
CAMINHOS DO NOVO TESTAMENTO: 

GRÉCIA E TURQUIA  

01 A 16 DE AGOSTO 2019                                                              

                          

GRECIA - (cruzeiro Ilhas Gregas) – TURQUIA                        

PEREGRINAÇÃO GRÉCIA, TURQUIA 
https://www.youtube.com/watch?v=mtdnFt-YVGY 

https://www.youtube.com/watch?v=A0J1tyVNOpg  

VIAGEM INESQUECÍVEL - ITALIA GRECIA TURQUIA -
https://www.youtube.com/results?search_query=TURQUIA+-+PADRE+LUCAS            

16 DIAS INESQUECIVEIS                                                                     

GRÉCIA: ATHENAS /ACRÓPOLE- CORINTO / 

CRUZEIRO ILHAS GREGAS /SANTORINI / MYKONOS- 

CRETA -RODES / PATMOS /  

TURQUIA: KUSADASI / EFESO / IZMIR / PAMUKKALE / KONYA / CAPADÓCIA / 
ANKARA / ISTAMBUL /ROMA- S.P/ BH                                                          

01 AGOSTO DE 2019 - BELO HORIZONTE/GUARULHOS/ROMA  
Apresentação no aeroporto de Confins as 08h00, balcão TAM, para fazer check in no vôo JJ 3343 que sai as 
10.24h com destino a GUARULHOS , chegada as 11.40h, retirar a bagagem e conexão no vôo da ALITALIA AZ 
675, que sai as 15.15h com destino a                                                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=mtdnFt-YVGY
https://www.youtube.com/watch?v=A0J1tyVNOpg
https://www.youtube.com/results?search_query=TURQUIA+-+PADRE+LUCAS


02 AGOSTO DE 2019 -ROMA/ ATHENAS  
Chegada ao aeroporto de Fiumicino as 07.15h, imigração da Comunidade Européia e conexão para ATHENAS.  
Chegada e recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Sugerimos conhecer "PLAKA" antigo bairro do 
centro histórico e na atualidade é considerada a zona mais atrativo de Athenas.                               

03 AGOSTO DE 2019 -ATHENAS  
Café da manha e visita a cidade de Athenas com guia oficial em espanhol ou português, entradas incluídas 
visitando Acrópoles, o Templo de Zeus, e demais visitas panorâmicas. ALMOÇO  
Continuando com as visitas, vamos ao CORINTO antigo, com guia oficial e entradas incluídas, e breve parada 
no Canal do Corinto. Noite livre, sugerimos conhecer uma taberna com jantar típico grego (opcional)  

 
04 AGOSTO DE 2019 - ATHENAS – MYCONOS - CRUZEIRO PELAS ILHAS GREGAS  
Café da manhã e traslado para o Porto de Pireus, para embarcar no Cruzeiro de 3 dias – Louis Hellenic – cabine 
externa. Almoço a bordo. Jantar a bordo e noite em navegação.  

ITINERÁRIO DO NAVIO (SUJEITO A ALTERAÇÃO ) = 
04 AGOSTO DE 2019 Pireus (Atenas), Grécia --- 11:00  
Sexta Mykonos , Grécia * 18:00 23:00  
05 AGOSTO DE 2019 (Éfesos), Turquia 07:00 12:00  
Sábado Patmos , Grécia * 16:00 21:00  
06 AGOSTO DE 2019 Heraklion (Creta) , Grécia 07:00 11:30  
Domingo Santorini , Grécia * 16:30 21:00  
07 AGOSTO DE 2019 Pireus (Atenas) , Grécia 07:00  
OBS. O navio organiza e vende passeios com guia em cada parada . 

07 AGOSTO DE 2019 -ATHENAS (PIREO) - ISTAMBUL  
Café da manha no navio. Desembarque pela manhã, e traslado ao aeroporto de Athenas para embarcar no vôo 
da AEGEAN AIRLINES, vôo A3 992 que sai as 14h00, com destino a Istambul. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Jantar.  



 
08 AGOSTO DE 2019 -ISTAMBUL – ANCARA – CAPADOCIA  
Café da manhã e saída bem cedo do hotel, com destino a capital da República Turca. Chegada e visita da 
cidade; o Museu das Antigas Civilizações de Anatólia, o Mausoléu de Ataturk, fundador da República. Almoço. 
Pela tarde saída para Capadócia; Fascinante região de paisagens lunares, formada durante séculos sobre a 
grossa e macia capa das lavas esculpidas pelos dois vulcões próximos. Jantar e acomodação. 

09 AGOSTO DE 2019 -CAPADOCIA  
Café da manhã e excursão de dia completo da região Capadócia que se encontra entre três cidades de Turquia; 
Kirsehir, Nidge, Kayseri. Visitaremos o vale de Goreme, incrível complexo Monástico Bizantino integrado por 
igrejas escavadas na rocha com belíssimos afrescos, os povos trogloditas de Uchisar; fortaleza natural, 
Ortahisar as chaminés de fadas de Urgup, as chaminés duplicadas e triplicadas de Pasabag, Avanos povo de 
ceramistas. Almoço, continuação à cidade subterrânea construída com depósitos de cereais, dormitórios e 
poços de ventilação, este lugar foi utilizado como refúgio pelos Cristãos da época. Ao final do dia 
terminaremos a visita numa cooperativa de tapetes onde poderão ver como se tecem os tapetes Turcos. Jantar 
e acomodação. (Este dia podem aproveitar de um passeio em balão pela região de Capadócia) 

                                                                                                                                                       
10 AGOSTO DE 2019 -– CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE  
Café da manhã e saída para Konya. Chegada e visita ao Mosteiro dos Derviches danzantes fundados por 
Mevlana. Almoço. Continuação a Pamukkale. Jantar e acomodação.  

11 AGOSTO DE 2019 - PAMUKKALE – EFESO - ESMIRNA  
Café da manhã. Visita à antiga Hierapolis e do Castelo de Algodão, maravilha natural de gigantescas cascatas 
brancas e piscinas naturais, formadas ao longo dos séculos pelo passo das águas carregadas de sais 
calcareas procedentes de fontes termais. Almoço. Continuação da viagem até Efeso: ruas de mármore 
marcadas pela rodas das inúmeras carroças que aí passaram, conhecerá obras primas da arquitetura como a 
biblioteca de Celsus antes de chegar ao grande anfiteatro onde São Paulo foi preso e despejado da cidade. 
Visita a Casa da Virgem Maria. Continuação da viagem até Esmirna. Jantar e acomodação.

                                                                                                                          
12 AGOSTO DE 2019 - ESMIRNA – ESTAMBUL  
Café da manhã. Saída para uma longa viagem até ESTAMBUL, breve parada para Almoço. Chegada no hotel de 



Estambul, hospedagem e Jantar.                                                                        

 
13 AGOSTO DE 2019 - ESTAMBUL  
Café da manhã. De manhã, visita da cidade situada entre dois continentes: Europa e Ásia. Visitaremos Santa 
Sofia, que contém um dos mais ricos museus do mundo (Nos dias que Santa Sofía estiver fechado se substitui 
pela visita da Cisterna de Yerebatan); a Mesquita Azul, revestida interiormente com azulejos de Inzik e a única 
com seis minaretes, o hipódromo romano, etc. Tarde livre para compras no Grande Bazar, centro comercial da 
cidade com mais de 3.000 lojas, onde alguns armazéns famosos oferecem aos bons conhecedores tapeçarias 
turcas, persas, caucásicos, etc. Seu preço está em função de sua qualidade e de seu tamanho. Os menores são 
as tapeçarias que se usam para a oração. Jantar e acomodação. 

14 AGOSTO DE 2019 - ESTAMBUL  
Café da manhã. Pela manhã vamos tomar um barco para percorrer o Bósforo desde o qual poderemos 
contemplar as duas margens: a parte Asiática e a parte Européia. Resto do dia livre para continuar 
descobrindo os pitorescos lugares turísticos. Também pode conhecer o Chifre de Ouro ou a Grande Mesquita 
de Eeup. A variedade desta cidade fascina os seus visitantes, pelos seus museus, igrejas, palácios, grandes 
mesquitas, bazares. Jantar.                                                                                                  

15 AGOSTO DE 2019 - ESTAMBUL/ROMA/SÃO PAULO  
Café da manhã. Manhã livre. Traslado do hotel ao aeroporto para embarcar, com destino a Roma e conexão a 
São Paulo. Chegada e desembarque pela manhã.. Alfândega. Retirar a bagagem.

16 AGOSTO DE 2019 - GUARULHOS/ BELO HORIZONTE  
Check in no vôo nacional com destino a Belo Horizonte.  
Fim de nossos serviços                                                                                                               

                                                                                                                                                
Inclui:  
- Passagem aérea desde Belo Horizonte, em classe econômica promocional de grupo.  
- Seguro saúde  



- bolsa de viagem                                                                                                            

GRECIA INCLUI:  
- Traslado de chegada e saída em Athenas, privativo para o grupo  
- Visita a cidade de Athenas com guia oficial em espanhol ou português e entradas incluídas  
- Visita ao Canal do Corinto  
- Regime de meia pensão em Athenas.  
- Taxa portuária  
- Cruzeiro 3 noites no navio Louis Hellenic Cruises, em cabines duplas externas  
Obs. Pensão completa no navio, exceto bebidas.                                                      

 
TURQUIA INCLUI:  
- Traslados de chegada e saída em Istambul  
- Circuito em ônibus de luxo, saindo de Istambul, retornando a Istambul.  
- Regime de PENSÃO COMPLETA na Turquia, exceto em ISTAMBUL que é meia pensão.  
- Maleteiros nos hotéis  
 
NÃO INCLUI:  
- Despesas extras, como telefonema, lavanderia, refeições no quarto etc..  
- Passeios e refeições opcionais  
- Nenhum serviço que não consta no programa como incluído  
- GORJETAS para motorista e guia  

Hotéis previstos ou similar:  

Categoria PRIMEIRA e/ou TUR. SUPERIOR  

Athenas Hotel STANLEY  
ISTAMBUL Hotel VENERA  
Cappadocia Hotel DINLER  
Pamukkale Hotel PAM  
Izmir ou Kusadasi Hotel Anemon  
 
Documentos necessários:  
- Passaporte com validade mínima de 6 meses, a partir do embarque.  
 
PREÇO por pessoa em: Apartamento DUPLO= USD 5.122,00+USD 294,00 (taxas de embarques)  
Preço calculado para grupo mínimo de 30 pessoas  

Forma de pagamento: 
 
40% de entrada 
mais 06 vezes iguais em cheques pré datados  
Ou pagamento total a vista,  
 
NOTA: PREÇOS e LUGARES sujeitos a alteração sem aviso prévio.  

COMUNICAÇÃO IMPORTANTE PARA OS APOSENTADOS  
Os aposentados poderão parcelar toda esta peregrinação, em até 60 vezes, através do Banco 
do Brasil ou da Caixa Econômica. Esta saída será de 01 A 16 DE OUTUBRO para a Grécia 



(Cruzeiro de 3 dias e 3 noites pelas Ilhas Gregas) e Turquia. Você é nosso convidado. Temos 
ainda algumas vagas para você que quer viajar conosco.  
 
RÁDIO ITATIAIA  
A Radio Itatiaia, a maior emissora de Minas está cobrindo das 9hs às 10hs da manhã, de 
segunda a domingo, toda a peregrinação na voz do maior radialista das nossas Minas Gerais: 
Acir Benedito Antão. 
 
INFORMAÇÕES GERAIS:  
DARCI BOTELHO DE CARVALHO  
Belo Horizonte – MG - 0.xx.31.3426-0069 / 9913 
DIREÇÃO TÉCNICA 
PR SPECIAL VIAGENS E TURISMO  
Rua Iquiririm, 1066 – SÃO PAULO – CEP: 05586-001  
TEL: 11-3796 5988 Eml: satiko@specialtur.com.br                                                                                                                                                                                                              

                                            
DIREÇAO ESPIRITUAL  
PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  
RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARES-  
CEP. 31155290- BELO HORIZONTE - MG  
TEL (31)34260069 - 34269913  
EMAIL: padrelucas@terra.com.br  
SITE: www.padrelucas.com.br  
SITE: www.pelucas.com.br 

QUEM É O PE. LUCAS?  
Confira a sua vida acessando os sites:  
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008  
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158 

AVISOS IMPORTANTES COM RESPEITO A VIAGEM A GRÉCIA E A TURQUIA  

ROUPAS médias e leves  
Mesquitas não entra de shorts , blusas decotadas etc....  
Voltagem: 220KW 
Navio: aceita EUROS OU CARTÃO DE CREDITO  

QUEM É O PE. LUCAS E QUAIS SÃO AS SUAS OBRAS?  

CONFIRA AS FOTOS DA MAIOR IGREJA DE S.P, PERUIBE, CONTRUIDA PELO PE. LUCAS: 
http://www.hynet.com.br/saojose/painel.htm,  
CONFIRA OS YOUTUBES. COMECE COM ESTE: http://www.youtube.com/user/pelucaspadre  
E OS LINKS DOS NOVOS VIDEOS SEGUE ABAIXO: http://www.facebook.com/pedrelucas  
http://www.youtube.com/watch?v=Ma6MibvEsQ0&feature=plcp - TERRA SANTA E ITALIA  

http://www.pelucas.com.br/
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008
http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158
http://www.hynet.com.br/saojose/painel.htm
http://www.youtube.com/user/pelucaspadre


http://www.youtube.com/watch?v=VSe-1agvzC4&feature=plcp - CAMINHOS DA BIBLIA: 
EGITO,JORDANIA E TERRA SANTA  
http://www.youtube.com/watch?v=PA0yQbWd4r4&feature=plcp - ITÁLIA,GRÉCIA E TURQUIA  
http://www.youtube.com/watch?v=HmVzvjEpI8k&feature=plcp - MÉXICO, ESTADO UNIDOS E 
CANADA  
http://www.youtube.com/watch?v=Wn-aoJATtP0&feature=plcp - HOLANDA, BÉLGICA, 
ALEMANHA, REPUBLICA TCHECA, POLONIA, AUSTRIA, HUNGRIA. 
http://www.youtube.com/watch?v=YNJTQJUU6_U&feature=plcp - FRANÇA, ESPANHA, 
PORTUGAL  
http://www.youtube.com/watch?v=U0RO-4xYQCI&feature=plcp - CAMINHOS DA FRANÇA, 
CHINA E HONG KONG  
http://www.youtube.com/watch?v=BRaLXLaFgHo&feature=plcp - CAMINHOS DA INDIA E 
DUBAI  
http://www.youtube.com/watch?v=ZAGJRTJzkI4&feature=plcp - LIBANO, SIRIA E DUBAI  
http://www.youtube.com/watch?v=hr9rnire2_g&feature=plcp - CAMINHOS DA INDIA E DUBAI 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VSe-1agvzC4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=PA0yQbWd4r4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=HmVzvjEpI8k&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Wn-aoJATtP0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=YNJTQJUU6_U&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=U0RO-4xYQCI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=BRaLXLaFgHo&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ZAGJRTJzkI4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=hr9rnire2_g&feature=plcp

