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19/NOV – 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.

20/NOV – 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 
e porto construída por Heródes, o 
Grande, Haifa - cidade portuária ao 

18/NOV – 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.

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 
pelo local onde o profeta Elias fez 
descer fogo do céu para derrotar 
os soldados que o perseguiam. 
Almoço e jantar.
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- 7 noites em Israel
- 5 noites na França
- acomodação em hotéis categoria: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa em Israel (café da manhã, almoço e jantar)* / **
- meia pensão na França, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- direção espiritual do Pe. José Myalil Paul durante a viagem
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Terra Santa e França com Pe. José Paul
15 dias / 12 noites LançamentoLi&Lu

Tel Aviv

Cesarea Marítima

saída:

18/NOVEMBRO/2019

Queridos amigos, viajantes Lielu, vocês já pensaram em combinar uma peregrinação 
inesquecível à Terra Santa, iluminada pela luz do Evangelho, e pela caminhada de 
Jesus, com que tomaremos contato durante a viagem, a um passeio encantador pela 
região dos castelos franceses, no Vale do rio Loire, juntamente com uma visita a Paris, a 
Cidade Luz, assim chamada por sua arquitetura, por sua harmonia, por sua exuberância 
e por seu charme? Se já imaginaram, acrescentem algo mais: uma visita ao Monte Saint 
Michel na Normandia, a tal abadia maravilhosa que apresentou o Fantástico, e que mais 
de 1 milhão de visitantes tem a graça de experimentar a cada ano! Voilà, eis a nova 
viagem que tiramos do forno! Aproveitem! Pe. José Paul

®
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21/NOV – 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.

22/NOV – 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.

23/NOV – 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.

24/NOV – 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.

25/NOV – 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.

26/NOV – JERUSALÉM / PARIS / 
TOURS
Café da manhã, se nosso horário 
de voo o permitir. Em horário 
oportuno, partiremos para o 
aeroporto de Tel Aviv para tomar 
nosso voo com destino à Paris, 
Cidade Luz e eternamente 
apaixonante, na França. Sim, ali 
chegando seguiremos viagem até 
o Vale do Rio Loire, onde estão 
localizados os Castelos Franceses 
da Idade Média, alguns dos quais, 
visitaremos. Jantar, se o horário do 
vôo permitir.

27/NOV – TOURS
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia às visitas dos Castelos 
do Vale do Loire. Esta região 
impressiona os mais sofisticados 
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viajantes do mundo, e os brinda 
com sua elegância ímpar. Um dos 
castelos que visitaremos hoje, com 
entrada, será o Castelo de Amboise, 
localizado em uma belíssima parte 
do vale do Rio Loire, e com vistas 
paradisíacas a partir de sua torre. 
Ali foi enterrado Leonardo Da Vinci, 
e ali viveu ele seus últimos anos... 
porque será que ele escolheu justo 
esse lugar? Será um dia especial. 
Jantar.

28/NOV – TOURS / MONTE ST. 
MICHEL / ST. MALO
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para o Monte Saint 
Michel. Serão aproximadamente 
300 Km de viagem, por um 
cenário que alguns chamariam de 
cinematográfico, por sua beleza e 
exuberância, francesas, é claro. Ao 
chegar, realizaremos nossa visita 
a esta montanha objeto de desejo 
de conhecimento de uma grande 
parte dos visitantes da França. Ali 
encontraremos a famosa Abadia 
de St. Michel, aquela que se 
transforma em uma ilha, quando 

sobe a maré do rio. Declarada 
patrimônio mundial da Unesco 
desde 1979, esta Abadia recebe 
mais de 1 milhão de visitantes por 
ano, e neste ano será a nossa 
vez de visitá-la! Seguiremos então 
nossa viagem até a cidade de St. 
Malo, na costa da Normandia, para 
nossa acomodação e jantar.

29/NOV – ST. MALO / PARIS
Café da manhã. Hoje conheceremos 
St. Malo, esta cidade fortificada da 
Normandia, situada à beira do Mar, e 
belíssima cidade medieval francesa. 
Após o almoço seguiremos nossa 
viagem de volta a Paris, “Cidade 
Luz”. Ali chegando, após passar 
por nosso hotel, seguiremos até 
a região boêmia de Montmartre 
para nosso jantar. Hummmm, que 
delícia!!! Mas não será só o jantar 
que experimentaremos, mas sim 
teremos também uma das mais 
belas vistas da Cidade de Paris, a 
vista de cima da Igreja do Sagrado 
Coração, Sacre Coeur. Prepare-se 
para uma tarde especial. Jantar.

30/NOV – PARIS
Café da manhã. Hoje realizaremos 
nosso passeio pela cidade de Paris, 
que merece nosso tempo e atenção. 
Conheceremos a Torre Eiffel (sem 
subida), o Rio Sena através de 
um passeio de barco delicioso 
que faremos por ele, e que nos 
apresentará toda essa cidade, em 
arquitetura e beleza, e em história 
também. Visitaremos o Hotel des 
Invalides, a avenida de Champs 

Elysees, o Arco do Triunfo e muito 
mais. Conheceremos o Museu 
do Louvre por fora, e, se o tempo 
permitir, o visitaremos por dentro 
também. E para balancear nosso 
programa um pouco, terminaremos 
nosso dia no Quartier Latin, ou 
bairro latino, para nosso jantar, 
e algumas comprinhas também. 
Jantar.

1º/DEZ – PARIS / 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.

02/DEZ – 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 !

Paris

Tours

Monte St. Michel

St. Malo


