
TERRA SANTA | 24 DE FEVEREIRO A 3 MARÇO 
 

ORGANIZADA PELO IEAC - GO 
Acompanhados pelo biblista Frei Herculano Alves 

Viagem à Terra Santa com a Bíblia na mão. 
Viajar à Terra Santa, a Terra dos Patriarcas, dos Profetas e de tantos outros antepassados nossos na Fé, não é propriamente uma 
viagem turística. É também uma viagem à Terra que o Filho de Deus encarnado trilhou no anúncio do Evangelho. Como cristãos, 
somos mais “ seguidores”, discípulos de Jesus, do que turistas. A Bíblia não é um luxo ou mais um “objeto” na bagagem, mas o 
“instrumento” necessário para esta viagem à Terra de Jesus. 
 

Frei Herculano Alves 
ITINERÁRIO 
 
Dia 24/02 (SEX.)  - LISBOA/ FRANKFURT / TEL AVIV  
Concentração no aeroporto de Lisboa, junto à Farmácia  pelas 10h00 e assistência nas  Formalidades de embarque por delegado da 
EM VIAGEM. Partida em voo de carreira regular  Lufthansa a LH 1167 Pelas 12h25 em direção a Frankfurt. Chegada pelas 16h25. 
formalidades de transbordo e partida às 17h55 no voo LH 690 em direção a Tel Aviv. Chegada pelas 23h00. Assistência pelo guia 
local e transporte ao hotel  em Tel Aviv. 
 
Dia 25/02 (SÁB.) - TEL AVIV / JAFFA / ASDODE / ASCALON, Hebron / EIN GEDI/ EIN BOKEK 
Depois do pequeno-almoço partida para Jaffa, onde recordaremos a narrativa que nos lembra que foi no Monte Carmelo que o 
profeta Elias fez um desafio aos profetas de Baal. No alvor do cristianismo, foram construídas igrejas e mosteiros em memória de 
Elias e nasceu a Ordem do Carmo e o seu Mosteiro Stella Maris. Seguimos para Asdode e Ascalon en Hebron. Almoço em Hebron. 
Partida para Ein Gedi para visita ao Parque Nacional, um oásis localizado a Oeste do Mar Morto, perto de Massada e das cavernas 
de Qumran. É conhecido pelas suas grutas, nascentes, e a sua rica diversidade de fauna e flora. Ein Gedi é mencionado diversas 
vezes nos escritos bíblicos, por exemplo, no Cântico dos Cânticos; "O meu amado é para mim como um cacho de flores 
de hena nos vinhedos de Ein Gedi" (1:14). De acordo com a tradição judaica, David escondeu-se de Saul nas suas Chegada ao hotel 
em Ein Bokek para alojamento e jantar.   
 
Dia 26/02 (Dom.) – EIN BOKEK / QUMRAN / JERICÓ/ BELÉM/ JERUSALÉM 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Qumran e Jericó. Visita ao Parque Nacional de Qumran junto ao Mar Morto,  onde foram 
descobertos os Manuscritos do Mar Morto, entre outros dos mais antigos livros bíblicos já encontrados. O refeitório, o banho ritual 
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e outros achados recordam os essénios, que buscavam pureza no deserto. O centro de visitantes, projetado como os prédios 
antigos de Qumran, exibe um filme emocionante conectando a paisagem a seu povo, lembrando que João Batista pode ter vivido 
aqui. Entrada em Jericó, a Montanha do Sultão, um sítio arqueológico indicado pela UNESCO na Cisjordânia. Viagem no teleférico 
de Jericó. Continuação para Belém, onde será servido o almoço. Visita à Basílica da Natividade, mandada construir sobre a gruta 
onde Jesus nasceu. O local do nascimento de Jesus Cristo é marcado por uma estrela de prata fixada no piso de mármore. 
(Celebração da Eucaristia) Visita do Campo dos Pastores. Saída em direção a Jerusalém para alojamento e jantar. 

Dia 27/02( SEG.) – JERUSALÉM 
Pequeno-almoço no hotel e início da visita  de Jerusalém: Monte das Oliveiras: Betfagé (aclamação do Senhor, recordando a sua 
entrada em Jerusalém antes da Páscoa), Memorial da Ascenção, Pater Noster-Basilica de Eleona (gruta do Pai Nosso), Necrópole 
Judaica, Dominus Flevit (contemplação da Cidade) e Santuários de Getsémani: Basílica das Nações (agonia) (Celebração da 
Eucaristia), Jardim das Oliveiras, Gruta dos Apóstolos e Túmulo da Virgem. Almoço. Visita ao Monte Sião: Basílica da Dormição, 
Cenáculo, Túmulo de David, S. Pedro in Gallicanto e entrada na Cidade Antiga pela porta de Sião ou David.  Terminaremos com a 
visita do Muro das Lamentações. Jantar a alojamento no hotel. 
 
Dia 28/02 (TER.) - JERUSALÉM 
Pequeno-almoço no hotel. Iniciaremos o caminho da Via Dolorosa até à Igreja do Santo Sepulcro, passando pela Igreja de Santa 
Ana, Piscina Probática, Litostrotos, Arco Ecce Homo e restantes estações da Via Sacra. Visita ao Santo Sepulcro, onde Constantino 
mandou construir uma primeira igreja, iniciada em 326 e acabada em 335. Almoço em restaurante local. De tarde, visita da parte  
moderna de Jerusalém e Museu de Israel onde se encontra o Santuário do Livro e a Maquete. Jantar e alojamento e jantar  
 
Dia 01/03 (Qua.) - JERUSALÉM / SHILO / BEIT SHE’NA / KINNERET MOSHAVA / RIO JORDÃO / TIBERIADES 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Shilo, Mencionada inúmeras vezes na Torá e nos Salmos, encrustada nas Montanhas da 
Judeia, a antiga cidade de Shiló, hoje chamada de Tel Shiló, abrigou por 369 anos o Mishkan, o Tabernáculo, tornando-se o 
epicentro da vida religiosa da antiga Israel durante a era dos Juízes, que precedeu a formação do Reino de Israel. Em fevereiro de 
2012, Israel declarou Tel Shiló patrimônio arqueológico. Continuação da viagem até Beit She’na,  a cidade mais bem preservada das 
cidades romano-bizantina de Israel, Beit Shean localizava-se nas antigas rotas de comércio entre a Mesopotâmia e o Mediterrâneo.  
Almoço no Shipudey Hakikar.  Visita ao Parque Nacional Beit She´na, está localizada ao sul do Mar da Galileia; foi fundada cerca de 
6 mil anos atrás e é mencionada na história bíblica da amarga derrota do rei Saul no Monte Gilboa, nas proximidades. Há 2.300 
anos a cidade restabeleceu-se como uma cidade helenística. Ganhou proeminência durante os períodos romano e bizantino, mas 
foi destruída por um terremoto que atingiu a região em 749 d.C. As ruínas desta cidade magnífica - ruas, banhos públicos 
impressionantes, teatro e templos foram restauradas ao pé do Parque Nacional bíblico de Tel Beit She'an. Continuação da viagem 
para Kinneret Moshava. Visita a Yardenit, lugar do batismo no Rio Jordão. Chegada ao hotel em Tiberíades para alojamento e 
jantar. 

Dia 02/03 (Qui.) - TIBERIADES / MONTE DAS BEM-AVENTURANÇAS / CAFARNAUM / CORAZIN / LAGO DE  TIBERIADES / CANÁ / 
NAZARÉ / HAIFA / MONTE CARMELO / TEL AVIV 
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita dos locais bíblicos ao redor do Mar da Galileia. Subida ao Monte das Bem 
Aventuranças, local com uma vista magnífica sobre o Mar da Galileia, aqui recordaremos as pregações de Jesus, nomeadamente o 
Sermão da Montanha. Visitaremos Cafarnaum, conhecida como a cidade de Jesus e centro do ministério público de Jesus na 
Galileia. Visitaremos a Sinagoga, onde Jesus ensinava e a Casa de Pedro, continuamos com a visita ao Parque Nacional de Corazim, 
a cidade judaica de Corazim floresceu no final do período talmúdico. No Novo Testamento, Corazim é mencionada como uma das 
três cidades que Jesus conhecia bem. A bela sinagoga de basalto do século IV e V de Corazim revela entalhes geométricos, florais e 
da fauna e um assento de Moisés reconstruído. Um banho ritual antigo foi descoberto nas proximidades. Duas grandes moradias e 
um lagar de azeite foram reconstruídos. Faremos a travessia de Barco do Mar da Galileia. (Celebração da Eucaristia) Almoço em 
restaurante local. Visita à Igreja das Bodas de Caná. Continuação da viagem para Nazaré e visita à Basílica da Anunciação. Partida 
para Haifa e visita ao Monte Carmelo. Momento celebrativo no Monte Carmelo. Chegada tardia a Tel Aviv. Jantar e alojamento no 
hotel. 
 
Dia 03/03 (Sex.) - TEL AVIV / FRANKFURT / LISBOA 
Breakfast box. Transfer do hotel para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 08h00 em voo Lufthansa em direção a 
Frankfurt. Chegada pelas 11h40, formalidades de transbordo e continuação às 13h25 em voo em direção a Lisboa onde 
chegaremos pelas 15h30. 
 

 

            Fim da viagem e dos nossos serviços 

Fim do Itinerário 

Inscrições até dia 24 de novembro de 2022 | Lugares Limitados 
IEAC - GO | Contacto: 214060740 ou 926709690 | Email: geral@ieacgo.pt 



PREÇO E CONDIÇÕES PARTICULARES   
 
Mínimo de 40 participantes     .................................     2 190,00 €  
Suplemento para Quarto Individual     ……………...….         550,00 € 
 
SINALIZAÇÃO E PAGAMENTOS 
Para efetuar a sua inscrição deverá preencher o boletim de inscrição e efetuar o pagamento da sinalização, no valor de 500€ 
(quinhentos euros) por transferência bancária, para o IBAN PT50 0036 0071 9910 0105 6013 0 e (Montepio, Beneficiário IEACGO) 
e enviar o comprovativo da transferência para o email: geral@ieacgo.pt indicando o(s) nome(s) do(s) participante(s) e a viagem 
em que se inscreve. 
 
Até 120 dias da viagem - sinalização    de  500€ (quinhentos euros) 
Até   90 dias da viagem - pagamento de 700€ (Setecentos euros) 
Até   60 dias da viagem - pagamento de 700€ (Setecentos euros) 
Até   30 dias da viagem - pagamento final (restante valor, de acordo com o número mínimo de participantes inscritos) 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
• Passagem aérea em voo de carreira regular, com direito ao transporte de uma bagagem de porão até 23kg e uma peça de 

bagagem de mão até 8 kg; 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (113.76€); 
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado; 
• Estadia em hotéis de primeira categoria, em quarto selecionado com banho ou duche privado; 
• Refeições (menu fixo) de acordo com o presente programa de viagem, incluindo água às refeições; 
• Guia acompanhante durante o circuito no destino; 
• Visitas acompanhadas por guias locais, conforme o presente programa de viagem; 
• Seguro de assistência em viagem, com cobertura de cancelamento e interrupção da viagem, cancelamento por circunstâncias 

inevitáveis e excecionais + seguro proteção COVID; 
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
• Mochila EMVIAGEM. 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 
• Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gratificações a guias e motoristas, extras de carácter pessoal, 

bagageiros, despesas relacionadas com testes à COVID 19 e o que não esteja indicado no presente programa 
 
INSCRIÇÃO 
Todos os participantes deverão preencher o Boletim Inscrição disponibilizado pelo organizador da viagem ou enviar para o email 
t.religiosoecultural@emviagem.pt uma digitalização do documento de identificação a utilizar na viagem, autorizando o uso dos 
dados pessoais, que visam em exclusivo a sua utilização para a compra de serviços turísticos. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Para esta viagem é obrigatório apresentar o Passaporte com validade mínimo de 6 meses após o regresso da viagem. 
 
ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a variações, podendo sofrer aumentos à data da emissão dos bilhetes. Os 

preços do programa foram calculados com base no câmbio 1 USD = 1 EUR à data de 2 de setembro 2022.  
 
CONSIDERAÇÕES 
• Por força da situação atual, as visitas previstas no presente programa poderão estar condicionadas à disponibilidade do espaço, 

sofrer alterações ou até mesmo canceladas sem aviso prévio. 
• Será disponibilizado através do organizador da viagem o programa, boletim de inscrição, condições gerais, apólice do seguro e a 

FIN pelo que, com a inscrição na viagem está implícito o conhecimento e aceitação das condições. 
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
Caso algum dos participantes queira desistir da viagem, pode fazê-lo até 90 dias antes da partida, sendo restituída a totalidade do 
montante entregue até ao momento. A menos de 90 dias, fica sujeito aos gastos que a anulação do contrato venha a dar lugar e 
ainda a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem contratada. Se não se confirmar o mínimo de participantes até 
à data de 90 dias antes da partida, reserva-se à agência o direito de cancelamento. 
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