proposta e orçamento

TERRA SANTA

PROFESSIONAL TEAM

viagens e turismo sa

-

alvará 822/96

-

WWW.PTEAM.PT

-

T 217 817 700

- mail@pteam.pt

T E R R A S A N TA
ITINERÁRIO

3º DIA – TIBERÍADES / MAR DA GALILEIA / CAFARNAÚM / TABGHA / MONTE DAS BEM
1º Dia - LISBOA / TEL AVIV

AVENTURANÇAS / MONTE TABOR / RIO JORDÃO / TIBERÍADES

Apresentação no Aeroporto da Portela duas horas antes da partida (área das Partidas - Ponto de

Navegaremos de barco (réplica dos tempos de Jesus) sobre o Mar da Galileia. Em Cafarnaum,

Encontro), onde se encontra o balcão da ProfessionalTeam de assistência a clientes. Formalidades

conhecida como “cidade de Jesus”, desde a qual desenvolvia as actividades na Galileia,

individuais de embarque nos balcões que indicaremos localmente, seguido do controlo de

visitaremos a Sinagoga, aquela que parece ter sido a casa de São Pedro, com os restos de uma

identificação e segurança. Embarque e partida em voo regular com destino a Tel Aviv, via cidade

igreja do séc. V e o memorial de São Pedro que tem a finalidade de proteger as ruínas veneradas.

europeia. Chegada ao Aeroporto Internacional de Ben Gurion, formalidades de desembarque,

Seguiremos para Tabgha, onde Jesus conheceu os seus primeiros apóstolos. Visitaremos o

recolha da bagagem e transporte ao hotel. Instalação, jantar e alojamento.

Santuário da Multiplicação dos Peixes e dos Pães onde admiraremos os maravilhosos mosaicos
bizantinos e a Igreja do Primado Pedro onde se encontra “Mensa Christi”, que recorda o relato da

2º DIA – TEL AVIV / JAFFA/ CESAREIA MARITIMA / MONTE CARMELO / HAIFA / SÃO JOÃO DE

aparição de Jesus ressuscitado. Continuaremos para o Monte das Bem-Aventuranças, onde

ACRE / TIBERÍADES

visitaremos a Igreja com a mesma denominação e cujas oito janelas recordam o início do texto de

Partida para a visita panorâmica de Tel Aviv. Tel Aviv não possui ruínas ou monumentos

cada uma das Bem-Aventuranças proclamadas por Jesus durante o sermão da montanha. Depois

importantes e, além de seu palpitante ritmo, há que destacar sua proximidade a Jaffa, um dos

subiremos ao Monte Tabor, onde encontramos a Basílica da Transfiguração que recorda o evento

portos mais antigos do mundo. Aqui visitaremos o Bairro dos Artistas, a Casa de Simão O Curtidor,

milagroso citado no Velho Testamento, com uma cripta que conserva elementos arquitectónicos e

lugar onde Pedro recebeu a mensagem divina de evangelizar aos pagãos e a Igreja de São Pedro.

detalhes pertencentes entre a idade bizantina e o período das cruzadas. Iremos finalizar este dia

Seguiremos em direcção a Cesareia Marítima, um dos locais mais antigos de Israel. Foi um

com a ida a Yardenit – Rio Jordão, local onde Jesus foi baptizado por João. Regresso ao hotel,

importante porto fenício e recebeu o nome em homenagem do imperador César Augusto, quando

jantar e alojamento.

Herodes recebeu esta terra para edificar a cidade. Continuação para o Monte Carmelo, onde,

4º DIA – TIBERÍADES / CANÁ DA GALILEIA / NAZARÉ / JERICÓ / QUMRAN / JERUSALÉM

segundo o Antigo Testamento, se refugiou o profeta Elias no século IX a.C. Aqui visitaremos o

Viajaremos até Caná da Galileia, onde Jesus realizou o Seu primeiro milagre. Em seguida

Convento Carmelita de Stella Maris. Em seguida visita Haifa, a terceira cidade de Israel. Povoada

prosseguiremos para Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação com a casa de Maria.

por judeus, muçulmanos, drusos, cristãos e da fé Baha’i, todos eles convivem em paz. No final,

Continuaremos até à cidade bíblica de Jericó, um dos lugares habitados mais antigo do mundo.

partida para São João de Acre para visita da Cidadela Subterrânea nas ruínas do castelo medieval

Após esta visita, partiremos para Qumran ligado à descoberta dos Manuscritos do Mar Morto. Estes

das cruzadas do século XVIII, onde se destacam as várias salas ligadas por uma série de corredores

manuscritos completam o conhecido Novo Testamento e narram aspectos da vida de Jesus desde

subterrâneos, a Cripta e a Sala do Conselho de Guerra, um dos principais elementos do conjunto.

os 12 aos 30 anos. Perto encontra-se o Mar Morto, a 392 metros abaixo do nível do mar e é o

Atravessando a Galileia chegaremos a Tiberíades. Instalação no hotel, jantar e alojamento.

ponto mais baixo de toda a superfície do planeta. Subiremos para Jerusalém com a entrada pelo
Monte Scopus (significa vigiar), que durante séculos teve um papel importantíssimo dada a sua
excelente posição que domina a cidade de Jerusalém. Breve paragem. Instalação no hotel, jantar
e alojamento.
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5º DIA – JERUSALÉM / EIN KAREM / JERUSALÉM

7º DIA – JERUSALÉM / BELÉM / JERUSALÉM

Este dia será iniciado com a visita do Monte das Oliveiras de onde Jesus terá saído para a Sua

Partida para a bíblica cidade de Belém (cujo nome em hebraico é Beit Lechem, a Casa do Pão),

entrada triunfal na Cidade Santa. Caminharemos até à Igreja de “Pater Noster”, onde Jesus

local do nascimento de Jesus. Visita do Campo dos Pastores. A actual Basílica da Natividade foi

ensinou os seus discípulos a orar. Continuamos para capela franciscana Dominus Flevit (“O Senhor

construída pelo Imperador Justiniano (527-565), sobre o sítio da basílica anterior (do século IV),

chorou”). Em seguida iremos visitar a Gruta e Horto de Getsêmani, seguido da visita à Basílica da

erguida por Constantino, que havia sido muito danificada em 529 durante a revolta dos

Agonia, construída em 1924 no sítio onde, segundo a tradição, se encontrava o Jardim do

samaritanos. A Basílica é dedicada à Sagrada Mãe de Deus (Theotokos). Continuação para visitar

Getsêmani; nela encontra-se uma parte da rocha identificada como o lugar onde Jesus orou

Yad Vashem, Museu recordatório dos 6 milhões de Judeus assassinados no Holocausto da Segunda

sozinho no Jardim, na noite em que foi aprisionado. Visita da Gruta da Traição e Túmulo da

Guerra Mundial. Transporte à Porta de Jaffa e tempo livre para passear no bairro árabe. Regresso

Virgem. Atravessando o Vale de Josafat, chegamos ao Monte Sião. O edifício identificado como o

ao hotel, jantar e alojamento.

Cenáculo foi construído pelos franciscanos no século XIV, em recordação à Última Ceia. A sala
situada no andar térreo, sob o Cenáculo, contém um cenotáfio que desde o século XII é conhecido

8º DIA – JERUSALÉM / TEL AVIV / LISBOA

como "o Túmulo de David". A Basílica da Dormição, encontra-se no lugar onde Nossa Senhora teria

Assistência durante as formalidades de segurança e de embarque. Partida em voo regular, via

adormecido em sono eterno. Entraremos na Cidade Antiga pela Porta de Sião para visitarmos o

cidade europeia, com destino a Lisboa. Formalidades de desembarque e recolha de bagagem.

Cardo Romano. Chegaremos ao Muro das Lamentações. Nas proximidades de Jerusalém encontrase uma pequena vila judaica, mais um lugar de peregrinação na Terra Santa: Ein Karem. Visita
das Igrejas de São João Baptista e da Visitação. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

FIM DA VIAGEM

6º DIA – JERUSALÉM
Partida em direcção à Porta dos Leões para visitarmos a Igreja de Santa Ana. A Piscina Probática
de Betesda está situada nas imediações, local onde Jesus curou um paralítico. Caminharemos
através da Via-sacra até ao Calvário e Santo Sepulcro. Visita da cidade moderna de Jerusalém,
visitando o Santuário do Livro e o Museu de Israel, onde se exibem os manuscritos encontrados no
Mar Morto e a Maqueta de Jerusalém Antiga, antes da destruição do Segundo Templo. Visita
panorâmica ao novo edifício do Knesset (parlamento), a Menorah, o Emblema do Estado de Israel,
a Universidade Hebraica. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
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