
PORTUGAL E TERRA SANTA

1º Dia: 20/10/21 (Quarta) - Fortaleza | Lisboa - Encontro do grupo com o representante da agência
no aeroporto Pinto Martins, três horas antes do embarque com destino à Lisboa.
 
2º Dia: 21/10/21 (Quinta) - Lisboa | Fátima - Desembarque e seguir para Fátima, pausa para
almoço (não incluso). Chegada no hotel e saída para a visita ao Santuário: Cova da Iria, Basílica,
Capelinha das Aparições e a Igreja da Santíssima Trindade.  Após,  haverá a procissão iluminada.
 
3º Dia: 22/10/21 (Sexta) - Fátima | Lisboa - Café da manhã. Tempo  para assuntos independentes.
Às 11h, deixaremos nosso hotel em Fátima e seguiremos à Lisboa, na chegada faremos a visita
panorâmica passando pelos principais pontos de interesse histórico e cultural de Lisboa.  
 
4º Dia: 23/10/21 (Sábado) - Lisboa | Tel Aviv - Após o café da manhã, aguardar o  traslado ao
aeroporto de Lisboa para embarque à Tel Aviv. Chegada, recepção e seguir ao nosso  hotel.  
 
5º Dia: 24/10/21 (Domingo) - Galiléia | Monte Tabor | Nazaré | Caná da Galiléia - Após o café da
manhã: visita ao Monte Tabor (Basílica da Transfiguração), à Nazareth (Basílica da Anunciação,
onde Maria recebeu o anúncio do Anjo) e à Igreja de S. José. A tarde, visitaremos,  Caná da Galiléia
(confirmação dos votos matrimoniais).
 
6º Dia: 25/10/21 (Segunda) - Galiléia | Cafarnaum | Tabgha | Monte das Bem Aventuranças | Rio
Jordão - Após o café da manhã: Travessia do Lago de Tiberíades, Cafarnaum (Casa de S. Pedro,
ruínas da antiga Sinagoga), Tabgha (Primado de Pedro e multiplicação dos pães), Monte das Bem-
Aventuranças e o Rio Jordão (Renovação das promessas do batismais).
 
 Dia: 26/10/21 (Terça) - Jericó | Mar Morto | Belém - Após a café da manhã, saída para banho no
Mar Morto. Continuação passando por Jericó (Monte das Tentações). Seguir à Belém. 
 
8º Dia: 27/10/21 (Quarta) - Basílica da Natividade | Ein-Karem | Jerusalém - Café  da manhã:
visita à Basílica, Gruta da Natividade (local onde Jesus Nasceu), Gruta dos Inocentes, Gruta de São
Gerônimo (Santa Missa), Campos dos pastores. À tarde, visita em Ein-Karem, igreja da visitação de
Maria (Casa de Isabel), onde Maria cantou o Magnificat (Lc 1,46-55). 
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9º Dia: 28/10/21 (Quinta) - Jerusalém - Café da manhã: visita ao Monte das Oliveiras, Igreja de
Pater Noster, Igreja Dominus Flevit e Basílica da Agonia. Tarde: visita ao Monte Sião (Sl 124,1),
Cenáculo, Igreja da Dormição de Maria e à Igreja de São Pedro, onde o galo cantou (Mc 1,13). 
 
10º Dia:29/10/21 (Sexta) - Jerusalém (Via-Sacra | Santo Sepulcro | Muro das Lamentações
- Café da manhã: visita à Igreja de Sant’Ana, Capela da flagelação e a Capela da Condenação.
Seguir percorrendo as ruas da Via Dolorosa até o Gólgota e o Santo Sepulcro, na chegada será feita
a visita ao Santo Sepulcro, após haverá a Santa Missa.  À tarde, visita ao Muro das Lamentações.
Tempo livre no mercado árabe e retorno ao nosso hotel às 18h.  
 
11º Dia: 30/10/21 (Sábado) - Jerusalém | Tel-Aviv | Fortaleza - Em horário apropriado, traslado ao
aeroporto de Tel Aviv. Embarque com destino à Fortaleza (conexões). Fim dos nossos serviços. 

PARTE TERRESTRE TAXA DE ADESÃOPASSAGEM  AÉREA GRUPO MINÍMO

US$ 2.300 US$ 100 25 PESSOAS  JANEIRO / 2021

O preço da parte aérea atualmente (2019), para esses mesmos trechos, está por um valor médio de
US$ 1.280, incluída a taxa de embarque. Para 2021, possivelmente, haverá  reajuste ( 05  a 10%).
 
O aéreo internacional será cotado em dólar (US$), ocorrendo a conversão automaticamente (Dólar
para Real), no momento da emissão do bilhete, conforme a taxa do dólar oficial do dia da emissão.
 
A taxa de adesão é uma garantia de serviços e será paga inicialmente  deduzida na quitação da
última parcela. No caso de desistência do peregrino, não haverá reembolso em hipótese alguma. 
 
A passagem aérea somente estará disponível para vendas a partir de janeiro de 2021, portanto, não
está inclusa no preço acima informado. O bloqueio do aéreo será providenciado,  através da
agência, com tarifa de grupo, para emissão com cartão de crédito pessoal do passageiro, conforme
condições de parcelamento oferecidas pela TAP (atualmente em 10x sem juros).

SERVIÇOS INCLUSOS NO PREÇO ACIMA INFORMADO

Ônibus ou micro-ônibus de luxo para todos os traslados e passeios; Visitas especificadas no
roteiro; Hotéis categoria turística, incluído meia pensão; Uma  bagagem de mão + 01 (uma) mala
de até 20kg;  Assistência  de pessoa responsável da agência durante a viagem; Guia de Turismo
acompanhante e guias locais; Fones de ouvidos, se necessário; Impostos, taxas hoteleiras e
seguro viagem (consultar adicional para pessoas com idade acima de 70 anos). Ficam exclusos
gorjetas  para guias e motoristas e tudo que não está acima relacionado como incluso no preço.

 
 
Alliance Viagens se reserva no direito de alterar o programa, substituir hotéis ou datas para embarque, caso o
grupo não complete o número de participantes (25), ou por outro motivos de força maior, podendo fazê-lo
independente de aviso prévio.
 
As datas, horários das Missas e outros eventos serão informados no decorrer das reuniões preparatórias que
antecedem a data da viagem. Lembrando que o Dir. Espiritual será confirmada para nº mínimo 24 peregrinos.
 

APROVEITE O PARCELAMENTO PROMOCIONAL  E PAGUE SUA EM ATÉ 30X S/JUROS!
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