
1º Dia – 03 Mar – TER – 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. 

2º Dia – 04 Mar – QUA – Roma / Tel Aviv / Nazaré: 
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. Jantar no hotel. 

3º Dia – 05 Mar – QUI – Nazaré / Mar da Galiléia / 
Cafarnaum / Tabgha / Rio Jordão / Nazaré: 
Café da manhã no hotel. Navegaremos de barco sobre o 
mar da Galiléia. Visitaremos Cafarnaum, 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 e renovaremos os votos do 
batismo no Rio Jordão. Retorno ao hotel. Jantar. 

4º Dia – 06 Mar – SEX – Nazaré / Monte Tabor / 
Caesarea Marítima / Monte Carmelo / Haifa / Nazaré: 
Café da manhã no hotel. Subida ao Monte Tabor e visita a 
Igreja da Transfiguração. Continuação em direção a 
Caesarea Marítima, antiga capital Romana, visita do teatro 

Romano, do hipódromo, cardo Bizantino, cidade dos 
Cruzados e aqueduto. Seguiremos ao Monte Carmelo com 
visita ao Mosteiro dos Carmelitas e vista da cidade de Haifa 
com os famosos jardins Persas dos Bahais. Jantar no hotel. 

5º Dia – 07 Mar – SAB – Nazaré / Caná / Jericó / 
Qumram / Mar Morto / Jerusalém: 
Café da manhã no hotel. Visitaremos a Basílica da 
Anunciação com a casa de Maria. Renovação de votos do 
Matrimônio em Caná. Seguiremos 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. 

6º Dia – 08 Mar – DOM – Jerusalém / Muro das 
Lamentações / Ein Karen / Belém / Jerusalém: 
Café da manhã no hotel. Entraremos na cidade antiga 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. 

7º Dia – 09 Mar – SEG – Jerusalém / Monte das 
Oliveiras / Via Dolorosa / Cenáculo / Jerusalém: 
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. À tarde 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. 

8º Dia – 10 Mar – TER – Jerusalém / Tel Aviv / 
Lisboa / Fátima: 
Cedo, pela manhã, traslado ao aeroporto de Tel Aviv. 
Embarque em voo com destino a Lisboa. Chegada, 
recepção e início de nosso passeio pela capital portuguesa, 
onde visitaremos o centro histórico, a Rua Augusta, a Praça 
do Comércio e Belém, onde poderemos degustar um 
saboroso Pastel de Belém (não incluído). Continuação para 
Fátima. Check in e jantar no hotel. A noite, possibilidade de 
participarmos da Procissão das velas. 

TERRA SANTA E FÁTIMA MAGNÍFICAS
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10 dias



9º Dia – 11 Mar – QUA – Fátima:  
Café da manhã no hotel. Dia inteiro de visitas em Fátima, 
local das aparições, em 1917, de Nossa Senhora aos 
Três Pastorzinhos, hoje local de peregrinação mundial. 
Visita ao santuário à capelinha das Aparições e à 
Basílica. Jantar no hotel. 

10º Dia – 12 Mar – QUI – Fátima / Lisboa / Porto 
Alegre / Caxias do Sul: 
Cedo, pela manhã, saída do hotel de Fátima e traslado 
para o aeroporto de Lisboa para embarque em voo com 
destino a Porto Alegre. Chegada e, logo após os trâmites 
da alfândega brasileira, traslado em ônibus de turismo 
para Caxias do Sul e… 

Até a próxima viagem.  

NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / P. Alegre / Caxias em ônibus de turismo; 
- Passagens aéreas conforme mencionado no roteiro, taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4*, em aptos. duplos ou triplos, com café da 

manhã e jantar durante toda a viagem;  
- Ingressos nas atrações mencionadas no programa; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat Turismo em todo o período; 
- Traslados de chegada e de saída com assistência; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Água ou Bebidas nas refeições. 
- 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. 

NOTAS IMPORTANTES: 
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas”  ou  “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;  
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes 

na sede da agência operadora, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou 
cancelamentos do programa. 

• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia 
01/08/2018. Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa. 
Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente. 

Caxias do Sul, 28 de Janeiro de 2018.

Para este roteiro, não é necessário nenhum tipo de visto ou vacina para passageiros brasileiros.  
O passaporte deverá ter validade mínima até Agosto de 2020.

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

POR PESSOA em  
apto. Duplo ou Triplo

POR PESSOA em  
apto. Individual

Parte Aérea e Terrestre: R$  14.880,00 R$  17.230,00

1º pagamento em Agosto / 19 7 x de R$ 2.130 7 x de R$ 2.465

1º pagamento em Setembro / 19 6 x de R$ 2.480 6 x de R$ 2.875

1º pagamento em Outubro / 19 5 x de R$ 2.980 5 x de R$ 3.450
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