
Portugal e Terra Santa – 14 dias

Pe. Fábio Herculano Rios

Paróquia São José – Guarulhos / SP

10/09 (Terça-feira) - GUARULHOS / LISBOA
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque com destino a Portugal. Noite a bordo.

11/09 (Quarta-feira) – LISBOA   120km   FÁTIMA
Chegada  em  Lisboa  no  início  da  manhã.  Recepção  e  traslado  para  Fátima.  Almoço no  hotel  e
hospedagem. No final da tarde, celebração da  Missa em uma das capelas do santuário. Após o  jantar,
participação do Rosário Luminoso.

12/09 (Quinta-feira) – FÁTIMA (Aljustrel)
Café da manhã. Pela manhã saída até Aljustrel, povoado próximo à Fátima onde moravam os pastores
Francisco, Lúcia e Jacinta. Alí visitaremos as casas onde moravam e locais onde Nossa Senhora apareceu.
Retorno à Fátima para aproveitar o restante do dia para devoções no Santuário. Jantar.

13/09 (Sexta-feira) – FÁTIMA  120km   LISBOA (SINTRA, CASCAIS, ESTORIL)
Café da manhã  no hotel. Hoje faremos diversas visitas a locais de beleza única, antes de chegar a Lisboa.
Percorreremos os caminhos que levam a Sintra, com a visita ao Palácio Nacional (com ingresso).  Logo após,
iremos à região da costa, conhecendo Cascais e Estoril e o Cabo da Roca. Chegada a Lisboa no final do dia.
Jantar e hospedagem no hotel.

14/09 (Sábado) – LISBOA
Café da manhã. Seguiremos viagem de ônibus em direção a Lisboa. Chegada e realização de uma visita.
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.  À  tarde
celebraremos a Missa na Igreja de Santo Antônio. Hospedagem no hote e jantar.

15/09 (Domingo) – LISBOA  /  TEL AVIV
Café da manhã. Embarque das malas no ônibus. Visitaremos o Santuário do Cristo Rei, localizado em
Almada, do outro lado do Rio Tejo. Celebração da Missa. Tempo livre em Lisboa para as últimas visitas. No
final da tarde, traslado para o aeroporto e embarque em voo para Tel Aviv. Saída as 22h. Noite a bordo.

16/09 (Segunda-feira) – TEL AVIV  / MONTE CARMELO / NAZARÉ
Chegada em Tel Aviv no início da manhã. Encontro com o guia local e seguiremos para tomar o café da
manhã em restaurante local. Seguiremos com tour panorâmico em Tel Aviv e Jaffa. Continuação pela via
litorânea até Haifa onde visitaremos o Mosteiro Carmelita de Stella Maris com a tumba do Profeta Elias.
Alí poderemos ainda apreciar os lindos jardins da Fé Bahai. Continuação até Nazaré. Chegada à tarde.
Hospedagem e tempo para descanso. Jantar.

17/09 (Terça-feira) – NAZARÉ / CANÁ/ MONTE TABOR / NAZARÉ
Após o café da manhã, saída para visitar a Basílica da Anunciação e a Igreja de São José onde se encontra
os resquícios da sua antiga carpintaria. Após almoço, vamos até Caná da Galileia, local onde foi ralizado o



primeiro milagre de Jesus ao transformar água em vinho. Prosseguimento ao Monte Tabor onde se deu a
transfiguração do Senhor. Retorno a Nazaré. Jantar  no hotel.

18/09 (Quarta-feira) – NAZARÉ/ TIBERÍADES / TABGA / CAFARNAUM / MAR DA GALILÉIA/ RIO JORDÃO/
NAZARÉ
Após o café da manhã, saída para Magdala rumo ao Monte das bem-aventuranças, lugar do sermão da
montanha. Continuação a Tabga, onde ocorreu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, em
Cafarnaum visitaremos os restos da antiga sinagoga onde Jesus pregou. Após o almoço, passeio de barco
no Lago de Tiberíades. Faremos ainda uma parada no Rio Jordão para renovar as promessas do Batismo.
Retorno a Nazaré. Jantar no hotel.

19/09 (Quinta-feira) – NAZARÉ/ BETÃNIA/ JERICÓ/ MAR MORTO/ JERUSALÉM
Café  da  manhã e  saída  para  Betânia,  local  onde Jesus  ressuscitou Lázaro,  alí  celebraremos a  Missa.
Continuação até Jericó, a cidade  mais antiga do mundo e tempo para apreciar o Monte das Tentações.
Almoço.  Saindo de Jericó veremos o Sicômoro de Zaqueu e faremos uma parada no Mar Morto, onde
será  possível  flutuar  nas  águas  ricas  em  sais  minerais.  Prosseguiremos  até  Jerusalém.  Chegada  e
hospedagem no hotel.

20/09 (Sexta-feira) - JERUSALÉM / BELÉM / JERUSALÉM
Depois do café da manhã visita à cidade antiga com o Muro das Lamentações Continuação à  Igreja de
São Pedro Galicantu, Cenáculo e a Igreja da Dormição de Maria. Ida a Belém, onde teremos o almoço.
Celebração  da  Missa na  gruta  dos  pastores.  Após  visitaremos  a  Igreja  da  Natividade,  gruta  de  São
Jerônimo e a gruta do Leite. Retorno a Jerusalém no final da tarde. Jantar no hotel. 

21/09 (Sábado) - JERUSALÉM
Depois do café da manhã, nos dirigiremos para a cidade antiga, visitando a Igreja de Santa Ana e a piscina
de  Betesda.  Em  seguida  MISSA na  Flagelação. Faremos  a  via  Crucis,  chegando  ao  calvário  e  Santo
Sepulcro.  Almoço. À tarde iremos ao monte das Oliveiras e veremos as igrejas: da Ascensão e do Pai
Nosso, Horto das Oliveiras, Igreja da Agonia. Retorno ao hotel e jantar.

22/09 (Domingo) – JERUSALÉM / EMAUS /  TEL AVIV / LISBOA
Café da manhã. Dia de nos despedirmos da Terra Santa. Viagem de ônibus para Tel Aviv. No caminho
visitaremos Emaús, onde celebraremos a Missa de encerramento de nossa peregrinação. Traslado para o
aeroporto.  Embarque  em  voo  para  Lisboa.  Chegada  à  noite.  Recepção,  traslado  para  o  hotel.
Hospedagem. 

23/09 (Segunda-feira) –  LISBOA / SÃO PAULO 
Café da manhã no hotel, e traslado para o aeroporto. Embarque em voo para São Paulo. 



CONDIÇÕES GERAIS
(preços para um grupo mínimo de 22 pessoas)

Preço por pessoa aéreo + terrestre U$ (em Dólares)
Hospedagem em Apto duplo U$ 4.950,00
Adicional para hospedagem em apto individual U$ 740,00

O preço inclui:
 Passagem aérea Guarulhos/ Lisboa/ Tel Aviv/ Lisboa / Guarulhos com 

taxas de embarque nos aeroportos
 Hotéis de categoria turística superior (4*) 
 Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis
 Café da manhã e jantar diariamente em Portugal (excluso jantares dos

dis 15 e 22/09). Refeições sem bebidas
 Café da manhã, almoço e jantar diariamente em Israel. Refeições sem

bebidas
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem
 Passeios conforme mencionados no programa
 Acompanhante da Unitur desde São Paulo
 Guias locais em português durante toda a viagem
 Ingressos para as atrações visitadas em Portugal e Israel
 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
 Refeições “a la carte” e bebidas
 Passeios opcionais
 Almoço no último dia em Israel

Condições de pagamento e inscrições:

 A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de USD200,00 (Duzentos Dólares) que constitui parte
do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. Os valores deverão ser pagos
em reais de acordo com o câmbio da Unitur no dia do pagamento.

 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver operando
no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 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 Dólares 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 e do Euro, etc.


