TERRA SANTA

Inscrições até
15 de Julho

De 18 a 25 de outubro 2018
VIAGEM ORGANIZADA PARÓQUIA SANTA MARIA DOS OLIVAIS E OLIVAIS SUL
Acompanhada pelo Pe. Bruno Machado

18 de Outubro (Quinta) - LISBOA / TEL AVIV
Apresentação no Aeroporto da Portela pelas 19h00 na área das
Partidas onde se encontra o representante da PTeam de assistência a
clientes. Formalidades individuais de embarque nos balcões que
indicaremos localmente, seguido do controlo de identificação e
segurança. Embarque e partida às 22h10 em voo com destino a Tel
Aviv. Noite a bordo.

posição que domina a cidade de Jerusalém. Breve paragem. Almoço
será servido durante as visitas. Instalação no hotel, jantar e
alojamento.
22 de outubro (Segunda) – JERUSALÉM / BELÉM / JERUSALÉM
Pensão completa.
Partida para a bíblica cidade de Belém, local do nascimento de Jesus.
Visita do Campo dos Pastores. A atual Basílica da Natividade que foi
construída pelo Imperador Justiniano (527-565), sobre o sítio da
basílica anterior (do século IV), erguida por Constantino, que havia
sido muito danificada em 529 durante a revolta dos samaritanos. A
Basílica é dedicada à Sagrada Mãe de Deus (Theotokos). Visita da
cidade moderna de Jerusalém, visitando o Santuário do Livro e o
Museu de Israel, onde se exibem os manuscritos encontrados no Mar
Morto e a Maqueta de Jerusalém Antiga, antes da destruição do
Segundo Templo. Visita panorâmica ao novo edifício do Knesset
(parlamento), a Menorah, o Emblema do Estado de Israel, a
Universidade Hebraica. No final do dia regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.

19 de outubro (Sexta)– TEL AVIV / CESAREIA MARÍTIMA / MONTE
CARMELO / HAIFA / TIBERÍADES
Chegada ao Aeroporto Internacional de Ben Gurion pelas 05h40.
Formalidades de desembarque, recolha da bagagem e transporte
para pequeno almoço. Após o pequeno almoço partida em direção a
Cesareia Marítima, um dos locais mais antigos de Israel. Foi um
importante porto fenício e recebeu o nome em homenagem do
imperador César Augusto, quando Herodes recebeu esta terra para
edificar a cidade. Continuação para o Monte Carmelo, onde, segundo
o Antigo Testamento, se refugiou o profeta Elias no século IX a.C. Aqui
visitaremos o Convento Carmelita de Stella Maris. Em seguida visita
Haifa, a terceira cidade de Israel. Povoada por judeus, muçulmanos,
drusos, cristãos e da fé Baha’i, todos eles convivem em paz. Almoço
23 de outubro (Terça)– JERUSALÉM
será servido durante as visitas. Instalação no hotel, jantar e
Pensão completa
alojamento.
Este dia será iniciado com a visita do Monte das Oliveiras de onde
20 de outubro (sábado) - TIBERÍADES / MAR DA GALILEIA / CAFARNAÚM / Jesus terá saído para a Sua entrada triunfal na Cidade Santa.
Caminharemos até à Igreja de “Pater Noster”, onde Jesus ensinou os
TABGHA / MONTE DAS BEM AVENTURANÇAS / MONTE TABOR / TIBERÍADES
Navegaremos de barco sobre o Mar da Galileia. Visitaremos seus discípulos a orar. Continuamos para capela franciscana Dominus
Cafarnaum, conhecida como “cidade de Jesus”, visitaremos a Flevit (“O Senhor chorou”). Em seguida iremos visitar a Gruta e Horto
Sinagoga, aquela que parece ter sido a casa de São Pedro, com os de Getsêmani, seguido da visita à Basílica da Agonia, construída em
restos de uma igreja do séc. V e o memorial de São Pedro que tem a 1924 no sítio onde, segundo a tradição, se encontrava o Jardim do
finalidade de proteger as ruínas veneradas. Seguiremos para Tabgha, Getsêmani; nela encontra-se uma parte da rocha identificada como o
onde Jesus conheceu os seus primeiros apóstolos. Visitaremos o lugar onde Jesus orou sozinho no Jardim, na noite em que foi
Santuário da Multiplicação dos Peixes e dos Pães onde admiraremos aprisionado. Visita da Gruta da Traição e Túmulo da Virgem.
os maravilhosos mosaicos bizantinos e a Igreja do Primado Pedro Atravessando o Vale de Josafat, chegamos ao Monte Sião. O edifício
onde se encontra “Mensa Christi”, que recorda o relato da aparição identificado como o Cenáculo foi construído pelos franciscanos no
de Jesus ressuscitado. Se possível visita da Domus Galilae do século XIV, em recordação à Última Ceia. A sala situada no andar
Caminho Neocatecumenal. Continuaremos para o Monte das Bem- térreo, sob o Cenáculo, contém um cenotáfio que desde o século XII é
Aventuranças, onde visitaremos a Igreja com a mesma denominação conhecido como "o Túmulo de David". A Basílica da Dormição,
e cujas oito janelas recordam o início do texto de cada uma das Bem- encontra-se no lugar onde Nossa Senhora teria adormecido em sono
Aventuranças proclamadas por Jesus durante o sermão da montanha. eterno. Entraremos na Cidade Antiga pela Porta de Sião para
Depois subiremos ao Monte Tabor, onde encontramos a Basílica da visitarmos o Cardo Romano. Chegaremos ao Muro das Lamentações.
Transfiguração que recorda o evento milagroso citado no Velho Almoço será servido durante as visitas. Regresso ao hotel, jantar e
Testamento. Almoço será servido durante as visitas. Regresso ao alojamento.
hotel, jantar e alojamento
23 de outubro ( Quarta) – JERUSALÉM / EIN KAREM / JERUSALÉM
Bem cedo, caminharemos através da Via-sacra até ao Calvário e
21 de outubro (Domingo)–TIBERÍADES / CANÁ DA GALILEIA /
Santo Sepulcro. Participação na Missa conventual no Santo Sepulcro.
NAZARÉ / JERICÓ / QASER EL YAHUD/QUMRAN /BELÉM
Viajaremos até Caná da Galileia. Em seguida prosseguiremos para Regresso ao hotel. Pequeno almoço. Após o pequeno almoço, partida
Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação com a casa de Maria. em direção à Porta dos Leões para visitarmos a Igreja de Santa Ana. A
Continuaremos até à cidade bíblica de Jericó, um dos lugares Piscina Probática de Betesda está situada nas imediações, local onde
habitados mais antigo do mundo. Após esta visita, passaremos em Jesus curou um paralítico. Visita do Santo Sepulcro. Continuação para
Qaser El Yahud, local do Batismo de Jesus e de seguida partiremos Ein Karem, uma pequena vila judaica e mais um lugar de
para Qumran ligado à descoberta dos Manuscritos do Mar Morto. peregrinação na Terra Santa. Visita das Igrejas de São João Baptista e
Perto encontra-se o Mar Morto, a 392 metros abaixo do nível do mar e da Visitação. Almoço será servido durante as visitas. Regresso ao
é o ponto mais baixo de toda a superfície do planeta. Subiremos para hotel, jantar e alojamento.
Jerusalém com a entrada pelo Monte Scopus (significa vigiar), que
durante séculos teve um papel importantíssimo dada a sua excelente

24 de outubro (Quinta) – JERUSALÉM / JAFFA / TEL AVIV / LISBOA
Pequeno almoço no hotel.
Em hora a combinar partida para a visita panorâmica de Tel Aviv. Tel
Aviv não possui ruínas ou monumentos importantes e, além de seu
palpitante ritmo, há que destacar sua proximidade a Jaffa, um dos
portos mais antigos do mundo. Aqui visitaremos o Bairro dos Artistas,
a Casa de Simão O Curtidor, lugar onde Pedro recebeu a mensagem
divina de evangelizar aos pagãos e a Igreja de São Pedro. Almoço.
Após o almoço transporte para o aeroporto. Assistência durante as
formalidades de segurança e de embarque. Partida às 17h00 em voo
com destino a Lisboa. Chegada pelas 21h00. Formalidades de
desembarque e recolha de bagagem.

CELEBRAÇÃO DE EUCARISTIAS DIÁRIAS

Inscrições até dia 15 de julho
Informações e Inscrições:
CARTÓRIO OLIVAIS SUL
Rua Cidade João Belo
1800-087 Lisboa
21 853 3738
paroquiaolivaissul@gmail.com

PREÇOS
POR PESSOA
EUROS
PROGRAMA BASE

BASE
40
PARTICIPANTES

BASE
30
PARTICIPANTES

BASE
20
PARTICIPANTES

1.498,00

1.575,00

1.775,00

EM QUARTO DUPLO
Suplemento quarto
single

430,00

Programa base inclui:

• Voo direto em classe turística , com franquia de 1 peça máximo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20kg de bagagem;
Taxas de aeroporto, segurança e combustíveis (em vigor)
Transporte entre aeroportos e hotéis e vice-versa;
Estadia de 6 noites em hotéis de 1ª categoria;
Regime de pensão completa diária, conforme se indica no
presente programa (7 pequenos almoços, 7 almoços, 6 jantares);
Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado;
Guia oficial de língua portuguesa em todas as excursões e visitas
desde e até o aeroporto de Tel Aviv;
Entradas correspondentes em museus e monumentos;
Gratificações a guias e motorista;
Acompanhamento por técnico da Pteam desde e até aeroporto de
Lisboa;
Seguro de viagem.

Programa base, não inclui:

• Qualquer extra de carácter pessoal (bebidas às refeições, serviço
Formas de inscrição e reserva de lugar:

•

Confirmação da viagem até 15 de julho com entrega do sinal no
valor de 350,00 euros para garantir a sua reserva

•

O restante pagamento da viagem deve liquidar o mais tardar até
03 de setembro de 2018.

•

e consumos no quarto do hotel, menus especiais, etc.) e tudo o
que não estiver devidamente especificado no presente programa;
Excesso de bagagem, há que ter em conta que as companhias
aéreas são cada vez mais restritivas com bagagem.

Documentação pessoal necessária para viagem:
Passaporte válido com duração mínima de 6 meses à data da partida do destino (válido até dia 25 de abril de 2019).

Aviação – taxa de combustível
As companhias aéreas aplicam um suplemento sujeito a modificação até ao
momento da emissão dos bilhetes no conceito de taxa de combustível, identificado como YQ e por tanto, a importância de taxas de aeroporto e suplemento
de combustível (YQ) serão estabelecidas pelas companhias aéreas no momento
da emissão dos bilhetes.
Entradas em Museus e Monumentos
Não garantimos o acesso ao interior dos museus ou monumentos durante as
visitas assinaladas no itinerário se coincidir com dias festivos, encerramento
semanal ou outros factores.

apoio técnico
RNAVT 2168

Responsabilidade
A responsabilidade da agência organizadora das viagens constantes deste
programa e emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por
um Seguro de Responsabilidade Civil na Companhia de Seguros Zurich – Companhia de Seguros, nos termos da legislação em vigor. A agência organizadora
Condições de Cancelamento
Por se tratar de uma viagem de grupo, está sujeita a condições especiais de atua apenas como intermediária entre os clientes e as empresas ou pessoas
contratação, qualquer desistência por parte do cliente produzirá gastos de chamadas a prestar os serviços que constam do presente programa, tais como:
anulação sob o preço total da viagem, que serão os seguintes:
hoteleiros, transportadores, etc., declinando toda a responsabilidade por deficiências em qualquer dos serviços, danos, ferimentos, acidentes, atrasos ou
• Até dia 20 de julho isento de gastos;
irregularidades que possam ocorrer ou atingir durante a viagem ou estadia, os
• Entre 21 de julho e 19 de agosto, 15% (quinze);
clientes, ou quaisquer objetos da sua propriedade.
• Entre 20 de agosto e 17 setembro, 50% (cinquenta);
Iva
• Entre 18 de setembro e 28 de setembro, 85% (oitenta e cinco);
Os preços mencionados têm já o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
• A partir de dia 29 de setembro, 100% (cem)
aplicável neste data .

Av. De Roma, 44 1ª E F 1700-348 Lisboa
tel +351 217 817 700 mail@pteam.pt
ESTE PROGRAMA É CONFIDENCIAL E PROPRIEDADE DA PTEAM, S.A

