PEREGRINAÇÃO TERRA SANTA E ESPANHA 2018
Orientação Espiritual: Pe. Paul Schweitzer
29 OUT

RIO DE JANEIRO/...
Em horário a ser combinado, embarque com destino a Tel Aviv. Jantar e pernoite a bordo.

30 OUT

TEL AVIV / TIBERÍADES
Chegada a Tel Aviv e prosseguimento para Tiberíades. Jantar e pernoite no hotel.

31 OUT

TIBERÍADES
Após o café da manhã, saída para visita à Nazareth, Basílica da Anunciação, Casa de José, Fonte da Virgem. Depois,
conheceremos Caná, onde pode se realizar a renovação das promessas do casamento. À tarde, seguiremos para o
Monte Tabor. Jantar e pernoite em Tiberíades.
TIBERÍADES
Pela manhã, visita a Cafarnaum: a Casa de Pedro e a Sinagoga. Em seguida, iremos ao Monte das Bem-Aventuranças,
Tabgha: Santuário da Multiplicação e a Igreja do Primato. Faremos uma travessia em barco no Mar da Galiléia. À
tarde, em Yardenit, faremos a renovação do nosso batismo nas águas do Rio Jordão. Jantar e pernoite em Tiberíades.

01 NOV

02 NOV

TIBERÍADES / JERUSALÉM
Saída pela manhã para visita ao Monte Carmelo, onde visitaremos o santuário Stella Maris, em Haifa. À tarde,
conheceremos Ein Karen, onde viveu João Batista. Visitaremos a Igreja de São João Batista e da Visitação. Ao final da
tarde, faremos uma chegada triunfal em Jerusalém. Jantar e pernoite em Jerusalém.

03 NOV

JERUSALÉM
Pela manhã, visita à Esplanada do Templo, o Muro das Lamentações, a Via Crucis e o Santo Sepulcro. Conheceremos
a igreja de Sant´Ana, Piscina Probática, Flagelação e Lothostratos. À tarde, visitaremos Belém: a Igreja da Natividade
e o Campo dos Pastores. Jantar e pernoite em Jerusalém.

04 NOV

JERUSALÉM
Pela manhã, sairemos para Betânia, onde conheceremos o local onde viveram Marta, Maria e Lázaro (amigos de
Jesus). Depois, visitaremos o Monte das Oliveiras: Capela da Ascensão, Igreja do Pater Noster, e Dominus Flevit. Em
seguida, iremos ao Getsêmani: Basílica da Agonia, túmulo de Nossa Senhora. À tarde, subida ao Monte Sion:
Cenáculo, Basílica da Dormição e igreja de São Pedro de Galicanto. Jantar e pernoite em Jerusalém.

05 NOV

JERUSALÉM
Pela manhã, sairemos visitar o Mar Morto, com suas águas salgadas e repletas de minerais que fazem bem a nossa
pele. Teremos tempo para banhos nestas águas únicas no mundo. Visitaremos Qunram, onde foram encontrados os
pergaminhos do Mar Morto, e depois Jericó, onde está o sicômoro de Zaqueu. Retorno a Jerusalém onde visitaremos o
Museu de Israel que abriga os pergaminhos do mar morto. Jantar e pernoite me Jerusalém.
JERUSALÉM / TEL AVIV / BARCELONA
Em horário a ser combinado, saída do hotel em direção ao Aeroporto de Tel Aviv, para embarque com destino a
Barcelona.Chegada, traslado ao hotel. Jantar e pernoite em Barcelona.
BARCELONA
Sairemos pela manhã para visitar a Capital da Catalunia, conheceremos a Igreja da Sagrada Família (com ingresso), o
Porto Olímpico, a Praça da Catalúnia, as Ramblas, Parque Gruel,Catedral etc. entre outros pontos de interesse. A parte
da tarde livre para atividades pessoais. Jantar e pernoite em Barcelona.

06 NOV
07 NOV

08 NOV

BARCELONA / MONTSERRAT / MANRESA / PAMPLONA
Saída pela manhã, para visitar a Belíssima Abadia de Montserrat, encrustada nas pedras nas Montanhas da Catalúnia,
depois seguiremos Manresa, importante local na vida de Santo Inácio de Loyola, visita a ao Museu ComarcaL
(antigo Colégio Santo Inácio), Casa Canyelles, Basílica de la Seu e Capela Santa Ignasi Malat.Em continuação visita a
Pamplona, Basílica de São Francisco Xavier e Javier, visitando o Castelo de Javier de Navarra. Jantar e pernoite em
Pamplona.

09 NOV

PAMPLONA (COMARCA DE NAVARRA)/ MADRID
Após o café da manha saída para visita ao Centro histórico onde Santo Inácio é homenageado pela Batalha de Navarra
e onde foi ferido a bala. Prosseguimento para Madrid. Jantar e pernoite em Madrid.

10 NOV

MADRI / RIO
Em horário a ser combinado teremos o nosso traslado para o Aeroporto de Barcelona para embarque com destino ao
Rio de Janeiro. Jantar e pernoite a bordo. Chegada ao Aeroporto do Rio de Janeiro. Obrigado e até breve!

Preço por pessoa em apartamento duplo ou triplo (Mínimo 18 Passageiros): USD 4.695 + Taxas
Preço por pessoa em apartamento duplo ou triplo (Mínimo 23 Passageiros): USD 4.295 + Taxas
Suplemento Apartamento Individual (Sujeito à disponibilidade):

USD

885

FORMA DE PAGAMENTO:
 Para efetuar a inscrição, é necessário o pagamento do Sinal (USD 500), que será deduzido do valor da viagem (não reembolsável
em caso de cancelamento);
 Saldo sem juros até 65 dias antes do embarque;
 À vista 5% de desconto;
 Depósitos no Banco Itaú – AG: 0310 – C/C: 95384-9 – Qualità Turismo Ltda (verificar o câmbio do dia).
POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
Até 65 dias antes do embarque, multa de USD 500;
Após esta data, multa de 70% do valor da viagem.
INCLUÍDO:
 Passagem aérea: classe econômica;
 Hospedagem em hotéis 3*** ou 4****;
 Meia pensão em todo o roteiro (café da manhã e jantar), exceto nos dias que o vôo não permita;
 Ônibus de luxo para todo o percurso em Israel e Espanha;
 Passeios, ingressos e traslados conforme o itinerário;
 Guia acompanhante desde o Brasil e guia local falando português em Israel e na Espanha;
 Passeio de barco pelo Mar da Galiléia;
 Gorjetas incluídas para guias e motoristas;
 Subida de taxi para o Monte Tabor;
 Maleteiros nos hotéis – 1 mala por pessoa;
 Seguro viagem de acordo com o tratado de Schengen;
 Marcação de missas diárias segundo disponibilidade do local;
 Kit de viagem Qualità Turismo.
OBSERVAÇÃO:
 Preços são sujeitos à modificação sem aviso prévio: Número de passageiros inscritos (min. 18 passageiros) / Eventos de grande
porte nas cidades / E outras situações alheias ao nosso planejamento;
 Lugares limitados;
 Caso o cliente que optou por apartamento duplo ou triplo, não tenha com quem compartilhar, terá que pagar a diferença para a
acomodação individual;
 Taxas não estão incluídas, e custam aproximadamente: USD 100;
 Maiores de 70 anos terão um suplemento no seguro viagem de USD 50;
 Passageiros menores de 18 anos, acompanhados apenas de um dos pais ou desacompanhados precisarão de autorização de
acordo com o Juizado de Menores competente.
 Uma vez emitidos os bilhetes aéreos, as companhias não permitem cancelamento ou alterações para os assentos dos vôos. Caso
haja necessidade, serão cobrados valores extras a serem cobrados pela própria Cia Aérea;
 Passeios e roteiros a serem organizados pelo próprio passageiro nos momentos citados como "livres" serão de responsabilidade
total do próprio passageiro, tendo o mesmo que arcar com tais despesas extras;
 Caracteriza a inscrição o pagamento do sinal bem como a assinatura do contrato;
 Mudanças no retorno são sujeitas a confirmação, é cobrado uma taxa de USD 50, além dos valores confirmados pela Cia. Aérea;
 Para este roteiro somente é preciso passaporte válido, nenhum visto ou vacina;
 É imprescindível que o passageiro cheque com os consulados e Polícia Federal Brasileira a validade e expiração do
passaporte, vistos e vacinas (para viagens internacionais, o prazo de expiração do passaporte é de, no
mínimo, 6 meses antes da partida da viagem). A Qualità Turismo não é responsável pela documentação da viagem
(passaporte, vistos e vacinas).
Divulgação: Lyceia Monteiro
Curta a Qualità no Facebook: www.facebook.com/qualitaturismo
Telefones Qualità Turismo: (21) 3380-9800 | 2222-0800 | 98721-7750 (WhatsApp)

