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ISRAEL

14/03 a 29/03Páscoa 
na 

Terra Santa



DESTAQUES DA PEREGRINAÇÃO
 

1º Dia: (14/03/2016) SÃO PAULO/ ROMA -  Início da peregrinação
2º Dia: (15/03/2016) ROMA/ MILÃO/ PÁDOVA - City tour panoramico em Milão com parada para visitação aos principais pontos como 

Duomo,etc. Continuação até Pádova.
3º Dia: (16/03/2016) PADOVA/ VENEZA(MESTRE) -  Em Pádova ,visita aos restos mortais de Santo Antonio e São Leopoldo Mandic, com a 
celebração da Santa Missa. A tarde visita a Veneza com destaque para a Praça e Basílica de São Marcos.
4º Dia: (17/03/2016) PÁDOVA E ASSIS - Após a Santa Missa, partida para Assis para visita a São Francisco e Santa Clara.
5º Dia: (18/03/2016) ASSIS/ ROMA -  Continuação da visita a Assis. Celebração da Santa Missa na Porciuncula. Em horário oportuno, partida 
para Roma.
6º Dia: (19/03/2016) ROMA - Pela manhã participação na audiência do Papa (se ele estiver em Roma). A tarde visita ao Vaticano: Museus do 
Vaticano, Capela Sistina, Basílica de São Pedro, Túmulos dos Papas. Túmulo de São Pedro. Celebração da Santa Missa.
7º Dia: (20/03/2016) ROMA/ TEL AVIV/ HAIFA -  Em horário oportuno embarque para Israel. Chegda a Tel Aviv, traslado a Haifa (Colônia 
Templária, Gruta de Elias, Monastério Stella Maris) - Celebração da Santa Missa.
8º Dia: (21/03/2016)  - HAIFA/ NAZARETH/ CANÁ/ TIBERÍADES - Nazareth (Basílica e Gruta da Anunciação, Fonte da Virgem, Igreja de São 
José, Povoado Evangélico) – Caná da Galileia (Primeiro milagre de Jesus, Renovação do Casamento).
9º Dia: (22/03/2016) - TIBERÍADES/ MAR DA GALILÉIA/ CAFARNAUM/ PRIMADO/ TABGA/ MONTE DAS BEM-AVENTURANÇAS/ 
MONTE TABOR/ TIBERÍADES - Santa Missa sobre o Lago de Genesare (Mar da Galileia) em barco reservado para o grupo -  Cafarnaum, 
a “Cidade de Jesus” (Mt 4,12-16), Jesus realizou inumeros prodigios - o servo do centurião (Lc 7,1-10), cura do paralitico (Mt 9 ,1-8) - 
Restos da antiga sinagoga (Mc 1,21-28) e a Casa de Pedro, onde Jesus curou sua sogra (Mt 1,29-31) - Primado de Pedro (pedra 
fudamental divina da igreja) - lugar provável do ancoradouro dos barcos de Pedro - Tabga (Multiplicação dos pães e peixes) -  Monte das 
Bem aventuranças (Cenário do Sermão da Montanha) -  Monte Tabor (Transfiguração do Senhor).
10º Dia: (23/03/2016) - VALE DO RIO JORDÃO/ JERICÓ/MAR MORTO/ JERUSALÉM - Renovação das promessas do batismo - Jericó 
(Cidade mais antiga e mais baixa do mundo) - Banho no Mar Morto - Subida de Jericó para Jerusalém(Subida de -400m até 800m acima do nível 
do mar) - Santa Missa, no alto do Deserto de Judá - Chegada a Jerusalém.
11º Dia: (24/03/2016) - BELÉM/ EIN KAREN/ JERUSALÉM - Belém (Campo dos pastores, Basílica da Natividade, Estrela da Natividade, Gruta 
do Leite, Carmelo de Belém (no local onde nasceu o Rei Davi) - Ein-Karem (Casa de Isabel, onde Maria cantou o Magnificat (Lc1, 46-56))
12º Dia : (25/03/2016) - JERUSALÉM (SANTO SEPULCRO/ CALVÁRIO/ MURO DAS LAMENTAÇÕES/ MONTE DO TEMPLO/ IGREJA 
SANTANA/ BETHESDA/ PORTA DE SÃO ESTEVÃO -  A Igreja do Santo  Sepulcro (foi construída sobre o Calvário e o túmulo do qual Cristo 
ressuscitou dos mortos) - Muro das Lamentações (Local Sagrado para o Judaísmo) - Monte do Templo (construído para o povo judeu por 
Herodes, o Grande) -  Igreja de Santana ( onde nasceu Maria) - Tanque de Betseda (Cura do paralítico por Jesus (Jo 5) - Porta dos Leões (lugar 
do apedrejamento de Santo Estevão).
13º Dia : (26/03/2016) - GALICANTO/  IGREJA DA DORMIÇÃO/ CENÁCULO/ CIDADE ANTIGA) - Igreja do Galicanto (Casa de Caifás, Poço 
Seco - onde Jesus passou a noite prisioneiro, negação de Pedro) -  Igreja da Dormição (segundo a tradição, local onde Maria viveu depois da 
morte de Jesus e onde se deitou para dormir o Sono Eterno) - Cenáculo  (Última Ceia, Lava-pés, Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio, 
Pentecostes).
14º Dia : (27/03/2016) - JERUSALÉM (MONTE DAS OLIVEIRAS/ PATER NOSTER/ GETSEMANI/ ROCHA DA AGONIA/ VIA DOLOROSA - 
Monte das Oliveiras - Getsêmani (Pedra da Agonia, Gruta da Traição) - Via Dolorosa - caminho que Jesus fez carregando a cruz aos ombros, 

desde o local da Fortaleza Antonia, onde Pilatos lavou as mãos e Jesus recebeu a cruz, até o local onde Ele foi crucificado (Gólgota).
15º Dia : (28/03/2016) - EMAUS/ TEL-AVIV/ ROMA - Emmaus – Santa Missa de despedida da Terra Santa –Tel-Aviv, Embarque de 

retorno.

CONDIÇÕES DO PACOTE:

O INVESTIMENTO INCLUI: Bilhete aéreo São Paulo / Tel-Aviv / São Paulo, com escala na Europa, voando em classe econômica com tarifa especial de 
grupo, incluindo a taxa de embarque. Para adicional aéreo até as cidades de origem, favor consultar - Viagem de ônibus de luxe em todo o tour com guia 
falando português e/ou espanhol e entrada aos lugares para visita conforme descrito no roteiro. - Hospedagem em Hotelaria 3*** ou 4****.  – Café da manhã, 
almoço e jantar incluído iniciando com o jantar do dia da chegada até o almoço do dia de regresso - Seguro saúde e seguro bagagem (acima de 70 anos favor 
consultar). - Direito de levar uma mala de até 20 kg + uma bagagem de mão. - Acompanhamento da equipe da SanPio Tur Turismo.

O INVESTIMENTO NÃO INCLUI: Excesso de bagagem nos aviões. – Gorjetas para Guias, Motoristas e Staff dos hotéis - Despesas de caráter pessoal 
(bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc.). - Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas e nada 
que não constem como “serviços inclusos”.
INVESTIMENTO: Preço por pessoa em apartamento duplo ou triplo: US$ 5,750.00  (Preço válido para pagamento integral até 60 dias anteriores ao 
embarque). Suplemento para apartamento individual (SGL): US$ 970.00

FORMA DE PAGAMENTO:
Taxa de Adesão: US$ 400.00 por pessoa. A taxa de adesão é intransferível. Havendo desistência por parte do peregrino, este perderá a taxa de adesão, 
pois se destina a cobrir despesas administrativas.
Entrada: Na assinatura do contrato de adesão: US$ 1,350,00
Parcela a financiar: US$ 4,000.00

ü Para pagamento integral até 60 dias anteriores ao embarque não será adicionado juros.
ü Para contratos assinados até 120 dias anteriores ao embarque temos condição de parcelamento em até 24 vezes em parcelas fixas em Reais 

através de financiamento bancário. Sujeito a aprovação do cadastro e condições estipuladas pelo banco parceiro. 
ü Pedido de parcelamento em data posterior a 120 dias de embarque deverá ser analisado pela Área financeira.
Obs: Os preços apresentados foram calculados com base em cotações em Dólares Americanos (US$) e €uros (€). Os pagamentos serão realizados 

em Reais (R$) convertidos ao câmbio do Dólar Turismo Venda do dia do pagamento, fornecido por operadora de câmbio credenciada pelo 
Banco Central.

NOTAS:

�ü�Ao inscrever-se em uma das nossas viagens o peregrino declara ter conhecimento das condições gerais da SanPioTur Turismo. Valores sujeitos                                       
alteração sem prévio aviso.  Os lugares são limitados. Somente o pagamento da taxa de adesão garante a reserva do lugar e a assinaturas do contrato 
a manutenção dos valores. 
�ü�A SanPioTur Turismo realiza a Pastoral do Turismo, oficializada por Paulo VI, proclamando São Francisco Xavier o seu Patrono Oficial e por esta 
razão em nossas peregrinações celebramos a Santa Missa diariamente.
�ü�Programa básico que poderá ser flexibilizado, com inclusão de outras atividades e/ou alteração da ordem das visitas, em atenção a 
comemorações especiais ou logística. Os horários de vôos são informados pelas Cias. Aéreas, sujeitos a ajustes.
�ü�Pacote válido para grupos de no mínimo 30 passageiros. Caso a agência decida por liberalidade realizar a peregrinação com numero inferior a 
30 pagantes não incluirá a enfermeira e será reduzido o numero dos pregadores anunciados.
�ü Caso haja cancelamento desta peregrinação, o valor pago pelo passageiro será devolvido integralmente. 
�ü�As fotos são meramente ilustrativas.


