Preços por Pessoa (Mínimo de 40 Participantes):
Em Quarto Duplo ................................................................................................... € 1 480,00
Suplemento para Quarto Individual ........................................................................ € 390,00

PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA
Visitando: Cesareia, Haifa, Tiberíades, Monte Tabor, Nazaré, Jerusalém e Belém

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
Transporte em Autocarro Privado de Turismo de Guimarães ao Aeroporto do Porto e vice-versa;
Passagem Aérea, conforme programa, em Classe Turística;
Transporte gratuito de 1 mala, com restrição de peso (23 Kg) e medida;
Taxas de Aeroporto, de Segurança e de Combustível;
Circuito em Autocarro privado de Turismo com ar condicionado;
Estadia em Hotéis de Primeira Categoria (4 Estrelas), em quartos duplos com banho ou duche;
Pensão completa (menu fixo e bufete) incluindo água não engarrafada de acordo com o presente programa;
Guia local acompanhante durante todo o itinerário, desde o dia de chegada até ao último dia;
Gratificações a Guias e Motoristas;
Taxas de Turismo, de Serviço e de IVA;
Saco de Viagem “Club Tour”
Seguro de Viagem;

De 14 a 20 de Junho de 2017

Acompanhada pelo Exmo. Senhor Padre José Antunes
Programa Preliminar de Viagem

Unidade Pastoral de São sebastião e São Paio

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Bebidas às refeições (excepto as mencionadas), refeições especiais ou não mencionadas, serviço de
bagageiros, entradas em museus e monumentos quando não esteja explicito a visita do interior, extras de
carácter pessoal e tudo o que não esteja devidamente especificado no presente programa.

DOCUMENTAÇÃO DE EMBARQUE (Cidadãos de Nacionalidade Portuguesa)
Passaporte, com validade mínima de 6 meses após o início da viagem.

ALTERAÇÃO DE PREÇOS:
Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à
data da impressão do mesmo (27/01/2017) e para o número de Participantes indicado, pelo que estão
sujeitos a alterações que resultem de variações no custo dos transportes ou do combustível, dos direitos,
impostos, taxas e flutuações cambiais ou da diminuição do número de Participantes.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Padre JOSÉ ANTUNES
Contactos: Telefone: (+351) 226 191 700 | Fax: (+351) 226 191 777 | Email: grupos@clubtour.pt
Avenida da Boavista, 2881 - Loja 15 – 4109-601 Porto | Capital Social: 500.000 Euros
Cont. nº. 502 000 252 | Matriculada na C.R.C. do Porto sob o nº. 820 | RENAVT 1970

Telemóvel: 965 352 401
Email:
jose.af.antunes@gmail.com

Junho de 2017
Dia 14 (Qua.) * GUIMARÃES / PORTO / ISTAMBUL / TEL AVIV

Dia 17 (Sáb.) * TIBERÍADES / MAR MORTO / BELÉM / JERUSALÉM

Em hora a indicar, comparência dos Participantes em frente à Igreja Matriz de São Sebastião para o transporte em
Autocarro privado de Turismo para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto.
Após a chegada, assistência nas formalidades de embarque por Delegado da Club Tour e partida em avião da TURKISH
AIRLINES com destino a Istambul. Refeição a bordo.
Após 4h30 de voo, chegada a Istambul – Aeroporto de Ataturk (hora local: + 2 horas que em Portugal). Desembarque em
trânsito e continuação da viagem em avião da mesma Companhia com destino a Tel Aviv.Refeição a bordo.
Após 2h05 de voo, chegada a Tel Aviv – Aeroporto Internacional Ben Gurion (hora local: + 2 horas que em Portugal). Após as
formalidades de desembarque e alfandegárias, assistência pela nossa Guia local, que os irá acompanhar durante toda a
viagem em Israel, seguida de transporte em Autocarro privado de Turismo para o Hotel. Distribuição de quartos e alojamento.

P Pequeno-almoço no Hotel.
De manhã, partida em direção à zona do Mar Morto, o ponto mais baixo do mundo. Na verdade não é um mar, é um grande
lago, onde desagua o rio Jordão. Está a 392 metros abaixo do nível do mar, tem 85 quilómetros de comprimento e 17
quilómetros de largura. A lama que existe no fundo faz muito bem à pele e tem propriedades medicinais. Após a chegada,
tempo livre para poderem usufruir da possibilidade de banharem-se nas águas salgadas do Mar Morto.
Em hora a indicar, almoço em restaurante local. De tarde, partida atravessando o deserto da Judeia, em direção à bíblica
cidade de Belém (cujo nome em hebraico é Beit Lechem, a Casa do Pão), cidade do Nascimento de Jesus. Após a chegada,
visita ao Campo dos Pastores. No final, continuação para a visita à Basílica da Natividade, dedicada à Sagrada Mãe de Deus, foi
construída pelo Imperador Justiniano (527-565), sobre e ao redor da Gruta onde nasceu Jesus. Visita à Igreja de Santa Catarina
e à Igreja de São José. No final, partida para Jerusalém. Após a chegada e instalação no Hotel.. Jantar e alojamento.

Dia 15 (Qui.) * TEL AVIV / CESARÉIA / HAIFA / NAZARÉ / TIBERÍADES

Dia 18 (Dom.) * JERUSALÉM

Pequeno-almoço no Hotel.
De manhã, partida pela estrada costeira, antiga Via Maris, até chegar a Cesareia Marítima, um dos lugares mais antigos de
Israel. Foi um importante porto fenício e recebeu o nome em homenagem ao Imperador César Augusto, quando Herodes
recebeu esta terra para edificar a cidade. Visita às ruínas arqueológicas onde se destaca o Aqueduto do século II, pelo qual se
transportava a água desde o Monte Carmelo; o Teatro Romano, uma impressionante construção bem restaurada e a Fortaleza
das Cruzadas, construída pelos cruzados sobre o antigo templo dedicado a Augusto. No final da visita, continuação para Haifa,
a terceira cidade de Israel. Povoada por judeus, muçulmanos, drusos e cristãos onde todos convivem em paz.
Após a chegada, subida ao Monte Carmelo. Segundo o Antigo Testamento, aqui se refugiou o profeta Elias no século IX a.C.
Visita ao Convento de Stella Maris, onde se encontra a Gruta do Profeta Elias. No final da visita, partida em direção a Nazaré,
situada no meio das colinas da Galileia. Nazaré ocupa um lugar predileto no coração de todos os cristãos, pois foi aqui que
apareceu o Anjo de Deus Anunciando à Virgem Maria o Nascimento do Seu Filho Jesus e foi o local da infância e adolescência
de Jesus. Após a chegada, almoço em restaurante local. De tarde, visita à Basílica da Anunciação e à Igreja de São José.
No final, continuação para Caná da Galileia, local das Bodas de Caná, o primeiro Milagre de Jesus, onde transformou a Água
em Vinho. Visita à Igreja dos Franciscanos, conhecida também como a Igreja dos Milagres de Caná.
Este lugar de culto apresenta uma Cripta surgida nos escombros das velhas construções, onde é guardada uma das jarras
milagrosas. Após a visita, continuação para Tiberíades, atravessando a região da Galileia.
Chegada ao final do dia e instalação no Hotel. Distribuição de quartos. Jantar e alojamento.

Pequeno-almoço no Hotel.
De manhã, saída para a visita ao Monte das Oliveiras onde poderão observar uma magnífica vista da Cidade Santa. Visita à
Capela da Ascensão, construída sobre a pedra que Jesus pisou pela última vez antes de subir aos Céus após ter abençoado os
Apóstolos; à Gruta do Pater Noster, onde Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. No claustro e muros do
recinto poderão observar a reprodução em azulejos da oração em 116 idiomas. No final, continuação para a visita à capela
franciscana Dominus Flevit (o Senhor chorou) construída em 1955. Descida a pé do Monte das Oliveiras até ao Horto do
Getsémani. Visita à Gruta da Traição e à Basílica da Agonia ou Igreja de Todas as Nações, construída em 1924 no sítio onde,
segundo a tradição, encontrava-se o Jardim de Getsémani. Aqui encontra-se uma parte da rocha identificada como o lugar
onde Jesus rezou sozinho na noite anterior à sua prisão. No final, almoço em restaurante local. De tarde, partida para a visita
ao Monte Sião, para conhecer o Cenáculo, construído pelos franciscanos no século XIV, em recordação ao local onde Jesus
celebrou a Última Ceia com os seus discípulos e onde apareceu duas vezes depois da Ressurreição e receberam o Espírito
Santo. Visita ao Túmulo do Rei David, à Igreja de São Pedro em Galicanto e à Basílica da Dormição. No final, continuação para
a visita panorâmica à parte nova de Jerusalém, com passagem pelo Knesset (Parlamento), a Menorah, o Emblema do Estado
de Israel, a Universidade Hebraica, o Grande Candelabro e a Grande Sinagoga. Visita ao Santuário do Livro e Museu de Israel,
onde se exibem os manuscritos encontrados no Mar Morto e a Maqueta de Jerusalém Antiga, antes da destruição do Segundo
Templo dos anos 70. Após a visita, regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

Dia 19 (Seg.) * JERUSALÉM – Ein karen
Dia 16 (Sex.) * TIBERÍADES – Cafarnaum / Monte Tabor
Pequeno-almoço no Hotel.
De manhã, partida para a visita aos lugares Santos nas margens do Lago de Tiberíades. Foi aqui que Jesus começou a falar do
Reino de Deus e onde começou a sua Vida Pública. As margens deste Lago foram cenário dos seus ensinamentos e Milagres.
Subida ao Monte das Bem-Aventuranças, situado num contexto de notável valor paisagístico e ambiental, onde visitarão a
Igreja com a mesma denominação e cujas oito janelas recordam o início do texto de cada uma das Bem-Aventuranças
proclamadas por Jesus durante o sermão da montanha. Após a visita, continuação para Tabgha, onde Jesus conheceu os seus
primeiros apóstolos. No Final, visita ao Santuário da Multiplicação dos Pães e dos Peixes onde poderão admirar os
maravilhosos mosaicos bizantinos e visita à Igreja do Primado de Pedro, onde se encontra uma rocha chamada “Mensa
Christi”, que recorda o relato da aparição de Jesus ressuscitado. No final, partida para Cafarnaum, conhecida como a Cidade
de Jesus, desde a qual desenvolvia as atividades na Galileia. Visita às ruínas da antiga Sinagoga, construída no século III,
venerada pelos cristãos, pois aqui Jesus rezou e pregou os seus ensinamentos. Visita à Igreja de São Pedro, construída sobre
as ruínas da Casa de Pedro. Após a visita, início da travessia de barco do Lago, como acontecia na época de Jesus, durante o
qual poderão observar a paisagem pastoral, a atmosfera ligeira e algumas povoações que rodeiam o Lago.
No final do passeio, almoço junto ao lago (famoso Peixe de Pedro). De tarde, partida em direção ao Monte Tabor, local onde
Jesus se transfigurou perante os seus Discípulos. Após a chegada, subida em táxis e visita à Basílica da Transfiguração que
recorda o evento milagroso citado no Velho Testamento, com uma cripta que conserva elementos arquitetónicos e detalhes
pertencentes entre a idade bizantina e o período das cruzadas. No final, partida para Yardenit no Rio Jordão, local onde Jesus
foi batizado por João convertendo o rio num lugar santo e um dos sítios mais importantes da Cristandade. Diariamente
batizados coletivos perpetuam até aos nossos dias a tradição do Batizado de Jesus. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

Pequeno-almoço no Hotel.
De manhã, partida para a cidade velha de Jerusalém para a visita ao Muro das Lamentações, local mais reverenciado de prece
judaica. Local de peregrinação nas três principais festas do calendário religioso judaico: Pessach (a Páscoa judaica), Shavuot
(Pentecostes, a “Festa das Semanas”) e Sucot (Tabernáculos). Deste local, poderão obter uma vista do exterior das Mesquitas
de Omar e El Aksa. No final, continuação para se iniciar a Via-sacra, os estágios da última caminhada de Jesus e os eventos que
aconteceram no Caminho da Crucificação, são assinalados pelas catorze Estações da Cruz. Nove desses pontos situam-se na
Via Dolorosa e os restantes cinco encontram-se na Igreja do Santo Sepulcro. Durante a via-sacra, visita à Igreja da Flagelação,
à Igreja de Santa Ana, considerada o lugar sagrado melhor conservado da cidade que, segundo a tradição terá sido o local
onde residia Joaquim e Ana, os pais de Nossa Senhora; a Piscina Probática de Betesda, local onde Jesus curou um paralítico;
Litostrotos, cenário do processo público movido contra Jesus, seguido do Pátio da Fortaleza de Antónia onde Jesus foi
condenado à morte e onde começou a Via Dolorosa; o Arco Ecce Homo e restantes estações até ao Calvário e Santo Sepulcro.
A Igreja do Santo Sepulcro, que é o lugar mais sagrado para o cristianismo, fica sobre a colina de Gólgota, onde Jesus foi
crucificado e onde o seu corpo foi sepultado. Após a visita, almoço em restaurante local.
De tarde, partida em direção a Ein Karen, para visitar as Igrejas de São João Baptista, da Visitação e Gruta de Benedictus. Aqui
nasceu João Baptista, de uma família sacerdotal, na qual se cumpre uma promessa de Deus diante de uma mulher estéril
(Isabel). Nesta vila, passou Maria alguns meses da sua gravidez, em serviço à sua parente Isabel e aqui proclamou o
Magnificat: “O Senhor fez de mim maravilhas, santo é o Seu nome”. Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

Dia 20 (Ter.) * JERUSALÉM / TEL AVIV / ISTAMBUL / PORTO / GUIMARÃES
Pequeno-almoço ligeiro no Hotel.
Em hora a determinar, transporte para o Aeroporto de Ben Gurion em Tel Aviv. Após a chegada, assistência nas formalidades
de embarque e partida em avião da TURKISH AIRLINES com destino a Istambul. Refeição a bordo.
Após 2h15 de voo, chegada a Istambul – Aeroporto de Ataturk (hora local: + 2 horas que em Portugal). Desembarque em
trânsito e continuação da viagem em avião da mesma Companhia com destino ao Porto. Refeição a bordo.
Após 4h50 de voo, chegada ao Porto - Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Após as formalidades de desembarque, assistência
por Delegado da Club Tour e partida em Autocarro privado de Turismo com destino a Guimarães. Chegada ao local de partida.

FIM DA VIAGEM

