
                         
 

 

TURQUIA  
A presença grega na antiga Ásia Menor 

 
Com Cristina Rodrigues Franciscato | 15 a 29 de maio, 2020 



                         
 

“Sem a Grécia da Ásia, terra de experiências fecundas, a Grécia da Europa não teria sido a 

Grécia.” – Gustav Glotz, historiador francês 

 

Após a queda da Civilização Micênica, no final da Idade do Bronze (século XI a. C.), os gregos, 

então chamados Aqueus, migraram do continente para as ilhas do Egeu e costa da Ásia Menor, 

atual Turquia. As cidades então fundadas, assim como as que mais tarde surgiram, tornaram-

se famosas por seus templos e teatros e pela sofisticada cultura que ali floresceu. Na Jônia 

nasceu a filosofa com Tales de Mileto e Heráclito de Éfeso, local de uma das sete maravilhas do 

mundo antigo: o templo de Ártemis. O roteiro contempla lugares que povoam nosso imaginário: 

a sempre encantadora Istambul (antiga Bizâncio), a Troia homérica, Pérgamo, Éfeso, os oráculos 

de Apolo em Claros e em Didyma, a mágica Pamukale, Afrodisias, Bodrum (antiga Halicarnasso) 

e a ilha de Samos, parte da antiga Jônia. 

 

Roteiro resumido  
 

 

  1º dia – 15/05/2020 – Apresentação no Aeroporto Internacional de São Paulo 

  2º dia – 16/05/2020 – São Paulo - Istambul  

  3º dia – 17/05/2020 – Istambul 

  4º dia – 18/05/2020 – Istambul 

  5º dia – 19/05/2020 – Istambul – Troia – Çanakkale  

  6º dia – 20/05/2020 – Çanakkale – Alexandria Troas – Pérgamo – Kusadasi  

  7º dia – 21/05/2020 – Kusadasi – Samos – Kusadasi  

  8º dia – 22/05/2020 – Kusadasi – Éfeso – Kusadasi 

  9º dia – 23/05/2020 – Kusadasi 

10º dia – 24/05/2020 – Kusadasi – Afrodisias – Pamukkale 

11º dia – 25/05/2020 – Pamukkale – Hierrapolis – Kaplankaya  

12º dia – 26/05/2020 – Kaplankaya  

13º dia – 27/05/2020 – Kaplankaya 

14º dia – 28/05/2020 – Kaplankaya – Istambul  

15º dia – 29/05/2020 – Istambul – São Paulo  

 

Especialista Cristina Rodrigues Fransciscato 

 
Jornalista com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Literatura Grega 

Antiga pela FFLCH-USP. Tradutora da tragédia Héracles de Eurípides (Palas 

Athena, 2003); coautora dos livros: Estudos Sobre o Teatro Antigo (Alameda, 

2010) e A Representação dos Deuses e do Sagrado no Teatro Greco- 



                         
 

 

 

Latino (Humanitas, 2013). Membro Pesquisador do grupo “Estudos sobre Teatro Antigo” (USP/ 

CNPQ). Membro da SBEC - Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos.  

Conheça o canal sobre literatura grega da especialista Cristina Franciscato no Youtube: 

http://bit.ly/2pwlwTS 

 

 

Roteiro detalhado 

 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 – 15/05/2020 | Apresentação no Aeroporto Internacional de São Paulo (-/-/-) 

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos com três horas de antecedência de 

antecedência do seu voo. 

 

 

http://bit.ly/2pwlwTS


                         
 

Dia 2 - 16/05/2020 | São Paulo - Istambul (-/-/-) 

Embarque no aeroporto em São Paulo com destino a Istambul. Chegada em Istambul e traslado 

para o hotel. Entrada no hotel e pernoite.  

 

Dia 3 - 17/05/2020 | Istambul (C/A/J) 

Após o café da manhã, começaremos o nosso dia conhecendo a Praça do Hipódromo, centro 

esportivo e social que foi construído na época romana. Depois, seguiremos para Mesquita Azul, 

a obra mais famosa da arquitetura otomana que se destaca pelos azulejos que dão nome à 

Mesquita e por ser a única na cidade que possui 6 minaretes. Antes da parada para o almoço, 

visitaremos a Santa Sofia, que foi uma igreja durante 916 anos, depois convertida a Mesquita 

por 477 anos e finalmente convertida em museu em 1936. Almoço em restaurante local. Na 

parte da tarde, visita à Cisterna da Basílica, a maior de Istambul. Foi construída em poucos 

meses no ano de 532 para armazenar e abastecer a cidade com água, principalmente nas épocas 

de guerras e conflitos.  Antes de retornar ao hotel, passaremos pelo Bazar das Especiarias, um 

dos bazares mais antigos e tradicionais da cidade. Retorno ao hotel no fim da tarde. À noite, 

jantar de boas-vindas. 

 

Dia 4 – 18/05/2020 | Istambul (C/A/-) 

Após o café da manhã, começaremos o nosso dia com a visita ao Museu Arqueologia. Depois, 

seguiremos para o Palácio de Topkapi, antiga residência dos sultões Otomanos. Almoço em 

restaurante local. Na parte da tarde, iremos para o Museu São Salvador Chora, que era 

antigamente uma mesquita. Depois, seguiremos para o famoso Grand Bazar, o maior Bazar da 

Turquia. Antes de retornar ao hotel, irmos aproveitar um cruzeiro privativo pelo bósforo. Retorno 

ao hotel.  

 

Dia 5 - 19/05/2020 | Istambul – Troia – Çanakkale (C/A/J) 

Após o café da manhã, check-out no hotel e viagem terrestre até Canakkale (cerca de 5 horas 

e meia de trajeto). Antes de chegar ao hotel, faremos uma parada na famosa cidade de Troia. 

As ruínas incluem um templo, um teatro e fundações. Hoje, encontra-se no local uma cópia em 

madeira do lendário Cavalo de Troia. Após entrada no hotel em Canakkale, tempo para descanso.  

 

Dia 6 - 20/05/2020 | Çanakkale – Pérgamo – Kusadasi (C/A/-) 

Após o café da manhã, check-out do hotel para viagem terrestre até Kusadasi (cerca de 6 horas 

e meia de trajeto). Almoço em restaurante local. Depois, visitaremos Pérgamo. A acrópole de 

Pérgamo era a capital da dinastia helenística de Attalidas, um importante centro de aprendizado 

no mundo antigo. Chegada em Kusadasi e entrada no hotel.  

 

 

 



                         
 

 

Dia 7 - 21/05/2020 | Kusadasi – Samos – Kusadasi (C/A/-)  

Após o café da manhã, saída do hotel até o píer onde iremos de ferry (cerca de 1h) até a ilha de 

Samos. Lá, passearemos pela cidade e depois subiremos rumo às colinas, desfrutando a 

fantástica vista. Iremos visitar os principais pontos da ilha. Almoço em restaurante local. Em 

seguida, passearemos pela costa de Kokkari, retornando para pegar o ferry de volta a Kusadasi. 

Chegada em Kusadasi e retorno ao hotel.  

 
Dia 8 - 22/05/2020 | Kusadasi – Éfeso – Kusadasi (C/A/-)  

Após o café da manhã, sairemos para visita às Ruínas de Éfeso. A cidade era célebre pelo Templo 

de Artemis, e considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo. Também visitaremos o Museu de 

Arqueologia. Almoço em restaurante local. Na parte da tarde, visitaremos Claros, um santuário 

importante da antiga Grécia, onde se encontra o Templo Claro de Apolo. Retorno ao hotel no fim 

da tarde.  

 

Dia 9 - 23/05/2020 | Kusadasi (C/-/-)  

Após o café da manhã, visita à Basílica de São João, um lugar sagrado durante a Idade Média e 

que atraía um grande número de peregrinos. Depois visitaremos a Casa da Virgem Maria, que 

segundo a lenda, teria sido para onde Maria foi levada para viver sob a segurança do apóstolo 

João após a crucificação de Jesus Cristo. Retorno ao hotel e tarde livre. 

 

 

 

 



                         
 

Dia 10 - 24/05/2020 | Kusadasi – Afrodisias – Pamukkale (C/A/J) 

Após o café da manhã, check-out do hotel para viagem terrestre até Pamukkale (cerca de 3 

horas e meia de trajeto). No caminho visitaremos a antiga cidade de Afrodisias, um dos sítios 

arqueológicos mais importantes dos períodos grego e romano na Turquia. Chegada em 

Pamukkale e entrada no hotel.  

 

Dia 11 - 25/05/2020 | Pamukkale – Hierápolis – Kaplankaya (C/A/-) 

Após o café da manhã, check-out do hotel para seguirmos até Bodrum (cerca de 4 horas de 

trajeto). No caminho visitaremos as icônicas piscinas de Pamukkale e em seguida Hierápolis, 

antiga cidade greco-romana que ficava em cima de fontes termais, onde se encontram as ruínas 

do maior cemitério das necrópoles do mundo antigo. Almoço em restaurante local. Chegada em 

Bodrum e entrada no hotel.  

 
Dia 12 - 26/05/2020 | Kaplankaya (C/A/-)  

Após o café da manhã sairemos para visita ao Templo de Apolo e Didyma, onde funcionava um 

importante oraculo do Deus na antiguidade. O Didyma foi construído em torno de uma fonte 

natural que eles acreditavam ser a fonte do poder profético do oráculo. Almoço em restaurante 

local. Na parte da tarde, seguimos para conhecer a antiga cidade de Mileto, onde nasceu a 

filosofia com a escola de Tales.  Importante local histórico na costa oeste da Turquia, tendo sido 

um grande centro marítimo. Foi a mais importante das doze cidades de Jônia, e a metrópole que 

fundou mais colônias do que qualquer outra cidade grega, sendo mencionada por Homero na 

“Ilíada”. Retorno ao hotel no fim da visita. 

 

Dia 13 - 27/05/2020 | Kaplankaya (C/A/J) 

Após o café da manhã, sairemos para visita ao Anfiteatro de Bodrum, uma das estruturas mais 

bem preservadas da antiga cidade de Halicarnasso. O teatro tem uma capacidade estimada de 

aproximadamente 13.000 assentos. Depois, seguiremos até o Portão de Myndos e os Moinhos 

de vento da Península de Bodrum, de onde é possível ter uma vista privilegiada. Antes de 

retornar ao hotel, visitaremos o Mausoléu de Halicarnassus, localizado no centro de Bodrum, 

considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo antigo. Restante da tarde livre. À noite, jantar 

de despedida. 

 

Dia 14 - 28/05/2020 | Kaplankaya – Istambul (C/-/-) 

Após o café da manhã, tempo livre até o horário apropriado para check-out do hotel e traslado 

para o aeroporto para embarque em voo com destino a Istambul. Chegada e entrada no hotel. 

Pernoite em hotel do aeroporto. 

 

Dia 15 - 29/05/2020 | Istambul – São Paulo (C/-/-) 

De manhã cedo, embarque em voo com destino a São Paulo. 



                         
 

 

 

 

Hospedagem 

 
Istambul | Çirağan Palace Kempinski Istanbul  

https://www.kempinski.com/tr/istanbul/ciragan-palace/  

Categoria 5 estrelas | Standard Room  

 

Canakkale | Cura Hotel  

https://www.hotelcura.com/ 

Categoria boutique | Standard Room 

 

Kusadasi | DoubleTree by Hilton Hotel Kusadasi 

https://doubletree3.hilton.com/pt_BR/languagegateway/index.htm 

Categoria 4 estrelas | Standard Room  

 

Pamukkale | Doga Thermal hotel  

http://www.dogathermalhotel.com/ 

Categoria 4 estrelas | Standard Room  

 

https://www.kempinski.com/tr/istanbul/ciragan-palace/
https://www.hotelcura.com/
https://doubletree3.hilton.com/pt_BR/languagegateway/index.htm
http://www.dogathermalhotel.com/


                         
 

Kaplankaya | Six Senses Kaplankaya  

https://www.sixsenses.com/en/resorts/kaplankaya 

Categoria 5 estrelas | Standard Room  

 

Istambul | Yotel Istanbul Airport (landside)  

https://www.yotel.com/en/hotels/yotel-istanbul-airport-landside 

Categoria 4 estrelas | Standard Room  

 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em euros [€] por pessoa 

Grupo a partir de 15 pessoas: 

 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | € 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 20/01/2020 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento da especialista Cristina Rodrigues Franciscato (ela não necessariamente 

viajará no mesmo voo do grupo); 

Acompanhamento de anfitrião Latitudes; 

Hospedagem nos hotéis citados acima (ou similares), incluindo café da manhã; 

Meia-pensão (Café da manhã e Jantar) nas cidades de Canakkale e Pamukkale; 

Jantar de boas-vindas em Istambul para o grupo; 

Jantar de despedida em Kaplankaya para o grupo; 

Refeições citadas no roteiro de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, 

A=almoço, J=jantar); 

Valor (à vista)

Quarto duplo € 7.355,00

Quarto single € 9.065,00

Parcelado

Entrada € 2.765,00 + 5 x € 995,00

(total € 7.740,00)

Entrada € 3.340,00 + 5 x € 1.240,00

(total € 9.540,00)

https://www.sixsenses.com/en/resorts/kaplankaya
https://www.yotel.com/en/hotels/yotel-istanbul-airport-landside


                         
 

 

Entrada aos locais de acordo com o programa acima; 

Acompanhamento de guia local falando espanhol ou português (de acordo com 

disponibilidade);  

Transfer IN e OUT para o grupo*;   

*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, consulte–nos sobre preço suplementar de transfer privativo. 

Assistência de viagem Classic da Assit-Card para pessoas até 70 anos*. 

*Nota: Acima de 71 anos, consulte–nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Vistos;  

Voos internacionais ou domésticos; 

Upgrade de hotel e/ou de categorias de apartamentos;  

Early check-in ou late check-out nos hotéis;  

Visitas não citadas como inclusas;  

Bebidas nas refeições;  

Carregadores de malas;  

Gorjetas aos guias, motoristas, carregadores de malas e em restaurantes;  

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre outros;  

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

 



                         
 

Opcionais – Parte aérea internacional  

 
Parte Aérea internacional  

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

Documentos necessários para esta viagem 
 

 

Visto | Brasileiros são isentos de visto em viagens com permanência de até 90 dias. 

Vacinas | Aconselhável viajar com Certificado Internacional de Vacina contra a Febre Amarela. 

Passaporte | Com validade mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br 

 


