Croácia e Terra Santa
Visitando: Zagreb, Plitvice, Zadar, Split, Dubrovnik, Tel Aviv, Galileia e Jerusalém.
Saída do Brasil: 22 de Junho de 2019 (17 dias)
22/Junho: Brasil/Zagreb: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a
23/Junho: Zagreb: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
24/Junho - Zagreb: Café da manhã e visita panorâmica destacando a Catedral com o Palácio do bispo, a Igreja de S. Marcos, o Teatro Nacional da
Croácia e o encanto barroco da Cidade Alta com seus pitorescos mercados ao ar livre. O centro histórico da cidade é composto por três partes; Kaptol,
centro da igreja católica, Gradec, com o Parlamento e centro administrativo e por último a Cidade Baixa, coração comercial. Hospedagem.
25/Junho - Zagreb – Plitvice – Zadar: Café da manhã. Partida para o Parque de Plitvice, percorrendo a pé e passeio em barco pelo lago Kojiak. O
parque foi declarado Patrimônio da Humanidade. Pela tarde chegada a Zadar. Visita a pé da cidade: Igreja de São Donato (interior) catedral de Santa
Anastasia (exterior), a visita termina na praça dos Poços. Jantar e Hospedagem.
26/Junho – Zadar – Sibenik – Trogir – Split: Café da manhã e partida para Sibenik, onde destacamos a catedral de Santiago e Trogir, cidade
patrimônio da humanidade com tempo livre para visitar sua catedral. Pela tarde chegada a Split. Jantar e Hospedagem.
27/Junho – Split: Café da manhã. Visita a pé da cidade que se desenvolveu dentro das muralhas do Palácio de Diocleciano. Inclui entrada aos porões
do Palácio, Templo de Júpiter e a Catedral. Tarde livre. Jantar e hospedagem.
28/Junho – Split – Korkula – Dubrovnik: Café da manhã. Partida para Orebic para embarcar em ferry até à ilha de Korkula. A cidade de Korkula
aparece como uma típica vila medieval dalmácia, com torres de defesa vermelhas e casas e telhados de variadas cores. Dizem que aqui nasceu Marco
Polo (1254 – 1324), o obstinado viajante que chegou à China e Mongólia. De facto, seu museu é um dos numerosos centros culturais visitados em
Korkula. O monumento por excelência é a Catedral de S. Marcos, realizada pelos maçons originários, que demoraram cerca de 150 anos a terminar e
alberga duas pinturas de Tintoretto. Regresso a Orebic e continuação até Dubrovnik. Hospedagem.
29/Junho - Dubrovnik: Café da manhã e visita da cidade. Visitaremos a pé seu centro medieval do inicio do séc. XIV, com entradas as Mosteiro
franciscano com a Farmácia, Mosteiro dominico, Palácio do Reitor e a Catedral. Tarde livre. Hospedagem.
30/Junho – Dubrovnik/Tel Aviv: Café da manhã. À hora indicada traslado ao aeroporto para embarque com destino a Tel Aviv. Chegada e
traslado ao hotel. Hospedagem.
01/Julho - Tel Aviv: Café da manhã. Dia livre para descanso. Hospedagem.
02/Julho - Tel Aviv: Café da manhã. Partida para Jope para visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro de S. Pedro. Visita panorâmica das principais
atrações da cidade: Rua Dizengoff , o Palácio da Cultura, o Museu de Tel Aviv, a praça Yitzhak Rabin , o Mercado Carmel etc. Continuaremos até ao
Museu da Diáspora para sua visita. Tarde livre. Jantar e Hospedagem.
03/Julho - Tel Aviv - Cesarea - Haifa – Galileia: Café da manhã. Partida para Cesareia para visitar o teatro romano, a cidade cruzada e o
aqueduto. Continuamos a Haifa. Vista panorâmica do Santuário Bahai e os Jardins persas. Continuamos até o topo do Monte Carmelo para visitar o
Mosteiro das Carmelitas. Continuamos a S. João de Acre para ver as fortificações medievais. Mais tarde iremos para Safed, cidade da Cabala e do
misticismo judaico. Visita a uma antiga sinagoga. Finalmente, dirigimo-nos pelas montanhas da Galiléia até kibutz. Jantar e Hospedagem.
04/Julho - Galileia - Cafarnaum – Tiberíades - Nazareth - Jericó – Jerusalém: Café da manhã. Visita pelas diferentes instalações de
Kibutz para conhecer este estilo de vida. Continuamos para o Monte das Beatitudes, local do Sermão da Montanha e depois a Tabgha, local do Milagre
da Multiplicação dos pães e dos peixes. Continuamos até Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e Casa de São Pedro. Via Tiberíades para Yardenit,
paragem sobre o Rio Jordão, lugar tradicional do Batismo de Jesus. Visita a Nazaré para ver a Basílica da Anunciação, a Carpintaria S. José e a Fonte da
Virgem.Seguimos pelo vale do Jordão ao redor de Jericó. Vista panorâmica da cidade e do Monte da Tentação. Continuação através do deserto da Judéia
para Jerusalém. Jantar e Hospedagem.
05/Julho - Jerusalém - Monte Das Oliveiras - Belém – Jerusalém: Café da manhã. Partida para o Monte das Oliveiras para uma vista
panorâmica da cidade. Continuação ao Jardim do Getsêmani para conhecer a Basílica da Agonia. Visita ao Museu Israel onde se encontra o Santuário do
Livro e a Maquete de Jerusalém na época de Jesus e posterior visita ao Museu do Holocausto. Pela tarde saída a Belém para visitar a Basílica da
Natividade, a Gruta de São Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. Jantar e Hospedagem.
06/Julho - Jerusalém - Cidade Velha – Cidade Nova – Jerusalém: Café da manhã. Partida para o monte Sião e visita do Tumulo do Rei
David, o Cenáculo ea Abadia da Dormição. Continuação para a cidade velha. Percurso pelas 14 estações da Via Dolorosa, Igreja da Flagelação, a Capela
da Condenação, Calvário e Santo Sepulcro. Seguimos através do Bairro Judeu e o Cardo Romano até ao Museu da Cidadela. Visita panorâmica da cidade
nova de Jerusalém: O Knesset (Parlamento), a Residência Presidencial, o Teatro Municipal. Continuação para Ein Karem e visita do local de nascimento
de São João Batista. Jantar e Hospedagem.
07/Julho – Jerusalém: Café da manhã Jantar e hospedagem. Dia livre. Possibilidade de excursão opcional ao Mar Morto e Massada (Garantido em
idioma espanhol, não português).
08/Julho – Jerusalém – Brasil: Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.
Preço por pessoa parte terrestre:
EM DUPLO: € 2.920,00 – Supl. SGL: € 1.115,00
Parte Aérea: Favor consultar.
Nossos preços incluem:
Hotéis de categoria Primeira com café da manhã + 3 refeições na Croacia + 6 refeições na Terra Santa.
Guia acompanhante do Brasil, desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.
Visitas mencionadas no roteiro.
Seguro de viagem.
Informações e reservas:

