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ITÁLIA E Israel OUTUBRO DE 2020
com o pE. Celso Antunes duarte.

01ª DIA – 18-10-20 - DOMINGO.
BRASIL – ITÁLIA – Em horário determinado encontro no Aeroporto de Florianópolis. Dia de
deslocamento. Voos de Florianópolis para Guarulhos e Guarulhos para Roma/Itália.
Pernoite no Avião em deslocamento para Europa.
02ª DIA – 19-10-20 - SEGUNDA – FEIRA.
ITÁLIA – Chegada prevista para 12h10min em Roma. Após procedimentos de imigração e
retirada da bagagem, nosso transfer estará a nossa espera para seguirmos para o hotel.
Teremos o restante da tarde e noite livre (jantar incluído). Pernoite Hotel em Roma.
03ª DIA – 20-10-20 - TERÇA – FEIRA.
ROMA - CASCIA - ASSIS – ROMA - Após café da manhã saída do hotel com nosso guia local
com destino á Cascia. Iremos visitar a Basílica de Cascia, celebrar uma Missa e logo após o
almoço deslocamento para cidade de Assis. Em Assis iremos visitar a Porciúncula e a
Basílica de São Francisco de Assis, a Basílica de Santa Clara. Teremos tempo para compras.
Retorno para o hotel ao final do dia. (café da manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite
Hotel em Roma.
04ª DIA - 21-10-20 - QUARTA - FEIRA.
ROMA - VATICANO – Neste dia faremos visitas guiadas pela Praça São Pedro e ao Vaticano Possível Benção do Papa na Praça de San Pedro (obs.: Se ele estiver em Roma). Após o
Almoço, visita aos Museus do Vaticano, Capela Sistina, Basílica de San Pedro, Túmulo dos
Papas com guia local. Ao termino das visitas retorno ao hotel. (café da manhã, almoço e
jantar incluídos). (Visitas Incluídas no Pacote). Pernoite Hotel em Roma.
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05ª DIA – 22-10-20 - QUINTA - FEIRA.
ROMA – Após o café da manhã saída para o city tour em Roma com guia local (parte de
ônibus e parte caminhando), iremos visitar os principais locais de interesse, como o
Monumento a Victor Manoel II, Avenida dos Fóruns Imperiais e Romanos, Ilha Tiberina,
Castelo de Santo Ângelo – Praça Navona – Pantheon – Fontana di Trevi, Coliseu com visita
externa e interna com guia local e auricular, Arco de Constantino, Basílica de São Paulo fora
dos Muros (A Basílica é uma das quatro Basílicas Papais de Roma). Ao final de nossas visitas
retornaremos ao hotel. (café da manhã, almoço e jantar incluídos). (Visitas incluídas no
Pacote). Pernoite Hotel em Roma.
06ª DIA – 23-10-20 - SEXTA – FEIRA.
ITÁLIA – ISRAEL – Após Café da Manhã saída do hotel para o Aeroporto de Roma com
destino a Tel Aviv. Após chegada, imigração e retirada de bagagem, tomaremos nosso
transfer seguindo para o Mar Morto. Deslocamento terrestre com duração em media de
duas horas de ônibus. Chegando ao Hotel, realização do check-in. Teremos tempo para
aproveitar o hotel e o Mar Morto. Jantar incluído. Pernoite Hotel Mar Morto.
07ª DIA – 24-10-20 - SÁBADO.
MAR MORTO - MASSADA – QUMRAN – JERICÓ - MAR MORTO – Após café da manhã
deslocamento com nosso guia local até Massada onde vamos subir de teleférico fechado à
imponente Fortaleza de Massada. Visitaremos às escavações do Palácio de Herodes, os
banhos romanos, as passagens pelas ruínas do mosteiro dos Essênios em Qumran aonde
foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Em seguida teremos o almoço. À tarde
seguiremos com destino a Jericó, passando pela Árvore de Zaqueu, visita panorâmica do
Monte da Tentação e subida de teleférico incluído. Retorno ao hotel no Mar Morto,
teremos à tarde para aproveitar o hotel e banhar–se no Mar Morto. (café da manhã,
almoço e jantar incluídos). Pernoite Hotel Mar Morto.
08ª DIA – 25-10-20 - DOMINGO.
YARDENIT - RIO JORDÃO - CANAÃ – NAZAREH – TIBERÍADES - Após café da manhã saída
com guia local para a região da Galiléia até o Rio Jordão aonde iremos fazer á renovação
das promessas do Batismo em Yardenit. Visitaremos Canaã da Galileia aonde teremos
Missa de renovação dos votos do casamento, local aonde ocorreu o primeiro milagre de
Jesus, quando ele transformou a água em vinho. Continuaremos a viagem até Nazareh para
visitarmos a Basílica da Anunciação, local que o anjo Gabriel anunciou à Maria que ela seria
mãe do Messias. Visitaremos também o poço de Maria, a fonte da Virgem e a Igreja de São
José. Chegada e instalação no hotel final da tarde (café da manhã, almoço e jantar
incluídos). Pernoite Hotel em Tiberíades.
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09ª DIA – 26-10-20 - SEGUNDA – FEIRA.
MAR DA GALILÉIA – MONTE TABOR -TABGHA - CAFARNAUN - MONTE DAS BEMAVENTURANÇAS - Após café da manhã vamos fazer um passeio de Barco pelo Mar da
Galileia com Missa. Em seguida vamos até o Monte Tabor aonde aconteceu o milagre da
Transfiguração de Cristo. Almoçaremos a beira do Mar da Galileia aonde podemos comer o
peixe que Pedro pescava. Continuaremos nossas visitas até Tabgha, local do milagre da
Multiplicação dos pães, iremos a Cafarnaum para visita a Antiga Sinagoga e a Igreja de
Pedro com a celebração de uma Missa. Visita ao Monte das Bem-Aventuranças, local que
Jesus pronunciou o Sermão da Montanha. Retornaremos á Tiberíades no final da tarde.
(café da manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite Hotel em Tiberíades.
10ª DIA – 27-10-20 - TERÇA – FEIRA.
HAIFA - MONTE CARMELO - CESAREA MARÍTMA - BELÉM – Após café da manhã viagem
para a cidade de Haifa e visita ao Monte Carmelo, aonde o Profeta Elias fez descer fogo do
céu. Rápida passagem pelos Jardins Bahai e Monastério Carmelita Stella Maris.
Continuaremos rumo a Belém passando pela cidade Romana de Cesárea, passando pelo
antiquíssimo porto de Jaffa aonde visitaremos o Teatro Romano, as cidades dos cruzados e
o aqueduto. Chegando em Belém, visitaremos o Campo dos Pastores e a igreja da
Natividade, local do nascimento de Jesus. Visitaremos a igreja de Santa Catarina e teremos
a celebração de uma Missa. (café da manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite Hotel em
Jerusalém.
11ª DIA – 28-10-20 – QUARTA - FEIRA.
JERUSALÉM – Após café da manhã visita ao Monte das Oliveiras, começando nossas visitas
pela Capela da Ascenção, o Pater noster (Igreja do Pai Nosso), desceremos a pé passando
por Dominus Flevit, local aonde Jesus chorou – Jardim de Getsamani e a igreja da Agonia e
o túmulo de Maria. Após o almoço vamos ao Muro das Lamentações e ao Cardo Máximo da
cidade de Jerusalém. Tour panorâmico do edifício do Parlamento de Israel (Knesset) e do
Candelabro (Menorá) – visita a Betânia - local da Casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro.
(café da manhã, almoço e jantar incluídos). Pernoite Hotel em Jerusalém.
12ª DIA – 29-10-20 – QUINTA - FEIRA.
JERUSALÉM – Após café da manhã começaremos o dia visitando os tanques de Betesda
(aonde Jesus curou um paralítico), a igreja de Santa Ana. Percorreremos a pé por todas as
XIV estações da via dolorosa (as 4 últimas encontram-se dentro da igreja do Santo Sepulcro)
- local de julgamento de Cristo, o Calvário. Nessa Igreja teremos a celebração de uma
Missa. Visitaremos o Monte Zion (Sião) onde veremos o túmulo do rei David, o Cenáculo
(local da última ceia) e a igreja da dormição de Maria.
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Também visitaremos São Pedro em Galicantu, local aonde Pedro negou Jesus por Três
vezes. Visitaremos o Museu do Holocausto. Final da tarde retorno ao hotel. (café da manhã,
almoço e jantar incluídos). Pernoite Hotel em Jerusalém.
13ª DIA – 30-10-20 - SEXTA - FEIRA.
JERUSALÉM - TEL AVIV - ROMA – BRASIL - Após o café da manhã deslocamento terrestre
para Tel Aviv onde faremos um city tour panorâmico e guiado passando por Jaffa aonde
vamos almoçar. Após almoço, deslocamento para o aeroporto. Temos nosso voo para
Roma – Guarulhos. Pernoite no voo em Deslocamento. (Café da manhã e almoço incluídos).
14ª DIA – 31-10-20 - SÁBADO.
BRASIL – Chegada prevista para 05h05min da manhã em Guarulhos e em seguida voo para
Florianópolis.
_________________________________________________________________________
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APT DUPLO STANDARD A PARTIR DE: EUR 4.869,00
FORMA DE PAGAMENTO: CONSULTE NO SITE.

_________________________________________________________________________
INCLUI:
• PARTE AÉREA: (FLORIANÓPOLIS – GUARULHOS) (GUARULHOS – ROMA) (ROMA – TEL AVIV)
(TEL AVIV – ROMA) (ROMA – GUARULHOS) (GUARULHOS – FLORIANÓPOLIS). COM TAXAS
DE EMBARQUE E COM UMA MALA DE 23 KG DESPACHADA E UMA DE 10 KG DE MÃO.
• 07 Pernoites em hotel categoria 4 * em Israel em base matrimonial ou duplo.
• 04 Pernoites em hotel categoria 4 * em Roma em base matrimonial ou duplo.
• 11 Cafés da manhã tipo Buffet.
• 07 jantares em Israel (sem bebidas).
• 07 almoços em Israel (sem bebidas).
• 04 Jantares na Itália (sem bebidas).
• 03 Almoços na Itália (sem bebida).
• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em Israel, Itália.
• City tour em Roma com guia local.
• Ingresso aos Museus do Vaticano e Capela Sistina com guia local e auricular.
• Ingresso ao Coliseu com guia local e auricular.
• Taxas de Turismo na Itália.
• Deslocamento terrestre conforme roteiro acima em ônibus de luxo com ar condicionado
exclusivo para o grupo.
• Tours indicados no roteiro com guias locais falando em Português eventualmente Espanhol.
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• Todos os ingressos de entrada aos santuários, sítios arqueológicos, Museus e Igrejas em
Israel.
• Passeio de barco no mar da Galileia.
• Kit de Viagem.
• Auriculares em todo percurso em Israel.
• Gorjetas para Guias – Motoristas – Maleteiros na Itália e Israel.
• Seguro de Viagem de USD 300.000,00
• Seguro Cancelamento de USD 5.000,00
• Coordenador de viagem Ponto de Partida desde o Brasil.
NÃO INCLUI:
• O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados no item Inclui.
• Bebidas durante as refeições.
• Comidas não mencionadas.
• Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.).
•Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens.
* NÃO INCLUI MARCAÇÃO DE ASSENTOS NOS VOOS, POIS ESSE SERVIÇO E VENDIDO SEPARADO
PELA CIA AÉREA.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO (com vencimento 6 MESES após o retorno da viagem).
DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro. OBSERVAÇÕES: É
facultado a Ponto de Partida operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, cortes,
substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item que
terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de vôos, por força
maior, alheios a vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito
a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado,
elaborado e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de:
clima, tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: 1- A segurança dos
viajantes: 2- A continuação da viagem: 3- A conclusão do roteiro. Mínimo para realização da
viagem 24 pagantes.
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