
PEREGRINAÇÃO À ITÁLIA E TERRA SANTAPEREGRINAÇÃO À ITÁLIA E TERRA SANTA
Abri/Maio 2018 – 12 dias

Acompanhante espiritual: Pe. Virgílio Almeida

23/04 (seg) – RECIFE / LISBOA
Apresentação no aeroporto e embarque no voo da Tap com destino a Lisboa. 

24/04 (ter) – LISBOA / ROMA
Chegada em Roma no final da tarde. Recepção e traslado para o hotel. Jantar e pernoite. 

25/04 (qua) – ROMA (Audiência Papal)
Café da manhã e traslado ao Vaticano. Participaremos da Audiência Papal (no caso do Santo Padre
estar em Roma). À tarde faremos um tour panorâmico passando pelo Coliseu (externa), Via dos
Fóruns Romanos, Campidolio e Praça Veneza. Também passaremos pelo Coliseu com uma visita
externa. Ao final do dia, retorno ao hotel e jantar. 

26/04 (qui) - ROMA
Café da manhã. Iniciaremos nosso dia visitando o Vaticano, com a Praça e a Basílcia de São Pedro.
Em seguida vamos para a Fontana di Trevi, onde teremos tempo para o almoço. À tarde, veremos a
Praça Navona e visitaremos a Basílica de Santa Maria Maior e São João Latrão. Retorno ao hotel,
jantar.  

27/04 (sex) – ROMA / TEL AVIV / NAZARÉ
Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto de Roma. Embarque em voo para Tel Aviv.
Chegada em Israel  na  metade  da tarde.  Recepção e  viagem até  Nazaré,  a  capital  da  Galiléia.
Hospedagem no hoel e jantar. 

28/04 (sab) – NAZARÉ / CAFARNAUM / TIBERÍADES / CANÁ / NAZARÉ
Café da manhã e saída para visitar Magdala, Monte das Bem-Aventuranças, lugar do Sermão da
Montanha com MISSA. Continuação para a Igreja do Primado, lugar da Confirmação de São Pedro.
Em  Cafarnaum  visitaremos  os  restos  da  antiga  sinagoga  onde  Jesus  pregou.  Nossa  manhã
encerrará com o passeio de barco no Mar da Galiléia. Após o almoço visitaremos Caná, local do
primeiro milagre de Jesus, e onde os casais renovarão os votos do matrimônio. No final do dia,
retorno a Nazaré e visita à Basílica da Anunciação. Retorno ao hotel. Jantar e noite livre.



29/04 (dom) – NAZARÉ / MONTE TABOR / MAR MORTO / BELÉM 
Café da manhã. Logo cedo, subiremos o Monte Tabor, local da Transfiguração de Jesus. Celebração
da MISSA.  Prosseguimento para o Mar Morto, onde teremos a oportunidade de tomar banho.
Após o almoço, iremos ao Rio Jordão, onde renovaremos o sacramento do Batismo. Chegada em
Belém no final da tarde. Hospedagem no hotel.  Jantar e noite livre. 

30/04 (seg) –  JERUSALÉM
Café da manhã. Subida ao Monte das Oliveiras, onde lembraremos a Ascensão de Jesus e teremos
uma  bela  vista  panorâmica  de  Jerusalém.  Celebração  da  MISSA  no  Horto  do  Getsemani.
Visitaremos  a  Igreja  do  Pater  Noster,  Dominus  Flevit  e  o  túmulo  da  Virgem.  Após o almoço,
percorreremos a Via Dolorosa, o Calvário e a Basílica do Santo Sepulcro.  Jantar no hotel.

01/05 (ter) – BELÉM / JERUSALÉM
Café da manhã bem cedo, ida a Belém, com a Igreja da Natividade, a Gruta do Leite e o Campo dos
Pastores. Celebração da MISSA. Retorno a Jerusalém e visita ao Muro das Lamentações. Almoço.
Teremos tempo livre para compras no Mercado Árabe ou para os que preferirem, poderão visitar
novamente a Igreja do Santo Sepulcro.  Jantar e noite livre. 

02/05 (qua) – BELÉM / EMAÚS  / TEL AVIV / LISBOA
Café da manhã e ida para Emaús, onde celebraremos a Missa de encerramento de nossa viagem.
Logo após, embarque no aeroporto de Tel Aviv em voo com destino a Lisboa. Chegada às 21h,
traslado para o hotel e hospedagem (pelo fato do grupo chegar tarde, nesta noite não está previsto
o jantar, substituído pelo almoço do dia 03/05). 

03/05 (qui) – LISBOA 120km  FÁTIMA  120km  LISBOA 
Café da manhã. Hoje visitaremos o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Conheceremos a nova
Igreja e a antiga Basílica. Na Capelinha das Aparições nos emocionaremos com as manifestações de
fé  diante  da  imagem de Nossa  Senhora de Fátima.  Celebração da  Missa  junto aos  peregrinos
provenientes de todo o mundo, às 12h30. Almoço. À tarde vamos até  Aljustrel, pequeno povoado
onde viviam os três pastores videntes. Conheceremos suas casas e os locais onde os, agora santos,
transcorreram suas vidas. No final do dia, retorno a Lisboa. Jantar no hotel. 

04/05 (sex) – LISBOA / RECIFE
Café da manhã. Embarque nas malas no ônibus. Realização de um passeio pela capital portuguesa.
Percorreremos a Avenida Liberdade, chegando ao Parque Eduardo VII. Seguiremos passando pelo
Rossio, a Praça do Comércio, o Padrão dos Descobrimentos, a Torre de Belém e o Mosteiro dos
Jerônimos. Também faremos uma doce parada em Belém onde poderemos degustar o maravilhoso
pastel de nata. No início da tarde, traslado para o aeroporto e embarque no voo com destino a
Recife. Chegada prevista para as 20:45.

HOSPEDAGEM:
24/04 A 27/04 – ROMA
27/04 A 29/04 – NAZARÉ
29/04 A 02/05 – BELÉM
02/05 A 04/05 - LISBOA



C O N D I Ç Õ E S     G E R A I S

PROGRAMA COMPLETO: (aéreo  +  terrestre em apartamento duplo)
 < preços por pessoa – mínimo 20 passageiros >

Serviço Valor
Pacote aéreo + terrestre U$ 4.250,00
Suplemento para apto individual em todo o roteiro – U$S 550,00

  O preço inclui:
  Passagem aérea dede Recife com a TAP.  Trechos para/de

Israel voados pela El Al
  Taxas de embarque nos aeroportos
  Hotéis  de  categoria  turística  superior  (4*)  com  café  da

manhã
  Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis
  Regime de meia pensão (café e jantar) na Itália e Portugal e

pensão completa em Israel (café, almoço e jantar).
  Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem
  Passeios conforme mencionados no programa
  Acompanhante da Unitur desde Recife
  Guias locais em português: Roma, Terra Santa, Lisboa 
  Ingressos para as atrações visitadas em todo o roteiro
  Kit  de  viagem:  Bolsa  de  viagem,  etiqueta  de  bagagem,

porta-documentos, mapa de Israel
  Seguro  de  viagem  com  cobertura  de  até  U$  100  mil

Dólares

  O preço não inclui:
 Passaporte e vistos, se necessários
 Refeições “a la carte” e bebidas
 Passeios opcionais
 Refeições não mencionadas no roteiro 
 Almoço dia 02/05
 Jantar dia 02/05

  Condições de pagamento e inscrições:
 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 500,00 (Quinhentos Dólares) que constitui

parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo.
 A passagem aérea (Valor aproximado de U$ 1.680,00 e já incluída no total do pacote) poderá ser parcelada no

cartão de crédito nas condições em que a cia.  aérea estiver operando no período da emissão da mesma
(atualmente em até 10 vezes sem juros), o que deverá ocorrer até 40 dias antes da viagem.

  Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que
pode ser paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores,
convertidos em euros no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor
do pacote. Os interessados nesta modalidade de pagamento antecipado mensal deverão entrar em contato
com a Unitur o quanto antes.

 IMPORTANTE:  os  valores  acima,  embora  exatos,  podem  sofrer  alterações  devido  a  vários  fatores  que
independem da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas
cotações cambiais do Dólar , etc.


