
 

 

ISRAEL E JORDÂNIA 

 

 

11/09 (qua) – PORTO ALEGRE / LISBOA / TEL AVIV 

Embarque em Porto Alegre com destino a Tel Aviv, com conexão em Lisboa. 

12/09 (qui) – TEL AVIV 

Chegada em Israel na metade da tarde. Recepção e traslado para o hotel em Tel Aviv. Hospedagem 
e tempo para descanso. Jantar. 

13/09 (sex) – TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA / NAZARÉ 

Após o café da manhã, saída para breve visita à cidade de Tel Aviv e Jaffa, de onde teremos uma 
bela vista panorâmica da região. Continuaremos para Cesarea, onde veremos o famoso Teatro 
Romano e a Fortaleza dos Cruzados. Almoço. Iremos até Haifa, com o Monte Carmelo e a Gruta de 
Elias. Celebração da MISSA. Também veremos os Jardins Bahai. No final do dia, chegada em Nazaré, 
capital da Galiléia. Hospedagem e Jantar. 

14/09 (sab) – NAZARÉ / CANÁ / TABOR 

Após o café da manhã, saída para visitar Nazaré e a Basílica da Anunciação. Celebração da MISSA. 
Ao lado da basílica está a Igreja de São José, onde ainda é possível visitar os restos da antiga 
carpintaria. Após o almoço, ida a Caná da Galiléia, através do vale de Esdrelon. Subiremos o Monte 



 

 

Tabor onde ocorreu a transfiguração de Jesus. No final da tarde, retorno a Nazaré. Jantar e 
alojamento no hotel. 

15/09 (dom) - NAZARÉ / TABGA / CAFARNAUM / TIBERÍADES 

Café da manhã. Seguiremos para o Monte das Bem-aventuranças, lugar do Sermão da Montanha. 
Celebraremos a MISSA. Continuação a Tagba, onde ocorreu o milagre da Multiplicação dos Pães e 
dos Peixes; Igreja do Primado, lugar da Confirmação de São Pedro. Em Cafarnaum visitaremos os 
restos da antiga sinagoga onde Jesus pregou. Almoço. À tarde realizaremos a peregrinação de barco 
pelo Mar da Galileia. Também conheceremos o Museu do Barco de Jesus. No final da tarde, retorno 
a Nazaré. Jantar e alojamento no hotel. 

16/09 (seg) – NAZARÉ / GERASA / AMÃ 

Café da manhã. Hoje seguiremos para a Jordânia. Entraremos através da fronteira Sheikh Hussein. 
Chegada em Gerasa, onde está o sítio arqueológico que preserva um dos maiores sítios 
arqueológicos romanos do Oriente Médio. Almoço. À tarde chegaremos em Amã, onde faremos 
uma visita panorâmica pelos principais pontos da cidade, com suas importantes avenidas, a 
Cidadela, o centro urbano e Teatro Romano. Hospedagem no hotel e jantar. 

17/09 (ter) – AMÃ / MONTE NEBO / MADABA / PETRA 

Café da manhã e saída em direção ao Monte Nebo, a montanha de onde Moisés viu pela primeira 
vez a imagem da Terra prometida e de onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale da 
Jordânia e do Mar Morto. Celebração da Missa. Almoço. Continuaremos até Madaba, conhecida 
como a cidade dos mosaicos. No final do dia, chegada em Petra. Hospedagem e jantar. 

18/09 (qua) – PETRA / MAR MORTO 

Café da manhã. Iniciaremos a explorar a cidade rosada de Petra. Esculpida pelos Nabateus por volta 
do séc. III, Petra foi abandonada e ficou totalmente isolada do resto do mundo por mais de mil 
anos, sendo redescoberta somente em 1812. Os principais pontos a serem visitados incluem o 
tesouro, o templo de Leões Alados, mercados antigos, lugares históricos e túmulos. Almoço. À tarde 
seguimos nossa viagem para o Mar Morto, onde nos hospedaremos em um hotel a beira mar. 
Chegada ao hotel no início da noite. Hospedagem e jantar. 

19/09 (qui) – MAR MORTO 

Café da manhã. O Mar Morto é o ponto mais baixo da terra situado a 400 metros abaixo do nível do 
mar. Seus minerais oferecem possibilidades curativas para diferentes condições. Você poderá 
flutuar no mar de água mais salgada do mundo, e desfrutar dos benefícios terapêuticos e saudáveis. 
A lama preta do Mar Morto, fácil de ser espalhada no corpo, fornece à pele minerais nutrientes, e o 
ar rico em brometo também traz benefício ao sistema respiratório. Para os que desejarem, poderão 
escolher algum dos tratamentos no spa do resort (pagos opcionalmente) para ter uma experiência 
completa de relax e descanso. Almoço e jantar incluídos. 

20/09 (sex) – MAR MORTO / RIO JORDÃO / JERICÓ / JERUSALÉM 

Café da manhã e retornaremos a Israel, passando pela fronteira de Allenby. Visitaremos o Rio 



 

 

Jordão, no local onde historiadores afirmam ter sido o lugar exato do batismo de Jesus. 
Realizaremos uma pequena cerimônia para a renovação do sacramento do Batismo. Já em Jericó, 
veremos o Monte das Tentações e o Sicômoro de Zaqueu. Almoço. No final do dia, chegada em 
Jerusalém. Jantar e alojamento. 

21/09 (sab) – JERUSALÉM 

Café da manhã e saída para visitar o Monte das Oliveiras com a Igreja da Ascensão, a Igreja do Pater 
Noster, Dominus Flevit, o Túmulo da Virgem e a Igreja da Agonia. Nossa MISSA será celebrada no 
Horto do Getsemani. Tarde livre para compras no Mercado Árabe. No final da tarde retorno ao 
hotel e jantar. 

22/09 (dom) – JERUSALÉM 

Café da manhã bem cedo, e visita ao Muro das Lamentações, Esplanada do Templo e Monte Sião, 
com o Cenáculo e a Igreja da Dormição de Maria. Celebração da MISSA em igreja a definir. Almoço. 
À tarde, visita à Piscina de Betesda e a Igreja de Santa Ana. Em seguida, visitaremos a Via Dolorosa, 
o Calvário e a Basílica do Santo Sepulcro. No final do dia, retorno ao hotel, Jantar e noite livre. 

23/09 (seg) - JERUSALÉM / EIN KAREN / BELÉM / JERUSALÉM 

Café da manhã e visita a Ein Karen, lugar do nascimento de São João Batista e da Igreja da Visitação. 
Almoço em Belém. À tarde visitaremos o Campo dos Pastores, a Gruta do Leite e a Igreja da 
Natividade, com celebração da MISSA. Regresso a Jerusalém. Jantar no hotel e alojamento. 

24/09 (ter) – JERUSALÉM / TEL AVIV / LISBOA / PORTO ALEGRE 

Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto de Tel Aviv. Embarque em voo para o Brasil com 
conexão em Lisboa. Chegada prevista na capital gaúcha por volta das 18:30 do mesmo dia 24/09. 


