TERRA SANTA E FRANÇA – COM PADRE LUCAS

TERRA SANTA: TEL AVIV - GALILEA (TIBERIADES) - CANÁ DA GALILEA –
NAZARE – JERICO - MASSADA – EIN KAREM - JERUSALEM -

FRANÇA: PARIS - CASTELO DE VERSALLES-

1º. DIA BELO HORIZONTE/../ TEL AVIV
Apresentação no aeroporto de Confins para embarcar no vôo domestico para
São Paulo e conexão no vôo internacional para

2º. DIA ROMA - TEL AVIV – GALILEA (TIBERIADES)

Chegada no aeroporto Fiumicino e conexão para TEL AVIV. Chegada no
aeroporto Bem Gurion, recepção e traslado ao hotel de TIBERIADES.
Hospedagem e JANTAR.

3º. DIA TIBERIADES

Café da manhã no hotel. Saída para Caná da Galileia, local onde aconteceu o
primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná e com a renovação dos
compromissos matrimoniais dos casais peregrinos. Depois, saída para
NAZARÉ com A SANTA MISSA na Basílica da Anunciação, para visitar o local
onde viveu Jesus, Maria e José, a carpintaria de São José e a Fonte da
Virgem. Hospedagem e Jantar.

4º.DIA TIBERIADES

Café da manhã. Saída para o Monte das Bem-aventuranças, MISSA. Seguese para CAFARNAUM para visitar a antiga Sinagoga e a casa de São Pedro,
Igreja da Multiplicação dos pães, Tabgha, travessia de barco pelo Mar da
Galileia, lugar onde Jesus andou sobre as águas e determina a Pesca
Milagrosa. Visita a Yardenit, À tarde, subida ao Monte Tabor. No alto do
monte, visita e explicação do local da transfiguração de Jesus e retorno ao
Hotel.Jantar

5º. DIA TIBERIADES – CANÁ DA GALILEA – NAZARE – JERICO – JERUSALEM

Café da manhã no hotel.

Saída para Jericó. Vista panorâmica da cidade e subida de teleférico até o
Monte das tentações, com o mosteiro de Quarantal e parada em baixo de
um sicômoro, (arvore em que Zaqueu subiu para ver Jesus). Continuação
para Mar Morto, breve parada para banho. Chegada no final do dia em

Jerusalém. Hospedagem e Jantar.

6º. DIA JERUSALEM – MASSADA – JERUSALEM

Café da manha no hotel e saída para a excursão a Massada, fortaleza
construída pelo rei Herodes com o seu fabuloso palácio de inverno que se
converteu posteriormente no último bastão dos rebeldes judeus. Hotel em
Jerusalém..Jantar.

7º. DIA JERUSALEM – EIN KAREM – JERUSALEM

Café da manhã. Saída bem cedo para o Monte Scopus e o Monte das
Oliveiras para uma visita a Igreja da Ascensão, Igreja do Pai Nosso,
Dominus Flevit, Continuação ao Horto de Getsemani, o Horto das Oliveiras,
Basílica das Nações, a Basílica da Agonia. Atravessando o Vale de Josafá,
chegada ao Monte Sion para visitar o Cenáculo (Última Ceia de Jesus e da
instituição da Eucaristia), visita ao Túmulo do Rei Davi, muro das
Lamentações. Seguiremos até a Abadia da Dormição. À tarde, iremos à Eim
Karem para visitar o lugar do nascimento de São João Batista, com a Santa
MISSA e, conhecer a Igreja da Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel e
Zacarias.

Regresso a Jerusalém. Hospedagem e Jantar .

8º. DIA JERUSALEM – BELÉM DE JUDÁ - JERUSALEM

Café da manhã. Saída bem cedo para a cidade velha. Percurso pelas
quatorze estações da via Dolorosa, visitando a Igreja da Flagelação, a
Capela d a Condenação, o Calvário e o Santo Sepulcro.(Haverá MISSA que
pode ser no Santo Sepulcro ou em Belém, terra de Jesus e José). Pela
tarde, saída à Belém, para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta dos
pastores, a Gruta de São Jerônimo e a igreja de Santa Catarina.
Hospedagem
e
Jantar

9º.DIA JERUSALEM-PARIS

Café da manha no hotel. Traslado de madrugada do hotel ao aeroporto de
Tel Aviv, para embarcar no vôo internacional com destino a Paris- Chegada,
recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. JANTAR.

10º. Dia PARIS

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para um city tour panorâmico. E
a seguir visitaremos o castelo de Versalles. Retorno ao hotel no fim do dia.
JANTAR.

11º. Dia Paris/SÃO PAULO

Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao aeroporto para embarcar com
destino ao Brasil. Chegada no mesmo dia.
Fim de nossos serviços
Nota: Os passeios poderão ser alterados sem prejuízo para o cliente
Documentos necessários:
Passaporte com validade mínima de 6 meses.
INCLUI:

-

Passagem aérea em classe econômica promocional;
Taxas de aeroportos
Hotéis de cat. Primeira em apto duplo
Regime de meia pensão: Café da manhã + Jantar
Todos os passeios e ingressos mencionados no roteiro.
Mapas e Gorra na chegada e certificado de Peregrinação na saída de Israel.
Guia falando em Português
Maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa)
Seguro saúde
Kit de viagem
Acompanhamento do Padre Lucas.
IRRF

O PREÇO NÃO INCLUI:

- Extras de caráter pessoal: telefonema, lavanderia, refeições extras fora do grupo, etc.
- Passeios opcionais, ingressos não mencionados no roteiro, etc.
- Qualquer tipo de extras não mencionados no roteiro.

HOTÉIS PREVISTOS:

-Tiberiades........... Royal Plaza ou similar
- Jerusalém.......... Leonardo ou similar
PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA – AV. JOSÉ CLETO,320,APTO 304,BLOCO BBAIRRO PALMARES -BELO HORIZONTE- MG – TEL. 34260069- 999309913EMAIL: padrelucas@terra.com.br,
Site: WWW.padrelucas.com.br,
facebook: https://www.facebook.com/groups/239433656501232/,

