
 

 

PEREGRINAÇÃO À ISRAEL E JORDÂNIA  

OUTUBRO de 2023 – 14 dias 

Paróquia Nossa Senhoras das Graças – Porto Alegre RS 

Pe. Márcio Andrade 

 

10/10 (ter) – PORTO ALEGRE / LISBOA  
Embarque em Porto Alegre com destino a Tel Aviv. 
 
11/10 (qua) – LISBOA  /   TEL AVIV 
Chegada em Tel Aviv à noite. Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e pernoite. 
 
12/10 (qui) – TEL AVIV / JAFFA /  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 até Haifa.  Almoço. Visitaremos 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. 
 
13/10 (sex) – 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. 
 
14/10 (sab) - NAZARÉ / TABGA / CAFARNAUM / TIBERÍADES 
Café da manhã. Seguiremos para o Monte das Bem-aventuranças, lugar do Sermão da Montanha. 
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, com celebração da Missa. 
Também conheceremos o Museu do Barco de Jesus. No final da tarde, retorno a Nazaré. Jantar e alojamento 
no hotel. 
 
15/10 (dom) – 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.  
 
16/10 (seg) – 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. 

 

17/10 (ter) – 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. 
 
18/10 (qua) –  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.  
 
19/10 (qui) – MAR MORTO / RIO JORDÃO / JERICÓ / BETÂNIA / 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. Ida para Jerusalém com parada em Betânia para celebração da Missa. Chegada em 
Jerusalém. Jantar e alojamento. 
 
20/10 (sex) – 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. 
 
21/10 (sab) – 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. 
 
22/10 (dom) - 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. 
 
23/10 (seg) – JERUSALÉM / TEL AVIV / LISBOA/ GUARULHOS/ PORTO ALEGRE 

Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto de Tel Aviv. Embarque em voo para Porto Alegrel com conexão 
em Lisboa e Guarulhos.  

 



 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

Valor total do pacote aéreo + terrestre por pessoa U$ 4.790,00 

Suplemento para apartamento individual: U$ 1.180,00 

(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto) 

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI 

- Passagem aérea dede Porto Alegre em classe econômica 
- Taxas de embarque nos aeroportos 
- Hotéis de categoria turística superior (4*) 
- Serviço de maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis 
- Regime de pensão completa a partir do segundo dia em Israel. 
- Serviço de ônibus luxo com Wi-Fi durante toda a viagem 
- Passeios conforme mencionados no programa 
- Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 
-Ingressos para as atrações visitadas 
- Guias em português em todo o roteiro 
- Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-
documentos, mapa de Israel 
- Taxa de saída de Israel e entrada na Jordânia 
- Seguro de viagem com cobertura de até U$ 100 mil Dólares 

- Passaporte 
- Refeições não citadas no roteiro 
e bebidas 
- Passeios opcionais 
- Testes PCR/Antígeno Covid-19 
 

Necessário o certificado 
internacional da VACINA DA 
FEBRE AMARELA e 
comprovante vacinação 
COVID-19 com duas ou mais 
doses. 

 



 

 

Condições de pagamento e inscrições: 

• A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 300,00 (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. 

• O saldo será feito mensalmente através de boleto que pode ser pago em qualquer agência bancária,. O 
valor das parcelas será  estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores serão convertidos em Dólares 
no dia do pagamento , constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote.  

• Pagamentos podem ser feitos através de depósito bancário ou pix 

• Parcelamento no cartão de crédito  mediante consulta 

• 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 

Política de Cancelamento 

Entende-se por cancelamento a desistência da viagem e/ou do serviço contratado, bem como 

alteração de datas. Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contratados deverão ser 

feitas por escrito (e-mail ou WhatsApp). As penalidades serão aplicadas segundo a antecedência 

com que forem comunicadas.  

Até 60 dias antes multa de 5% pelo cancelamento  

Entre 59 e 45 dias antes do início da viagem – perda de 15% do valor total do programa 

Entre 44 e 30 dias antes do início da viagem – perda de 25% do valor total do programa 

Entre 29 e 20 dias antes do início da viagem – perda de 35% do valor total do programa 

Entre 09 e 04 dias antes do início da viagem – perda de 80% do valor total do programa 

Menos de 3 dias antes – 100% de multa 


