
Assim como Schliemann, eu sempre sonhei em conhecer 

o lugar onde se erguia Troia. Não adianta: ninguém 

escapa ao fascínio desse nome. Num aparente paradoxo, 

a cidade de Príamo nunca deixará de ser uma referência 

fundamental para todos nós, mesmo tendo sido 

arrasada pelos gregos: se o destino a tivesse poupado, 

seria apenas uma dentre as muitas cidades que o tempo 

devorou; no entanto, o fogo que a destruiu nunca 

deixará de arder em nossa imaginação.

Não é por acaso que, por três mil anos, a energia deste 

lugar tenha atraído um tão grande cortejo de reis, 

conquistadores e toda a sorte de celebridades. Xerxes, 

Alexandre Magno, Júlio César, Adriano, Lord Byron e 

mesmo o nosso D. Pedro II − todos esses, antes de nós, 

pisaram o solo desta planície voltada para o mar, situada 

bem onde a Ásia começa e a Europa termina, por sobre 

a qual paira, invisível, o eterno espírito de Homero e a 

beleza mágica de Helena.

Mas não é só isso. Além de Troia, a Turquia também 

guarda para nós duas verdadeiras pérolas arqueológicas, 

Pérgamo e Éfeso, importantes centros de irradiação 

da cultura greco-romana − e, como se não bastasse, 

arremata este rico conjunto com a esfuziante Istambul, 

a famosa Constantinopla da Antiguidade, que reúne a 

herança gigantesca que o Império Bizantino nos deixou. 

É esta Turquia tão generosa que vamos juntos visitar.

Chegada a Istambul.

 

Dia dedicado à visita ao antigo sítio de Troia e arredores.

Travessia do estreito de Dardanelos e viagem por terra até
Canakale. No trajeto visitaremos a península de Galípoli.

13 DE SETEMBRO | TROIA

09 DE SETEMBRO | CHEGADA A ISTAMBUL

12 DE SETEMBRO | VIAGEM PARA CANAKALE

E OS TESOUROS 
DA TURQUIA
Com Prof. Cláudio Moreno

Dia de conhecer duas testemunhas da grandeza do antigo
Bizâncio: o Hipódromo de Constantino, construído segundo o
modelo do Circus Maximus de Roma, e a igreja de Santa Sofia
(Hagia Sophia), construída por Justiniano, que foi por muitos
séculos a maior igreja da Cristandade. Em seguida, visitaremos
a Mesquita Azul, sua contraparte muçulmana, símbolo do
poderio e refinamento do Império Otomano, que conquistou a
cidade em 1453.  Finalizaremos o dia com a visita ao Grand
Bazar

10 DE SETEMBRO | ISTAMBUL

Visita  ao Palácio de Topkapi, um complexo de edificações e
jardins digno das 1001 Noites, que serviu por muito tempo de
residência para os sultões. Em seguida, passeio privado  pelas
águas do Bósforo. Após o almoço em restaurante local (incluído
exceto bebidas), continuação até as colinas de Camilica, do lado
asiático, para ver a bela vista panorâmica da cidade.

11 DE SETEMBRO | ISTAMBUL



Pela manhã viagem até Bodrum. Chegada e visita ao anfiteatro,,
moinhos de vento de Gumbet e Museu de Arqueologia
Submarina, 

Hospedagem nos hotéis previstos ou similares, em
apartamentos duplos, com café da manhã e taxas; 
Transfers nos voos indicados;
Passeio de barco privado pelo Bósforo 
Guia local falando português
Transporte em veículo privado conforme roteiro;
Demais visitas conforme o programa.
Acompanhamento professor Cláudio Moreno e Porto Brasil.

Mais informações: 
51 30252623
acosta@portobrasil.com.br
Cique para WhatsApp:

 CAPADÓCIA - com guia local
 

ou 
 

EXTENSÃO COM O
PROFESSOR CLÁUDIO

MORENO PARA A GRÉCIA!

16 DE SETEMBRO | ESMIRNA | BODRUM

INVESTIMENTO

HOTÉIS CONFIRMADOS
10 KARAKOY ISTAMBUL 

KOLIN CANAKKALE         MARRIOTT IZMIR  
KEMPINSKI BARBAROS BAY BODRUM

O QUE ESTÁ INCLUÍDO: 

 por pessoa em apto. duplo. Adicional para apto. single EUR 1.050
Consulte parcelamento: Entrada + 9x no cartão de crédito.

EUR 3.950, 

Visita à belíssima Éfeso, também incluído no Patrimônio da 
Humanidade. Entre outras atrações, destaque para a Ágora, a 
Biblioteca de Celsus, a Latrina Pública e as ruínas do Templo de 
Diana, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo.

15 DE SETEMBRO | ÉFESO

No caminho para Esmirna, visita à antiga Pérgamo, uma das 
cidades gregas mais importantes deste lado do Mediterrâneo, 
hoje considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. 
Ênfase especial à sua Acrópole e ao famoso santuário de 
Esculápio, um dos centros de cura mais famoso da Antiguidade. 

14 DE SETEMBRO | PÉRGAMO | ESMIRNA

17 DE SETEMBRO | ESMIRNA | BODRUM
Dia livre em Bodrum.

18 DE SETEMBRO | BODRUM
Fim dos nossos serviços..

PÓS TOUR:

http://wa.me/5551999820022
http://wa.me/5551999820022

