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Terra Santa  
(outubro 2023) 

 

roteiro 
 
1º Dia - 15/10/23 – São Paulo/ Tel Aviv 
Apresentação no aeroporto de São Paulo para embarque com destino a 
Tel Aviv.  
 
2º Dia - 16/10/23 – Tel Aviv 
Chegada ao aeroporto de Tel Aviv. Traslado ao hotel. Jantar e pernoite. 
 
3º Dia - 17/10/23 – Tel Aviv / Galileia   
Após café da manhã, partiremos para Haifa, passando por Jope (Jafa) e 
pela Cesarea Marítima, subida ao Monte Carmelo cenário da atuação do 
profeta Elias, visita ao Mosteiro dos Carmelitas e a panorâmica de Stella 
Maris. Chegada a Tiberíades. Jantar e pernoite.  
 
4º Dia - 18/10/23 – Galileia 
Partida pela manhã para visita a Caná da Galileia das Bodas de Caná o 
primeiro Milagre de Jesus. Chegada a Nazaré neste cenário da infância e 
adolescência de Jesus. Visita à Basílica da Anunciação e a Carpintaria de 
São José. Após o almoço, saída em direção aos pés do Monte Hermon 
para conhecer a Cesarea de Felipe na região de Banias – Fontes do Rio 
Jordão.  Retorno à Tiberíades. Jantar e pernoite.  
 
5º Dia - 19/10/23 – Galileia 
Iniciaremos o dia pela aldeia de Cafarnaum onde visitamos as ruínas da 
casa da sogra de Pedro e a antiga Sinagoga onde pregou Jesus. 
Continuamos ao Monte das Bem-Aventuranças, visita a Domus Galileia, o 
local do Sermão da Montanha. Prosseguindo a Tabgha onde aconteceu o 
Milagre da Multiplicação dos Pães e dos Peixes e a Igreja do Primado de 
Pedro. Visita a Magdala. Terminaremos o dia com a visita a Yardenit, lugar 
que nos lembra o batismo de Jesus. Travessia do lago de barco como 
acontecia na época de Jesus. Jantar e pernoite. 
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6º Dia - 20/10/23 – Galileia / Jerusalém  
Partida de Tiberíades em direção a Jerusalém. Visita ao Monte Tabor, o 
local da Transfiguração de Jesus. Deixando a Galileia, viagem pelo Vale 
do Jordão, passando por Jericó em direção ao Mar Morto, tempo para 
banho nas suas águas salgadas.  Subida à Jerusalém pelo Deserto da 
Judéia. Entrada triunfal em Jerusalém e oração de chegada diante dos 
Muros da cidade antiga. Jantar e pernoite. 
 
7º Dia - 21/10/23 – Jerusalém  
Início da visita em Jerusalém passando pelo Monte Scopus em direção 
ao Monte das Oliveiras, visitas a Capela da Ascenção, a Igreja do Pater 
Noster. Panorâmica da cidade e descida a pé do Monte das Oliveiras para 
chegar ao Horto do Getsemani onde se encontra a Basílica da Agonia. À 
tarde, visita ao Monte Sião para conhecer o Cenáculo, lugar da última 
ceia de Jesus, o Túmulo do Rei David e a Basílica da Dormição de Maria. 
Seguiremos para visita ao Muro das Lamentações, com vista do Monte 
do Templo onde se encontram as Mesquitas de Omar e de El Aksa. 
Retorno ao hotel. Jantar e pernoite. 
 
8º Dia - 22/10/23 – Jerusalém / Belém / Jerusalém 
Sairemos em direção a Belém, visitaremos a Basílica da Natividade. No 
retorno a Jerusalém, passaremos por Ein Karen, para visita a Igreja da 
Visitação. Jantar e pernoite. 
 
9º Dia - 23/10/ 2023 – Jerusalém  
Após café da manhã sairemos para o percurso da Via Dolorosa até o 
Gólgota e o Santo Sepulcro. Entrada pela Porta das Ovelhas, o tanque de 
Bethesda, a Igreja de Santa Ana, a Capela da Flagelação e a chegada e 
visita a Basílica do Santo Sepulcro. Tarde livre. Jantar e pernoite. 
 
10º Dia - 24/10/23 – Jerusalém / Tel Aviv / São Paulo 
Após café da manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino 
ao Brasil. 
 
11º Dia - 25/10/23 –São Paulo 
Desembarque em São Paulo e fim de nossos serviços. 
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voos confirmados: 
 
aeroporto de 

partida 
horário de 

partida 
aeroporto de 

chegada 
horário de 
chegada 

São Paulo-Guarulhos 15/10/23-14h20 Madri 16/10/23-05h45 

Madri 16/10/23-11h40 Tel Aviv 16/10/23-17h25 

 

Tel Aviv 24/10/23-18h25 Madri 24/10/23-22h50 

Madri 24/10/23-23h55 São Paulo-Guarulhos 25/10/23-05h40 

 
 

hotéis previstos: 
cidade hotel noites 

Tel Aviv Leonardo Gordon Beach ou similar 1 

Tiberíades Restal ou similar 3 

Jerusalém Bat Sheva ou similar 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.memorial.tur.br 
11 3255.2111 | 11 98691.0265 

Rua Cubatão, 86 - Conjunto 1401 
Vila Mariana – São Paulo | 04013-000 

 

inclui: 
• Passagem aérea ida e volta em classe econômica, com uma 

bagagem de 23 Kg; 
• Traslados de chegada e saída com assistência em Tel Aviv; 
• 8 noites de hospedagem com meia pensão - café da manhã e 

jantar; 
• Todas as visitas mencionadas no roteiro; 
• 7 dias de tour em ônibus de luxo com ar-condicionado e wi-fi; 
• Seguro-viagem obrigatório com a cobertura acima de 30 mil euros  

(acima de 75 anos ou estrangeiros, consultar complemento); 
• Guia em língua portuguesa ou espanhola;  
• Maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa). 

 
 

não inclui: 
• Refeições não citadas no roteiro; 
• Bebidas durante as refeições; 
• Gorjetas; 
• Excesso de bagagem; 
• Serviços extras de ordem pessoal; 
• Nenhum outro item que não conste como incluído.  

 
 

valores & pagamentos: 
Valor total por pessoa em USD: 
Em apartamento Duplo…....….: US$ 3.900,00 
Suplemento Single....................: US$ 913,00 

Forma de Pagamento: 
Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX  
Em até 12x sem juros no cartão de crédito. 
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resumo 
• Data: 15 a 24 de outubro de 2023 
• Cidade de saída:  São Paulo 
• Quantidade de noites: 8 
• Tipo de viagem: memorial com você 
 
***Valores referenciados em dezembro/2022 e sujeitos a alterações.  
Ao reservar consulte a equipe memorial para saber mais sobre condições 
e disponibilidade. 

*** Reserva sujeita a disponibilidade de lugares. 

*** Em caso de variação cambial abrupta, os valores estarão sujeitos a 
acréscimo na última parcela. 

Lembramos que a documentação de viagem é de responsabilidade dos 
passageiros em providenciar e verificar dados e validades, e devem ser 
reconfirmadas junto aos Consulados e Cia. Aérea. 

 


