CARAVANA A TERRA SANTA e 500 ANOS DA REFORMA PROTESTANTE
LÍDER: PR SINVAL JÚLIO DE SOUZA

SAÍDA PREVISTA PARA: 14/NOVEMBRO/2017

1º dia – BRASÍLIA / EUROPA (Roma)
Apresentação no aeroporto de Brasília para com destino a Europa. Jantar e noite a bordo.
2º dia – EUROPA / TEL AVIV (Israel)
Conexão para embarque em voo para Tel Aviv. Hospedagem no hotel reservado.
3º dia – TEL AVIV / GALILÉIA
Café da manhã e visita a Jaffa (antiga Jope) passando pela casa de Simão, o curtidor, onde Pedro se hospedou.
Prosseguindo pela costa do Mediterrâneo, passagem pela Cesaréia Marítima, ruínas de antigas construções do
império romano, lugar onde Paulo ficou preso por 2 anos. Subiremos ao Monte Carmelo, para visitar a Muhraka,
lugar do triunfo do profeta Elias, sobre os falsos profetas e de onde teremos uma vista maravilhosa do Vale do
Armagedom e seguimos para Caná da Galiléia, onde Jesus realizou seu primeiro milagre. Hospedagem e jantar
em Nazareth.
4º dia – GALILÉIA
Após café da manhã no hotel, tour pela Galiléia, começando pelo Monte das Bem Aventuranças, indo à Tabga
(local da multiplicação dos pães e peixes) e à igreja do Primado de Pedro; Em seguida passeio de barco pelo mar
da Galiléia, passando pelo lugar da pesca maravilhosa e onde Jesus andou sobre as águas. Na cidade de
Cafarnaum, visitaremos o lugar da casa de Pedro e às ruínas de uma Sinagoga do Século III; No retorno à
Nazareth vamos à Igreja da Anunciação. Retorno ao hotel.
5º dia – GALILÉIA
Após café da manhã, saída em direção à Cesaréia de Filipe. Avistaremos o Monte Hermon, as Colinas de Golan
(local da grande Batalha de Josué) e terra dos Gadarenos. Visita ao Monte Tabor, local da Transfiguração e
depois seguimos para o Rio Jordão, local onde os cristãos realizam batismos (tempo para batismo, se houve).
Retorno ao hotel.
6º dia – GALILÉIA/BETÂNIA / JERICÓ / MASSADA / MAR MORTO / JERUSALÉM
Café da manhã e seguimos em direção a Jericó, se possível, prevê passagem por Betânia, local onde Jesus
sempre se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Em Jericó visitaremos a velha árvore onde subiu
Zaqueu, o Sicômoro e avistaremos o monte onde Jesus foi tentado. Visita a Massada, a última fortaleza de
Herodes e símbolo da resistência dos Judeus. Visita a um balneário às margens do Mar Morto onde teremos
tempo livre para banho e flutuação nas piscinas. Seguimos para Jerusalém. Jantar e pernoite.
7º dia – JERUSALÉM
Após o café da manhã, saída para o Monte das Oliveiras, de onde poderemos obter uma vista completa da antiga
Jerusalém. Visitaremos o Jardim do Getsêmani com suas oliveiras milenares e Basílica de Todas as Nações. À
tarde, visita a Belém, Basílica da Natividade e Campo dos Pastores. No retorno avistaremos as montanhas de
Judá. Hotel e jantar.
8º dia – JERUSALÉM
Após café da manhã, visita e Jerusalém antiga, iremos a Cidade de Davi, Tumulo de Davi, Cenáculo, Muro das
Lamentações, com oportunidade de apreciar os rituais judeus e a Igreja do Gallicanto onde Pedro negou Jesus.
Monte Moriá, Tanque de Siloé, a Via Dolorosa e visitaremos o Jardim do Gólgota, lugar da Crucificação e o
Sepulcro Vazio no Jardim da Tumba (tempo para celebração da Ceia). Retorno ao hotel. Jantar de despedida –
Será entregue o Certificado – Peregrino de Jerusalém. Pernoite.
9º DIA – TEL AVIV - BERLIM
Saida de Jerusalém para o Aeroporto Ben Gurion com destino a Berlim, se o horario permitir, breve passagem
em Emaús. Procedimentos no aeroporto de Tel Aviv. Na chegada a Berlim, recepção e inicio do city tour
panorâmico para conhecermos os principais pontos turísticos da capital alemã, incluindo o Parlamento, o Ponto
Charlie, antigo cruzamento entre Berlim Oriental e Ocidental, restos dos muros de Berlim e parada no Portão de
Bradenburgo. Traslado ao hotel e pernoite.

10º DIA – BERLIM - WITTENBERG
Bem cedo, café da manhã e saída em direção a Wittenberg, onde Lutero se tornou professor universitário e onde
viveu cerca de 30 anos e escreveu as 95 teses contra as indulgencias, marcando o inicio da história do
Protestantismo. Visita a Igreja Schlosskirche, onde se encontra o túmulo de Lutero. No horário marcado, retorno
para Berlim. Hospedagem.
11º DIA - BERLIM - PARIS
Café da manhã e em momento apropriado, traslado ao aeroporto para embarque para Paris. Na chegada, recepção e
início do city tour panorâmico para conhecermos os principais pontos turísticos da capital francesa, incluindo
Torre Eiffel, Champs-Elysees, Arco do Triunfo, entre outros locais. Traslado ao hotel reservado. Pernoite.

12º DIA - PARIS
Café da manhã no hotel e dia livre para passeios e atividades pessoais. Pernoite.
13º DIA - PARIS
Café da manhã no hotel e dia livre para passeios e atividades pessoais. Pernoite.
14º DIA - PARIS / BRASIL
Em momento apropriado, traslado ao aeroporto para embarque para o Brasil. Noite a bordo.
15º DIA – BRASIL
Procedimentos de desembarque. Conexão para sua cidade.
Inclue:












Hospedagem em Israel - c/ café da manhã e jantar.
Hospedagem em Berlim - com café da manhã;
Traslados de chegada e saída em Israel e Alemanha;
Tours conforme roteiro;
Transporte em Israel e Alemanha em ônibus de luxo com ar condicionado e com guia local – idioma português –
conforme programa;
Entradas conf. descrito no roteiro;
MOCHILA Cedrus Viagens;
Seguro Viagem com cobertura de 30.000 Euros;
Acompanhamento de representante da CEDRUS, para cuidar da parte burocrática da viagem e das
necessidades pessoais dos passageiros, exceto dias livres;
Gorjetas para guias e motoristas.
Sorteio de hospedagem em Bonito – MS, na Pousada Carandá – 3 noites – site www.pousadacaranda.com.br.

Não incluem:
1.
2.
3.
4.

Almoços em Israel;
Almoço e Jantar na Alemanha;
Bebidas durante as refeições.
Qualquer item não descrito como incluso;

FAÇA JÁ SUA ADESÃO E GARANTA SUA VAGA - VAGAS LIMITADAS!

SDS Setor de Diversão Sul, Bloco “O”, Ed. Venâncio VI, Sala 317/318, Asa Sul, Brasília/Distrito
Federal - CEP: 70340-901
Tel.: (61) 3967-3737 / (61) 98172-5966 / (61) 98505-9996
E-mail: jason@cedrusviagens.com.br / filipe@cedrusviagens.com.br
CONTATO ORGANIZADOR: – PR. SINVAL - 98441-9078 (whatsapp) – 3048-0602

