
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
1º Dia: ORIGEM - LISBOA – TELAVIVE – JERUSALÉM  
Saída dos locais e hora indicados em direcção ao aeroporto de Lisboa. Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de 
embarque e partida com destino a TELAVIVE. Refeições a bordo. Chegada ao Aeroporto de Ben Gurion. Recepção e assistência pelo representante 
local. Transfer para o hotel em JERUSALÉM. Alojamento. 
 
2º Dia: JERUSALEM (CIDADE NOVA) – EIN KAREN – BELÉM (PJ) 

Após o pequeno-almoço, partida para o Museu de Israel onde se encontra o Santuário do Livro, local onde estão expostos os 
manuscritos encontrados no Mar Morto. Vista panorâmica do Parlamento de Israel (Knesset) e da estátua do Candelabro 
(Menorá), um dos principais e mais difundidos símbolos judaicos, que se encontra nos jardins do Knesset. Visita do Museu do 
Holocausto, construído para manter viva a memória dos 6 milhões de judeus mortos na 2ª Guerra Mundial. Passagem ainda pela 
maqueta da cidade de Jerusalém na época do Segundo Templo. Partida para o Bairro de Ein Karem, onde nasceu S. João 
Baptista e visita da sua Igreja. Prosseguimos até Belém, o local de nascimento de Jesus e também terra natal do Rei David e local 
onde foi coroado Rei de Israel. Visita da Igreja da Natividade e da Capela de Santa Catarina. Regresso a JERUSALEM. Jantar e 
alojamento..  

3º Dia: JERUSALEM (CIDADE ANTIGA) (PJ) 
Pequeno-almoço. Saída para a visita da cidade antiga de Jerusalém, com inicio no Monte Scopus para apreciar uma magnifica vista de Jerusalém. 
Seguimos para o Monte das Oliveiras, onde transmitiu alguns de seus ensinamentos e onde ascendeu aos Céus. Passagem pelo Horto de Getsemani, 
jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras, onde acredita-se que Jesus e seus discípulos oraram na noite anterior à crucifixão de Jesus, pela Basílica 
da Agonia ou das Nações, e pelo túmulo da Virgem. Travessia do Vale de Cedron, para chegar a uma das Portas da cidade antiga. Passeio a pé pelo 
Muro das Lamentações (o único vestígio do antigo templo de Herodes e o local mais sagrado do Judaísmo), pela Via Dolorosa (o caminho por onde 
Jesus carregou a cruz), pela Igreja do Santo Sepulcro (um dos locais mais sagrados para os Cristãos, pois foi onde Jesus foi crucificado, sepultado e de 
onde ressuscitou), pelo Cardo Romano e pelo Mercado Oriental. Continuação até ao até ao Monte Sião para visitar o Tumulo do Rei David, o Cenáculo e 
a Abadia da Dormição. Jantar e alojamento.  
 

4º Dia: JERUSALEM – VALE JORDÃO – JERICÓ – BEIT SHEAN – RIO JORDÃO (PJ) 
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direcção a GALILEIA através do Vale do Jordão, que rodeia a cidade de Jericó, 
considerada a cidade mais antiga do Mundo e ainda com passagem por BEIT SHEAN com as suas impressionantes ruínas 
romanas. Continuação até ao Rio Jordão, um dos rios mais sagrados do Mundo, pois terá sido nas suas margens que Jesus 
Cristo foi baptizado por S. João Batista e que Naaman terá sido curado da lepra após ter mergulhado no Jordão sete vezes. 
Paragem em Yardenit, local onde se realizam os baptismos, seguido de uma visita a um kibutz local (uma comunidade colectiva 
israelita). Jantar e alojamento em Galileia. 

 
5º Dia: GALILEIA – CANA – NAZARÉ – TIBERIADES – CAFARNAUM (PJ) 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para a visita de GALILEIA. Passagem por Caná de Galileia, uma pequena localidade onde teve lugar o primeiro 
milagre de Jesus. Continuação em direcção a NAZARÉ para visita da Basílica da Anunciação e da Carpintaria de São José. Partida para a cidade de 
TIBERIADES e travessia do Lago de Tiberiades ou Mar da Galileia. Chegada a CAFARNAUM e visita da Casa de São Pedro e dos vestígios de uma 
antiga sinagoga do séc. II. Continuação até Tabgha onde aconteceu o milagre da Multiplicação dos Peixes e dos Pães e visita da sua igreja. Continuação 
para o Monte das Bem-Aventuranças, local onde Jesus pronunciou o Sermão da Montanha. Jantar e alojamento em Galileia 
 
6º Dia: GALILEIA – CESAREA – HAIFA – SÃO JOÃO DE ACRE – TELAVIVE (PJ) 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para a cidade de SÃO JOÃO DE ACRE com as suas fortificações medievais e visita da cidade 
subterrânea das Cruzadas, com destaque para a Sala dos Cavaleiros. A seguir, subida ao Monte Carmelo em Hafia, onde pode 
desfrutar uma vista panorâmica sobre a cidade e sua baía. Visita do Mosteiro Carmelita de Stella Maris e dos jardins persas 
onde se encontra o Templo Bahai. Continuação pela costa Mediterrânica até CESAREA onde se visitam os vestígios 
arqueológicos da época romana como o Anfiteatro e o Aqueduto. Partida para TELAVIVE, onde à chegada, poderemos admirar a 
cidade através de uma visita panorâmica. Jantar e alojamento em Telavive. 
 
7º Dia: TELAVIVE (DIA LIVRE) (PJ) 
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre em Telavive para actividades de carácter pessoal. Possibilidade de efectuar uma excursão a Masada e Mar Morto. 
Jantar e alojamento em Telavive. 
 
8º Dia: TELAVIVE – LISBOA - ORIGEM 
Transporte para o aeroporto, assistência nas formalidades de embarque e partida para Lisboa via Istambul.. Chegada ao aeroporto e início da viagem de 
regresso aos nossos locais de origem. Fim dos nossos serviços.   

 

 
 

  
O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estadia em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotéis seleccionados, Seguro de Responsabilidade civil TRanquilidade 
O preço não inclui: Tudo o estipulado no programa da viagem como facultativo, opcional ou não incluído como as entradas a museus e monumentos que não figurem como incluído no programa da viagem, o 
suplemento de habitação individual estipulado em 25€ por pessoa e noite. 

    Condições Gerais: Os preços deste programa são totais (IVA incluído) e estão sujeitos à possibilidade de serem modificados no momento de formalizar a reserva. A revisão só terá lugar para incorporar 
variações de preço dos transportes, incluído o preço dos carburantes, as taxas e impostos relativos a determinados serviços e tipos de câmbio aplicados a viagem organizada. Oferta condicionada ao 30% da 
quantia no momento de formalizar a reserva, o resto da importância terá que ser paga pelo menos 15 dias antes do início dos nossos serviços. A excursão só se realiza com O mínimo de 40 participantes – o 
número de passageiros deve ser comunicado 10 dias antes do início da viagem 


