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TERRA SANTA -   ABRIL  2021 

06 abril – 3ª.feira  – SÃO PAULO 

Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos,  onde os representantes da 

Cláudio Cardoso Viagens e Turismo estarão auxiliando os passageiros para embarque com destino a Tel-

Aviv. 

 

07 abril – 4ª.feira  –  TEL-AVIV  

Chegada, recepção e traslado ao hotel.  Restante do dia livre para descanso. Jantar. 

 

08 abril – 5ª.feira -  TEL-AVIV / HAIFA / NAZARETH 

Café da manhã. Pela manhã, saída para visita a Tel-Aviv, incluindo Jope e a Igreja de Pedro. Continuação 

até Caesarea Marítima onde visitaremos o anfiteatro romano. Continuação até Haifa onde visitaremos o 

Monte Carmelo e a Gruta do Profeta Elias. No final da tarde, chegada a Nazareth. Almoço e jantar. 

 

09 abril – 6ª.feira – NAZARETH / CANA DA GALILEIA / NAZARETH 

Café da manhã. Pela manhã, saída para subida ao Monte Tabor onde visitaremos a Basílica da 

Transfiguração. Em seguida iremos à Basílica da Anunciação – igreja que recorda aos fiéis que o Anjo 

Gabriel anunciou à Maria a vinda de Jesus, e a Carpintaria de José. Continuação até Cana da Galiléia – 

local do primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho. Almoço e jantar. 

 

10 abril – sábado – NAZARETH  

Café da manhã. Saída para um passeio aos locais evangélicos, às margens do Mar da Galiléia. Travessia do 

lago de barco; Cafarnaum – lugar onde Jesus viveu durante grande parte de seu ministério na Galiléia; 

Tabga – local onde ocorreu a multiplicação dos pães e peixes; Primado de Pedro e o Monte das Bem 

Aventuranças. Em seguida iremos ao Rio Jordão, onde renovaremos as promessas do batismo. Almoço e 

jantar. 

 

11 abril - domingo – NAZARETH / QUMRAM /  MAR MORTO / JERUSALEM 

Café da manhã. Saída até o Mar Morto, onde teremos a oportunidade de tomar um banho no Mar Morto, 

400 metros abaixo do nível do mar, o mar mais salgado do mundo, onde é impossível alguém afundar. Em 

seguida, continuação da visita até Qunram, onde foram encontrados os Manuscritos do Mar Morto. No final 

do dia, seguiremos em direção a Jerusalem. Almoço e Jantar.  
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12 abril – 2ª.feira – JERUSALEM / BELEM / JERUSALEM 

 Café da manhã. Pela manhã, visita ao Muro das Lamentações, Monte Sião (zona ocupada pelo rei David), 

Cenáculo (local da Última Ceia), Basílica da Dormição. À tarde, iremos a Belém, para visita à Basílica da 

Natividade, local onde nasceu Jesus e a Gruta de São Jerônimo. Retorno a Jerusalém. Almoço e Jantar. 

 

13 abril – 3ª.feira - JERUSALEM  

Café da manhã. Pela manhã, visita ao Parter Noster, Dominus Flevit, descida da colina até Getsemani (local 

onde Jesus foi rezar após a Última Ceia e foi feito prisioneiro pela guarda do Templo conduzida por Judas),  

Monte das Oliveiras, Igreja da Agonia (também chamada de Igreja de Todas as Nações, recorda a traição de 

Judas e a oração agonizante de Jesus antes de sua prisão). À tarde, visita a Ein Karem (local onde Maria foi 

visitar sua prima Isabel, ambas grávidas, e aí permaneceu por 3 meses). Almoço e Jantar. 

 

14 abril – 4ª.feira – JERUSALEM  

Café da manhã. Pela manhã, saída para a Via Sacra pelas ruas de Jerusalem antiga, à caminho do 

Calvário, terminando na Basílica do Santo Sepulcro (local da colina do Calvário, túmulo e 

Ressurreição de Jesus). Tarde livre. Almoço e Jantar. 

 

15 abril – 5ª.feira – JERUSALEM / TEL-AVIV / SÃO PAULO 

Em horário oportuno, viagem até Tel-Aviv para embarque com destino a São Paulo. 

 

VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo .........................................................US$ 3.782,00    

Suplemento para apto. individual....................................US$     966,00          

Até10 vezes cartão de crédito sem juros 

DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO À VISTA 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          

  

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 Passagem aérea em classe econômica 

 Hotéis categoria primeira  

 Refeições conforme programa, pensão completa 

 Ônibus de luxo com ar condicionado 

 Acompanhamento de um representante da agência e de um sacerdote 

 Gorjetas aos guias e motorista  

 Taxas de embarque  

 Visitas e entradas conforme programa 

 Guias locais falando português ou espanhol, seguro saúde e viagem e kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

 Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

 Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

 Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

 Taxas  hoteleiras 

 Tudo o que não estiver como incluído 
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DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Bradesco 

Agência 1789-2 

Conta corrente 1109 - 6 

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Cláudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada, Outubro 2021. 
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