
Partidas diárias

Tel Aviv • Haifa • S. João de Acre • Tiberíades •  Cafarnaum • Tabor •
Nazaré • Jerusalém • Ein Karen • Belém • Cesareia • Jaffa

TERRA SANTA
de 16 a 23 de outubro de 2023

8 dias - pensão completa
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ITINERÁRIO
1º DIA (SEGUNDA-FEIRA), 16  DE OUTUBRO – PORTO / TEL AVIV
Em hora a determinar, comparência no o aeroporto do Porto. Assistência nas formalidades de embarque
e partida em avião de carreira regular da Turkish Airlines com destino a Tel Aviv (via Istambul). Chegada,
assistência e transporte para o hotel. 

2º DIA (TERÇA-FEIRA), 14 DE NOVEMBRO – TELAVIV / HAIFA
/ S. JOÃO DE ACRE / TIBERÍADES
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita panorâmica de Tel Aviv
e viagem para Haifa. Subida ao Monte Carmelo e visita da
Gruta de Elias e Convento de Stella Maris. Almoço. De tarde
visita a S. João de Acre, na época dos cruzados esta cidade foi
uma antiga fortaleza e fez parte do reino de Jerusalém, tendo
sido denominada São João de Acre. Também se escreve São
João de Akko. Em 1110 a cidade foi reconquistada pelos
cruzados, sendo novamente invadida por Saladino em 1187,
para.

3º DIA (QUARTA-FEIRA), 17 DE OUTUBRO – TIBERÍADES / CAFARNAUM /
TABOR / TIBERÍADES
Pequeno-almoço buffet no hotel e partida para visita à zona de
Cafarnaum. Subida ao Monte das Bem-Aventuranças (celebração de
Eucaristia); Tabga (Igreja da Multiplicação dos Pães e dos Peixes); Igreja
do Primado. Visita à cidade de Jesus (Sinagoga, Casa de S. Pedro).
Regresso de barco a Tiberíades. Almoço. Partida em direção ao Monte
Tabor. Subida em táxi e visita da Igreja da Transfiguração. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA (QUINTA-FEIRA), 18 DE OUTUBRO – TIBERÍADES / NAZARÉ /
LOCAL DO BAPTISMO / MAR MORTO / JERUSALÉM
Pequeno-almoço buffet no hotel e partida em direção a Nazaré, passando
por Caná. Chegada e visita à Basílica da Anunciação. Visita da Igreja de S.
José. No final, viagem para o Rio Jordão. Paragem no local do Batismo.        
-.

para voltar a ser ocupada por Ricardo Coração de Leão em 1191, que a entregou aos Cavaleiros de São
João de Jerusalém. Visita à cidade subterrânea. Continuação para Tiberíades. Jantar e alojamento no
hotel.

Continuação para Jericó (breve paragem) e prosseguimento para a zona do Mar Morto. Tempo livre para
banho. Almoço. Partida para o Monte da Tentação, este foi o lugar escolhido por Jesus logo após o
Baptismo no rio Jordão, conduzido pelo Espírito de Deus. Neste lugar ele jejuou e orou por 40 dias, foi
também o local onde o demónio terá tentado seduzir Jesus, oferecendo-lhe todos os reinos do Mundo.
Continuação para Betânia. Ali viviam os três irmãos: Lazaro, Maria e Marta. Também em Betânia Jesus
operou o milagre de ressurreição de Lazaro. No final, viagem para Jerusalém. Chegada e vista
panorâmica no cimo do Monte Scopus da Cidade Santa. Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA (SEXTA-FEIRA), 19 DE OUTUBRO – JERUSALÉM / EIN
KAREN / BELÉM / JERUSALÉM 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para visitar Ein Karen,
local onde vivia Zacarias. Aqui erguem-se duas igrejas, uma
evoca o nascimento de João Baptista e outra recorda-nos o
mistério da Visitação de Nossa Senhora e o cântico Evangélico,
Magnificat. Continuação para Belém. Almoço. Visita à Basílica
da Natividade, Gruta, Igreja de Santa Catarina e Campo dos
Pastores. Regresso a Jerusalém. Jantar e alojamento no hotel.
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6º DIA (SÁBADO), 20 DE OUTUBRO – JERUSALÉM
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para o Monte das Oliveiras onde pode observar uma magnífica
vista da Cidade Santa. Visita à Capela da Ascensão, Igreja do Pater Noster, Igreja Dominus Flevit
(descida a pé), Igreja das Nações. Visita do Túmulo da Virgem e da Gruta da Traição. Almoço. Da parte
da tarde, visita ao Monte Sião, Cenáculo (Celebração de Eucaristia), Túmulo do Rei David e Igreja da
Dormição. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

7º DIA (DOMINGO), 21 DE OUTUBRO – JERUSALÉM /
CESAREIA / JAFFA / TEL AVIV
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita ao Muro das
Lamentações e Mesquitas de Omar e El Aksa (se for
possível). Continuação para se iniciar a Via Sacra, Igreja
de Santa Ana, Piscina Probática, Litostrotos, Arco Ecce
Homo e restantes estações até ao Santo Sepulcro
(Celebração da Eucaristia). Almoço. De tarde, partida
para Cesareia Marítima. Visita do Teatro Romano e
Hipódromo. Aqui vamos lembrar textos sagrados ligados 
 .                .à vida de S. Paulo. Continuação para Jaffa, ligada a episódios do Antigo e do Novo Testamento. Aqui

lembramos o profeta Jonas, assim como as visitas dos emissários de Cornélio a S. Pedro. Visita da Igreja
de São Pedro. Jantar em restaurante local. Em hora a determinar partida para o aeroporto.

8º DIA (SEGUNDA-FEIRA), 22 DE OUTUBRO – TEL AVIV / PORTO
Assistência nas formalidades de embarque. Partida em avião de carreira regular da Turkish Airlines com
destino ao Porto (via Istambul). Chegada.

FIM DA VIAGEM

Preço por pessoa em quarto duplo:
 

Mínimo 42 participantes                                   1 950€                                 
Mínimo 32participantes                                    2 050€                                
Mínimo 21 participantes                                   2 150€                                  
Suplemento quarto individual                              470€                             

-- Passagem aérea em voo de carreira regular, em classe económica, com direito ao
transporte de 1 mala de porão, com 23Kgs de peso máximo e uma peça de bagagem de mão
de 8 kg;
-- Taxas aeroportuárias, de segurança e de combustível;
-- Transporte em autopullman aeroporto/hotel/aeroporto; 
-- Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado;
-- Assistência durante todo o circuito por um guia a falar português ou espanhol; 
-- Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
-- Todas as visitas mencionadas no programa, com entradas nos monumentos indicados;  
-- Alojamento em hotéis de categoria turística superior, em quartos duplos com banho
privativo;
-- Refeições (menu fixo) de acordo com o presente programa da viagem;
-- Seguro de assistência em viagem, com cobertura de cancelamento antecipado da viagem
por motivos inevitáveis e excecionais.

O preço inclui
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-- Bebidas às refeições;
-- Refeições especiais ou não mencionadas;
-- Entradas em Museus e Monumentos quando não esteja explícito a visita do interior;
-- Gratificações;
-- Extras de carácter pessoal (bar, lavandarias, telefonemas, etc.);
-- Bagageiros;
-- Tudo o que não esteja devidamente especificado no presente programa. 

O preço não inclui

Documentação necessária

-- Obrigatório passaporte com validade de 6 meses após a data de regresso. 

Nota

-- Consulta das condições gerais do seguro e de viagem, por e-mail para: geral@ml-
viagens.pt, indicando a data da viagem e destino.
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