PEREGRINAÇÃO TERRA SANTA, FRANÇA,
ESPANHA E PORTUGAL 2017
Coordenação Espiritual: Pe. Manoel
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SÃO PAULO /...
Em horário a ser combinado, embarque com destino à Toulouse. Pernoite a bordo.
TOULOSE / LOURDES
Chegada e traslado de Toulouse para Lourdes. Chegada e acomodação. Jantar, participação na Procissão das velas.
Pernoite em Lourdes.
LOURDES
Após o café da manhã, saída para visita ao Santuário de Nossa Senhora de Lourdes com orientação para as várias
atividades do Santuário. Restante do dia livre para devoções. Após o jantar, participação na Procissão das velas.
Pernoite em Lourdes.
LOURDES / BURGOS
Em horário a ser combinado, saída com destino a Burgos. Chegada e visita livre ao centro histórico e Catedral. Jantar
e pernoite em Burgos.
BURGOS / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Após o café da manhã, saída em direção a Santiago de Compostela. Chegada e acomodação. Jantar e pernoite em
Santiago de Compostela.
SANTIAGO DE COMPOSTELA / FÁTIMA
Após o café da manhã, saída para visita guiada ao centro histórico de Santiago conhecendo as praças, ruelas e
casario medieval, bem como a Catedral que abriga o corpo do Apóstolo Tiago. Após o almoço (livre), prosseguimento
para Fátima. No trajeto, visita a Valinhos, onde viviam os pastorinhos. Jantar, participação na Procissão das velas e
pernoite em Fátima.
FÁTIMA
Dia livre para devoções com orientação para as atividades no Santuário. Jantar, participação na Procissão das Velas e
pernoite em Fátima.
FÁTIMA / LISBOA /...
Em horário a ser combinado, saída em direção a Lisboa. Chegada e tour guiado pela Capital portuguesa conhecendo
os principais pontos de interesse, tais como: Igreja do Mosteiro dos Jerônimos, Praça do Comércio, Av. dos
Libertadores, Praça do Rossio, etc. Prosseguimento para o Aeroporto de Lisboa para embarque em vôo com destino
à Tel Aviv.
TEL AVIV / TIBERÍADES
Chegada e prosseguimento para Tiberíades. Jantar e pernoite em Tiberíades.
TIBERÍADES
Após o café da manhã, sairemos para visitar Nazareth: a Basílica da Anunciação, a Fonte da Virgem, a Sinagoga, a
Igreja de São José. Depois, seguiremos para Caná, onde os casais terão a oportunidade de renovar as promessas do
casamento. À tarde, visitaremos o Monte Tabor. Jantar e pernoite em Tiberíades.
TIBERÍADES
Pela manhã, visita a Cafarnaum: a Casa de Pedro, a Sinagoga, entre outros. Em seguida, iremos ao Monte das Bem
Aventuranças e a Tabgha: o Santuário das Multiplicações e a Igreja do Primado. Faremos uma travessia em barco no
Mar da Galiléia. À tarde, visitaremos a Cesarea de Felipe, a Origem do Rio Jordão. Jantar e pernoite em Tiberíades.
TIBERÍADES / JERUSALÉM
Na parte da manhã, seguiremos pelo vale do Rio Jordão para visita ao Yardenit, local onde faremos a renovação do
Batismo. Depois, visitaremos o Monte Carmelo em Haifa e o Santuário de Stella Maris. Entrada triunfal em Jerusalém.
JERUSALÉM / BELÉM / JERUSALÉM
Saída pela manhã para visitar Belém. Visitaremos o local onde Jesus nasceu: o Campo Dos Pastores. Depois, iremos
para Ein Karen, local onde viveu São João Batista: conheceremos a Igreja da Visitação e de São João Batista. Jantar e
pernoite em Jerusalém.
JERUSALÉM
Na parte da manhã, faremos a Via Crucis, onde conheceremos a Igreja de Sant´Ana, a Piscina Probática, Flagelação e
Lothostratos e o Santo Sepulcro, retornaremos ao hotel para o café da manhã. Depois, visitaremos o Muro das
Lamentações. Em seguida, visitaremos o Monte das Oliveiras: Capela da Ascensão, Igreja do Pater Noster e Dominus
Flevit. Em seguida, iremos ao Getsêmani: Basílica da Agonia, Túmulo de Nossa Senhora. À tarde, visitaremos o Monte
Sião, o Cenáculo, a Basílica da Dormição e a Igreja de Pedro Galicanto. Jantar e pernoite em Jerusalém.
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JERUSALÉM / MAR MORTO / JERUSALÉM
Saída pela manhã para conhecermos Betânia, lugar onde viviam Marta, Maria e Lázaro (amigos de Jesus), e
seguiremos para Jericó, a cidade povoada mais antiga do mundo. Depois, conheceremos Qumran, onde foram
encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Por último, teremos tempo para banho no Mar Morto, para
experimentarmos estas águas únicas no mundo. Retorno a Jerusalém. Jantar e pernoite em Jerusalém.
JERUSALÉM / TEL AVIV /
Saída de Jerusalém para o Aeroporto de Tel Aviv, com destino a São Paulo.
SÃO PAULO
Chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Até Breve!

Preço por pessoa em apartamento duplo ou triplo (mínimo 17 passageiros): USD 4.695 + Taxas
Suplemento apartamento individual (Sujeito à disponibilidade):

USD

985

FORMA DE PAGAMENTO:
Para que a inscrição seja efetuada, é preciso: sinal de USD 500 (não reembolsáveis em caso de cancelamentos) dedutíveis do
valor total da viagem, e preenchimento completo da ficha de inscrição.
Saldo do pagamento deverá ser quitado em até 60 dias antes do embarque sem juros;
Depósitos no Banco Itaú, AG: 0310, C/C: 95384-9, Qualità Turismo Ltda. Verificar câmbio do dia.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
Até 60 dias antes do embarque, multa de USD 500;
Após esta data, multa de 70% do valor da viagem.
INCLUÍDO:
Passagem aérea em classe econômica;
Hotéis de categoria 3*** ou 4****;
Meia pensão durante todo o roteiro (café da manhã e jantar);
Guia itinerante durante todo o percurso falando português;
Guias locais falando português;
Ônibus de luxo durante todo o itinerário;
Entradas segundo o roteiro;
Gorjetas incluídas;
Seguro Viagem Europa (cobertura de Euro 30.000) adequado para esta viagem;
Marcação de missas diárias privadas nos santuários, de acordo com disponibilidade;
Kit viagem Qualità Turismo.
OBSERVAÇÃO:
Preços são sujeitos à modificação sem aviso prévio: Número de passageiros inscritos (min. 17 passageiros) / Eventos de grande
porte nas cidades / E outras situações alheias ao nosso planejamento.
Lugares limitados;
Caso o cliente que optou por apartamento duplo ou triplo, não tenha com quem compartilhar, terá que pagar a diferença para
acomodação individual;
As taxas não estão incluídas e custam aproximadamente USD 170;
Alterações no retorno são sujeitas a confirmação de espaço e preço por parte da Cia Aérea. A Qualità Turismo cobrará uma taxa
de serviço por alteração;
Maiores de 70 anos têm um suplemento no seguro no valor de USD 60;
Para os passageiros menores de 18 anos, acompanhados apenas de um dos pais ou desacompanhados precisarão de autorização
de acordo com o Juizado de Menores competente;
Uma vez emitidos os bilhetes aéreos, as companhias não permitem cancelamento ou alterações para os assentos dos vôos. Caso
haja necessidade, serão cobrados valores extras a serem cobrados pela própria Cia Aérea;
Passeios e roteiros a serem organizados pelo próprio passageiro nos momentos citados como "livres" serão de responsabilidade
total do próprio passageiro, tendo o mesmo que arcar com tais despesas extras;
É imprescindível que o passageiro cheque com os consulados e Polícia Federal Brasileira a validade e expiração do
passaporte, vistos e vacinas (para viagens internacionais, o prazo de expiração do passaporte é de, no mínimo, 6
meses antes da partida da viagem). A Qualità Turismo não é responsável pela documentação da viagem
(passaporte, vistos e vacinas).
Curta a Qualità no Facebook: www.facebook.com/qualitaturismo
Telefones Qualità Turismo: (21) 3380-9800 | 2222-0800 | 98721-7750 (WhatsApp)

