Quarto duplo (mínimo de 40 participantes)
Quarto duplo (mínimo de 30 participantes)
Quarto duplo (mínimo de 20 participantes)

........................................
........................................
........................................

1.595,00 €
1.690,00 €
1.790,00 €

Suplemento para Quarto Individual

........................................

540,00 €

TERRA SANTA

8

DIAS

Preço por pessoa

PEREGRINAÇÃO AOS LUGARES SANTOS DE ISRAEL
com a participação das Forças Armadas e Forças de Segurança
(aberto a pessoas civis)

Condições da viagem
Documentos Importantes para a Viagem:

Passaporte | Validade mínima de 6 meses após a data da viagem.
Serviços Incluídos:

Transporte de Évora ao aeroporto de Lisboa e vice versa;

Passagem aérea em voo regular (direto), com direito ao transporte de 1 peça de bagagem de
porão, com peso máximo de 23kg e 1 peça de bagagem de mão até 8 kg;

Taxas de aeroporto, segurança e combustível;

Circuito em autocarro privativo de turismo com ar condicionado;

Estadia em hotéis de primeira categoria, em quarto (escolhido) com banho ou duche;

Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú fixo);

Guia acompanhante durante o circuito (Tel Aviv - Tel Aviv);

Gratificações a guias e motoristas;

Seguro de Assistência de Acidentes em viagem;

Saco de viagem Geostar.
Serviços não Incluídos:

Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, bagageiros, entrada em museus e
monumentos quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que
não esteja devidamente especificado no presente programa.

NOTA: Para garantir a sua participação na viagem, deverá até à data limite de inscrições entregar
o boletim de inscrição devidamente preenchido, bem como a sinalização solicitada.

Turismo Religioso e Cultural | Sede: (Centro Cultural de Belém) Rua Bartolomeu Dias - 1400-026 Lisboa
Contactos: 211 572 260 / 266 / 267 / 268 | Email: t.religioso@geostar.pt | Linha 24 horas 707 24 14 14
RNAVT Nº de registo 1819 | Capital Social EUR 42 607 768 | MATRIC. CRC Lisboa / NIPC 500 886 113

Site | http://turismoreligioso.geostar.pt
Facebook | https://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural
Data de Impressão | 23/07/2019

23 DE FEVEREIRO A 1 DE MARÇO DE 2020

Acompanhada pelo Senhor Bispo das Forças Armadas D. Rui Valério e pelo
Capelão do Exército Sr. Pe. Jorge Matos

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE NOVEMBRO DE 2019
LUGARES
LIMITADOS
RESERVE JÁ
O SEU LUGAR

Padre Jorge Matos
tlf. 962 347 496 ou 213 038 641
E-mail : jorgemm.matos@gmail.com

ITINERÁRIO DE VIAGEM
Dia 23/2 (Dom.) - ÉVORA / LISBOA / TEL AVIV
Comparência em local a indicar e transporte privativo para o Aeroporto de Lisboa. Concentração
junto ao balcão da GeoStar pelas 16h00 e formalidades de embarque assistidas por um delegado da
agência de viagens. Partida em voo regular (direto) El Al (LY376) às 19h00 com destino a Tel Aviv.
Chegada ao aeroporto de Tel Aviv pelas 02h30, formalidades de desembarque e encontro com o guia
local. Transporte em autocarro privativo para o hotel e alojamento.
Dia 24/02 (Seg.) - TEL AVIV / JAFFA / CESAREIA MARITIMA / HAIFA / NAZARÉ
Pequeno almoço no hotel. Partida em direcção a Jaffa. Inicio da visita do bairro de Jaffa, tão 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 S. Pedro. Continuação em direcção a
Cesareia Marítima, que nos lembra S. Paulo, assim como Pôncio Pilatos. Visita das ruínas
arqueológicas onde se destaca o Teatro Romano e o Hipódromo. Partida para Haifa. Já no Monte
Carmelo, situa-se o Convento Carmelita Stela Maris e uma antiga gruta que a tradição atribui ao
profeta Elias, de Baal (Celebração da Eucaristia). Almoço. Continuação para Nazaré. Distribuição dos
quartos, jantar e alojamento.
Dia 25/02 (Ter.) - NAZARÉ / CANÁ / CAFARNAUM / MONTE TABOR / NAZARÉ
Pequeno almoço no hotel. Continuação da nossa viagem por Caná, visita da Igreja que nos lembra o
1º Milagre de Jesus. Partida em direção ao Lago de Tiberiades. Sobre as suas margens, muitas coisas
aconteceram: Jesus chamou Pedro, André, Tiago e outros Apóstolos, ordenou a tempestade e as
águas revoltas acalmaram. Subida ao Monte das Bem Aventurança local com uma vista magnífica
sobre todo o Lago de Tiberiades (Celebração da Eucaristia no Monte das Bem Aventuranças). De
seguida, travessia do Lago em barco, para Tiberiades, seguido de almoço. Saída para Cafarnaum
onde, na Sinagoga, Jesus ensinava aos sábados. Continuação para Tabga - Igreja do Primado onde se
encontra uma rocha que é conhecida como “Mensa Christi”. Visita à Igreja da Multiplicação dos Pães
e dos Peixes. Continuação para o Monte Tabor. Subida em táxis e visita da Igreja da
Transfiguração. Aqui recordamos Jesus, Pedro, Tiago e João. Partida até junto do Rio Jordão, onde
lembraremos o Baptismo de Jesus. No final das visitas, regresso a Nazaré. Jantar e alojamento no
hotel.

Dia 26/02 (Qua.) - NAZARÉ / JERICÓ / MAR MORTO / JERUSALÉM
Pequeno almoço no hotel e partida para início da visita da Basílica da Anunciação (Celebração da
Eucaristia), construída, sobre a gruta onde Maria foi convidada para ser a Mãe do Filho de Deus.
Lembramos a vinda de Jesus de Nazaré a Jerusalém na Páscoa. Passaremos por Jericó, onde
poderemos, à distância, observar o Monte das Tentações, que nos relata a história de Josué, referese à vida de Jesus, à tentação de Jesus (entrada em Jericó estará sempre dependente das condições
de segurança no momento da visita). Continuação para a zona do Mar Morto, onde recordaremos
que nas conhecidas Grutas de Qum Ram, foram encontrados os Manuscritos do Mar Morto. Almoço.
Subiremos para Jerusalém e faremos uma paragem no Monte Scopus, que nos permitirá contemplar
através de uma magnífica vista panorâmica, a Cidade Santa de Jerusalém. Chegada ao hotel,
distribuição dos quartos, jantar e alojamento.
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ITINERÁRIO
Dia 27/02 (Qui.) - JERUSALÉM / BELÉM / EIN KAREN / JERUSALÉM
Pequeno almoço e partida para Belém. Iniciamos com a visita ao Campo dos Pastores situado a 3km
do centro de Belém, local onde se encontravam os pastores na noite do nascimento de Jesus.
Prosseguimos com a visita à Basílica da Natividade mandada construir pelo Imperador Constantino
no século IV, onde os pastores vão adorar o Menino. Visita da Igreja de Santa Catarina (Celebração
da Eucaristia) e da Gruta de S. Jerónimo. Almoço. Continuação para 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. Regresso a Jerusalém.
Jantar e alojamento no hotel.
Dia 28/02 (Sex.) - JERUSALÉM
Após o pequeno almoço partida para o Monte das Oliveiras de onde se tem uma magnifica vista da
Cidade Santa. Visita da Igreja da Ascensão (em ruínas), Igreja do Pater Noster, local onde Jesus
ensinou o Pai Nosso, Igreja Dominus Flevit (local onde Jesus chorou pela cidade de Jerusalém), Igreja
das Nações ou da Agonia - Celebração da Eucaristia. Visita ao Túmulo da Virgem e Gruta da
Traição. Almoço. De tarde, visita ao Monte Sião, ao Cenáculo (recordando a Última Ceia) e ao
Túmulo do Rei David. Visitaremos ainda a Igreja da Dormição, onde Nossa Senhora terá
adormecido em sono eterno. Visita do Museu do Livro, lugar onde se encontram os Pergaminhos do
Mar Morto, descobertos em Qumran. Neste museu poderemos ainda, observar a maquete de
Jerusalém do período do Segundo Templo, no cume da sua glória arquitetónica. Jantar e
alojamento no hotel.
Dia 29/02 (Sáb.) - JERUSALÉM
Pequeno almoço no hotel. Faremos o percurso da Via Dolorosa até à Igreja do Santo Sepulcro. Visita
da Igreja de Santa Ana, Piscina Probática, Litostrotos, Arco Ecce Homo e restantes estações até ao
Santo Sepulcro, onde Constantino mandou construir uma primeira igreja, iniciada em 326 e acabada
em 335 (Celebração da Eucaristia). Visita do Muro das Lamentações. Almoço. De tarde, faremos uma
breve visita panorâmica da Jerusalém moderna, passando pela nova Knesset (Parlamento) e a
Menorah. No final das visitas, algum tempo para passear no bairro Árabe, junto às Portas de Jaffa.
Jantar e alojamento no hotel em Jerusalém.

Dia 01/03 (Dom.) - JERUSALÉM / TEL AVIV / LISBOA / ÉVORA
Pequeno almoço no hotel. Em hora a indicar, saída para o aeroporto e formalidades de embarque,
assistidas por representante local. Partida em voo regular (direto) El Al (LY375) às 13h50, com
destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 17h50 e formalidades de desembarque.
Transporte privativo para Évora.
Nota : Possibilidade de visita a Betânia onde se encontra o túmulo de Lázaro, num dos dias de estadia
em Jerusalém. Visita sujeita às condições de segurança existentes no momento da visita.
Fim da Viagem e dos nossos serviços.
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