
Programação

ISTAMBUL / ERMINA / ÉFESO / PÉRGAMO / TIATIRA / ESMIRNA / PATMOS / KUSADASI / SARDES / FILADELFIA / LAODICÉA / PAMUKKALE / 
TEL AVIV / CESAREIA MARÍTIMA / MONTE CARMELO / GALILEIA / CAFARNAUM / TABGHA / NAZARÉ / BET SH’EAM / EIN HAROD / 

MAR DA GALILÉIA / JERICÓ / QUMRAN / MAR MORTO / JERUSALÉM / BELÉM

7 IGREJAS DO
APOCALIPSE

15 a 30 de Maio de 2020

COM ISRAEL

DIA 15 - SEXTA-FEIRA: BRASIL / ISTAMBUL
Apresentação no aeroporto e embarque para Istambul, com conexão 
internacional em São Paulo.

DIA 16 - SÁBADO: ISTAMBUL
Chegada a Istambul, recepção e traslado para o hotel. Noite livre.

DIA 17 - DOMINGO: ISTAMBUL
Em horário combinado, faremos uma excursão a Basílica de Santa 
Sofia, uma obra prima da arquitetura mundial desde o século V, e 
hoje apresenta referências religiosas cristãs e muçulmanas mescladas 
depois da conversão em museu. Continuaremos em direção ao Palácio 
de Topkapi, residência dos sultões otomanos do século XV ao XIX e 
apresentando hoje, amostras do tesouro real e outras relíquias 
religiosas. Após almoço, veremos a Mesquita Azul, com seus seis 
minaretes e decorada com azulejos de cor turquesa. Visitaremos 
também o antigo Hipódromo, com o Obelisco de Teodósio, Pilar de 
Serpente e a Fonte Alemã de Wilhelm II. Por fim, percorreremos as ruas 
da Istambul antiga, onde passaremos pela Cisterna subterrânea de 
Yerebatan e pelo famoso Gran Bazar, um mercado de paredes e 
cúpulas seculares.  Café da manhã e 01 refeição incluída.

DIA 18 - SEGUNDA-FEIRA: ERMINA / ÉFESO / PÉRGAMO / TIATIRA / ESMIRNA
Em horário combinado, seremos levados até o aeroporto para embarque 
em direção a Esmirna. Após chegada, iremos em direção a Pérgamo, onde visitaremos a Acrópole, o Templo de Trajano, 
Athena Polias, Heras, a biblioteca, o ginásio e o altar de Pérgamo. Pérgamo possui um significado histórico-religioso, e é 
de uma beleza única. Referida por João Evangelista no Apocalipse (2:12-17), foi descrita como o lugar onde Satanás foi 
entronizado (Ap. 2:13). Visitaremos Tiatira, famosa no passado pelos seus corantes roxos, sede de uma das sete igrejas 
da Ásia Menor (Ap. 2:18-29). Uma profetisa chamada Jezabel, foi o foco de críticas de João Evangelista nesse lugar. 
Antes de fazer o check-in no hotel em Esmirna, desfrutaremos de um passeio panorâmico - nesta que é a terceira maior 
cidade da Turquia e, também, um dos locais onde está localizado uma das sete Igrejas do Apocalipse (2:8-11). Subiremos 
ao Monte Pagus, onde visitaremos a Cidadela de Lisímaco, do comandante Alexandre o Grande, erguido no século IV aC. 
Também veremos a Torre do Relógio. Café da manhã e jantar.

7 Congregações da Revelação



DIA 19 - TERÇA-FEIRA:  ESMIRNA / SARDES / FILADELFIA / LAODICÉA / PAMUKKALE
Neste dia, partiremos de manhã cedo em direção a Sardes, capital do antigo reino Lidiano do século VI a.C. Visitaremos o 
grande Templo de Artemis e o Templo de Cibele, que se tornou uma Igreja Bizantina. Também visitaremos algumas antigas 
casas Lidianas, o ginásio restaurado e a Sinagoga reconstruída. 
Almoço no caminho. Continuaremos nossa jornada até Filadélfia, outra das Sete Igrejas do Apocalipse (3:7-13) e a única 
igreja não censurada pelas escrituras. Lá, veremos os restos de uma basílica bizantina construída em tijolos, com um pouco 
de arco alto e alguns afrescos do século XI. Partiremos em direção a Pamukkale, famosa pelas águas terapêuticas. 
Aqui, visitaremos local de martírio do Apóstolo Felipe, onde foi martirizado durante as perseguições ordenadas por Domiciano. 
Prosseguiremos para Laodicéia onde está outra Igreja do Apocalipse (3:14-22). João Evangelista descreveu esse lugar, como 
um centro comercial, localizado ao longo do rio Lico, com uma grande comunidade judaica. João mostra-lhes como indiferente 
“nem és frio nem quente. Como eu queria que você fosse frio ou quente. Porque és morno, e não és frio nem quente, estou 
a ponto de vomitar-te da minha boca” (Ap. 3:15-17). Visitaremos o Portão de Domiciano, o Caminho Arcadiano, o Teatro do 
século II de AD, o Nymphaion, o Templo de Apolo, o Plutônio e a Necrópole. Check in no hotel em Pamukkale. 
Café da manhã e jantar.
 
DIA 20 - QUARTA-FEIRA: ÉFESO / KUSADASI
Após o café da manhã, traslado de Pamukkale à antiga cidade de Éfeso, para visitar a Basílica de São João e o museu 
arqueológico de Éfeso. O apóstolo Paulo pregou aos Efésios e morou nesta cidade por três anos. Esta igreja também 
recebeu uma epístola dele. Nós visitaremos as ruínas espetaculares onde as escavações ainda continuam nesta cidade. 
Percorreremos a história ao longo das ruas de mármore alinhadas com maravilhosos edifícios públicos, entre eles os 
Banhos da Escolástica, a Biblioteca de Celso, o Templo de Adriano e o Teatro. O Templo de Diana em Efésios, outra das 
sete maravilhas do mundo antigo, foi construído nesta cidade. Visitamos a Basílica de São João e o museu arqueológico 
de Éfeso. Visite a Casa da Virgem Maria antes de dirigir-nos para Kusadasi para pernoitar. Café da manhã e jantar.

IA 21 - QUINTA-FEIRA: PATMOS / KUSADASI
Dia livre para atividades independentes. Café da manhã.

PASSEIO OPCIONAL: 
Embarque em Ferry Boat para uma visita opcional de dia completo, para a Ilha de Patmos, onde conheceremos a gruta 
onde João Batista se exilou, escreveu o livro do Apocalipse e passou seus últimos dias. Visita Panorâmica pela Ilha antes 
de retorno, no final do dia, a Kusadasi para pernoitar.

DIA 22 - SEXTA-FEIRA: ESMIRNA / ISTAMBUL / TEL AVIV
Em horário combinado, traslado até o aeroporto em Esmirna e embarque em direção à Israel com conexão em Istambul. 
Chegada em Tel Aviv, recepção e traslado para o hotel para hospedagem. Noite livre. Café da manhã.

DIA 23 - SÁBADO: TEL AVIV / CESAREIA MARÍTIMA / MONTE CARMELO / GALILEIA
Visita a Jope, o Porto onde Jonas embarcou. Em seguida, seguiremos pela costa até Cesareia Marítima para visitar o teatro 
romano e aqueduto. Depois, seguiremos para o Monte Carmelo (Muhraka), onde avistaremos o Vale do Meguido (Armagedon) 
com as escavações da época do Rei Salomão. Seguiremos para Tiberíades, cidade fundada por Tibérias de Roma, para 
hospedagem. Café da manhã e jantar.

DIA 24 - DOMINGO: CAFARNAUM / TABGHA
Visitaremos os principais locais onde Jesus ministrou a Palavra. Cafarnaum, antiga aldeia onde Pedro morava. Tabgha, local 
onde Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e peixeis. Passaremos também por Corazin e Bethsaida, locais onde 
Jesus pregou a palavra e seus habitantes não a ouviram. Visita a Yardenit para renovação dos votos de batismo no Rio Jordão, 
logo após, ida a Cesaréia de Filipo. Retorno ao hotel. Café da manhã e jantar.

DIA 25 - SEGUNDA-FEIRA: NAZARÉ / BET SH’EAM / EIN HAROD / MAR DA GALILÉIA
Visita ao Monte do Precipício, seguindo para Nazareth Village, onde poderemos presenciar a vida na época bíblica. 
Visitaremos para Ein Harod, no sopé do Monte Gilboa. Gideão escolheu aqui os seus valentes pela forma como eles 
beberam a água. A piscina fica logo em frente a caverna onde a água emerge. BET SHE’AM - onde Saul e Jônatas foram 
sepultados. No final da tarde, faremos um passeio de barco pelo Mar da Galileia. Retorno ao hotel. Café da manhã e jantar.

DIA 26 - TERÇA-FEIRA: JERICÓ / QUMRAN / MAR MORTO / JERUSALÉM
Visitaremos Tel Jericho, Fonte de Eliseu e o Sicomoro, onde subiremos de teleférico até o Monte da Tentação. Seguiremos 
pelo deserto do Negev para visitar Qumran. Nesse dia, teremos a oportunidade de flutuar nas águas do Mar Morto, com 
tempo de desfrutar desta incrível sensação. Em seguida, iremos para a cidade sagrada de Jerusalém. Cerimônia especial 
no Monte Scopus. Chegada ao hotel para hospedagem. Café da manhã e jantar.



Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior 
a vinte passageiros, se este número não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou
transferir a excursão para uma outra data. Em caso de cancelamento por parte da organizadora
será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente
qualquer direito a devolução da importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem;
Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá apresentar uma declaração
medica, para que haja uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma
(documento original com foto, não pode ser xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento
da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para
o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha. Fica implícito que o passageiro 
aceite na íntegra essas condições gerais e concorde com elas plenamente.

Está incluso no pacote:

  - Bilhetes aéreos internacionais;
  - Hospedagem e refeições conforme descrito no roteiro;
  - Guia falando português durante o percurso;
  - Passeio panorâmico pelos principais pontos turísticos 
    conforme roteiro;
  - Seguro viagem.

PREÇO POR PESSOA:
A partir de US$ 3.950.00 (+taxas)

Em Apartamentos duplos e casal

Fones: (27) 33 37 31 25
E-mail: oniliaturismo@hotmail.com
Site: www.oniliaturismo.com.br

ONÍLIA CUCCO CALABREZ
VIVO (27) 996 67 75 70

PAULO ROBERTO CALABREZ
VIVO (27) 995 73 78 09

"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”

Onilia
Viagens e Turismo

DIA 27 - QUARTA-FEIRA: JERUSALÉM
Saída para visitar o Museu do Livro. Em seguida, seguiremos para a Cidade de Davi, onde percorreremos os Túneis de 
Ezequias, saindo na Piscina de Siloé. Visitaremos o Monte Sião e o Cenáculo (local da descida do Espírito Santo e da Última 
Ceia). Passearemos também pelo Quarteirão Judeu e na Casa de Caifas, local onde Jesus ficou preso antes de ser crucificado. 
Chegaremos ao Davidson Center, onde veremos as Escadarias do Templo. Finalmente, chegaremos ao Muro das Lamentações. 
Retornando ao hotel. Café da manhã e jantar.

DIA 28 - QUINTA-FEIRA: JERUSALÉM / BELÉM
Visitaremos o Monte Moriá, a Esplanada do Templo e o Tanque de Betesda. Subiremos o Monte das Oliveiras e desceremos 
a pé ao Jardim do Getsemani, e teremos um tempo para culto. Logo após iremos até o Museu do Holocausto. Finalmente, 
passaremos ao lugar chamado Caldário (Gólgota) e ao Túmulo do Senhor Jesus, com um intervalo para culto e ceia. 
O passeio continua até Belém, local do nascimento de Jesus. Visita a Igreja da Natividade, a Igreja de Santa Catarina, a 
Gruta de São Jerônimo e o Campo dos Pastores. Chegada ao hotel e hospedagem. Café da manhã e jantar.

DIA 29 - SEXTA-FEIRA: JERUSALÉM / BRASIL
Traslado para o aeroporto e embarque com destino ao Brasil.

DIA 30 - SÁBADO: BRASIL
Chegada e fim de nossos serviços.

O valor em Real sera cotado ao valor do dolar do dia.

Observações: Todos os valores anunciados estão sujeitos
a alterações de preços e disponibilidade de vagas.

"Fim dos nossos serviços”
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