
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 / TEL AVIV 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre ou, em outras cidades no Brasil, para embarque com 
destino a Tel AVIV, com possíveis conexões em São Paulo, Rio de Janeiro e uma cidade europeia.

08/09 (ter) - TEL AVIV 
Chegada em Tel Aviv no início da tarde. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel. 
Hospedagem e tempo para descanso. Jantar e noite livre

09/09 (qua)  - TEL AVIV / JAFA / HAIFA / NAZARÉ
Café da manhã e visita a cidade de Tel Aviv, com suas belas praias e monumentos. Em Jafa 
celebraremos nossa primeira MISSA na igreja de São Pedro. Após o almoço, seguiremos em 
direção a Galiléia, fazendo uma parada na moderna cidade portuária de Haifa. Visita ao Monte 
Carmelo, com a Gruta de Elias e a Basílica de Stella Maris. Chegada a Nazaré 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 para 
Cesaréia de Felipe, onde encontraremos o Rio Jordão nas Fontes de Banias, com a renovação do
batismo. No final da tarde, retorno a Nazaré. Jantar e alojamento no hotel.

12/09 (sab) – NAZARÉ  /  JERICÓ / QUNRAM / 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. 
Prosseguimento para Qunram, onde foram encontrados os famosos Manuscritos do Mar Morto. 
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 neste hotel às margens do Mar Morto. Almoço e Jantar 
no hotel.

14/09 (seg) – MAR MORTO / MASSADA / JERUSALÉM 
Café da manhã no hotel. Saída 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.  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 / JERUSALÉM
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. Regresso a Jerusalém, Jantar e alojamento no 
hotel.

18/09 (sex)  – JERUSALÉM / EMAÚS / TEL AVIV / SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO 
Café da manhã e traslado para o aeroporto de Tel Aviv. No caminho faremos uma visita à cidade 
de Emaús, onde celebraremos a última de nossa MISSA peregrinação. Embarque  com destino ao
Brasil com possíveis conexões em uma cidade europeia, São Paulo e Rio de Janeiro.

19/09 (sab) – SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO  / PORTO ALEGRE
Chegada m São Paulo ou Rio de Janeiro  no início da manhã e conexão para Porto Alegre ou 
outras cidades dentro do Brasil.
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS!

HOTĒIS PREVISTOS
Tel Aviv - Grand Beach Hotel ou similar            -  (1 Noite)  
Nazareth - Legacy Hotel ou similar                     - (3 Noites)
Mar Morto - David Dead Sea Hotel ou similar - (2 Noites)
Jerusalem - Grand Court Hotel ou similar         - (4 Noites)



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 em cia. aérea a ser definida
 Taxas de embarque nos aeroportos
 Transporte de UMA MALA de até 23kg por pessoa
 Hotéis de categoria superior (4 estrelas) 
 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 e inscrições:
    A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de USD300,00 (Trezentos Dólares) que

constitui parte do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo.
   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.

 


