
 
 

Israel e Roma   Itinerário Católico 12 Dias / 10 Noites 

9 x US$ 353, 
Entrada US$ 1.256, 

Total C/TAXA DEEMBARQUE US$ 4.426, 
 
Serviços incluídos: 
• Passagem aérea em classe econômica Alitalia 
AZ 675 20AUG  GRUFCO  22:25 07:05 

AZ 808 21AUG  FCOTLV 12:00 16:20 

AZ 815 28AUG  TLVFCO 09:25 12:10 

AZ 674 31AUG  FCOGRU 22:05 05:05 

• Seguro viagem Plano Full - GTA 
Em Israel: 
• Traslado de chegada em Aviv com assistência que fala português. 
• 10 Noites de hospedagem em hotéis incluindo meia pensão.  
•  Café da manhã diário nos hotéis. 
• Meia pensão em Israel (06 Jantares) 
• Ônibus privado de luxo com ar condicionado 
• Guia profissional licenciado que fala português em Israel. 
• 05 Dias de visitas conforme indicado no programa incluindo entradas: 
• Tel Aviv + Jaffa,Cesarea,Haifa, Monte Carmel,  Acre,Galilea,Nazaret,Cana,Tiberiades,Passeio de 
barco pelo Mar da Galilea,Yardenit,Valle do Rio Jordan,Jerusalém (Cidade Velha)Igreja, 
Masada,Bele,Etc.... 
• Bonés e mapas de Israel para cada passageiro 
• Jantar de despedida certificado de peregrinação para cada passageiro em Israel.   
• Maleteiros em hotéis (01 mala por pessoa) 
• Traslado de saída de Jerusalém para o aeroporto de Bem Gurión em Tel Aviv. 
• Traslado de chegada e saída de Roma.  
• City tour em Roma finalizando na Basílica de São Pedro (traslado de retorno ao hotel não incluído). 
 
 
 
 



 
 
Não Inclui: 
• Bebidas durante as refeições (jantares em Israel). 
• Refeições não indicadas  
• Gorjetas a motoristas e Guias, 
• Gastos pessoais, gastos extras 
• Entradas a mesquita de Jerusalém. 
• Maleteiros em Roma 
• Nada que não esteja indicado no item “serviços incluídos” 
Forma de pagamento: 
Entrada de 25% + taxas de embarque e saldo em até 09 parcelas com cartão Visa,MasterCard. 

Obs: A ordem das visitas poderá ser alterada mantendo os serviços contratados. 
 

  Hotéis ou similares: 

Cidade Hotel 

Tel Aviv Deborah Hotel 

Nazaret Rimonim Nazareth 

Jerusalém Rimonim Jerusalém  

Roma Archimede / Hotéis 3* Cadeia Raeli Hotels  
 

Itinerário:  
20/08/2018 – 1º DIA – SÃO PAULO 
Embarque no aeroporto de Guarulhos. 
21/08/2018 - 2º DIA - TEL AVIV 
Chegada no aeroporto Ben Gurion, assistência e traslado ao hotel em Tel Aviv. Jantar e acomodação 
no hotel. 
22/08/2018 - 3º DIA - TEL AVIV / CAESAREA / HAIFA / TIBERÍADES.  
Café da manhã no hotel. Logo após, saída para Jaffa, antiga cidade portuária que evoca o profeta 
Jonas e São Pedro, hoje é um bairro pitoresco de artistas.Continuaremos pela rota da costa até o 
norte, chegando a Cesárea Marítima, fundada pelo Rei Herodes, a capital do Império Romano do 
Oriente, para visitar o teatro romano antigo,as muralhas Cruzadas e o Aqueduto. Continuaremos até 
Haifa onde subiremos o Monte Carmelo para lembrar o profeta Elias no Mosteiro das Carmelitas. 
Vista panorâmica de Stella Maris. Prosseguiremos a San Juan do Acre, cidades das cruzadas, com 
suas magníficas fortificações medievais originais. Chegada ao Galilea. Jantar e acomodação. 
23/08/2018 - 4º DIA - TIBERIAS / CAFARNAUM / TABOR / TIBERIAS 
Café da manhã no hotel e saída via Magdala até o Monte das Bem Aventuranças, lugar onde se 
comemora o Sermão da Montanha. Visita a Tabgha (local da multiplicação dos pães e peixes) e a 
Igreja do Primado de Pedro. Continuamos até a “cidade de Jesus" Cafarnaum, “Cidade de Jesus”, 
casa do Senhor durante sua vida publica na Galiléia. Visita à sinagoga onde ele rezou, a Casa de 
São Pedro e as diversas ruínas antigas. Travessia em barco pelo Lago da Galiléia.Continuação em 
direção do Monte Tabor, subida de táxi e visita a Igreja da Transfiguração. Continuaremos até o Rio 
Jordão, onde evocaremos o batismo de Jesus. Regresso ao hotel. Jantar e pernoite. 
24/08/2018 - 5º DIA - TIBERIAS / NAZARETH / JERICÓ / JERUSALÉM 
Café da manhã no hotel. Visita a Nazaré para ver a Fonte de Maria e visitar a Basílica da 
Anunciação e carpintaria de São José. Passaremos por Cana, onde se realizou o primeiro 
milagre.Continuamos nossa viagem pela rota do Vale do Rio Jordão e passando por Jericó, a cidade 
mais antiga do mundo. Breve parada para observa o Monte da Tentação. Seguiremos para visitar 
pela região do Mar Morto, onde se pode observar as grutas de Qumran, onde foram encontrados os 
famosos manuscritos do Mar Morto.Subida para Jerusalém, entrada triunfal na Cidade Santa e visita 
panorâmica desde o Monte Scopus. Jantar e pernoite no hotel em Jerusalém.  
 
 



 
 

25/08/2018 - 6º DIA – JERUSALÉM.  
Café da manhã no hotel e começaremos a nossa visita a Jerusalém.Partida para o Monte das 
Oliveiras, onde temos uma vista magnífica da Cidade Santa. Visita a Capela da Ascensão de Jesus, 
a Igreja do Pai Nosso e da Igreja de Dominus Flevit. Desceremos a pé pelo caminho de Hosanna até 
a Igreja da Agonia junto do Jardim do Getsemani. Visita ao Túmulo da Virgem e da Gruta da traição. 
Continuamos ao Monte Sião para visitar o Cenáculo, recordando a Última Ceia de Jesus com seus 
discípulos, o Túmulo do Rei David e da Abadia da Dormição.Retorno ao hotel em Jerusalém.  
Jantar e pernoite. 
26/08/2018 - 7º DIA - JERUSALÉM / BELÉM / EIN KAREN / JERUSALÉM. 
Café da manhã no hotel e partida para Ein Karem. Visitaremos a igreja de São João, onde se 
comemora o lugar de seu nascimento. Subiremos e visitaremos a Igreja da Visitação da Virgem a 
Santa Isabel. Continuação para Belém para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta da Natividade, a 
Igreja de Santa Catarina e a Gruta de São Jerônimo. Visita do Campo dos Pastores. Retorno ao 
hotel em Jerusalém. Jantar e pernoite. 
27/08/2018 - 8º DIA - JERUSALÉM.  
Café da manhã no hotel e saída para o Muro das Lamentações, a Igreja de Santa Ana e a piscina 
Probática, a Via Dolorosa,Lithostrotos, Arco do Ecce Homo, até chegar à Igreja do Santo Sepulcro.  
Trade libre. 
Jantar de despedida com entrega de Diplomas de Peregrino pernoite em Jerusalém. 
28/08/2018 - 9º Dia JERUSALEM - ROMA  
Café da manhã no hotel. Em horário a ser indicado traslado com assistência ao aeroporto Bem 
Gurión em Tel Aviv. Embarque. 
ROMA. Chegada. Recepção no aeroporto e traslado com assistência ao hotel.Acomodação. 
29/08/2018 - 10º Dia ROMA  
Café da manhã no hotel.Em horário a ser indicado traslado ao Vaticano para assistir a Audiência 
Publica Papal.Retorno ao hotel por conta própria. 
30/08/2018 - 11º Dia ROMA  
Café da manhã no hotel.Saída para visita panorâmica de Roma,Museus do Vaticano e Capela 
Sistina com guia que fala português. 
Tarde livre. 
31/08/2018 - 12º Dia ROMA  
Café da manhã no hotel.Tempo livre até o horário do traslado ao aeroporto. 
Acomodação no hotel até as 12:00hrs. 

 
 


