PEREGRINAÇÃO À TURQUIA E GRÉCIA
PARTIDA: 12 DE SETEMBRO DE 2021
DIREÇÃO ESPIRITUAL: PE. GILSON MAIA, RCJ
ROTEIRO ATUALIZADO: 16 DIAS
1º dia (12/09 domingo) SÃO PAULO / ISTAMBUL
Em horário a ser determinado, apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com
destino a Istambul, com conexão.
2º dia (13/09 segunda-feira) ISTAMBUL
Encontro com o guia oficial no aeroporto e traslado ao hotel para hospedagem. Jantar.
3º dia (14/09 terça-feira) ISTAMBUL
Pela manhã, Santa Missa na Igreja do Espírito Santo e visita a cidade
antiga incluindo a majestosa Mesquita Azul, a Praça Sultanahmet
(hipódromo), o Museu de Santa Sofia, as Cisternas e o Palácio Topkapi residência dos sultões do império otomano. A seguir, tempo livre no Grand
Bazar. Jantar.
4º dia (15/09 quarta-feira) ISTAMBUL
Pela manhã, Santa Missa na Igreja de Santo Antônio e passeio de barco pelo Estreito de
Bósforo, canal que separa a parte europeia da Ásia e divide a cidade em duas entre o Mar
Negro e o Mar Egeu. A paisagem é singular: o horizonte é salpicado de minaretes, basílicas e
mesquitas. A seguir, visita panorâmica da parte asiática e o Palácio de Beylerbeyi. Jantar.
5º dia (16/09 quinta-feira) ISTAMBUL / CAPADÓCIA
Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a região da
Capadócia. Chegada e traslado ao hotel para hospedagem. Jantar.
6º dia (17/09 sexta-feira) CAPADÓCIA
Opcional: Passeio de balão. Dia inteiro de visita a esta fascinante região de paisagens
lunares, formadas durante milênios sobre a grossa capa de lavas esculpidas por antigos
vulcões. O Vale de Goreme, incrível complexo monástico bizantino, formado por igrejas
escavadas na rocha, com belíssimos afrescos, fortaleza natural Uchisar, Chaminés de Fadas
de Urgup; Avanos, aldeia de artesãos de cerâmica e a cidade subterrânea. Jantar.
7º dia (18/09 sábado) CAPADÓCIA / KONIA / PAMUKKALE
Pela manhã, partida em direção a Pamukkale, passando por Konia para visita do Mosteiro
de Mevilana. Chegada e hospedagem no hotel. Jantar.
8º dia (19/09 domingo) PAMUKKALE
Pela manhã, visita às ruínas de Hierápolis (túmulo de São Felipe) e ao Castelo de Algodão,
maravilha natural de gigantescas cascatas brancas e piscinas naturais, formadas por sais
calcáreos, procedentes de fontes termais. A seguir, visita às ruínas de Laodicéia. Jantar.
9º dia (20/09 segunda-feira) PAMUKKALE / ÉFESOS / KUSADASI
Pela manhã, saída em direção a Éfesos, cidade antiga da Ásia Menor.
Visita ao Templo de Adriano, casas de banhos romanos, Odeon,
Biblioteca de Celso, o famoso Teatro de Éfeso e a Casa da Virgem
Maria, última morada da mãe de Jesus - Santa Missa. A seguir, visita
às ruínas da Basílica de São João (túmulo) e continuação da viagem
até Kusadasi para hospedagem no hotel. Jantar.

10º (21/09 terça-feira) KUSADASI / PATMOS / RHODES (CRUZEIRO)
Pela manhã, traslado ao porto de Kusadasi para embarque num cruzeiro de três dias com
pensão completa (café da manhã, almoço, jantar e bebidas), conhecendo quatro das mais
belas ilhas gregas. Partida (13h00) 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. Opcional: Igreja e Gruta de São João. Partida (21h00) para
Rhodes.
11º dia (22/09 quarta-feira) RHODES / CRETA
Chegada (07h00) a Rhodes, ilha fortificada pelos cruzados e pelos Cavalheiros da Ordem de
São João e onde São João chegou de barco. Desembarque e saída para a visita da
Acrópole de Lindos. Regresso a Rhodes e tempo livre para desfrutar esta Ilha medieval que
fascina seus visitantes. Partida (18h00) para Creta.
12º dia (23/09 quinta-feira) CRETA / SANTORINI / ATENAS
Chegada (07h00) a Creta, a maior das Ilhas Gregas e rica em tesouros
arqueológicos. Desembarque e saída para a visita das ruínas de
Palácio de Knossos. Regresso a Creta e 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: Vila de Óia. Partida (21h30) em direção a Atenas.
13º dia (24/09 sexta-feira) ATENAS
Chegada (06h00) a Atenas. Desembarque no porto de Pireus e saída
para a visita panorâmica da cidade incluindo a Praça Syntagma
(Parlamento), Palácio Real, Templo de Zeus, Estádio Olímpico, Arco de
Adriano, Teatro de Dionísio e a majestosa Acrópole com seu notável
conjunto de monumentos da antiga civilização grega. Hospedagem no
hotel. Jantar.
14º dia (25/09 sábado) ATENAS / CORINTO / EPIDAURO / MICENAS / ATENAS
Pela manhã, travessia do Canal de Corinto para visita as ruínas de Corinto Antigo, onde São
Paulo viveu e local onde estabeleceu sua igreja e o Museu de Corinto. Continuação até
Asclépios com o Teatro Epidauro e Miscenas (Acrópoles) com o Portal dos Leões. À noite,
panorâmica do Porto de Pireus com parada para um drink e jantar com danças folclóricas e
música grega.
15º dia (26/09 domingo) ATENAS / SÃO PAULO
Pela manhã, Santa Missa na Igreja de São Paulo e traslado ao aeroporto para embarque
com destino a São Paulo, com conexão.
16º dia (27/09 segunda-feira) SÃO PAULO
Chegada e fim da peregrinação.

PREÇO DO PACOTE POR PESSOA: € 4.480,00
- CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
 Passagem aérea (classe econômica), com saída e chegada de São Paulo;
 Traslados (aeroporto / hotel / aeroporto);
 Hospedagem em hotéis primeira categoria (4 estrelas), ocupando apartamento duplo
standard com banheiro privativo;

 Meia pensão (café da manhã buffet e jantar - menu turístico/fixo);
 Cruzeiro de 3 dias em cabine dupla (categoria XB - camarote clássico externo) com
pensão completa (café da manhã, almoço, jantar e bebidas) e 2 passeios às ilhas (Creta
e Rodes);
 Maleteiros nos hotéis (uma mala por pessoa);
 Transporte em ônibus de Gran Turismo (tv e ar condicionado);
 Visitas conforme mencionadas no programa;
 Guia especializado na Turquia e Grécia, falando português;
 Acompanhante (Praxis Viagens) desde o embarque em São Paulo;
 Kit Praxis (mochila de viagem, etiqueta de bagagem, capa de passaporte e porta moedas e
documentos);
 Guia do Peregrino (livreto) com os detalhes da viagem.
O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extras nos hotéis (refeições à La Carte, bebidas, lavanderia e telefonemas);
 Serviços extras decorrentes de mudança de horário e atraso de voos;
 Taxa turística municipal (Atenas);
 No cruzeiro (excursões opcionais, gorjetas da tripulação e gastos pessoais);
 Visitas e passeios opcionais;
 Taxas aeroportuárias (€ 380,00);
 Seguro viagem básico (€ 70,00);
 Gorjetas (guias e motoristas) (€ 70,00);
 Extras de caráter pessoal.
Suplemento para ocupar quarto/cabine individual (sujeito a confirmação): € 1.440,00
INSCRIÇÃO:
Taxa de € 300,00 (trezentos euros) por pessoa - não reembolsável. O valor da inscrição será
deduzido do total do pacote. Na data de pagamento, consultar a taxa de câmbio (turismo/venda)
indicada pela Praxis Viagens. Efetuar o pagamento em favor da Praxis Viagens e enviar a cópia
do comprovante de pagamento juntamente com a Ficha de Inscrição através do e-mail
(peregrinacao@praxisviagens.com.br), WhatsApp (11) 95638.5157, fax (11) 3211.0040 ou
correio. Somente após o recebimento destes documentos pela Praxis Viagens é que a sua
inscrição será efetivada.
Atenção! Como os lugares são limitados será obedecida a ordem de chegada da inscrição.
Portanto, à mesma deverá ser feita sob consulta, pois estará sujeito à disponibilidade de lugar.
DOCUMENTAÇÃO: É necessário o passaporte com validade mínima até 27 de março de 2022.
FORMAS DE PAGAMENTO:
 PARCELAMENTO FIXO EM EUROS, AO CÂMBIO DO DIA: Deve ser pago em até 16
parcelas (de maio/2020 a agosto/2021). Na data do pagamento de cada parcela, será
aplicada a taxa de câmbio (turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens;
 ENTRADA + PARCELAMENTO NO BOLETO BANCÁRIO OU CHEQUE PRÉ-DATADO:
Deve ser pago com entrada mínima de 20% (cheque, depósito ou transferência) e o restante
através do cheque pré-datado ou boleto bancário em até 16 parcelas fixas em reais e sem
juros (início de pagamento em 12 de maio de 2020) ao câmbio turismo/venda do dia da
compra;
 ENTRADA + PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO: Deve ser pago com entrada
mínima de 30% (cheque, depósito ou transferência) e o restante através do cartão de crédito
(Visa ou Mastercard) em até 06 parcelas fixas em reais e sem juros. A compra no cartão
de crédito deve ser efetuada até o dia 12 de julho de 2021;
 À VISTA: Faça a inscrição com antecedência e garanta o seu lugar. A quitação deve ser
efetuada até o dia 12 de julho de 2021 (60 dias antes da partida). Na data do pagamento,
será aplicada a taxa de câmbio (turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens.

BANCOS PARA PAGAMENTO: Todo pagamento deve ser efetuado em nome da Praxis
Agência de Viagens e Turismo Ltda - CNPJ nº 05.008.379/0001-08 em cheque
(nominal/cruzado) ou através de depósito ou transferência para uma das contas-correntes
abaixo relacionadas:
Banco Itaú
Agência 0251
C/C 65228-5

Banco do Brasil
Agência 0300-X
C/C 591393-4

Banco Santander
Agência 3372
C/C 13000285-0

REGULAMENTAÇÃO DOS HOTÉIS: Em geral os hotéis estabelecem que os quartos estarão à
disposição dos hóspedes à partir das 14h00 no dia da chegada e até às 10h00 do dia da saída.
ALTERAÇÃO DE PREÇO: Os preços indicados nesta peregrinação estão baseados nas tarifas
vigentes em 03 de abril de 2020, sendo assim, poderão sofrer modificações em razão de eventual
variação cambial da moeda européia ou diante do aumento das tarifas aéreas, rodoviárias e
hoteleiras. Os preços do pacote foram calculados para um grupo mínimo de 32 (trinta e dois)
participantes. Portanto, em caso de menor número a Praxis Viagens se reserva o direito de
alterá-los ou cancelar o programa.
MUDANÇA DE ITINERÁRIO: Este roteiro foi elaborado em 03 de abril de 2020. Portanto, a
Praxis Viagens se reserva o direito de alterar o programa ou de trocar alguns hotéis previstos, se
motivos de força maior ou razões especiais o exigirem, podendo fazê-lo em qualquer momento
sem aviso prévio, respeitando a mesma qualidade e categoria. E, visando a segurança em nossas
excursões, eventualmente poderá haver inversão ou suspensão de alguma visita prevista. Essas
alterações serão informadas localmente pelo guia.
DESISTÊNCIA: Em caso de desistência, o peregrino deverá avisar por escrito, sujeitando-se às
seguintes retenções calculadas sobre o valor total do pacote:
 Cancelamento a mais de 30 dias antes da partida: 10%;
 Cancelamento entre 30 e 21 dias antes da partida: 20%;
 Cancelamento a menos de 21 dias antes da partida: Percentuais superiores aos acima
referidos, somente serão aplicados desde que correspondentes a gastos efetivamente
comprovados pela Praxis Viagens.
TERMO DE RESPONSABILIDADE: As Condições Gerais e Específicas para Prestação dos
Serviços oferecidos neste impresso são as constantes da Deliberação Normativa nº 161/85 da
Embratur cuja cópia está à disposição dos interessados nesta empresa. A Praxis Agência de
Viagens e Turismo Ltda., devidamente cadastrada no Ministério do Turismo (Cadastur) sob o nº
26.005806.10.0001-9 é moralmente responsável na medida em que atua como organizador de
viagens. Este folheto foi impresso em 03 de abril de 2020.
==========================================================================================

Importante! Na organização das viagens propostas pela Praxis Viagens no seu calendário anual de
peregrinações, temos a necessidade de nos anteciparmos na contratação dos diversos serviços que
compoem cada uma das viagens programadas. A antecedência nas reservas dos assentos nas
aeronaves, objeto de bloqueios junto as companhias aéreas, e as negociações com os fornecedores
(hotéis, veículos, guias, etc.) refletem nos custos globais, na melhor organização e maior eficiência dos
produtos. Neste sentido, pedimos a sua compreensão: Faça a sua inscrição com antecedência!

INFORMAÇÕES NO SEU AGENTE DE VIAGEM
KLEIN VIAGENS
Fone (31) 2535-5858 / 99922-2807 / 99311-1330
www.kleinviagens.com.br
conceicao@kleinviagens.com.br

