TERRA SANTA

15
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2018

O princípio de uma boa viagem!

TERRA SANTA
Roteiro Completo
01º dia 15 out seg São Paulo
Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos
e embarque via Roma com destino a:

Tel Aviv

02º dia 16 out ter Tel Aviv
Chegada, recepção e traslado. Acomodação. Jantar.
03° dia 17 out qua Tel Aviv / Tiberíades
Café da manhã. Saída com destino a Jaffa, cidade
bíblica de Joppe, antigo porto marítimo do qual partiu o
profeta Jonas e onde Pedro ficou na casa de Simão o
curtidor e ressuscitou Tabita. Visita a Igreja de São
Pedro. Continuação até Cesaréia Marítima, importante
cidade romana na costa do Mediterrâneo, onde Pedro
batizou Cornélio e Paulo foi levado à presença de
Festos o governador para ser julgado. Continuação até
Haifa, visita a Igreja de Stela Maris, onde se encontra a
gruta do profeta Elias. Continuação até Séforis, lar de de Joaquim e Ana e o lugar de nascimento de Maria, "Nossa
Senhora". Acomodação. Jantar.

Tiberíades

04º dia 18 out qui Tiberíades
Café da manhã. Visita a Basílica da Anunciação e a
Igreja de São José. Continuação até o Mar da Galiléia e
visitaremos: Monte das Bem Aventuranças, local do
sermão da montanha, Cafarnaum cidade onde morou
Jesus, durante seu ministério, Tabgha local da
multiplicação dos pães e dos peixes, Igreja do Primado
de Pedro. Travessia do Lago, KURSI, onde ocorreu o
milagre dos porcos, e YARDENIT, local do batismo.
Retorno a Nazaré. Jantar.
05º dia 19 out sex Tiberíades
Café da manhã. Saída para Alta Galiléia, para
visitarmos BANIAS (Cesaréia de Felipe), nascente do
Rio Jordão e onde Jesus visitou com seus apóstolos. A
tarde visita ao Monte Tabor local da transfiguração.
Jantar.

Jerusalém

06º dia 20 out sab Tiberíades / Jerusalém
Café da manhã. Saída para Caná da Galiléia, onde
Jesus transformou a água em vinho. Continuação a
Jericó, onde ocorreram dois milagres de Jesus:
Zaqueu o publicano e a cura do cego Bartimeu. Visita
ao lugar original do Batismo, QATZER EL YEHUD.
Continuação até o Mar Morto (tempo para banho).
Subindo a Jerusalém, pelo Monte Scopus, com uma
belíssima vista da cidade Santa. Acomodação.
Jantar.
07º dia 21 out dom Jerusalém
Café da manhã. Saída em direção ao Monte das
Oliveiras, local da Ascensão, a igreja do Pai Nosso,
Dominus Flevit, a Igreja das Nações (Getsêmani),
Muro das Lamentações e esplanada do templo. A
tarde saída para Belém visitando à Basílica da
Natividade, com à Gruta do Nascimento, Gruta de
PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO
E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 2.995,00 + 300,00 taxas
APTO INDIVIDUAL
US$ 3.697,00 + 300,00 taxas

São Jerônimo, a Igreja de Santa Catarina, Gruta do
Leite e o Campo dos Pastores. Jantar.
08º dia 22 out seg Jerusalém
Café da manhã. Entraremos na cidade velha de
Jerusalém pela Porta de Santo Estevão, visitando a
Igreja de Santana, e seguiremos pela via Dolorosa,
até o Santo Sepulcro. Monte Sion, , Igreja da
Dormição, local da última ceia, o túmulo do Rei Davi.
Jantar.
09º dia 23 out ter Jerusalém
Café da manhã. Em horário conveniente, traslado
para o aeroporto de Tel Aviv e embarque via Roma:
10º dia 24 out qua São Paulo
Chegada e fim de nossos serviços.

INCLUSOS NO PROGRAMA
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para
grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística superior (aptos
disponíveis após às 16h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto
bebidas (não inclui dietas especiais ou específicas);
* Traslados e passeios especificados no roteiro em ônibus com ar
condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças graves, crônicas
ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de
até 05 quilos (não inclui carregadores).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 30 passageiros. Roteiro elaborado em julho/17. Sujeito a alterações.
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