
Turquia iii A região de Göreme é feita de vales e igrejas ocultas escavadas nas rochas. Aí está o chamado 
Museu ao Ar Livre, formado por túneis e galerias subterrâneas. Nele, é possível apreciar o maior e mais 
conservado enclave monástico da Capadócia e admirar belíssimos afrescos que começaram a ser pintados 
no século IV – quando São Basílio fundou um dos primeiros monastérios cristãos – e vai até o século XI 
– quando os monges foram desalojados pelos Otomanos. São mais de 400 templos de pequeno tamanho, 
adornados com esculturas e pinturas de cenas bíblicas, que combinam afrescos da época iconoclasta com 
imagens da vida de Cristo. Algumas igrejas têm planta interna bizantina e apresentam colunas no seu inte-
rior. O azul cobalto e o vermelho são cores que predominam e estão conservadas até hoje.
 
360 Graus de Beleza É preciso apreciar esta paisagem do alto, em 360 graus, para enxergar todos os 
seus detalhes. Para isso, balões gigantescos começam a levantar voo às seis horas da manhã. A aventura 
começa às cinco da madrugada, quando atravessamos as estreitas ruas da cidade em vans. Ainda era noite 
quando chegamos ao nosso destino. Lá, dezenas de balões estavam sendo preparados para receber o calor 
das chamas que iriam inflá-los. Uma grande excitação pairava entre os turistas de diversas nacionalidades. 
Os grupos iam sendo organizados e encaminhados para as cestas onde teriam que subir e se alojar de pé, 
para o início do voo.
 
Balões Cada balão comporta até 20 pessoas, além do piloto e do copiloto. Para cada um existem, em terra 
firme, quatro assistentes. São eles que preparam a nave para subir e também acompanham, de caminhão, 
todo o percurso. São eles também que nos recebem na aterrisagem. Como os balões dependem dos ventos, 
o local do pouso é sempre uma incógnita, a ser decifrada ao longo do caminho. Não é por acaso que o piloto 
e o chefe de terra comunicam-se o tempo todo, por walk talk, até o comandante sinalizar o seu destino.
 
silêncio e emoção As cestas são divididas em cinco espaços. No meio, ficam os tripulantes. Nas la-
terais, os passageiros em grupos de cinco. As instruções de voo são dadas de forma ligeira, numa mistura 
de línguas, informando que é preciso estar atento à decolagem e à aterrissagem, quando as alças de corda, 
instaladas nas laterais da cesta, devem ser agarradas firmemente e os joelhos têm que estar flexionados. 
Enquanto estamos sendo treinados, nosso balão vai ganhando volume. Os mais nervosos suspiram. Lenta-
mente, a nave começa a ganhar altura. Tudo é silêncio e emoção.
 
cor e encanTamenTo São seis da manhã. Os primeiros raios de sol despontam no horizonte ilumi-
nando o Vale de Göreme. Um vento fresco sopra. As chamas controladas pela tripulação impulsionam a 
nave que se ergue. Um resto de temor é desmontado pela beleza ao redor. Os olhos percorrem 360 graus 
observando as nervuras rochosas que se derramam na imensidão de uma natureza única e surpreendente. 
O sol começa a impor sua luz que agora domina o céu e a terra. Dezenas de balões flutuam no ar e povoam 
de cor e encantamento o espaço ao redor.
 
la nave vá Lá embaixo, povoados incrustados nos morros, revelam casas, jardins, terras cultivadas e 
córregos. São miniaturas de uma história construída por muitos povos e diferentes culturas e traduzem 
a capacidade humana de transformar as adversidades da natureza em vida e beleza. O voo continua seu 
trajeto. O piloto conhece o caminho e domina a nave com a maestria de um adestrador. Ele nos leva a per-
correr bem de perto os lugares mais difíceis de Göreme. Voando baixo é possível quase tocar as nervuras 
das rochas e passar quase raspando na vegetação. Com movimentos rápidos, nosso comandante controla 
as chamas que elevam ou fazem descer o balão. Ele exibe seus conhecimentos para uma plateia ao mesmo 
tempo encantada e amedrontada.
 
aTerrisaGem Depois de 50 minutos de voo, é hora de preparar a aterrisagem. O local deve ser plano e 
a equipe de terra deve estar lá para nos receber. A nave vai descendo lentamente enquanto os tripulantes 
se comunicam com os assistentes em terra. Do alto observamos a poeira que se levanta dos caminhos 
percorridos pelo caminhão e pelas vans. O piloto pede que os passageiros segurem as cordas na lateral da 
cesta e flexionem os joelhos. Estamos a um passo do pouso, mas o caminhão está alguns segundos atrasado 
para que a aterrisagem seja perfeitamente encaixada na sua carroceria. A equipe de terra recebe as cordas 
jogadas pelo copiloto. Quatro homens puxam a nave que está a um metro do chão. O caminhão é colocado 
na posição estratégica e o piloto, manejando as chamas, faz o balão aterrisar na carroceria com a habilidade 
de um mestre e a precisão de um cirurgião.
 
aplausos Entre surpresos e maravilhados, explodimos em aplausos. Com a cesta amarrada e o balão 
completamente vazio e dominado pelos peões, somos ajudados a descer da nave. Tripulação e passageiros 
foram recebidos pelos assistentes de terra com uma garrafa de espumante para celebrar. Nosso piloto, 
um turco jovem e belo, foi eleito o Adonis da temporada. Bonito e habilidoso, se deixou fotografar com 
as mulheres do grupo. Ciente do seu charme, fez pose de galã.  Em meio às comemorações chegaram os 
fotógafos da companhia. Eles haviam registrado nossa decolagem e estavam ali para vender os flagrantes 
daquela aventura maravilhosa. Enquanto trocávamos liras turcas para pagar as fotos, os profissionais da 
Cappadocia Balloon nos entregavam “diplomas de voo” assinados pelo nosso belo piloto. Nessas alturas, o 
sol já estava radiante no céu azul e nós, devidamente acomodados na van, fazíamos o percurso de volta ao 
hotel completamente extasiados.
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