Terra Santa
Visitando: Lisboa, Tel Aviv, Galileia e Jerusalem.
Saída do Brasil: 29 de Junho de 2019

Com possibilidade de extensão a JORDÂNIA
29/Junho - Salvador/Lisboa/Tel Aviv Apresentação no aeroporto para embarque com destino a
30/Junho – Tel Aviv:. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
01/Julho - Tel Aviv: Café da manhã. Dia livre para descanso. Recomendamos efetuar visita opcional a Massada e Mar Morto. Jantar no
hotel.
02/Julho – Tel Aviv/Jaffa/Cesareia/Haifa/São João do Acre: Café da manhã e breve visita panorâmica a cidade de Tel Aviv e Jaffa,
continuação até Cesareia para visitar o Templo Romano e a Fortaleza dos Cruzados, a viagem prossegue até Haifa para visitar o Mosteiro
das Carmelitas de Stella Maris e o Monte Carmelo, desde onde teremos uma espetacular vista panorâmica dos Jardins Persas e do
Templo de Bahai e Bahia de Haifa. Chegada a São João do Acre, visita a fortificação medieval e hospedagem num Kibutz. Jantar.
03/Julho – Mar da Galileia/Nazareth: Café da manhã e saída para realizar um passeio de barco pelo Mar da Galileia, continuaremos até o
Monte das Boaventurança, local do Sermão da Montanha. As margens do Lago, visitas a Tabgha, local da multiplicação dos pães e peixes,
e Cafarnaum. A tarde passaremos por Canaa de Galileia para chegar até Nazareth e visitar as Igrejas da Anunciação e a oficina de José.
Jantar e hospedagem no Kibutz.
04/Julho – Safed/Rio Jordão/Monte Tabor/Jerusalem: Café da manhã e saída para Safed para visitar suas ruelas e Sinagogas, Safed é a
cidade da Cabala, vertente mística do judaísmo. Continuação até Yardenit, local tradicional de Batismo do Rio Jordão. A tarde saída para
o Monte Tabor para visitar a Igreja da Transfiguração. Continuação até Jerusalem. Jantar e hospedagem.
05/Julho – Jerusalem/Monte das Oliveiras/Cidade Moderna: Café da manhã e saída para o Monte das Oliveiras desde onde teremos
uma magnífica vista da cidade de Jerusalem, visitaremos o Horto de Getsemani e a Basílica da Agonia, continuaremos até a cidade
Moderna para visitar o Santuário do livro no Museu de Israel onde se encontram os Manuscritos do Mar Morto e a Maquete de
Jerusalem. Visita a Yad Vashem, museu recordatório do Holocausto e o Bairro de Ein Karem onde esta a Igreja de São João Batista e da
visitação. Jantar e hospedagem.
06/Julho – Jerusalem – Cidade Antiga e Belem: Café da manhã e saída para conhecer o Muro das lamentações , via dolorosa e Igrja do
Santo Sepulcro, continuação até o Monte Sion onde se encontram a Tumba do Rei Davi, cenáculo e Abadia da dormição. A tarde visita a
Basilica e gruta da Natividade e pastores em Belem (visita sujeita a condições políticas da Região, imprescindível levar passaporte).
07/Julho – Jerusalem: Café da manhã. Dia livre.
08/Julho - Jerusalém – Tel Aviv – Lisboa: Traslado ao aeroporto de Tel Aviv para embarque com destino a Lisboa, chegada e
hospedagem.
09/Julho – Lisboa: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade. Tarde livre.
10/Julho – Lisboa: Café da manhã. Dia livre, sugerimos visita opcional de dia inteiro a Fatima com almoço.
11/Julho – Madrid/Brasil: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.
Extensão a Jordânia:
07/Julho – Jerusalem/Jerash/Amman: Café da manhã e saída pela Ponte Sheich Hussein, um dos pontos de fronteira de Israel e Jordania,
finalizados os trámites de fronteiras continuaremos até Jerash, para visita a cidade e continuação até Amman. Visita panorâmica da
cidade e hospedagem. Jantar incluído.
08/Julho – Amman/Petra: Café da manhã e saída para Petra conhecida também como a cidade Rosa, capital do reino dos Nabateus entre
os S. III Ac até S. II DC.Visita aos tesouros esculpidos em pedra e o Palacio da Tumba. Hospedagem em Petra e Jantar.
09/Julho – Petra/Madaba/Monte Nebo: Café da manhã e saída para visitar a Igreja de São Jorge onde poderemos ver no chão o mapa da
Terra Santa realizado em mosaicos, continuação até o Monte Nebo desde onde Moises vislumbrou a Terra Prometida, prosseguiremos
ate a fronteira para entrar em território de Israel. Chegada a Tel Aviv, jantar e hospedagem.
10/Julho – Tel Aviv/Lisboa: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lisboa, chegada recepção e traslado ao
hotel. Hospedagem.
11/Julho – Lisboa: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade. Trde livre.
12/Julho – Lisboa: Café da manhã. Dia livre, sugerimos visita opcional a Fatima com almoço.
13/Julho – Lisboa/Brasil: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.
Preço por pessoa parte terrestre:
SOMENTE TERRA SANTA E LISBOA: EM DUPLO: USD 2.380,00 – Supl. SGL: USD 1.050,00
TERRA SANTA, JORDANIA E LISBOA: EM DUPLO:USD 3.310,00 – Supl. SGL: USD 1.950,00
Entrada 30% e saldo em até 9 X nos cartões de crédito.
Parte Aérea: Favor consultar.
Nossos preços incluem:
Hotéis de categoria Primeira com café da manhã + 6 refeições na Terra Santa + 3 Jantares na Jordânia (para quem fizer extensão).
Guia acompanhante do Brasil, desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.
Visitas mencionadas no roteiro.
Seguro de viagem.

