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               Terra Santa - 2022 
                   com Itália  

03/11/22 – qui - 1º dia: BRASIL / ISRAEL - Comparecimento ao aeroporto para embarque com destino a TelAviv. 
 

04/11/22 – sex -  2º dia: TELAVIV / TIBERIADES - Chegada em TelAviv e traslado para Tiberiades para pernoite.  Jantar incluído  
 

05/11/22 – sab - 3º dia: TIBERIADES - Café da manhã no Hotel. Visita a Jaffa, lugar onde morava Simão, o curtidor. 

Visita a Igreja de São Pedro. Saída para a Cesárea marítima – o teatro romano. Haiffa, uma das principais cidades 
portuárias de Israel, onde teremos uma visita da Baia desde o Monte Carmelo, Igreja Stella Maris. Jantar e almoço 
incluído  alojamento em Tiberíades. 
 

06/11/22 – dom -  4º dia: TIBERIADES - Café da manhã no hotel. Saída para Nazareth, visita a Basílica da 

Anunciação, Fonte de Maria, Carpintaria de São José. Continuação para Caná da Galiléia, local do primeiro milagre de 
Jesus e renovação dos votos de casamento. Visita ao Mont Tabor, Jantar e almoço incluído e alojamento no hotel. 
 

07/11/22 – seg - 5º dia: TIBERIADES - Café da manhã no hotel. Visita ao Monte das Bem Aventuranças, onde 

aconteceu o sermão da montanha. Continuação para Cafarnaum, aldeia onde Jesus começou seus ministérios. 
Continuação para Tabja. Local de milagre da multiplicação dos pães e peixes. Yardenit (lugar do batismo no rio 
Jordão). Jantar e almoço  incluído e alojamento no hotel.  
 

08/11/22 – ter - 6º dia: TIBERIADES/JERUSALÉM - Café da manhã no Hotel. Saída em direção Qumram – Local 

onde foram achados os Manuscritos do Mar Morto. Continuação para o mar Morto, o ponto mais baixo do mundo 
(aprox. 400 m do nível do mar). Breve parada no Mar Morto. Seguiremos por Jericó para visita do Monte das Tentações. 
Chegando em Jerusalém. Jantar e almoço incluído e Pernoite em Jerusalém. 
 

09/11/22 – qua - 7º dia:  JERUSALÉM - Visita Mont Zion (Cenáculo,Tumulo de David e Abadia da 

Adormição).  Continuação à Ein Karen. Jantar e almoço  incluído e Pernoite e Jerusalém. 
 

10/11/22 – qui - 8º dia:  JERUSALÉM - Café da manhã no hotel. Em Seguida Faremos a Via Dolorosa e Santo 

Sepulcro. Visita ao monte das Oliveiras, Jardim do Getsemani, Igreja das /nações (pedra da agonia). Saída para Belém – 
Visita a igreja da Natividade. Jantar e almoço incluído e alojamento no hotel em Jerusalém.   
 

11/11/22 –  sex - 9º dia:  JERUSALÉM / TEL AVIV / ROMA  - Partida de Jerusalém / Tel Aviv - Café da manhã no 

hotel. Em horário a combinar traslado ao aeroporto Tel Aviv. Chegada a ROMA.  
 

12/11/22 – sab - 10º dia: ROMA 
Hoje dia inteiro de passeios por Roma, a capital da Itália, é uma cidade cosmopolita, enorme, com quase 3.000 anos de 
arte, arquitetura e cultura influentes no mundo todo e à mostra. Ruínas antigas como o Fórum e o Coliseu evocam o 
poder do antigo Império Romano. A Cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica Romana, tem a Basílica de São Pedro e 
os museus do Vaticano, que abrigam obras-primas como os afrescos da Capela Sistina de Michelângelo. 

 
13/11/22 – dom - 11º dia:  ROMA – Dia todo livre para você conhecer melhor esta cidade: Basílica de São Pedro, 

Coliseu,     Fonte de Trevi, Roma Antiga, Panteão Romano, Praça del Popolo, Castel Sant’Angelo, Palazzo Vittorio 
Emanuele, Praça Navona,  Uma outra opção é conhecer as cidades de Pompeia, Napoles e Capri. 

 
14/11/22 –  seg - 12º dia:  ROMA / BRASIL 

Após café da manhã, em horário a combinar deixaremos o hotel para embarque ao aeroporto  

 
Saídas 

Novembro/2021 

GRUPO 
ROGETUR 

Acompanhamento 
Padre Eunildo 
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PREÇOS POR PESSOA: 
 Aéreo  + terrestre = U$ 2.990    Valor sujeito alteração. 

*Mínimo de 20 adultos pagantes. 
 

PACOTE INCLUI:  
 
Tour Privativo: Roma 

 Ônibus privado dia inteiro para passeios por Roma 
Com guia local. 

 03 noites de hospedagem com café da manhã:  

 Maleteiro nos hotéis que possuem este serviço  
01 mala por pessoa; 

 Traslado de chegada e saída   

 Traslado excursão do Vaticano em Roma; 
 
Tour Privativo: Terra Santa 

 7 noites de hotel com direito café, almoço e 
jantar. 

 Traslados na chegada e na partida. 

 6 dias de excursão em ônibus de luxo com ar 
condicionado e WI-FI free. 

 Maleteiros nos hotéis - 1 mala por pessoa. 

 6 dias com Guia Licenciado em 
Português/Espanhol. 

 Entradas nos pontos turísticos conforme 
itinerário. 

 Diploma de Peregrino do Ministério do Turismo. 

 Guia espiritual Padre Eunildo da comunidade  
Consolação.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  PACOTE NÃO INCLUI: 
- cartão de assistência saúde 
- guia e ônibus durante  dia livre; 
- despesas pessoais; 
- bebidas durante as refeições; 
- malas extras; 
- refeições não mencionadas incluídas; 
- despesas extras hoteleiras; 
- serviços opcionais, passeios sugeridos etc.; 
- tudo que não esteja incluído na parte acima indicada. 

      

Israel                                                                    Roma                                                          Papa no Vaticano 

             


