TERRA SANTA
Saida: 18 de fevereiro de 2023
Acompanhamento e direção espiritual:
01º dia 18 fev
sab
São Paulo
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos e embarque via Europa com destino a:
02º dia 19 fev
dom
Tel Aviv
Chegada, recepção e traslado. Acomodação.
03º dia 20 fev
seg
Tel Aviv / Nazaré
Café da manhã. Saída em direção a Yaffo (Joppe no antigo testamento), e visita à Igreja de São Pedro. Continuação para Cesaréia Marítima, onde
viveu Pilatos e Pedro batizou Cornélio, primeiro pagão convertido. Seguiremos para Haifa e visitaremos a Igreja de Stela Maris, onde se encontra a
gruta do profeta Elias no Monte Carmelo. Continuação em direção a Nazaré. Chegada acomodação . Almoço. Jantar.
04º dia 21 fev
ter
Nazaré
Café da manhã. Saída para visitas a Basílica da Anunciação e a igreja de São José. Em seguida iremos para a região do lago de Tiberíades, início da
vida pública de Jesus. Visitaremos: Monte das Bem Aventuranças, local do sermão da montanha, Tabgha local da multiplicação dos pães e dos
peixes, Cafarnaum cidade mencionada 16 vezes no evangelho, Igreja do Primado de Pedro. Passeio de barco no Mar da Galiléia. Almoço. Jantar.
05º dia 22 fev
qua
Nazaré
Café da manhã. Saída para visita ao Monte Tabor, local da transfiguração e Yardenit, local do batismo no Rio Jordão (renovação das promessas do
batismo).Almoço. Jantar.
06º dia 23 fev
qui
Nazaré / Jerusalém
Café da manhã. Saída para Caná da Galiléia, local do primeiro milagre de Jesus (renovação das promessas do matrimônio). Seguindo pelo Vale do
Rio Jordão em direção a Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, onde ocorreram dois milagres: Zaqueu o publicano e a cura do cego
Bartimeu. Continuação até o Mar Morto, onde teremos tempo para banho. Subindo à Jerusalém, iniciaremos a nossa visita pelo Monte Scopus,
com uma belíssima vista da Cidade Santa. Acomodação. Almoço. Jantar.
07º dia 24 fev
sex
Jerusalém
Café da manhã. Saída para visitar o Monte das Oliveiras, o local das Ascensão, a Igreja do Pater Noster, Dominus Flevit, onde Jesus chorou sobre
Jerusalém, Jardim das Oliveiras (Getsêmani) com a Igreja das Nações. Visita ao Monte Sion, Abadia da Dormição, o Cenáculo - local da última ceia
e o túmulo do Rei Davi. Chegaremos até o Muro das Lamentações. Almoço. Jantar .
08° dia 25 fev
sab
Jerusalém / Belém / Jerusalém
Café da manhã. Saída em direção a Belém, com visita ao Campo dos Pastores, à Basílica da Natividade, Gruta da Natividade e São Jerônimo. Retorno.
Almoço. Jantar.
09° dia 26 fev
dom
Jerusalém
Café da manhã. Saída para a cidade velha de Jerusalém e seguiremos pela Via Dolorosa até o Santo Sepulcro. À tarde, Ein Karen, com a Igreja da
Visitação, local onde Maria visitou sua prima Isabel. Almoço. Jantar.
Em horário conveniente traslado para o aeroporto de Tel Aviv, e embarque com destino a :
10° dia 27 fev
seg
São Paulo
Chegada e fim dos nossos serviços.

Preço à vista por pessoa aéreo e terrestre em dólares:
Apto duplo US$3.595,00 + 200,00 taxas Apto individual US$ 4.595,00 + 200,00 taxas
NOSSO PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

*Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos
indo e voltando na mesma data;
*Hospedagem em hotéis de categoria turística (aptos disponíveis após às
16h00);
*Refeições mencionadas no roteiro;
*Traslados e passeios especificados no roteiro;
*Guias locais falando português ou espanhol;
*Guia acompanhante da Genesis Turismo à partir de 20 passageiros;
*Seguro de viagem internacional;
*Bagagem: 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 05
quilos;
Roteiro elaborado em junho/22. Sujeito a alterações em função da data de sua
elaboração e/ou algum evento especial, bem como, quando for o caso, em razão
de aumentos autorizados pelas entidades competentes.

* Refeições não mencionadas no roteiro;
*Maleteiros;
*Gorjetas para Guias e Motoristas;
*Teste RT-PCR (COVID) obrigatório;
*Certificado de vacinação completa (CONECT- SUS);
*Taxas consulares e de fronteiras, despesas com despachante;
*Despesas de caráter pessoal: telefonemas, bebidas, lavanderia
*Passeios indicados como facultativos ou opcionais e ingressos
*Excesso de bagagem;
*Marcação de assentos com antecedência;

Organização, informações e inscrições: Tel: (11) 3257 9511 Whatshapp 11 95332-1919
www.genesisturismo.com.br | genesis@genesisturismo.com.br

