
                         
 

 

ARMÊNIA, GEÓRGIA E AZERBAIJÃO 
E se Deus for mau?  

As influências do Zoroastrismo no Judaísmo e Cristianismo 

 
Com Luiz Felipe Pondé | 22 de março a 05 de abril de 2020 

 



                         
 

O Zoroastrismo é uma das religiões mais antigas do mundo e o Azerbaijão é um dos cenários 

mais importantes na história das origens dessa religião. Seu dualismo teológico e cosmológico 

impactaria tanto o Cristianismo dos primeiros séculos – período que tem a Armênia, primeiro 

país oficialmente convertido ao Cristianismo, ainda no ano 301, como principal cenário, tendo 

como exemplos máximos desse impacto as heresias gnóstica e maniqueia - quanto o 

Judaísmo, em busca do Messias na cabala dos séculos 16 e 17. Esse dualismo desafiará o 

monoteísmo judaico e cristão várias vezes na medida em que o princípio do Mal, no 

Zoroastrismo, tem uma existência autônoma, fato que tanto o Judaísmo como o Cristianismo 

negam. E se a Criação for fruto, parcialmente ou unicamente, de uma divindade má? O 

dualismo - a afirmação de um duplo princípio divino - será sempre uma sombra sobre os 

monoteísmos, quando esses tentam justificar a existência do Mal. A questão “E se Deus for 

mau?” se desdobrará em importantes inquietações éticas, políticas, fisiológicas, espirituais e 

históricas. Refletiremos sobre elas ao longo de nossa viagem. – Luiz Felipe Pondé 

 

Roteiro resumido  

 

  1º dia – 22/03/2020 – São Paulo – Dubai 

  2º dia – 23/03/2020 – Dubai – Chegada em Ierevan  

  3º dia – 24/03/2020 – Ierevan  

  4º dia – 25/03/2020 – Ierevan – Etchmiadzin – Zvarnots – Ierevan 

  5º dia – 26/03/2020 – Ierevan – Geghard – Garni – Ierevan 

  6º dia – 27/03/2020 – Ierevan – Haghpat – Fronteira de Sadakhlo – Tbilisi 

  7º dia – 28/03/2020 – Tbilisi 

  8º dia – 29/03/2020 – Tbilisi – Gori – Uplistsikhe - Tbilisi 

  9º dia – 30/03/2020 – Tbilisi – Mtskheta – Ananuri - Tbilisi 

10º dia – 31/03/2020 – Tbilisi – Sighnagi - Tbilisi 

11º dia – 01/04/2020 – Tbilisi – Baku 

12º dia – 02/04/2020 – Baku – Península Absheron – Baku 

13º dia – 03/04/2020 – Baku – Gobustan - Baku 

14º dia – 04/04/2020 – Baku – Dubai 

15º dia – 05/04/2020 – Dubai – São Paulo 

 

 

 

 

 

 



                         
 

Especialista Luiz Felipe Pondé 

 

Filósofo, Professor da FAAP e Diretor do Laboratório de Política, 

Comportamento e Mídia da PUC-SP. Foi professor convidado em Mística 

Medieval na Universidade de Marburg (2002 e 2003) e Sevilla (2004) e 

professor convidado em Humanidades e Ciências da Saúde na Escola 

Paulista de Medicina de 2007 a 2010. Mestre pela Universidade de Paris 

8, Doutor pela USP, Pós-Doutor pela Universidade de Tel Aviv, colunista 

na Folha de S. Paulo, comentarista da TV Cultura e da Rádio Bandeirantes e rádio Sul América 

Paradiso (Rio). Autor de, entre outros títulos, O Homem Insuficiente (Edusp, 2001), Crítica e 

profecia – a filosofia da religião em Dostoievski (Ed. 34, 2003), Do pensamento no 

deserto (Edusp, 2009), Guia Politicamente Incorreto da Filosofia (Leya, 2012), Filosofia da 

Adúltera (LeYa, 2013), Era do Ressentimento (LeYa, 2014), Guia Politicamente Incorreto do 

Sexo (LeYa, 2015), Filosofia para Corajosos (Planeta, 2016),  Amor para Corajosos (Planeta 

2017), Contra um mundo melhor (Contexto, 2018), Espiritualidade para Corajosos (Planeta, 

2018), e Filosofia do Cotidiano (Contexto, no Prelo). 

 

Roteiro detalhado 

 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

1º Dia - 22/03/20 | São Paulo - Dubai (-/-/-) 

Apresentação no aeroporto na noite do dia 21 para embarque em voo na madrugada do dia 22 

com destino a Dubai. Chegada em Dubai, traslado e pernoite em hotel dentro do aeroporto. 

 

2º Dia - 23/03/20 | Dubai – Chegada em Ierevan (-/-/J) 

Embarque em voo de Dubai para Ierevan, com chegada prevista para o final da tarde. Na 

chegada, traslado ao hotel e restante do dia livre. À noite teremos nosso jantar de boas-vindas 

para o grupo. 

 

3º Dia - 24/03/20 | Ierevan (C/A/-) 

Após o café da manhã começaremos a explorar a cidade de Ierevan, cuja história remonta ao 

século 8º a.C. A cidade já foi dominada por enormes edifícios em estilo soviético, porém hoje 

predominam edifícios em estilo moderno. Os passeios iniciarão pela Praça da República, a  



                         
 

 

Opera House e o Cascade Complex, onde se localiza o Cafesjian Museum of Contemporary Art, 

inaugurado em 2009, onde poderemos apreciar uma impressionante coleção de obras de arte 

contemporânea e estátuas do famoso escultor Fernando Botero. Visitaremos o Matenadaran, 

um instituto científico e museu de manuscritos antigos, que conserva aproximadamente 18 mil 

manuscritos valiosos datados a partir do século 5, a maior coleção do mundo deste gênero. 

Restante do tempo livre para aproveitar a cidade ou participar de atividade opcional. 

 

Opcional: Visita ao Monumento e Museu do Genocídio 

Nesta visita, conheceremos o Tsitsernakabard ou Monumento em memória às vítimas do 

genocídio armênio, uma construção dentro da qual milhares de pessoas depositam flores junto 

ao fogo eterno. Continuaremos até o Museu do Genocídio, local onde os visitantes podem 

aprender sobre os fatos ocorridos entre 1915 e 1923 e prestar homenagem às vítimas. O local 

tem objetivo de ser um espaço de reflexão e contribuição para trazer a paz, tolerância e mais 

unidade ao mundo. 

 

4º Dia - 25/03/20 | Ierevan – Etchmiadzin – Zvartnots - Ierevan (C/A/-) 

Após café da manhã seguiremos para Etchmiadzin, o centro religioso do país. A Catedral de 

Etchmiadzin foi a primeira igreja cristã oficial construída na Armênia. Conta-se que este foi o 

local onde Jesus Cristo desceu do céu para mostrar onde queria que uma igreja fosse erigida. 



                         
 

No caminho, visitaremos também a Catedral de Zvartnots (dos anjos celestiais), sítio 

arqueológico pouco visitado, uma obra prima da arquitetura antiga armênia. Ambas catedrais 

são Patrimônios Mundiais da UNESCO. À tarde, retorno à Ierevan e visita ao Museu de História 

da Armênia, onde se encontra, entre muitos objetos, o sapato mais antigo do mundo, 

encontrado em uma das antigas cavernas da Armênia, com mais de 5000 anos. Restante do 

tempo livre. 

 

Opcional: Visita ao Mercado de Frutas ou Mercado Vernissage 

Visitar um mercado é a melhor maneira de conhecer os hábitos dos locais. Nessa experiência, 

poderemos passear por um mercado que apresenta diversos tipos de frutas, secas e frescas, 

como pêssegos, cerejas, damascos e muitas outras opções. Além disso, as ervas aromáticas 

também fazem parte da culinária armênia e perfumam o ar deste interessante espaço. Aos 

finais de semana, poderemos passear pelo Vernissage para encontrar produtos artesanais. O 

mercado fica em um espaço aberto cercado por edifícios antigos e jardins, e ali muitos 

vendedores de artesanato e antiguidades se reúnem para comercializar seus produtos. Para 

aqueles que desejam levar algo bastante típico da Armênia, existem muitos artigos com o 

formato de romã, elemento cheio de simbolismo para a cultura armênia. 

 

5º Dia - 26/03/20 | Ierevan – Geghard – Garni – Ierevan (C/A/-) 

Após café da manhã seguiremos a leste da cidade para visitarmos o Monastério medieval de 

Geghard, Patrimônio Mundial da UNESCO. Uma de suas partes é esculpida na rocha junto à 

montanha e seu conjunto representa o auge da arquitetura medieval armênia. Em seguida 

iremos até o Templo de Garni, dedicado ao Deus Sol Mitra, construção do século I em estilo 

greco-romano, e onde se encontram impressionantes mosaicos. Almoçaremos com uma 

simpática família armênia, com quem aprenderemos como se faz o típico pão denominado 

lavash, um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Após o almoço 

seguiremos em carros 4x4 até a Garganta de Garni, uma impressionante formação natural de 

pedras basálticas denominada Sinfonia das Pedras. Retorno a Ierevan e restante do tempo 

livre. 

 

Opcional: Visita à Fábrica de conhaque armênio 

O conhaque armênio é uma bebida mundialmente famosa. Teremos a oportunidade de visitar 

uma fábrica onde ele é envelhecido em adegas escuras e em enormes barris, cujo cheiro 

invade o ar de maneira embriagante. Teremos a oportunidade de nos familiarizar com a 

história da produção desta bebida e também fazer a degustação de seus distintos tipos. 

  

 

 

 

 



                         
 

 

6º Dia - 27/03/20 | Ierevan – Haghpat – Fronteira de Sadakhlo – Tbilisi (C/A/-) 

Após o café da manhã, seguiremos em direção ao belo Lago Sevan, conhecido como “o olho 

azul da Armênia”. Este lago de água doce de origem vulcânica está situado a uma altitude 

cerca de 2.000 metros.  

Suas águas cristalinas mudam de cor várias vezes durante o dia: é turquesa sob a luz solar 

direta, em seguida vira uma sombra esverdeada e, finalmente, torna-se cinza pela noite. 

Sevan sempre foi famoso por seus peixes, sobretudo as trutas. Visitaremos o belo Mosteiro e 

Sevanavank, localizado em um mirante natural de onde observaremos a imensidão do lago.  

Após almoço, visitaremos o Mosteiro Haghpat, Patrimônio Cultural da Humanidade da 

UNESCO, situado na região de Tumanian, a qual foi um importante centro de difusão cultural 

no período de prosperidade da dinastia Kiurikian (séc. X a XII). Seguiremos em direção à 

fronteira armênio-georgiana, onde se dará a troca de guias e veículo. Após as formalidades 

alfandegárias e de migração, traslado a Tbilisi (aproximadamente 1 hora e meia). Chegada ao 

hotel, acomodação e pernoite.  

 

7º Dia - 28/03/20 | Tbilisi (C/A/-) 

Após o café da manhã visitaremos a parte histórica de Tbilisi, localizada na base da Fortaleza 

Narikala. Caminharemos por ruelas em pedra, passaremos pelas escadarias que cruzam 

charmosos bairros e veremos as catedrais que se erguem nas colinas, uma síntese do cenário 

religioso da cidade. Após o almoço, continuaremos explorando o distrito histórico, passeando 



                         
 

por uma agradável área repleta de pequenas lojas muito bem decoradas, casas de vinhos, 

restaurantes, bares e bistrôs. Visitaremos a Igreja Metekhi, a Sinagoga (se estiver aberta), a 

Catedral Sion, conheceremos a luminosa e moderna Ponte da Paz e a Igreja Anchiskhati. 

Dependendo das condições do tempo poderemos ter um entardecer belíssimo. À noite, as 

luzes noturnas de Tbilisi criam um espetáculo à parte. Tempo livre. 

 

8º Dia - 29/03/20 | Tbilisi – Uplistsikhe – Gori – Tbilisi (C/A/J)  

Após o café da manhã, sairemos para visita à cidade-caverna de Uplistsikhe, construída por 

volta do primeiro milênio por tribos pagãs. A Rota da Seda passava por lá, e alguns vestígios 

ainda podem ser vistos. O passeio em Uplistsikhe é feito a pé, em pisos um tanto irregulares. 

Em seguida passaremos por Gori, cidade natal de Joseph Stalin, onde também visitaremos um 

museu dedicado a ele. Durante o período soviético, o centro da cidade foi reconstruído por 

Stalin seguindo seu gosto pelo neoclássico, o que ficou conhecido como arquitetura stalinista. 

O trajeto será feito ao longo desta belíssima estrada militar georgiana, em meio a uma 

paisagem exuberante entre montanhas e vales da cordilheira do Cáucaso. Após a visita, 

retorno à Tbilisi para pernoite. 

 

9º Dia - 30/03/20 | Tbilisi – Mtskheta –Ananuri - Tbilisi (C/A/-) 

Após o café da manhã, seguiremos para visita à antiga capital da Geórgia, Mtskheta, cidade 

Patrimônio Mundial da UNESCO localizada na confluência dos rios Aragvi e Mtkvari. O 

Cristianismo na Geórgia começou a partir desta cidade, no século 4, e ainda permanece como 

a sede das Igrejas Ortodoxa e Católica georgiana. Visitaremos o Monastério Jvari, uma obra 

prima do período medieval, com belíssimas esculturas em alto-relevo decorando a fachada da 

Igreja Principal. O local tem sido um importante centro de peregrinação e é um dos lugares 

mais sagrados do Cáucaso. Em seguida, conheceremos a Catedral Svetitskhoveli, do século 11, 

o centro espiritual do país. De lá, nos dirigiremos até a Fortaleza de Ananuri, um complexo de 

monumentos medievais onde poderemos saborear um pouco mais da história georgiana, além 

de nos encantarmos com belíssima paisagem da região. No fim da tarde, retornaremos à 

Tbilisi. 

 

10º Dia - 31/03/20 | Tbilisi – Sighnagi – Tbilisi (C/A/-) 

Após o café da manhã faremos uma viagem (aproximadamente 2 horas) até a pequena cidade 

de Sighnagi, que apesar de ser uma das menores cidades do país é um destino turístico 

importante e famoso por suas vinhas, além de sua incrível paisagem. Ali visitaremos a 

pequena igreja que abriga o túmulo da Santa Nino na vila Bodbe. Santa Nino é uma das mais 

veneradas santas da Igreja Ortodoxa georgiana e da Igreja Apostólica da Armênia, 

tendo igrejas e mosteiros em sua homenagem de diferentes denominações ao redor de todo o 

mundo.  Santa Nino se converteu ao Cristianismo na Geórgia, no século 4º. Após o almoço, 

visitaremos o Museu de Sighnagi, o qual expõem artefatos que retratam a vida dos habitantes 



                         
 

da região desde a Idade da Pedra até o século 20. A coleção etnográfica possui cerca de cinco 

mil artefatos incluindo têxteis, itens domésticos em cobre e madeira, materiais relacionados 

com a viticultura e instrumentos musicais. Após a visita, retorno a Tbilisi. 

 

11º Dia - 01/04/20 | Tbilisi – Baku – Península de Absheron (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto e voo com 

destino a Baku. Na chegada, transfer para o hotel com parada para um tour pelos arredores da 

Península Absheron (aproximadamente 30 km), localizada junto ao mar Cáspio. Conheceremos 

o Templo Ateshgah ou Templo do Fogo Eterno, construído entre os séculos 17 e 18 por uma 

comunidade hindu ligada aos Sikhs, na aldeia de Surakhan. Seguiremos para visita a 

Yanardagh, na aldeia de Makhammady, uma colina com uma contínua chama ardente 

proveniente de uma saída natural de gás. Continuação até o hotel para acomodação e 

pernoite. 

 

12º Dia - 02/04/20 | Baku (C/A/J) 

Após café da manhã, faremos um passeio a pé pela parte medieval da Cidade Antiga “Icheri 

Sheher” e suas fortificações, conhecendo o Palácio Shirvanshakhs (séc. 14-15), o qual foi 

residência dos antigos governantes e é uma obra-prima da arquitetura do Azerbaijão. Veremos 

também as antigas mesquitas, antigas casas de banho, e passearemos por ruas e alamedas 

estreitas com várias lojas de arte. Continuaremos até a Torre da Donzela, um misterioso 



                         
 

monumento com 28 metros de altura, uma das mais antigas joias arquitetônicas de Baku. Na 

parte da tarde, vamos nos familiarizar com a tradição dos tapetes, visitando o Museu Nacional 

de Tapetes. Faremos uma agradável caminhada pela orla de Baku atravessando a Rua Nizami, 

que abriga uma infinidade de lojas de marcas mundiais, restaurantes e cafés. Após o passeio, 

retorno ao hotel. 

 

13º Dia - 03/04/20 | Baku – Gobustan – Baku (C/A/-) 

Café da manhã no hotel e restante da manhã livre para aproveitar o hotel ou para atividade 

opcional. Após o almoço, seguiremos para a costa do mar Cáspio em direção a Gobustan 

(aproximadamente 65 km), onde mais de 6.000 petróglifos ou pedras com gravuras rupestres 

da Idade do Ferro, foram descobertas. Elas se localizam em cavernas acima da cidade, e ali 

poderemos observar cenas de caça, danças rituais, uma grande variedade de figuras animais 

juntamente com inúmeros artefatos e ferramentas. Após à visita, retorno a Baku. À noite, 

visitaremos a Casa-museu de Alfred Nobel, fundador do prêmio-Nobel, onde estão guardados 

pertences de sua família. 

 

Atividade Opcional: Visita ao Centro Cultural Heydar Aliyev. 

Neste passeio visitaremos o Centro Cultural Heydar Aliyev, abrigado em um moderno edifício 

projetado por Zaha Hadid, de arquitetura marcada pela fluidez das formas, uma releitura dos 

edifícios islâmicos históricos da cidade. Após a visita, retorno ao hotel. 

 

14º Dia - 04/04/20 | Baku – Dubai (C/-/-) 

Café da manhã no hotel e restante da manhã livre. Em horário apropriado, traslado ao 

aeroporto para embarque com destino à Dubai. Chegada em Dubai, traslado e pernoite em 

hotel próximo ao aeroporto. 

 

14º Dia - 05/04/20 | Dubai – São Paulo (-/-/-) 

Traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a São Paulo.  

Chegada em São Paulo prevista para o final do mesmo dia. 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 

Hospedagem 

 

Dubai | Dubai International Hotel (ou similar) 

Site do hotel Dubai International 

Categoria 5 estrelas | Standard Room 

 

Ierevan | The Alexander, a Luxury Collection Hotel 

Site do hotel The Alexander 

Categoria 5 estrelas | Standard Room 

 

Tbilisi | The Marriott Hotel 

Site do hotel Marriott Hotel  

Categoria 5 estrelas | Deluxe Room 

 

Baku | Four Seasons Hotel Baku 

Site do hotel Four Seasons Hotel Baku 

Categoria 5 estrelas | Deluxe Room 

 

Dubai | Hotel The Palace Downtown (ou similar) 

https://www.addresshotels.com/en/hotels/palace-downtown/ 

Categoria 5 estrelas | Deluxe Room 

https://dubai-int-terminal.hotel-rn.com/?lbl=ggl-ex&gclid=EAIaIQobChMIh8b2mO7d5AIVCwuRCh01oAbbEAAYBCAAEgL0BfD_BwE
https://www.marriott.com.br/hotels/travel/evnlc-the-alexander-a-luxury-collection-hotel-yerevan/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/tbsmc-tbilisi-marriott-hotel/
https://www.fourseasons.com/baku/
https://www.addresshotels.com/en/hotels/palace-downtown/


                         
 

Valores 

 
Parte terrestre | Em USD (Dólares) por pessoa 

Grupo de a partir de 15 ou mais pessoas: 

 

 

Remuneração Especialista: USD 750,00 – Valor por pessoa.   

Nota: Este pagamento deverá ser feito separadamente em cash USD 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque 

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada. 

 

Para solicitar reserva | USD 500,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 31/01/2020 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento do especialista Luiz Felipe Pondé (o especialista não necessariamente irá 

viajar no mesmo voo do grupo);  

Acompanhamento de um anfitrião Latitudes (o anfitrião não necessariamente irá viajar no 

mesmo voo do grupo);  

Acompanhamento de guias locais em espanhol na Armênia, na Geórgia e no Azerbaijão. Em 

cada país teremos um guia diferente que recepciona o grupo na chegada;  

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

Refeições mencionadas como incluídas no roteiro de acordo com as legendas;  

Ingressos para entrada nos locais especificados no roteiro;  

Transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no roteiro);   

Traslados aeroporto/hotel/aeroporto para o grupo;  

*Nota: para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte-nos sobre valor 

suplementar para traslado privativo. 

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 70 anos. 

*Nota: acima de 71 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas. 

 

 

Valor (à vista) Parcelado Taxas e Impostos 

Quarto duplo USD 8.370,00
Entrada USD 3.085,00 + 5 x USD 1.145,00

(total USD 8.810,00)
USD 615,00

Quarto single USD 9.995,00
Entrada USD 3.670,00 + 5 x USD 1.370,00

(total USD 10.520,00)
USD 730,00



                         
 

- 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; 

Refeições e bebidas não citadas como inclusas;  

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

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

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional (sugerida) 
 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

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

 

TRASLADOS EXTRAS: 

 
 

 
 

NOITES EXTRAS: 

 
 

 
 

* Valores e disponibilidade nos hotéis, serviços e voos estão sujeitos a alterações sem prévio 

aviso. Os mesmos são garantidos somente após a confirmação da reserva. 

Valor Forma de pagamento Taxas e Impostos 

Traslado Aeroporto de Ierevan para Hotel em Ierevan USD 145,00 à vista incluso

* Carro para 1 ou 2 pessoas

* Serviço de traslado com assistência

Valor Forma de pagamento Taxas e Impostos 

Traslado Hotel em Baku para Aeroporto de Baku USD 145,00 à vista incluso

* Carro para 1 ou 2 pessoas

* Serviço de traslado com assistência

Valor Forma de pagamento Taxas e Impostos 

The Alexander, a Luxury Collection Hotel – Standard Room

Por pessoa em apartamento duplo:
USD 200,00 à vista incluso

The Alexander, a Luxury Collection Hotel – Standard Room

Por pessoa em apartamento single:
USD 395,00 à vista incluso

Valor Forma de pagamento Taxas e Impostos 

Four Seasons Hotel Baku – Deluxe Room

Por pessoa em apartamento duplo:
USD 265,00 à vista incluso

Four Seasons Hotel Baku – Deluxe Room

Por pessoa em apartamento single:
USD 525,00 à vista incluso



                         
 

Documentos necessários 

 

Vistos | Brasileiros não necessitam de visto para entrada na Armênia e na Geórgia. Para o 

Azerbaijão, é necessário visto de entrada obtido no Brasil. Consulte-nos para mais 

informações. 

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

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

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


