
Documentos Obrigatórios 
• Passaporte com validade mínima de 6 meses após o fim da viagem. 
 

Serviços Incluídos 
• Transporte Braga/Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto)/Braga em autocarro de turismo;   
• Passagem aérea, em voos regulares e classe turís$ca, com direito ao transporte de 20kg de 

bagagem de porão (1 peça por pessoa); 
• Taxas de aeroporto, segurança e combus-vel (260,20 €); 
• Transporte em autocarro de turismo dos aeroportos aos hotéis e vice-versa; 
• Circuito em autocarro priva$vo de turismo, com ar condicionado; 
• Estadia em hotéis de categoria standard na Jordânia e em Tiberiades e categoria superior em 

Jerusalém, em quarto duplo com banho ou duche; 
• Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú fixo - bebidas NÃO incluídas); 
• Excursões e visitas de acordo com o presente programa, orientadas por guias locais a falar 

português ou espanhol;  
• Guia acompanhante (a falar português ou espanhol) durante todo o circuito terrestre;  
• Acompanhamento por um delegado da Geostar durante toda a viagem;  
• Gra$ficações a guias (Jordânia, Israel e Belém) e motorista; 
• Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA; 
• Seguro de viagem; 
• Mochila GeoStar. 
 

Serviços não Incluídos 
• Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, entrada em museus e monumentos 

quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que não esteja 
devidamente especificado no presente programa. 

 

Alteração de Preços 
• Os preços do programa estão co$zados de acordo com o custo das taxas de aeroporto, segurança 

e combus-veis, e cambio do dólar à data de impressão, e para o mínimo de par$cipantes 
indicado, pelo que poderão ser alterados caso se verifique a flutuação das mesmas ou a 
diminuição do n.º de par#cipantes.  

 

Viagem especialmente elaborada para a 
 

OBRA SANTA ZITA BRAGA 

TERRA SANTA E JORDÂNIA    Quarto duplo (mínimo de 42 par$cipantes)             ........................................            1 730,00 € 
   Quarto duplo (mínimo de 32 par$cipantes)             ........................................            1 800,00 € 
   Suplemento para Quarto Individual                           ........................................               460,00 € 

VISITANDO  
AMMAN, MONTE NEBO, MADABA, PETRA, MAR MORTO, BETÂNIA, 
CAFARNAUM, MONTE TABOR, NAZARÉ, CANÁ, HAIFA, CESAREIA, JAFFA, EIN 
KAREN, BELÉM E JERUSALÉM 

INSCRIÇÕES ATÉ… 
 

D.ª Maria Manuela Caldeira 
Obra de Santa Zita - Braga 
R. de S. João do Souto, 20, 4700-325 BRAGA 
Telem: 962 944 151 

LUGARES  
LIMITADOS 
RESERVE JÁ  
O SEU LUGAR 
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Condições da viagem 

Preço por pessoa 

9 D
IA

S 

Data de Impressão | 15/11/2018 

Site | hYp://turismoreligioso.geostar.pt  
Facebook | hYps://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural 

 25 DE JUNHO A 3 DE JULHO DE 2019 



ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

25 JUNHO (Ter.) –  BRAGA/PORTO/FRANKFURT/AMMAN 

Comparência em local e hora a informar. Par#da em autopullman de turismo em direção ao 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto). Formalidades de embarque assis$das por um delegado 

da Geostar. Par#da no voo da Lu�hansa LH 1177, previsto às 12h05, com des#no a Frankfurt. 

Refeição ligeira a bordo. Chegada às 15h40, mudança de avião e con#nuação no voo LH 692, 

previsto às 21h00, para Amman. Refeição a bordo. Chegada prevista ao Aeroporto Queen Alia às 

02h10 (dia seguinte). Assistência e transporte ao hotel. Instalação. Alojamento.  

 

26 JUNHO (Qua.) - AMMAN/MONTE NEBO/MADABA/PETRA 

Pequeno almoço no hotel. Saída para visita panorâmica de Amman, a maior cidade e capital da 

Jordânia. Merece par$cular destaque a Acrópole, de onde se tem uma magnífica vista da cidade, e 

o famoso Teatro Romano. A viagem prossegue para o famoso Monte Nebo, de onde Moisés com o 

povo Judeu libertado do Egipto, observou Israel. Con$nuação para Madaba, conhecida pelos 

fantás$cos mosaicos bizan$nos, que datam dos séculos IV a VII. Almoço em restaurante local. 

Visita à Igreja Ortodoxa de S. Jorge. No final, inicio da viagem para Petra. Chegada ao hotel. 

Instalação. Jantar e alojamento.  

 

27 JUNHO (Qui.) - PETRA 

Pequeno almoço no hotel. Saída para visita da cidade Nabateia de Petra, situada entre o Mar 

Morto e o Golfo de Aqaba, classificada como património mundial da UNESCO e eleita (em 2007) 

uma das novas 7 maravilhas do Mundo. O acesso à an$ga cidade é feito por meio de mulas e 

cavalos mansos através da abertura estreita entre duas grandes rochas. Todas as construções são 

feitas diretamente na pedra. De entre os seus monumentos mais representa$vos salientamos o 

Eddeir e o Teatro Romano. Almoço em restaurante local durante as visitas. Regresso ao hotel ao 

fim do dia. Jantar e alojamento.  

  

28 JUNHO (Sex.) - PETRA/MAR MORTO/BETANIA/TIBERIADES 

Pequeno almoço no hotel. Transfere até à zona do Mar Morto (do lado da Jordânia). Almoço em 

restaurante local. Tempo livre para banho no Mar Morto. Con$nuação para Betânia (do lado da 

Jordânia). Visita ao local de ba$smo. Saída para a fronteira Jordânia/Israel (Sheik Hussein). 

Formalidades de fronteira. A viagem prossegue para Tiberiades. Chegada. Instalação no hotel. 

Jantar e alojamento.  

  

29 JUNHO (Sáb.) - TIBERIADES/CAFARNAUM/MONTE TABOR/NAZARÉ/TIBERIADES 

Pequeno almoço no hotel. Saída para visita à zona de Cafarnaum. Subida ao Monte das Bem 

Aventuranças. Visita a Tabga (Igreja da Mul$plicação dos Pães e dos Peixes),  Igreja do Primado e à 

Cidade de Jesus (Sinagoga e Casa de S. Pedro). Viagem de barco pelo Lago Tiberíades. Almoço 

junto ao lago. De tarde, subida em táxis ao Monte Tabor. Visita da Igreja da Transfiguração. 

Transfere para Nazaré. Visita da Basílica da Anunciação e Igreja de S. José. Regresso ao hotel em 

Tiberíades. Jantar e alojamento. 

30 JUNHO (Dom.) -  TIBERIADES/CANÁ/HAIFA/CESAREIA/JAFFA/JERUSALÉM 

Pequeno almoço no hotel. Saída para Caná, onde se encontra a igreja que nos lembra o 1º Milagre 

de Jesus. A viagem prossegue para Haifa. Subida ao Monte Carmelo e visita do Convento de Stela 

Maris, onde se encontra a gruta do Profeta Elias. Almoço em restaurante local. De tarde, par$da 

em direção a Cesareia Marí#ma. Visita das ruínas arqueológicas, onde se destaca o Teatro Romano 

e Hipódromo. Saída em direção a Jaffa, tão ligada a episódios do An$go e do Novo Testamentos. 

Aqui lembramos o profeta Jonas, assim como as visitas dos emissários de Cornélio a S. Pedro. No 

final, transporte para Jerusalém. Chegada e vista panorâmica da Cidade Santa, do cimo do Monte 

Scopus. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.  

 

1 JULHO (Seg.) - JERUSALÉM/EIN KAREN/BELÉM/JERUSALÉM  

Pequeno almoço no hotel. Saída para visita ao Museu do Holocausto. Continuação para Ein Karen. 

Visita da Igreja da Visitação e o local do nascimento de São João Baptista. A viagem prossegue para 

Belém. Almoço em restaurante local. De tarde, visita, com guia local, da Igreja da Natividade e 

Igreja de Santa Catarina, do Campo dos Pastores e da Gruta do Leite. Regresso ao hotel em 

Jerusalém ao fim do dia. Jantar e alojamento.  

  

2 JULHO (Ter.) - JERUSALÉM 

Pequeno almoço no hotel. Saída para visitar o Muro das Lamentações e a Esplanada do Templo, 

onde se encontram as Mesquitas de Omar e El Aksa (se as condições de segurança o permi$rem). 

Início da Via Sacra: Igreja de Santa Ana, Piscina Probática, Litostrotos, Arco Ecce Homo e restantes 

estações até ao Santo Sepulcro. Almoço em restaurante local. De tarde, transporte ao Monte das 

Oliveiras, de onde se tem uma magnífica vista da Cidade Santa. Visita da Capela da Ascensão, Igreja 

do Pater Noster e Igreja Dominus Flevit (descida a pé). Chegada à Igreja das Nações. Visita ao 

Túmulo da Virgem e Gruta da Traição. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 

  

3 JULHO (Qua.) - JERUSALÉM/TELAVIVE/MUNIQUE/PORTO/BRAGA 

Pequeno almoço no hotel. Saída para o Monte Sião. Visita ao Cenáculo, Túmulo do Rei David, 

Igreja da Dormição e São Pedro in Galicantum. Almoço em restaurante local. Em hora a informar, 

transfere ao Aeroporto Ben Gurion (Telavive). Formalidades de embarque e par#da no voo da 

Lu�hansa LH 689, previsto às 17h10, com des#no a Munique. Refeição a bordo. Chegada às 

20h05, mudança de avião e con#nuação no voo LH 1770, previsto às 23h00, para o Porto. 

Refeição ligeira a bordo. Chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro às 00h50 (dia seguinte). 

Formalidades de desembarque. Transporte priva$vo (em autocarro de turismo) para o local da 

par$da.   

 

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
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