
Documentos Importantes para a Viagem: 

 Passaporte | Validade mínima de 6 meses após a data da viagem.  
 

Serviços Incluídos: 

 Passagem aérea em voo regular (direto), com direito ao transporte de 1 peça de bagagem de 
porão, com peso máximo de 23kg e 1 peça de bagagem de mão até 8 kg; 

 Taxas de aeroporto, segurança e combustível; 
 Circuito em autocarro privativo de turismo com ar condicionado; 
 Estadia em hotéis de primeira categoria; 
 Refeições de acordo com o presente programa de viagem (ementa fixa); 
 Acompanhamento por delegado da Geostar (Lisboa—Lisboa); 
 Guia acompanhante, durante o circuito (Tel Aviv - Tel Aviv);   
 Entradas de acordo com o itinerário; 

 Gratificações a guias e motoristas;  

 Seguro de Assistência de Acidentes em viagem; 

 Saco de viagem Geostar. 

 

Serviços não Incluídos: 

 Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, bagageiros, entrada em museus e 

monumentos quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que 

não esteja devidamente especificado no presente programa. 

 

NOTA: Para garantir a sua participação na viagem, deverá até à data limite de inscrições entregar 

o boletim de inscrição devidamente preenchido, bem como a sinalização solicitada.   

 
 

TERRA SANTA 

PEREGRINAÇÃO AOS LUGARES SANTOS  
DE ISRAEL 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE MAIO DE 2020 

Diretamente com o Departamento de Turismo 

Religioso : 

Ana Maltez | ana.maltez@geostar.pt | 211 572 264 

LUGARES  
LIMITADOS 
RESERVE JÁ  
O SEU LUGAR 

Turismo Religioso e Cultural | Sede: (Centro Cultural de Belém) Rua Bartolomeu Dias - 1400-026 Lisboa   
Contactos: 211 572 260 / 266 / 267 / 268  |  Email: t.religioso@geostar.pt  |  Linha 24 horas 707 24 14 14 
RNAVT Nº de registo 1819   |  Capital Social  EUR 42 607 768   |   MATRIC.  CRC Lisboa / NIPC 500 886 113    

 

Condições da viagem 

Preço por pessoa 

8 D
IA

S 

Data de Impressão | 17/10/19 

Site | http://turismoreligioso.geostar.pt  
Facebook | https://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural 

 DE 04 A 11 DE AGOSTO 2020 

    
     Em Quarto Duplo, para o mínimo de 40 participantes: 
      SÓCIO AMCP    …………………………………………………………………………………………………         1635,00 € 

      NÃO SÓCIO       …………………………………………………………………………………………………         1690,00 € 

 
      Em Quarto Duplo, para o mínimo de 30 participantes: 
      SÓCIO AMCP    …………………………………………………………………………………………………         1735,00 € 

      NÃO SÓCIO       ………………………………………………………………………………………………..          1790,00 € 

 
      Em Quarto Duplo, para o mínimo de 20 participantes: 
      SÓCIO AMCP    …………………………………………………………………………………………………         1845,00 € 

      NÃO SÓCIO       ………………………………………………………………………………………………..          1890,00 € 

 
     Suplemento para Quarto Individual      ……………………………………………………………..          490,00 € 

 
 



ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

DIA 04/08 - LISBOA / TEL AVIV  

Concentração junto ao balcão da GeoStar pelas 19h10 e formalidades de embarque assistidas por 

um delegado da agência de viagens. Partida em voo regular (direto) El Al (LY376) às 22h30 com 

destino a Tel Aviv. Noite a bordo. 

 

DIA 05/08   - TEL AVIV  

Chegada ao aeroporto de Tel Aviv pelas 5h45, formalidades de desembarque e encontro com o 

guia local. Transporte em autocarro privativo para o hotel onde será servido o pequeno almoço. 

Saída para Jope para visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro de São Pedro. Continuação da visita 

panorâmica da cidade com destaque para a Rua Dizengoff, o Palácio de Cultura, o Museu de Tel 

Aviv, a Praça Yitzhak Rabin e o Mercado Carmel. Visita também ao Museu Diáspora. Tarde livre. 

Jantar e alojamento no Hotel Dan Panorama Tel Aviv 4**** ou similar 

 

DIA 06/08 - TEL AVIV / CESAREIA MARITIMA / HAIFA / NAZARÉ 

Saída até Cesareia para visita ao Teatro Romano, à Fortaleza dos Cruzados e ao Aqueduto. 

Continuação para Haifa. Chegada e visita ao Santuário Bahai e Jardins Persas. Almoço em 

restaurante local. Subida ao Monte Carmel para vista panorâmica da cidade e visita ao Mosteiro 

Carmelita. Continuação para Nazaré. Jantar e alojamento no Hotel Legacy Nazareth 4**** ou 

similar. 

 

DIA 07/08 - NAZARÉ / TIBERÍADES / CAFARNAUM / NAZARÉ 

Pequeno almoço no hotel e visita da Basílica da Anunciação, Carpintaria de São José e a Fonte da 

Virgem. Visitaremos Cafarnaum, conhecida como a cidade de Jesus e centro do ministério público 

de Jesus na Galileia. Aqui visitaremos a Sinagoga onde Jesus ensinava e a Casa de Pedro. Almoço 

em restaurante local. De tarde, subida ao Monte das Bem Aventuranças, local com uma vista 

magnífica sobre o Mar da Galileia. Regresso a Nazaré. Jantar e alojamento no hotel. 

 

DIA 08/08 - NAZARÉ / MAR MORTO 

Pequeno almoço no hotel. No caminho para o Mar Morto, passagem por Jericó, no Vale do Rio 

Jordão, com vista panorâmica sobre a cidade e sobre o Monte da Tentação. Almoço em 

restaurante local junto a Tell-es Sultan, a cidade mais antiga do mundo. Visitaremos, de seguida, as 

Grutas de Qum Ram. Prosseguimos para o Mar Morto, onde teremos a possibilidade de tomar 

banho. Jantar e alojamento no David Dead Sea Resort and Spa 4**** ou similar. 

 

DIA 09/08 - MAR MORTO / BELÉM / JERUSALÉM 

Pequeno almoço no hotel. Visita de Massada, com subida de teleférico e, de seguida, partida para 

Belém, onde visitaremos a Basílica da Natividade mandada construir sobre a gruta onde Jesus 

nasceu. O local do nascimento de Jesus Cristo é marcado por uma estrela de prata de 14 pontas 

afixadas no piso de mármore. Almoço em restaurante local. De tarde, partida para Jerusalém e 

visita ao Museu de Israel, com destaque para o Santuário do Livro, onde estão os manuscritos do 

Mar Morto. Jantar e alojamento no Grand Court Hotel 4**** ou similar. 

DIA 10/08 - JERUSALÉM 

Pequeno almoço no hotel partida para visita ao Monte das Oliveiras, de onde poderemos ter uma 

magnifica vista da cidade de Jerusalém. De seguida, faremos a visita Igreja da Agonia, Gruta da 

Traição e o Túmulo da Virgem. Prosseguimos em direção ao Monte Sião, ao Cenáculo e visitamos o 

Túmulo do Rei David. Almoço em restaurante local. De tarde, visitaremos o Muro das 

Lamentações, o Pretório e o Arco do Ecce Homo. Jantar e alojamento no hotel. 

 

Dia 11/08 - JERUSALÉM / LISBOA 

Pequeno almoço no hotel. Percorreremos a Via Dolorosa até à Igreja do Santo Sepulcro. Almoço 

em restaurante local. Após esta refeição, seguimos para o aeroporto de Tel Aviv. Formalidades de 

embarque e partida às 17h15 no voo LY 375, da El Al, com destino a Lisboa. Chegada às 21h15 e 

formalidades de desembarque. 

FIM DA VIAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

(1) A ordem das visitas pode ser alterada de acordo com horários de funcionamento ao público, 

condições climáticas ou de segurança e feriados religiosos;  

(2) Os voos indicados são válidos à data de impressão deste programa, pelo que podem sofrer alterações 
por indicação da companhia aérea.  
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