
Documentos Obrigatórios 
• Passaporte com validade mínima de 6 meses após o fim da viagem. 
• Dependendo da situação epidemiológica (em Portugal e no des�no) aquando da realização da viagem 

poderão ser necessário outros documentos (ex.: formulários) e/ou a realização de teste(s) PCR(s) cujo(s) 
custo(s) estarão a cargo do passageiro.  

 

Serviços Incluídos 
• Transporte Paróquia/Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto)/Paróquia em autocarro de turismo;   
• Passagem aérea em voos regulares (via cidade europeia), classe turís$ca, com direito ao transporte de 1 

mala de porão até 23kg (1 peça por pessoa) + 1 mala de mão até 8kg (1 peça por pessoa); 
• Taxas de aeroporto, segurança e combus/vel (163,19 €); 
• Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa; 
• Circuito em autocarro priva$vo de turismo, com ar condicionado; 
• Estadia em hotéis de categoria standard (em Belém) e superior (em Nazaré e Jerusalém), em quarto duplo 

com banho ou duche; 
• Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menu fixo com água em jarros às refeições 

incluida; restantes bebidas NÃO incluídas); 
• Excursões e visitas de acordo com o presente programa, guiadas pelo P. Pablo Lima;  
• Auriculares durante as visitas guiadas; 
• Tour escort (a falar português) durante todo o circuito terrestre;  
• Gra$ficações a tour escort (Israel e Belém) e motorista; 
• Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA; 
• Seguro de viagem; 
• Mochila GeoStar. 
 

Serviços não Incluídos 
• Outras bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, 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 (ex: testes PCR, caso aplicável). 

 

Alteração de Preços 
• Os preços do programa estão co$zados de acordo com o custo das taxas de aeroporto, segurança e 

combus/veis, e cambio do dólar à data de impressão, e para o mínimo de par$cipantes indicado, pelo que 
poderão ser alterados caso se verifique a flutuação das mesmas ou a diminuição do n.º de par�cipantes.  

 

Reunião de Preparação três semanas antes da par�da:  a presença na Reunião de 
Preparação é obrigatória e a organização reserva-se o direito de não aceitar inscrições de 
interessados/as que não se adequam ao perfil da Peregrinação.  
 
 
 

ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA DE VIANA DO CASTELO  
BASÍLICA DOS CONGREGADOS - BRAGA  

 

ACOMPANHADA PELO PADRE PABLO LIMA,  
BIBLISTA E GUIA CREDENCIADO PELO PATRIARCADO LATINO DE JERUSALÉM,  
E PELO PADRE PAULO TERROSO, REITOR DA BASÍLICA DOS CONGREGADOS 

 

TERRA SANTA     Quarto duplo (mínimo de 42 par$cipantes)             ........................................            1.550,00 € 
   Quarto duplo (mínimo de 32 par$cipantes)             ........................................            1.630,00 € 
   Suplemento para Quarto Individual                           ........................................               400,00 € 

VISITANDO  
EIN KAREN, BELÉM, NAZARÉ, CAFARNAUM, MONTE TABOR, MONTE  
CARMELO, CESAREIA, JERUSALÉM, RIO JORDÃO, MASSADA E MAR MORTO 

INSCRIÇÕES ATÉ 3 DE JUNHO DE 2022 
 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

Pe. Pablo Lima | Tlf.: 258 823 263  
E-mail: geral@icvc.pt  

Pe. Paulo Terroso | Tlf. 253 262 482 
E-mail: congregados@arquidiocese-braga.pt  

Turismo Religioso e Cultural | Av. da Boavista, 1092, 4100-113 PORTO  
Contactos: 220 129 361/363/364/367 |  Email: t.religioso@geostar.pt   

RNAVT Nº de registo 1819 | Capital Social  EUR 42.607.768,00 | MATRIC.  CRC Lisboa | NIPC 500 886 113    
 

Condições da viagem 

Preço por pessoa 

8 D
IA

S 

Data de Impressão | 4/01/2022 

Site | hWp://turismoreligioso.geostar.pt  
Facebook | hWps://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural 

 12 A 19 DE AGOSTO DE 2022 



ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

12 AGOSTO (Sex.) - VIANA DO CASTELO/BRAGA/PORTO/FRANKFURT/TELAVIVE/BELÉM 
Comparência em hora e locais a informar. Par�da em autopullman de turismo em direção ao 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto). Formalidades de embarque assis$das por um 
delegado da GeoStar. Par�da prevista às 12h10 no voo da Lu�hansa LH1177 com des�no a 
Frankfurt. Chegada às 15h50, mudança de avião e con�nuação no voo LH690, previsto às 
18h00, para Telavive. Chegada ao Aeroporto Ben Gurion às 23h05. Assistência e transporte 
para o hotel em Belém. Alojamento. 
 

13 AGOSTO (Sáb.)  -  BELÉM/EIN KAREN/NAZARÉ 
Pequeno almoço no hotel. Saída para Ein Karen. Visita da Igreja da Visitação e do local do 
nascimento de São João Bap$sta. Almoço em restaurante local. Regresso a Belém, visita, com 
guia local, da Basílica da Na$vidade, Basílica de Santa Catarina e Campo dos 
Pastores. Celebração de Eucaris�a. No final, viagem até Nazaré. Chegada e instalação no 
hotel. Jantar e alojamento.   
 

14 AGOSTO (Dom.) - NAZARÉ/MAGDALA/CAFARNAUM/CANÁ/NAZARÉ 
Pequeno almoço no hotel. Visita da Basílica da Anunciação e Igreja de S. José. Viagem 
até Tiberíades para visita ao barco de S. Pedro no kibutz e viagem de barco pelo 
Lago Tiberíades. Almoço nas margens do lago. De tarde, subida ao Monte das Bem 
Aventuranças. Visita a Cafarnaum (Sinagoga e Casa de S. Pedro), Tabga (Igreja da 
Mul$plicação dos Pães (sujeito a confirmação) e Igreja do Primado. Celebração de Eucaris�a. 
Saída para visita ao Centro e Parque Arqueológico de Magdala, uma pequena aldeia perto do 
Mar da Galileia, cidade de Maria Madalena. Regresso a Nazaré, com paragem 
em Caná (sujeito a confirmação), para Renovação dos Votos Matrimoniais. Jantar no hotel em 
Nazaré. Alojamento.  
 

15 AGOSTO (Seg.) - NAZARÉ/MONTE TABOR/MONTE CARMELO/CESAREIA/JERUSALEM 
Pequeno almoço no hotel. Saída em direção ao Monte Tabor. Chegada e subida em táxis. 
Visita da Igreja da Transfiguração. Celebração da Eucaris�a. A viagem prossegue para Haifa. 
De tarde, subida ao Monte Carmelo. Almoço e visita do Convento de Stela Maris, onde se 
encontra a gruta do Profeta Elias. Par$da em direção a Cesareia Marí$ma. Visita das ruínas 
arqueológicas, onde se destaca o Teatro Romano e Hipódromo. No final, saída em direção 
a Jerusalém. Subida ao Monte Scopus, para vista panorâmica da Cidade Santa. Instalação no 
hotel. Jantar e alojamento.   
 

16 AGOSTO (Ter.)  - JERUSALÉM  
Pequeno-almoço no hotel. Transporte ao Monte das Oliveiras, de onde se tem uma magnífica 
vista da Cidade Santa. Visita da Igreja do Pater Noster e Igreja Dominus Flevit (descida a pé). 
Chegada à Igreja das Nações. Visita ao Túmulo da Virgem e Gruta da Traição. Almoço em 
restaurante local. De tarde, visita a São Pedro in Galicantum. Passagem pela Igreja de Santa 
Ana, Piscina Probá$ca, Litóstrotos, Arco Ecce Homo e restantes estações da Via Sacra até ao 
Santo Sepulcro. Celebração da Eucaris�a. Regresso ao hotel ao fim da tarde. Jantar e 
alojamento.   
 
 

 
17 AGOSTO (Qua.)  - JERUSALÉM 
Pequeno almoço no hotel. Saída para o Monte Sião. Celebração da Eucaris�a. Visita ao 
Cenáculo e Túmulo do Rei David. Se possível, visita ao túmulo de Oscar Schindler no cemitério 
católico. Con$nuação para visitar o Muro das Lamentações e a Esplanada do Templo, onde se 
encontram as Mesquitas de Omar e El Aksa (se as condições de segurança o permi$rem). 
Visita à Maquete da Cidade no Tempo de Cristo, no Museu do Livro. Almoço em restaurante 
local. Visita ao Museu Yad Vashem. Resto da tarde livre para visitas a gosto pessoal. Jantar e 
alojamento. 
 

18 AGOSTO (Qui.) - JERUSALÉM/LOCAL DO BATISMO/MASSADA/MAR MORTO/JERUSALÉM  
Pequeno almoço no hotel. Saída para o Monte Sião e Visita à Igreja da Dormição. Celebração 
da Eucaris�a. Saída em direção ao Mar Morto. Visita ao local do Ba$smo de Jesus (Rio 
Jordão: Qasr-al-Yahud). Renovação das promessas do Ba$smo. Con$nuação até Qumram. 
Almoço em restaurante local. De tarde, viagem até Massada, trágico testemunho da 2ª 
guerra judaica contra o Império Romano. Con$nuação para o Mar Morto. Breve tempo livre 
para banhos. Regresso ao hotel em Jerusalém ao fim do dia. Jantar e alojamento (acesso ao 
quarto por algumas breves horas de descanso). 
 

19 AGOSTO (Sex.) - JERUSALÉM/TELAVIVE/FRANKFURT/PORTO/BRAGA/VIANA DO 
CASTELO 
Em hora a informar, transfere ao Aeroporto Ben Gurion. Formalidades de embarque e 
par�da no voo da Lu�hansa LH695, previsto às 08h00, com des�no a Frankfurt. Chegada às 
11h30, mudança de avião e con�nuação da viagem até no voo LH1178, previsto às 13h55. 
Chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 15h40. Formalidades de desembarque. 
Transporte priva$vo para os locais de par$da.  
 

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
 

IMPORTANTE!!! 
Os horários dos voos, o i$nerário e as visitas poderão sofrer alterações mediante as medidas 
ao abrigo do COVID-19 que es$verem em vigor na altura da viagem e que possam condicionar 
o acesso aos espaços.   
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