Saída:
03 ou 06/05/19
9, 12, 16 ou 19 dias

ROMA, TERRA SANTA E EGITO
DIRETOR ESPIRITUAL: PE. LEONARDO PEREIRA
EXTENSÃO OPCIONAL A ROMA, 12 DIAS

TERRA SANTA, 9 DIAS

1º Dia – 03 Mai – SEX – Caxias do Sul / Porto Alegre / Rio de
Janeiro / Roma:

1º Dia – 06 Mai – SEG– Caxias do Sul / Porto Alegre / Rio de
Janeiro / Roma:

Apresentação em Caxias do Sul para embarque em ônibus
especial de turismo com destino a Porto Alegre. Embarque para
o Rio de Janeiro e conexão imediata para Roma. Jantar e café da
manhã a bordo.

Apresentação em Caxias do Sul para embarque em ônibus
especial de turismo com destino a Porto Alegre. Embarque para
o Rio de Janeiro e conexão imediata para Roma. Jantar e café da
manhã a bordo.

2º Dia – 04 Mai – SAB – Roma:

2º ou 5º Dia – 07 Mai – TER – Roma / Tel Aviv / Nazaré:

Chegada a Roma, recepção e traslado para o hotel. Restante do
dia inteiramente livre para atividades independentes.

Café da manhã a bordo. Chegada a Roma e conexão imediata em
voo com destino a Tel Aviv. Chegada, recepção e traslado direto
para o hotel em Nazaré. Faremos uma parada em Haifa para
visita panorâmica da cidade e dos jardins persas do Templo
Bahai e, ainda, ter uma vista panorâmica do porto na baía de
Haifa. Chegada ao hotel em Nazaré. Jantar no hotel.

3º Dia – 05 Mai – DOM – Roma:
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para o Vaticano para
participarmos da Benção Papal (se o Papa estiver em Roma). À
tarde, visita a Roma Incluindo a Basílica de Santa Maria Maggiore,
a Catedral de Roma, São João Latrão e a Antiga Via Appia.
Retorno ao hotel.

4º Dia – 06 Mai – SEG – Roma:
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades independentes.
Sugerimos um passeio de dia inteiro para Assis, cidade onde viveu
São Francisco e Santa Clara. Retorno para o hotel.

5º Dia – 07 Mai – TER – Roma / Tel Aviv / Nazaré:
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, traslado
do hotel para o aeroporto de Roma para embarque em voo com
destino a Tel Aviv. Chegada, recepção e traslado direto para o
hotel em Nazaré. Faremos uma parada em Haifa para visita
panorâmica da cidade e dos jardins persas do Templo Bahai e,
ainda, ter uma vista panorâmica do porto na baía de Haifa.
Chegada ao hotel em Nazaré. Jantar no hotel.

3º ou 6º Dia – 08 Mai – QUA – Nazaré / Mar da Galiléia /
Cafarnaum / Tabgha / Magdala / Nazaré:
Café da manhã no hotel. Navegaremos de barco sobre o mar da
Galileia até chegar a Cafarnaum, cidade onde Jesus morou.
Visitaremos a casa de São Pedro e as ruínas da sinagoga antiga.
Seguiremos a Tabgha, lugar da multiplicação dos pães e dos
peixes, para admirar os maravilhosos mosaicos Bizantinos.
Continuaremos para o Monte das Bem Aventuranças, lugar do
Sermão da Montanha. Visita à Igreja e vista panorâmica deste
belo lugar. Magdala (sitio arqueológico, localizado aos pés do
Vale das Pombas - ali havia uma cidade chamada Magdala, local
onde, segundo a tradição cristã, vivia Maria de Madalena.
Retorno ao hotel. Jantar.

4º ou 7º Dia – 09 Mai – QUI – Nazaré / Cesareia de Felipe /
Monte Tabor / Caná da Galileia / Rio Jordão / Nazaré:
Café da manhã no hotel. Saída para Cesareia de Felipe, na
nascente do Rio Jordão. A seguir, iremos a Caná da Galileia, lugar
do primeiro milagre de Jesus. À tarde, subiremos de Van ao
Monte Tabor, monte da Transfiguração de Jesus. Visita da
Basílica e vista panorâmica. De regresso a Nazaré, renovaremos
os votos do batismo no Rio Jordão. Jantar no hotel.

5º ou 8º Dia – 10 Mai – SEX – Nazaré / Jericó / Qumram /
Mar Morto / Jerusalém:
Café da manhã no hotel. Visitaremos a Basílica da Anunciação
com a casa de Maria. Continuaremos pelos vales de Armageddon
e pelo vale do Rio Jordão, e chegaremos a Jericó, a cidade mais
antiga do mundo. Visitaremos Qumram, a cidade dos Essênios,
onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto.
Possibilidade de banho nas águas medicinais do Mar Morto (se o
tempo permitir). Subiremos a Jerusalém pelo deserto da Judéia,
passando pela Pousada do Bom Samaritano. Cerimônia de
entrada em Jerusalém no Monte Scopus. Check in e jantar no
hotel em Jerusalém.

6º ou 9º Dia – 11 Mai – SAB – Jerusalém - Monte das
Oliveiras / Via Dolorosa / Cenáculo:
Café da manhã no hotel. Visita do Monte das Oliveiras, a gruta do
Pai Nosso, o Dominus Flevit, gruta e horto de Getzemani, Igreja
das Nações ou Basílica da Agonia. Atravessaremos o Vale de
Josafat até chegar à Porta dos Leões, visita das piscinas
probáticas de Bethesda, a Igreja de Santa Ana, a capela da
Flagelação e, pela Via Dolorosa, chegaremos ao Monte Calvário e
o Santo Sepulcro. Também subiremos ao Monte Sião com visita

ao túmulo do Rei David, do Cenáculo ou sala da última ceia e a
Abadia da Dormição. Jantar no hotel.

7º ou 10º Dia – 12 Mai – DOM – Jerusalém – Muro das
Lamentações / Ein Karen / Belém:
Café da manhã no hotel. Entraremos pela Porta de Sião na cidade
antiga, visitaremos o cardo Romano e chegaremos ao Muro das
Lamentações. Continuação para visita da Aldeia de Ein Karen, local
onde Maria encontra Isabel na Igreja da Visitação. À tarde,
continuação para Belém: visita da Igreja da Natividade, Gruta de
São Jerônimo e de São José. Jantar no hotel.

8º ou 11º Dia – 13 Mai – SEG – Jerusalém / Emaús / Tel Aviv /
Roma / Rio de Janeiro:
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, traslado
ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. No caminho, faremos uma
parada para visitarmos Emaús, local onde Jesus apareceu para
dois discípulos após a ressurreição. Com assistência no
aeroporto, embarcaremos com destino a Roma. Chegada a Roma
e embarque imediato em voo para o Rio de Janeiro. Jantar e café
da manhã a bordo.

9º ou 12º Dia – 14 Mai – TER – Rio de Janeiro / Porto Alegre /
Caxias do Sul:
Chegada ao Rio de Janeiro e, logo após os trâmites da
alfândega brasileira, conexão imediata em voo para Porto
Alegre. Chegada, recepção e traslado em ônibus especial de
turismo para Caxias do Sul e…

3. TERRA SANTA E EGITO – 16 DIAS
8º ou 11º Dia – 13 Mai – SEG – Jerusalém / Tel Aviv / Cairo:
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, traslado
ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Com assistência no
aeroporto, embarcaremos com destino ao Cairo. Chegada,
recepção e traslado para o hotel. Restante do dia livre.

9º ou 12º Dia – 14 Mai – TER – Cairo:
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para Gizé, para
visitarmos as impressionantes e milenares pirâmides de Keops,
Kefren e Mikerinos (a entrada no interior de uma das pirâmides não
está incluída). A seguir veremos a Esfinge e o reviver de 40 séculos
de história. Almoço num restaurante local e visita à Sakara. Retorno
para o hotel. Jantar em um restaurante fora do hotel.

10º ou 13º Dia – 15 Mai – QUA – Cairo / Aswan:
Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto e embarque
para Aswan. Chegada e início de nossa visita de Aswan, com o

Templo de Philae. Embarque no navio do nosso Cruzeiro no Rio
Nilo. Almoço a bordo. À tarde, passeio de "faluca" (típicos
barcos à vela) no Rio Nilo. Jantar e noite a bordo.

11º ou 14º Dia – 16 Mai – QUI – Aswan / Kom Ombo / Edfu:
Pensão completa a bordo. Navegação rumo a Kom Ombo,
desembarque e visita ao Templo de Kom Ombo, com seus dois
santuários dedicados às divindades Horus e Sobek. Após a visita,
regresso a bordo e navegação para Edfu, desembarque e, visita ao
Templo de Edfu, datado do período Ptolemaico e construído em
homenagem ao Deus Hor-Behoudit, com baixos-relevos que
cobrem as suas paredes e que ilustram a vida dos faraós.
Regresso ao barco e navegação rumo a Luxor. Noite a bordo.

12º ou 15º Dia – 17 Mai – SEX – Luxor:
Pensão completa a bordo. Após o café da manhã, visita à
margem oeste do Rio Nilo, incluindo o Vale dos Reis, os Colossos
de Memmon e o templo de Hachepsut. À tarde, visita ao
suntuoso Templo de Karnak, dedicado a Amon Rá (Deus Sol),
destacando-se a famosa Sala Hipostila, com 134 colunas em
pedra rosa e terminando o passeio com a visita ao Templo de
Luxor, situado junto à margem do rio Nilo. Regresso ao barco e
noite a bordo.

13º ou 16º Dia – 18 Mai – SAB – Luxor:
Pela manhã, desocupação das cabines e em horário a ser
determinado, traslado para o aeroporto de Luxor para embarque
com destino ao Cairo. Chegada, recepção e traslado para o
hotel. Check in e jantar.

14º ou 17º Dia – 19 Mai – DOM – Luxor / Cairo:
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita ao impressionante
Museu do Cairo e a seguir, visita às Igrejas do Cairo Antigo (São
Sérgio e Santa Bárbara). Almoço. Após, visitaremos a Mesquita de
Sultan Hassan e a Citadela de Saladino. Retorno ao hotel e jantar.

15º ou 18º Dia – 20 Mai – SEG – Cairo / Roma / Rio de Janeiro:
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades
independentes. Em horário a ser determinado, traslado do hotel
para o aeroporto do Cairo para embarque com destino a Roma e
conexão imediata para Rio de Janeiro.

16º ou 19º Dia – 21 Mai – TER - Rio de Janeiro / Porto
Alegre / Caxias do Sul:
Chegada ao Rio e, logo após os trâmites da alfândega brasileira,
conexão imediata para Porto Alegre. Chegada, recepção e
traslado em ônibus especial de turismo para Caxias do Sul e…
Até a próxima viagem…

NOSSO PROGRAMA INCLUI:

NÃO INCLUI:

- Traslado no percurso Caxias / Porto Alegre / Caxias em ônibus
especial de turismo;
- Passagens aéreas conforme mencionado no roteiro, taxas incluídas;
- Hotéis categoria 4* em aptos. duplos ou triplos com café da
manhã em Roma e meia pensão em Israel e no Egito;
- Ingressos nas atrações mencionadas no programa;
- Acompanhamento de Guia Magnificat em todo o período,
acima de dez passageiros;
- Kit de viagem.

- Extras de caráter pessoal;
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e
farmacêutica durante todo o período da viagem;
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, aeroporto,
fronteira, hotéis, etc.;
- Tudo que não estiver mencionado como incluído.

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):
9 dias
Terra Santa

12 dias
Roma e Terra Santa

16 dias
Terra Santa e Egito

19 dias
Roma, T. Santa e Egito

Duplo / Triplo

R$ 13.470,00

R$ 15.770,00

R$ 17.730,00

R$ 20.370,00

1º pgto Jun/18

11 x de R$ 1.225

11 x de R$ 1.435

11 x de R$ 1.615

11 x de R$ 1.855

1º pgto Jul/18

10 x de R$ 1.350

10 x de R$ 1.580

10 x de R$ 1.775

10 x de R$ 2.040

Individual

R$ 15.490,00

R$ 17.970,00

R$ 20.270,00

R$ 23.470,00

1º pgto Jun/18

11 x de R$ 1.410

11 x de R$ 1.635

11 x de R$ 1.845

11 x de R$ 2.135

1º pgto Jul/18

10 x de R$ 1.550

10 x de R$ 1.799

10 x de R$ 2.030

10 x de R$ 2.350

Apartamento

Rua Tronca 1560 / 43 – 95.010-100 – Caxias do Sul – RS – Brasil
54 3028-7012 | 54 98111-0706 – www.magnificat.tur.br

