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Em quarto duplo

US$

Em quarto duplo
(Base 36 pessoas)

3.323 ,00 US$

Em quarto duplo
(Base 28 pessoas)

3.441 ,00 US$

Em quarto duplo
(Base 22 pessoas)

3.589

PREÇO EM DÓLARES POR PESSOA 

ROTEIRO 2022
01º Dia 20/nov (dom) – VITÓRIA / SÃO
PAULO / TEL AVIV – Apresentação direta ao
Aeroporto de Vitória. Assistência ao embarque
em voo com destino a destino à Tel Aviv.

02º Dia 21/nov (seg) TEL AVIV / HAIFA -
Chegada em Tel Aviv no final da tarde,
transporte até Haifa. Acomodação e pernoite
em Haifa. Jantar no hotel.

03º Dia 22/nov (ter) - HAIFA / MONTE
CARMELO / CESAREIA / NAZARÉ – Após Café
da manhã, saída para vista panorâmica do
Templo Bahai, com seus belos jardins persas.
Igreja de Stella Maris (Missa), Gruta do Profeta
Elias, e Monte Carmelo. Almoço. Seguiremos
após para Cesareia Marítima, antiga capital
romana, onde visitaremos as ruínas do Teatro
Romano, Aqueduto, a parte Bizantina e a Cidade
dos Cruzados. Continuaremos até Nazaré, a
cidade onde o anjo Gabriel anunciou à Virgem
Maria que ela teria um filho pelo Espírito Santo
e também onde Jesus teria passado sua infância.
É a maior cidade do Distrito Norte de Israel e
um grande centro de peregrinação cristã. Após
seguiremos para Nazaré. Chegada ao hotel,
acomodação e jantar.

04º Dia 23/nov (qua) - NAZARÉ /
CAFARNAUM / MAGDALA / TABGHA / BEM-
AVENTURANÇAS / NAZARÉ – Após café da
manhã, saída para Tiberíades, travessia de barco
pelo Lago da Galileia, visita à Cafarnaum (antiga
Sinagoga e casa da sogra de Pedro), lugar onde
Jesus viveu durante grande parte de seu
ministério. Aparentemente situada na Galileia,
visto que parece ter sido o local de nascimento
de Maria Madalena, chamada “a Madalena ou
Maria” (Missa). Almoço. À tarde visitaremos
Tabgha, Igreja da Multiplicação dos Pães, e a
Igreja do Primado de Pedro, oportunidade de
colocar os pés no Mar da Galileia. Subida ao
Monte das Bem-Aventuranças, local do Sermão
da Montanha. Retorno ao hotel e Jantar.

05º Dia 24/nov (qui) - NAZARÉ / MONTE
TABOR / CANÁ DA GALILEIA / NAZARÉ -
Após Café da manhã saída para o Monte Tabor,
onde visitaremos a belíssima Basílica da
Transfiguração. A seguir, ida à Caná da Galileia
para visita à Igreja do Primeiro Milagre;
renovação das promessas do matrimônio.
Almoço. Basílica da Anunciação, igreja que
recorda os fiéis que o Anjo Gabriel anunciou à
Maria a vinda de Jesus, e à Igreja de São José.
Missa. Retorno ao hotel e Jantar. 

06º Dia 25/nov (sex) - NAZARÉ / JERICÓ / RIO
JORDÃO / QUMRAM / MAR MORTO / JERUSALÉM /
BELÉM – Após café da manhã, saída para Jericó. Rio
Jordão (renovação das promessas do batismo), vista
panorâmica do Tel de Jericó, Monte das Tentações com
o Mosteiro de Quarantal e parada em baixo de um
Sicômoro (árvore em que subiu Zaqueu para ver Jesus).
Em seguida, Qumram, onde foram encontrados os
manuscritos do Mar Morto. Almoço. Visita ao Mar
Morto, o lugar mais baixo do mundo (400 metros
abaixo do nível do mar) e tempo livre para banho. Em
seguida, subiremos triunfalmente, através do Deserto
da Judeia até Jerusalém. Chegada em Jerusalém e
parada em um mirante para contemplar a cidade santa
das três grandes religiões monoteístas. Faremos nossa
cerimônia tradicional de entrada em Jerusalém com pão
e vinho. Após seguiremos para Belém, Acomodação e
jantar no hotel.

07º Dia 26/nov (sáb) - BELÉM / JERUSALÉM / BELÉM
– Após café da manhã visitaremos: o Monte das
Oliveiras (tempo reservado para fotos), as igrejas da
Ascensão, Pai Nosso, Dominus Flevit, Basílica das
Nações, Getsêmani. Saída para Belém. Almoço. Visita
ao Campo dos Pastores, Igreja da Natividade, Basílica
de Santa Catarina, Gruta de São Jerônimo. (Missa).
Retorno ao hotel e jantar.

08º Dia 27/nov (dom) – BELÉM / JERUSALÉM / VIA
SACRA / SANTO SEPULCRO / BELÉM – Após café da
manhã, saída para o percurso da Via Dolorosa, o
caminho por onde Jesus Cristo carregou a cruz. Desde
a primeira estação onde Pilatos lavou as suas mãos e
onde Jesus recebeu a cruz, até o local onde ele foi
crucificado (calvário (Missa) e o Santo Sepulcro. Tempo
livre para compras. Almoço. Após, visita ao Muro das
Lamentações, parte remanescente do 2º templo, vista
panorâmica das Mesquitas de El Aksa e Domo da
Rocha. Em seguida visita ao Monte Sion e Cenáculo,
Última Ceia. Seguiremos para o túmulo do Rei David e a
Abadia da Dormição. No final da tarde Saída para Tel
Aviv. Acomodação e Jantar no hotel.

09º Dia 28/mai (seg) – BELÉM / TEL AVIV – Após café
da manhã, saída para panorâmica de Tel Aviv e visita à
Jope. Missa na Igreja de São Pedro Curtidor. Almoço.
Tarde livre. Jantar no hotel.

10º Dia 29/nov (ter) -  TEL AVIV / SÃO PAULO
(VITÓRIA) - Em horário a ser marcado, após um breve
café da manhã, traslado ao aeroporto internacional de
Tel Aviv para embarque com destino à São Paulo.
Chegada ao Aeroporto Internacional de São Paulo /
Guarulhos (VITÓRIA). Fim dos nossos serviços.
Obrigado por escolher a Itiquira Turismo e a Peregrinus
Viagens.

SERVIÇOS INCLUSOS
Passagem aérea, classe econômica, tarifa promocional, hospedagem em hotéis categoria turística
superior em quartos duplos. Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) / todos os passeios
acima mencionados, com guias especializados em português ou, eventualmente em espanhol /
viagem em ônibus de luxo, com guias durante todo roteiro / traslados com assistência nos
aeroportos / seguro viagem / taxas de embarque / bolsa de viagem/ gorjetas dos guias e
motoristas, traslados paróquia / aeroporto / paróquia.

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS: Despesas com passaportes, taxas de embarque e seguro de viagem,
bebidas, lavanderia, telefonemas, táxi, etc. Refeições, não indicadas no programa / Passeios
opcionais nas cidades. Extras em geral, ou qualquer serviço não mencionado como incluído no
programa.

 Taxas de embarque, seguro viagem e transfer aeroporto: US$ 290,00 

,00

AÉREO + TERRESTRE

Voo Vitória x São Paulo ou Rio de Janeiro x Vitória: US$ 140,00


