
 

 

 
 
 

 Portugal / Terra Santa / Itália  
de 10 à 26 de outubro 2015 

 
ROTEIRO: 

 
1.ºDIA | BRASIL / LISBOA (10/10/2015): 

Em horário a ser combinado, apresentação ao Aeroporto Internacional no Rio de Janeiro com destino a Lisboa. 

 

2.º DIA | LISBOA (11/10/2015): 

Chegada, recepção e acomodação no hotel.  

 

3° DIA | LISBOA (12/10/2015):  

Após o café da manhã, faremos uma visita panorâmica, percorrendo: Av. da Liberdade, Praça Marquês do Pombal, 

Mosteiro dos Jerônimos, Monumentos aos Descobridores, Torre de Belém, Rossio, Bairro da Alfama, Catedral e Igreja 

de Santo Antônio. Retorno acomodação e jantar no hotel. 

 

4.º DIA | LISBOA / FÁTIMA (13/10/2015): 

Após o café, city tour pela capital portuguesa. No fim da manhã saída para Fátima. Se oportuno, participação nas 

atividades religiosas locais (missa, procissão...). Jantar e pernoite em Fátima. 

5º DIA | LISBOA / ROMA / TEL AVIV (14/10/2015): 
Após Café da manhã no hotel, traslado ao aeroporto internacional de Portugal, com conexão em Roma, com destino 
a Tel Aviv. Chegada, recepção e translado ao Hotel, acomodação e Jantar no hotel. 
 
6º DIA | TEL AVIV - JAFFA - HAIFA - ACRE – GALILÉIA (15/10/2015): 
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar, saída para uma rápida e panorâmica visita a cidade de TelAviv e Jaffa. 
Continuação da viagem até Haifa para visita ao Mosteiro Carmelita de Stella Maris e em seguida subida ao Monte 
Carmelo, para desfrutar de uma vista panorâmica dos jardins persas do Templo Bahai e do porto localizado na Baia de 
Haifa. Saída com destino à cidade cruzada de Acre, para visita as fortificações medievais. Continuação da viagem a 
região da Galiléia. Chegada, jantar e hospedagem no hotel. 
  
 
 
 



 

 

7º DIA |  CANAÃ / NAZARÉ / TABGHA / CARFANAUM (16/10/2015): 
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar,  visita a Canaã da Galileia, até Nazaré, para visita a Basílica da 
Anunciação, a Carpintaria de José e a Fonte da Virgem.  saída para visita ao Monte das Bem–Aventuranças, local do 
Sermão da Montanha de Jesus. Continuação da viagem até Tabgha, local da multiplicação dos pães e peixes. Na 
chegada a Cafarnaum, visita onde estão a antiga sinagoga e a casa de São Pedro. Após o almoço continuação da viagem 
via Tiberíades e Saída em direção ao hotel para hospedagem e jantar. 
  
 
8º DIA | TIBERÍADES / VALE DO JORDÃO / JERICÓ / MAR MORTO /  JERUSALÉM (17/10/2015): 
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar, saída em direção a BeitShean, através do Vale do Jordão. Chegada e 
visita as escavações arqueológicas. Continuação da viagem até a cidade mais antiga do mundo, Jericó para vista do 
Monte das Tentações e do surpreendente Mar Morto. Continuação da viagem, pelo deserto da Judéia, para alcançar 
á cidade de Jerusalém. Chegada, jantar e hospedagem. 
  
9º DIA | JERUSALÉM / EIN KAREM / BELÉM (18/10/2015): 
Café da manhã e jantar no hotel. Em horário a combinar, saída em direção a. Ein Karen para visita as Igrejas da Visitação 
e de São João Batista. No inicio da tarde, saída à cidade de Belém*, para visita a Igreja da Natividade, Gruta do 
Nascimento, Capela de São Jerônimo e de São José. Ao termino da visita, regresso a Jerusalém para hospedagem. 
*visita sujeita as condições de segurança* 
  
10º DIA | JERUSALÉM (19/10/2015): 
Café da manhã e jantar no hotel. Em horário a combinar, saída em direção aos Montes Scopus e das Oliveiras, com 
tempo livre para percorrer alguns passos de Jesus e também admirar a visita panorâmica da cidade amuralhada e 
antiga de Jerusalém. Continuação para visita a Basílica da Agonia, localizada em Getsêmani. Triunfal, será a entrada 
na Cidade Velha de Jerusalém, para visita ao Muro das Lamentações, Esplanada do Templo, a Via Crucis, a Igreja do 
Santo Sepulcro, Monte Sião, Tumulo do Rei David, o local da ultima Ceia (Cenáculo) e a Abadia da Dormição. 
  
11º DIA | JERUSALÉM / ROMA / ASSIS (20/10/2015): 
Manhã livre para atividades pessoais. Em horário a combinar, saída para o Aeroporto destino a Roma.  
  
12º DIA | ASSIS (21/10/2015): 
Após o café, conheceremos os locais de origem do Franciscanismo. (Basílica de São Francisco, Santa Clara, Santa Maria 
dos Anjos) além da bela cidade que nos reportará aos tempos de São Francisco. 
 
13º DIA | ASSIS / CÁSSIA / ROMA (22/10/2015): 
Após o café da manhã em horário estabelecido localmente, seguiremos para Cássia e depois traslado a ROMA, 
acomodação no hotel e pernoite. 
 
14º DIA | ROMA (23/10/2015): 
Manhã: Visita as Basílicas de Santa Maria Maior; S. João de Latrão; São Paulo. Tarde: City tour panorâmico passando 
por Roma histórica (Coliseu, Foro Romano, Arco de Trajano, Praças). 
  
 
 
 
 



 

 

15º DIA | ROMA (24/10/2015): 
Dia inteiro dedicado a conhecer o Vaticano: Praça de São Pedro, Basílica de São Pedro, Museus do Vaticano (opcional) 
Capela Sistina, tempo livre para compras. 
  
16º DIA | ROMA / BRASIL (25/10/2015): 
Participação no Angelus semanal com o Papa Francisco e logo após traslado ao Aeroporto de Roma com destino ao 
Brasil.  
 
17º DIA | BRASIL (26/10/2015): 
Chegada ao Aeroporto Internacional no Rio de Janeiro. 

 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS! 
  
Este roteiro inclui:  
* Passagem aérea internacional, com saída do Rio de Janeiro (GIG).  
* Hospedagem com café da manhã e jantar.  
* Passeios e refeições conforme descrito na programação.  

* Guia acompanhante.  

* Traslados de chegada e saída.  

* Taxas inclusas.  

* Kit (camisa e bolsa). 

* Seguro Viagem 

 

 

 

VALOR POR PESSOA: 

R$ 9.500,00 + R$: 300,00 de taxa de adesão. 

em 10x sem juros no cartão 

Ou 6x s/ juros no cheque 

Formas de Pagamento: cheque ou cartão de crédito 

 
 
 
IMPORTANTE:  
* Reservas sujeitas a disponibilidade de lugares.  
* Tarifas sujeitas a reajuste sem aviso prévio.  
* A viagem deve estar quitada 30 dias antes da saída.  
* A OPERADORA reserva-se o direito de alterar a ordem da programação e horários, caso necessário, para o bom 
andamento da excursão.  
*Favor ler o contrato que rege a compra da viagem. 


