
 

 

TERRA SANTA ESPECIAL 
“Seguindo os passos de Jesus” 

Setembro / 2020  – 13 dias 

Organizadores: Aida e Jurandir 
Guia espiritual: Pe. Anésio Ferla 

 
 
07/09 (seg) - P. ALEGRE / LISBOA / TEL AVIV  
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a Tel Aviv, com troca de 
aeronave em S. Paulo e Lisboa. 
 
08/09 (ter) - TEL AVIV  
Chegada em Tel Aviv no início da noite. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel. 
Hospedagem.  
 
09/09 (qua)  - TEL AVIV / CESAREIA  MARITIMA  / HAIFA / NAZARÉ 
Café da manhã e visita à Cesareia Marítima onde veremos o famoso Teatro Romano e a Fortaleza 
dos Cruzados. Após o almoço, seguiremos em direção à moderna cidade portuária de Haifa. Visita 
ao Monte Carmelo, com a Gruta de Elias e a Basílica de Stella Maris onde faremos nossa primeira 
MISSA. Partindo de Haifa, faremos uma parada rápida para fotos panorâmicas no famoso Jardim 
Bahai e continuação com destino à Nazaré. Chegada no final da tarde. Hospedagem no hotel e 
jantar.  
 
10/09 (qui) – NAZARÉ / CANÁ / MONTE TABOR / NAZARÉ 
Após o café da manhã, saída para visitar Nazaré e a Basílica da Anunciação, com MISSA. Ao lado 
encontraremos a Igreja de São José, com as ruínas 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. 
 
11/09 (sex) – NAZARÉ / TABGA / CAFARNAUM / TIBERÍADES / NAZARÉ 
Café da manhã e saída para visitar Magdala, Monte das Bem Aventuranças, lugar do Sermão da 
Montanha com MISSA. Continuação a Tabga, 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. Em seguida realizaremos a peregrinação de barco 
pelo Mar da Galiléia. O almoço será realizado em um tradicional Kibutz. À tarde iremos ao 
encontro do Rio Jordão, com a renovação do batismo. No final da tarde, retorno a Nazaré. Jantar e 
alojamento no hotel. 
 
12/09 (sab) – NAZARÉ  /  JERICÓ /  MAR MORTO  
Café da manhã e saída em direção a Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Ali visitaremos o 
Monte das tentações e o Sicômoro de Zaqueu. Celebração da MISSA em uma igreja local.  Após o 
almoço, seguiremos viagem em direção ao Mar Morto. Hospedagem em um hotel à beira mar. 
Jantar e alojamento. 
 



 

 

13/09 (dom) – MAR MORTO 
Café da manhã. Dia de lazer e descanso, para recarregar as energias e usar as estruturas que o 
hotel,  às margens do Mar Morto, nos oferece. Almoço e Jantar no hotel. 
 
14/09 (seg) – MAR MORTO / MASSADA / JERUSALÉM  
Café da manhã no hotel e viagem pelo deserto da Judeia até Massada, a fortaleza do Rei Herodes e 
o último bastião da resistência judia contra os romanos, com suas vistas magníficas e fascinantes 
escavações. No final da manhã chegaremos a Jerusalém. Almoço. À tarde iniciaremos as nossas 
visitas à cidade sagrada, com a subida ao Monte Scopus, de onde teremos uma vista panorâmica 
espetacular de Jerusalém antiga. Na sequência visitaremos o Museu do Holocausto. No final do 
dia, hospedagem no hotel e Jantar. 
 
15/09 (ter) – JERUSALÉM  
Café da manhã. Saída para percorrer a Via Dolorosa, e realizando a Via Sacra, que se encerra no 
Monte Calvário e Santo Sepulcro, onde realizaremos a MISSA. Após o almoço, visitaremos o Monte 
das Oliveiras com a Igreja da Ascensão, a Igreja do Pater Noster, o Horto de Getsemani, Dominus 
Flevit, e o túmulo da Virgem. Retorno ao hotel. Jantar. 
 
16/09 (qua) – JERUSALÉM  
Café da manhã e visita à Esplanada do Templo (se estiver aberta aos turistas), e o Muro das 
Lamentações. Continuando chegaremos ao Monte Sião, com a Tumba do Rei Davi, a Abadia da 
Dormição e o Cenáculo. Celebração da MISSA. Almoço. Tarde livre para compras. Jantar no hotel. 
 
17/09 (qui) – JERUSALÉM / EIN KAREN / BELÉM / TEL AVIV 
Café da manhã e visita à a Ein Karen, lugar do nascimento de São João Batista e a Igreja da 
Visitação.  Prosseguiremos até Belém, com almoço, visitando a Igreja e Gruta da Natividade (com 
MISSA), Gruta de São Jerônimo, Gruta do Leite. Final da tarde inicio da noite seguiremos Tel Aviv  
Jantar e alojamento no hotel. 
 
18/09 (sex) – TEL AVIV / EMAÚS / JAFFA  
Café da manhã e partida para Emaús, onde celebraremos a MISSA de encerramento de nossa 
viagem. Logo após iremos em direção a cosmopolita TEL AVIV para conhecer a cidade e seus 
principais atrativos, como o Mercado Carmel ao ar livre, a área com construções em estilo 
arquitetônico Bauhaus – Patrimônio Mundial da Unesco,  o Neve Tsedek – bairro com belas casas 
antigas que foram reformadas por modernos designers, muitos restaurantes, galerias e lojas de 
grife, o complexo da estação de trem e a histórica Praça Rabin – em homenagem ao primeiro-
ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que foi assassinado neste local em 1995. Tempo para almoço. 
Continuação do passeio para conhecer o histórico porto de Jaffa, com seus 4.000 anos de história. 
A pequena vila possui galerias de arte e cafés, em uma atmosfera aconchegante e tranquila. Visita 
à Igreja de São Pedro. Final do dia retorno ao hotel e jantar. 
 
19/09 (sab) – TEL AVIV / LISBOA / PORTO ALEGRE 
Café da manhã e logo cedo partiremos para o aeroporto de Tel Aviv para embarque em voo com 
destino a Porto Alegre com troca de aeronave em Lisboa.  

 



 

 

C O N D I Ç Õ E S     G E R A I S 

PROGRAMA COMPLETO:  
(parte aérea  + parte  terrestre, em apartamento duplo) 

< preços por pessoa – mínimo 30 passageiros > 

Serviço Valores 

Valor total do pacote com PENSÃO COMPLETA U$ 4.240,00 

Suplemento para apartamento individual                 U$ 1.030,00 

*O preço inclui: 

• Passagem aérea desde Porto Alegre voando TAP 

• Taxas de embarque nos aeroportos 

• Transporte de UMA MALA de até 23kg por pessoa 
 
Voos previstos: 
 

   Voo             Data             Itinerário             Horário 
Azul 4488  07/09/20      P. Alegre/S.Paulo   16:55 18:40  
Tap 088      07/09/20     S. Paulo/Lisboa      21:30 11:25 
Tap 1603    08/09/20      Lisboa /Tel Aviv     14:20 21:30 
Tap 1604    19/09/20      Tel Aviv/Lisboa       05:05 09:00 
Tap 117      19/09/20      Lisboa/P. Alegre     11:45 19:05 
 

• Hotéis de categoria 4 estrelas (superior) 
 
         Tel Aviv      - Grand Beach Hotel ou similar       - (3 Noites) 
         Nazareth   -  Legacy Hotel ou similar                - (3 Noites) 
         Mar Morto -  David Dead Sea Hotel ou similar  - (2 Noites) 
         Jerusalem -  Grand Court Hotel ou similar        - (3 Noites) 
 

• Café da manhã e jantar diariamente nos hotéis em serviço 
buffet. 

• Almoço diariamente em restaurantes locais em serviço buffet 
ou menu pré-definido. 

• Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 

• Guias locais em português 

• Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre até o final da 
viagem 

• Ingressos a todos os lugares previstos no roteiro  

• Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-
documentos, etc 

• 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 

•Jantar no dia da chegada em Tel Aviv 
 

 

 

 



 

 

Condições de pagamento 

OPÇÃO 1 
Deixe para pagar a parte aérea (U$ 1300,00) no prazo final estipulado em aproximadamente 60 dias antes 
do início da viagem e parcele a parte terrestre em até 9 boletos, veja os exemplos: 
 
  Pagamento imediato de USD 300,00 dólares  
+ 6 x  de USD 442,00 (Março a Agosto 2020) 
+ 5 x  de USD 530,00 (Abril a Agosto 2020) 
+ 4 x  de USD 662,00 (Maio a Agosto 2020) 
+ 3x  de USD 884,00 (Junho a Agosto 2020) 
+ 2 x  de USD 1.325,00 (Julho a Agosto 2020) 
 
OPÇÃO 2 
Parcele todo o pacote em até 10 boletos considerando a primeira parcela como inscrição, veja os exemplos: 

 
  Pagamento imediato de USD 300,00 dólares  
+ 6 x  de USD 658,00 (Março a Agosto 2020) 
+ 5 x  de USD 790,00 (Abril a Agosto 2020) 
+ 4 x  de USD 987,00 (Maio a Agosto 2020) 
+ 3x  de USD 1.317,00 (Junho a Agosto 2020) 
+ 2 x  de USD 1.975,00 (Julho a Agosto 2020) 
 

 
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, etc. 

 

Para mais informações, entre contato conosco! 

Setor de grupos   – 51-32723388  - whatsapp 51-982390202 - e-mail grupos@unitur.com.br  
Jurandir e Aida    – 51-32499659 – whatsapp 51 984051955 - e-mail   jaguiars@brturbo.com br  
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