lá também e a localização da Fortaleza Antônia, palco da 
prisão e julgamento de Jesus. Continuação pela Via Sacra até a Porta de 
Damasco, que é a única original da época de Jesus. Continuação para Igreja 
Sant’ Ana, (Lithostrotos e Arco Ecce Homo), seguindo suas estações até o 
Calvário e Santo Sepulcro. Depois, tarde livre para compras no Suk, mercado 
árabe da cidade velha. Retorno ao hotel, jantar e descanso. 
 
 
16º DIA JERUSALEM / TEL AVIV / SÃO PAULO / BRASIL 
Em horário determinado translado ao aeroporto de Tel Aviv com destino a São 
Paulo, chegada ao aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo as 17:10 
do mesmo dias. 
 
 
CHEGADA AO AEROPORTO DE GUARULHOS SÃO PAULO / BRASIL. 
Roteiro sujeito alteração sem aviso prévio. 

 

 

Fim dos Nossos Serviços 

 
Está Incluso: 

 Passagem aérea ida e volta em classe econômica saindo de São Paulo 

 Traslado nos Hotéis e Aeroportos 

 Hotéis categoria Luxo café da manhã, e jantar. 

 Cruzeiro na Grécia;  

 Passeios e ingressos do Roteiro  

 Guias falando Português 

 01 representante da empresa durante toda viagem 

 Seguro Viagem  

 Kit Liberty Viagens 
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Não está Incluso 

 Taxas de embarque.  

 Taxas portuárias.  

 Gorjetas no Navio  

 Lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e compras pessoais. 

 Gorjetas para guias e motoristas. 

 Telefonema,  

 Lavanderia e gastos extras nos hotéis. 
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 Gorjetas para Guias e Motorista. 

 Nada que não esteja listada como inclusa nas informações acima. 
 
 

 


