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3º DIA – TEL AVIV / JOPE / HAIFA  
/ TIBERÍADES
Café da manhã. Sairemos com 
destino a Tiberíades, passando 
por JOPE - antigo porto de Israel 
por onde chegavam os peregrinos, 
Cesarea Marítima - antiga cidade 

1º DIA – SÃO PAULO / TEL AVIV
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
no embarque com destino a Tel 
Aviv, com escala a confirmar.

2º DIA – TEL AVIV
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado ao hotel. Se chegarmos ao 
final da tarde, uma caminhada pela 
praia e pelo calçadão de Tel Aviv 
nos ajudará a recuperar o fôlego da 
viagem, enquanto nos deliciamos 
com a vista do mar. Jantar.

e porto construída por Heródes, o 
Grande, Haifa - cidade portuária ao 
pé do monte Carmelo, conhecida 
pelo famoso jardim simétrico do 
Bahai, e por fim chegaremos ao 
Monte Carmelo, berço da Ordem 
do Carmo e conhecida biblicamente 

Terra Santa e Itália
15 dias / 12 noites 

Operadora
®

Neste roteiro faremos nossa peregrinação pela Terra Santa passando por lugares tão especiais para nós, cristãos, 
como o monte das Oliveiras, monte Sião, Cafarnaum, Tabga, mar da Galilea, monte das Bem Aventuranças, monte 
Tabor, rio Jordão e muito mais, incluindo a via Sacra percorrida por Jesus.

Em seguida visitaremos alguns lugares muito especiais na Itália, como Assis, Cássia, Lanciano e, claro, Roma com 
visita ao Vaticano, capela Sistina, um agradável passeio pelas ruas desta histórica cidade e muito mais.
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- 7 noites em Israel
- 5 noites na Itália
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa em Israel (café da manhã, almoço e jantar)* / **
- meia pensão na Itália, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- direção espiritual de um sacerdote católico em Israel
- acompanhamento de um representante da Lielu durante a viagem
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- guias locais
- gorjetas
- seguro viagem e bagagem
- kit viagem
* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Tel Aviv

Haifa

saída:

MAIO/2020
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pelo local onde o profeta Elias fez 
descer fogo do céu para derrotar 
os soldados que o perseguiam. 
Almoço e jantar.

4º DIA – TIBERÍADES
Café da manhã. Partiremos para 
um passeio de barco pelo mar da 
Galiléia. Visitaremos Tabga (onde 
ocorreu o milagre da multiplicação 
dos pães e peixes), Cafarnaum 
(onde Jesus viveu durante grande 
parte de seu ministério), Primado 
de Pedro, monte das Bem 
Aventuranças (local do Sermão da 
Montanha) e monte Tabor, para 
visitar a basílica da Transfiguração. 
Almoço e jantar.

5º DIA – TIBERÍADES / CANÁ 
DA GALILÉIA / NAZARETH / 
JERUSALÉM
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos nosso hotel para 
conhecer o rio Jordão, onde Jesus 
foi batizado, para renovação das 
promessas do batismo.  De lá 
seguiremos para Caná da Galiléia, 
local do primeiro milagre de 
Jesus, e seguiremos então para 

Nazareth, para visitar a Basílica da 
Anunciação e a Igreja de São José. 
De lá seguiremos para nosso hotel 
em Jerusalém. Almoço e jantar.

6º DIA – JERUSALÉM / BELÉM / 
JERUSALÉM
Café da manhã. Visitaremos o 
Pater Noster, monte das Oliveiras, 
Dominus Flevit, Ghetsemani e a 
igreja da Agonia (também conhecida 
como igreja de Todas as Nações). À 
tarde, seguiremos para Belém para 
visitar a basílica da Natividade de 
Jesus. Retornaremos a Jerusalém. 
Almoço e jantar.

7º DIA – JERUSALÉM
Café da manhã. Realizaremos a 
Via Sacra pelas ruas de Jerusalém 
Antiga, a caminho do Calvário e do 
Santo Sepulcro. À tarde, visitaremos 
o muro das Lamentações, monte 
Sião (zona ocupada pelo rei David), 
Cenáculo, basílica da Dormição 
e Ein Karem (local onde Maria foi 
visitar sua prima Isabel, ambas 
grávidas, e aí permaneceu por 3 
meses). Almoço e jantar.

8º DIA – JERUSALÉM / MAR 
MORTO / QUMRAN / MASADA / 
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o mar Morto (ponto mais baixo da 
Terra, 360m abaixo do nível do mar 
e 10 vezes mais salgado que o 
Mar Mediterrâneo), Qumran, onde 
foram encontrados os manuscritos 
do mar Morto e Masada, fortaleza 
construída pelo Rei Heródes, e 
que abrigou o episódio histórico 
da resistência do povo Judeu aos 
Romanos. Almoço e jantar.

9º DIA – JERUSALÉM / ROMA
Em horário oportuno, partiremos 
ao aeroporto internacional de Tel 
Aviv para embarque com destino 
a Roma. Chegando em Roma 
seguiremos para o hotel para 
acomodação. Jantar.

Belém

Nazareth Jerusalém

Mar Morto

Monte Carmelo

Cafarnaum

Vaticano
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10º DIA – ROMA
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu do Vaticano, capela Sistina, 
praça e basílica de São Pedro. À 
tarde, visitaremos a basílica de São 
Paulo Extramuros, basílica de São 
João de Latrão, Foros Romanos, 
Coliseu (sem entrada), via Veneto e 
praça Veneza. Jantar.

11º DIA – ROMA
Café da manhã. Caso o Papa esteja 
em Roma, participaremos da bênção 
Papal. Após termos conhecido 
ROMA através de nosso city-tour, 
hoje o dia será livre para atividades 

independentes. Entretando, 
àqueles que desejarem, o líder da 
viagem LieLu os conduzirá a um 
agradável passeio à pé pela cidade 
eterna. Jantar.

12º DIA – ROMA / ASSIS
Café da manhã. Manhã livre para 
passearmos à pé pela cidade 
de Roma. Restante do dia livre 
para atividades independentes. 
Em horário oportuno partiremos 
com destino a Assis, onde 
pernoitaremos. Jantar em Assis.

13º DIA – ASSIS / CÁSSIA / ASSIS
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Assis e todas as suas 
preciosidades. Conheceremos a 
cidade antiga, a basílica de São 
Francisco, avistaremos as colinas 
verdejantes e aproveitaremos 
o clima deste lugar especial. 
Visitaremos também a basílica de 
Santa Maria degli Angeli, onde se 
encontra a Porciúncula e o convento 
de São Francisco. Local ideal para 
uma reflexão, conheceremos ainda 
o jardim de rosas sem espinhos. À 
tarde viajaremos até Cássia para 
visitar o santuário de Santa Rita de 
Cássia. Retorno para Assis. Jantar.

14º DIA – ASSIS / ROMA / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

15º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 5.540
US$ 6.640

Taxas já inclusas
nossos preços são completos !

Vaticano

Roma

Assis

Cássia


