
 

 

EGITO & TERRA SANTA 

 

Coordenador espiritual: Guido Boufleur 

Maio de 2019 – 14 dias 

 
20/05 (seg) – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO  

Apresentação no aeroporto de Porto Alegre no início da manhã e embarque para São Paulo. Conexão 

para Roma e Cairo em voo da Alitalia.  

21/05 (ter) – SÃO PAULO / CAIRO  

Chegada no Cairo na metade da tarde. Recepção e traslado para o hotel. Jantar.  

22/05 (qua) – CAIRO  

Café da manhã e saída para dia inteiro a Memphis, Sakkara, as grandes Pirâmides de Giza, o Templo do 

Vale e a Esfinge. Almoço incluído. Celebração da MISSA no Convento dos Franciscanos. No final do dia, 

retorno ao hotel e Jantar.  

23/05 (qui) – CAIRO  



 

 

Café da manhã e dia inteiro de excursão pela cidade, visitando o famoso Museu Egípcio, a Cidadela, a 

Mesquita de Mohamed Ali, a Cidade Antiga, a Sinagoga Ben Ezra, a Igreja de São Sérgio (onde a Santa 

Família se refugiou na fuga para o Egito), a Cidade dos Mortos chegando no Bazar de Khan Kalili. 

Almoço incluído. Jantar a bordo em um cruzeiro pelo Rio Nilo, com show de danças e músicas 

folclóricas.  

24/05 (sex) – CAIRO / FONTES DE MOISÉS / DAHAB  

Café da manhã, saída para a península do Sinai (terrestre) via túnel de Ahmed Hamdy por debaixo do 

canal de Suez passando de África a Asia. Visita a Ayun Musa ou nas Fontes de Moisés (Mara), após 

saída para a cidade de Dahab. Almoço no restaurante local. Chegada ao hotel. Jantar e hospedagem. 

Depois de jantar, para os que desejarem subir o Monte Sinai, seguiremos de ônibus até Santa Catarina.  

25/05 (sab) – DAHAB / MONTE SINAI / DAHAB  

De madrugada saída para o Monte Moisés e o Monte Sinai (Monte Horeb) 2285m de altura, onde o 

profeta Moisés recebeu de deus as tábuas das leis , enquanto o povo hebreu acampa no pé do monte, 

de cima do monte podemos ver o amanhecer e o Monte de Santa Catarina- a cúpula mais alta da 

península - 2637m. Descendo do monte. Regresso para o hotel. Almoço e restante do dia livre para 

descanso. Jantar e pernoite.  

26/05 (dom) – DAHAB / JERICÓ / NAZARÉ  

Café da manhã, e viagem para Israel. Atravessaremos a fronteira de Taba chegando a Eilat. Seguiremos 

viagem de ônibus através de estradas no meio do deserto, costeando o Mar Vermelho e depois o Mar 

Morto. Chegada a Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Visita ao Monte das Tentações e ao Sicômoro 

de Zaqueu. Continuação até chegarmos na capital da Galiléia, Nazaré. Hospedagem no hotel e Jantar.  

27/05 (seg) – NAZARÉ / MAR DA GALILÉIA / TABGA / CAFARNAUM / TABOR  

Café da manhã Visita a Tabga, onde ocorreu o milagre dos pães e peixes, e ao Monte das Bem 

Aventuranças, onde celebraremos a MISSA. Em seguida faremos um passeio de barco pelas águas do 

Mar da Galiléia, chegando em Cafarnaum, lugar muito representativo na vida de Jesus, afinal ali ele fez 

vários milagres e pregações. Almoço. Subida ao Monte Tabor. Jantar no hotel.  

28/05 (ter) –NAZARÉ / CANA / HAIFA / NAZARÉ  

Café da manhã e visita a cidade de Nazaré, com a Igreja da Anunciação, onde se encontra a gruta onde 

o anjo Gabriel apareceu a Maria, e a Igreja de São José. Celebração da MISSA. Em seguida visitaremos a 

pequena igreja de Cana, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Após o almoço seguiremos até 

Haifa, onde visitaremos o Monte Carmelo, com a Gruta de Elias. No fim do dia, retorno a Nazaré. 

Alojamento no hotel e Jantar.  

29/05 (qua) – NAZARÉ / MAR MORTO / RIO JORDÃO / BETANIA / JERUSALEM  

Café da manhã. Hoje partiremos da Galileia para Jerusalém. No caminho faremos a renovação do 

Batismo no Rio Jordão. Em seguida teremos tempo para nos banharmos nas águas extremamente 

salinizadas do Mar Morto. Almoço em Jericó de onde avistaremos o Monte das Tentações. Chegada em 

Jerusalém, alojamento no hotel e Jantar.  



 

 

30/05 (qui) – JERUSALÉM  

Café da manhã. Realização da Via Sacra, finalizando no Calvário e no Santo Sepulcro, com celebração 

da MISSA em uma das capelas da igreja. Visitaremos também a Igreja de Santa Ana, a Capela da 

Flagelação e a Piscina Probática. Almoço. À tarde subiremos ao Monte das Oliveiras, recordando a 

Ascenção de Jesus e de onde teremos uma belíssima vista de Jerusalém. Visita à Igreja do Pai Nosso, ao 

Horto de Getsemani, Dominus Flevit e ao Túmulo da Virgem Maria. Jantar no hotel.  

31/05 (sex) – JERUSALÉM / EIN KAREN / BELÉM  

Café da manhã. Visita ao Cenáculo, onde Jesus instituiu a Eucaristia, à Basílica da Dormição de Maria e 

ao Muro das Lamentações. Almoço em Belém. À tarde conheceremos a Igreja da Natividade, onde está 

nasceu o nosso Senhor Jesus. Celebração da MISSA. Em seguida conheceremos o Campo dos Pastores e 

a Gruta do Leite e Ein Karen. Retorno ao hotel no final do dia. Jantar e noite livre.  

01/06 (sab) – JERUSALÉM / TEL AVIV / SÃO PAULO  

Café da manhã no hotel. Tempo livre para arrumar as malas e em horário oportuno, traslado para o 

aeroporto de Tel Aviv; Embarque em voo para o Brasil com conexão em Roma.  

02/06 (dom) – SÃO PAULO / PORTO ALEGRE  

Chegada em São Paulo no início da manhã. Conexão para Porto Alegre. 


