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* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

OUTUBRO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Telavive

DIA 7  ›  Jerusalém  ›  Sheikh Hussein  ›  
Jerash  ›  Amã   255 Kms

DIA 8  ›  Amã  ›  Monte Nebo  ›  Madaba  ›  
Kerak  ›  Petra   320 Kms

DIA 2  ›  Telavive  ›  Cesareia  ›  Nazaré  ›  
Tiberíades  230 Kms

DIA 3  ›  Tiberíades  ›  Banias  ›  Cafarnaum  
›  Mar Da Galileia  ›  Tiberíades   90 Kms

DIA 6  ›  Jerusalém  ›  Belém  ›  Jerusalém
50 Kms

DIA 4  ›  Tiberíades  ›  Jericó  ›  Massada  ›  
Qumran  ›  Mar Morto  ›  Jerusalém   300 Kms

DIA 5  ›  Jerusalém

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Telavive. Chegada e desembarque. 
Transporte para o hotel. Alojamento no Metropolitan Hotel 
Tel Aviv  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção à fronteira com 
a Jordânia. Assistência nas formalidades de entrada no país e 
continuação para Jerash, de traços vincadamente romanos, 
conhecida como a Pompéia Oriental. Almoço. Visita ao sítio 
arqueológico onde percorreremos as suas ruas empedradas, 
repletas de teatros e templos que nos fazem viajar no tempo, 
nas quais iremos conhecer a Grande Colunata, a Praça Oval e 
os Templos de Zeus e Àrtemis. Continuação para Amã. Jantar. 
Alojamento no Harir Palace Hotel  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída com destino ao Monte 
Nebo, local onde reza a lenda que Moisés foi sepultado. Visita 
à Igreja Memorial do profeta. Continuamos a viagem para 
Madaba. Chegada e visita da Igreja de São Jorge, com seu 
famoso mapa de mosaico que representa todos os territórios 
bíblicos da Terra Santa antiga. Prosseguimos a jornada, 
atravessando os vales bíblicos em direção a Kerak. Almoço. 
Visita à fortaleza de Al-Karak construída pela Ordem dos 
Templários. Partida para Petra. Chegada e jantar. Alojamento 
no Petra Moon  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para o bairro de Jafa (cidade 
de Joppa citada na Bíblia) onde visitaremos a Casa de Simão, 
o curtidor. Continuação da viagem até Cesareia, cidade 
construída por Herodes em homenagem ao Imperador 
César. Aqui, iremos conhecer o Anfiteatro Romano. Almoço. 
Seguiremos até ao grandioso Monte Carmelo. Partida para 
Nazaré, o berço do cristianismo, cidade que mescla a fé 
e espiritualidade, com a fascinante arqueologia e riqueza 
histórica que alberga. Passeio pelo centro antigo onde 
destacamos a Basílica da Anunciação, construída no local da 
Casa de Maria, a Igreja de São José, erguida no lugar onde 
se encontrava a carpintaria de José, e a Basílica de Jesus, 
o Adolescente ou Basílica Salesiana na qual Jesus passou 
grande parte da sua juventude. Prosseguimos viagem em 
direção a Tiberíades. Jantar. Alojamento no Hotel Caesar 
Premier Tiberias   ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Seguiremos para Banias, antiga 
Cesaréia de Filipe, situada nas encostas do Monte Hermon, 
local da nascente do Rio Jordão e onde Jesus confiou a Pedro 
as chaves do Reino dos Céus. Após visita, prosseguiremos 
até ao Monte das Bem-Aventuranças, onde Jesus pregou 
o Sermão da Montanha. Visitaremos o sítio arqueológico 
da cidade bíblica de Cafarnaum, na qual se encontram, a 
Sinagoga onde Jesus pregava, e as ruínas da casa de Pedro. 
Seguiremos para Tabgha, local do milagre da multiplicação 
dos pães e peixes. Almoço. À tarde, faremos passeio de barco 
pelo icónico Mar da Galiléia, terminando com a visita ao Local 
de Batismo de Yardenit no Rio Jordão. Retorno a Tiberíades. 
Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Visitaremos a cidade nova de 
Jerusalém. Destaque para o Knesset (Parlamento de Israel), 

Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem com destino 
a Jericó, para breve paragem e tempo livre para admirar 
o majestoso Monte da Tentação e as ruínas da cidade. 
Continuação para Massada, o último abrigo dos judeus 
durante a ocupação romana. Visita às ruínas da fortaleza. 
Almoço. Pela tarde, seguiremos para Qumran, na qual 
foram encontrados os Manuscritos do Mar Morto, grandes 
fragmentos da Bíblia Hebraica. Tempo livre para banho nas 
águas do Mar Morto, se o clima permitir. Prosseguimos em 
direção a Jerusalém. Visita ao Monte Scopus, onde teremos 
uma vista deslumbrante sobre a cidade eterna. Tempo livre 
para uma introspeção pessoal e oração. Jantar. Alojamento 
no Hotel Leonardo Plaza  ou similar.

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro dedicado à visita em 
Jerusalém, capital de Israel. Subida ao Monte das Oliveiras, 
local onde Jesus subiu aos Céus. Regresso ao centro da 
cidade. Pelo caminho, visitaremos o Jardim do Getsémani 
e passaremos ainda pelos túmulos de Absalão e Zacarias. 
Prosseguimos para o Monte Sião, onde iremos conhecer 
o Túmulo do Rei Davi e o Cenáculo, local onde Jesus e os 
seus apóstolos se reuniram para realizar a Última Ceia. 
Almoço. Da parte da tarde, entraremos na cidade velha de 
Jerusalém. Visita ao imponente Muro das Lamentações, com 
vista para o Monte Moriá, o majestoso Esplanada do Templo 
e a Mesquita de Al-Aqsa. Percorreremos a Via Dolorosa, 
pela qual Jesus percorreu transportando a malograda cruz, 
passando pela Igreja do Santo Sepulcro e pelo Portão de 
Damasco até chegar ao Jardim do Túmulo do Senhor Jesus 
Cristo para visita. Tempo ainda para conhecer o Tanque de 
Betesda, antigo reservatório de água mencionado no Novo 
Testamento. Jantar. Alojamento.

DIA 9  ›  Petra

DIA 10  ›  Petra  ›  Telavive   500 Kms 

DIA 11  ›  Telavive  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Partida para excursão à antiga 
cidade do povo Nabateu, para conhecer o Sítio Arqueológico 
de Petra, impressionante legado, classificado como uma das 
Sete Maravilhas do Mundo, escavada na rocha rosa há mais 
de 2000 anos. Atravessaremos o monumental desfiladeiro de 
Siq, até chegar ao Al Khazneh, tesouro monumental esculpido 
na montanha de arenito vermelho, que outrora albergava 
imensos erários faraónicos e piratas, cenário de grandes 
filmes de aventura. Tempo ainda para conhecer o Teatro, 
a Rua das Colunas, o Altar do Sacrifício e os Túmulos Reais. 
Almoço. Tempo livre. Sugerimos a subida até ao magnânimo 
Mosteiro de Al-Dayr. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem de regresso a 
Telavive. Almoço durante o percurso. Assistência nos trâmites 
fronteiriços. Chegada e jantar. Alojamento no Metropolitan 
Hotel Tel Aviv  ou similar. 

Pequeno-almoço servido em lunch-box. Em horário a 
determinar, transporte para o aeroporto de Telavive. 
Formalidades de embarque e partida no voo de regresso 
ao Porto, via Lisboa. Chegada, fim da viagem e dos nossos 
serviços.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
11 dias › 10 noites de alojamento
de 17 a 27 de Outubro

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) – Lisboa (05h10) – Telavive
• Telavive (05h55) – Lisboa (00h55) – Porto 
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 90€ **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa durante todo o 
circuito;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 9 almoços e 9 jantares;
› Entrada: Casa de Simão em Jafa; Anfiteatro Romano 

de Cesareia; Cafarnaum; Local de Batismo em Yardenit; 

Ruínas da Fortaleza de Massada; Jardim de Getsémani, 

Túmulo do Rei David, Cenáculo, Jardim do Túmulo do 

Senhor Jesus Cristo e Tanque de Betesda em Jerusalém; 

Basílica da Natividade e Campo dos Pastores em Belém; 

Sítio Arqueológico de Jerash; Igreja Memorial de Moisés; a 

Igreja de São Jorge em Madaba; Fortaleza de Al-Karak; Sítio 

Arqueológico de Petra;

› Passeio de barco no Mar Morto;
› Gratificações a guias e motoristas locais;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;
› Seguro de viagem – 30.000€ ***;

› Imposto de saída de Israel – a pagar localmente 
(30€ aproximadamente);
› Visto de entrada na Jordânia – a pagar localmente 
(60 USD aproximadamente);
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS
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o Memorial da Menorá de bronze e o Yad Vashem (Museu 
do Holocausto). Partida para Belém, local de nascimento de 
Jesus, terra sagrada, carregada de grande simbolismo e fé. 
Visita à emblemática Basílica da Natividade e o Campo dos 
Pastores. Almoço. Regresso a Jerusalém. Tempo livre. Jantar 
e cerimónia de despedida, com entrega do certificado de 
peregrinação na Terra Santa. Alojamento.

Terra Santa
& Jordânia

Conhecer a Terra Santa é descobrir uma mistura fascinante de culturas 
e tradições religiosas. Na passagem pela Jordânia, descubra a magnífica 

cidade de Petra, a “Cidade Rosa” – uma das 7 Maravilhas do Mundo.

1. PETRA, JORDÂNIA

2. MERCADO, JERUSALÉM

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   2.950€

   3.945€

   2.215€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Obrigatório visto e passaporte com 
validade mínima de 6 meses após a data de regresso, cuja fotocópia 
deverá ser facultada à agência de viagens. 

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 


