
TEMPO ISRAEL 14 °C  26 °C 

PROGRAMAÇÃO SAÍDA | NOVEMBRO 2025

TERRA SANTA
CASAS RELIGIOSAS

08 
D I A S

1º DIA: BRASIL / TEL AVIV
Em horário apropriado, apresentação no aeroporto para 
embarque com destino a Tel Aviv via devidas conexões.

2º DIA: TEL AVIV / GALILÉIA
Chegada em Tel Aviv, recepção no aeroporto e  
traslado em ônibus privativo para a Galiléia. hospedagem 
e pernoite.

3º DIA: GALILÉIA
Após café da manhã, saída para visitar Caná da 
Galiléia, à Basílica da Anunciação, onde Maria re-
cebeu o anúncio do Arcanjo Gabriel e a Igreja de  
São José. Jantar e pernoite.

4º DIA: GALILÉIA / JUDÉIA
Após café da manhã, Cafarnaun (Casa de São  
Pedro, ruínas da antiga Sinagoga), Tabgha (Primado de 
Pedro), Travessia do Lago de Tiberíades, Monte das Bem 
Aventuranças, e o Rio Jordão (Renovação das promes-
sas do batismo). No final da tarde, saída para a Judéia. 
Acomodação, jantar e pernoite.

5º DIA: JUDÉIA
Após café da manhã, visita ao Monte das Oliveiras (Basíli-
ca da Agonia). Tarde: Visita ao Monte Sião, ao Cenáculo, 
Igreja da Dormição de Maria e a Igreja de São Pedro onde 
o galo cantou. Jantar e pernoite.

6º DIA: JUDÉIA
Após café da manhã, Via-Sacra percorrendo as ruas 
da via-dolorosa, Capela da flagelação e Capela da  
Condenação. Visita ao Santo Sepulcro. Tarde: Visita à Basíli-
ca da Natividade, local onde Jesus nasceu, a Gruta dos 
Inocentes, a Gruta de S. Jerônimo. Jantar
e pernoite.

7º DIA: JUDÉIA / JERICÓ / MAR MORTO / JUDÉIA
Após café da manhã, saída para Jericó (Monte das 
Tentações, Zaqueu). Tarde: Banho no mar morto.  
Retorno, jantar e pernoite.

8º DIA: JUDÉIA / TEL AVIV / BRASIL
Em horário apropriado, traslado em ônibus privativo para 
o aeroporto de Tel Aviv, onde embarcaremos com destino 
ao Brasil com as devidas conexões.

Fim dos nossos serviços.

7º DIA: TEL AVIV / ROMA
Em horário apropriado traslado ao aeroporto de Tel Aviv 
para embarque com destino a Roma. Chegada, recepção 
no aeroporto. Acomodação, jantar e pernoite.

8º DIA: ROMA
Após café da manhã, visita à Praça e Basílica de 
São Pedro. Tarde: City tour panorâmico pela Roma  
antiga e histórica, incluindo Coliseu (visita externa). Aco-
modação, jantar e pernoite.

9º DIA: ROMA / BRASIL
Em horário apropriado traslado ao aeroporto para  
embarque com destino ao Brasil com as devidas  
conexões. 

Fim dos nossos serviços.

7º DIA: TEL AVIV / LISBOA / FÁTIMA
Em horário apropriado traslado ao aeroporto para  em-
barque com destino a Lisboa. Chegada em Lisboa, city tour 
pelos principais pontos turísticos da capital lusa. Saída 
para Fátima. Acomodação e pernoite.

8º DIA: FÁTIMA
Após café da manhã, visita aos locais relacionados com as 
aparições de Nossa Senhora em 1917 e com a vida dos pa-
storinhos aos quais ela apareceu. Acomodação e pernoite.

9º DIA: FÁTIMA / LISBOA / BRASIL
Em horário apropriado traslado ao aeroporto para   
embarque com destino ao Brasil com as devidas  
conexões.

Fim dos nossos serviços.

OBSERVAÇÃO: O GRUPO DEVE ESCOLHER APENAS UM 
TIPO DE OPCIONAL

OPCIONAL ITÁLIA 03 
D I A S

OPCIONAL PORTUGAL 03 
D I A S



US$ 490,00
+ TAXA DE ADESÃO | US$ 90,00

R$ 11.980,00
+ TAXA DE ADESÃO | R$ 380,00

PACOTE
PRINCIPAL

PACOTE
OPCIONAL

INCLUSO NO PACOTE

EXCLUSO NO PACOTE

OBSERVAÇÕES

A peregrinação, bem como todas as outras, deverão ser totalmente pagas até no máximo 60 dias antes da  
viagem. A taxa de serviço é intransferível. Caso haja desistência por parte de algum peregrino, este perderá a 
taxa de serviço. O preço cotado para este roteiro está baseado nos valores cobrados pelos ônibus, hotéis e restau-
rantes no ano de 2022, e será reajustado caso haja aumentos significativos. Pacote válido para grupos de no 
mínimo 30 passageiros com saída do Aeroporto de São Paulo-SP, sujeito a alteração sem aviso prévio. Saindo 
de outro aeroporto ou grupos com número de inscritos inferior a 30 passageiros, deverá ser feita uma consulta. 
A parte aérea será reajustada se houver aumento de tarifas superior a 25% do valor do pacote ou mudanças 
importantes na política das transportadoras aéreas referente a desconto para grupos de peregrinos. De 25 a 
29 passageiros terá acréscimo de 10%. De 20 a 24 passageiros terá acréscimo de 15%.

 � Excesso de bagagem nos aviões
 � Taxa de adesão R$ 380,00 | Taxas ou vistos consulares
 � Ingressos para as visitas não especificamente mencionadas ou programadas
 � Despesas extras e seguro viagem adicionais não mencionadas nos itens inclusos
 � Despesas de caráter pessoal | bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigo-bar nos hotéis, etc. 

 � Direito de levar uma mala de até 20 kg + 1 bagagem de mão
 � Taxas de embarque  | Ônibus de luxo com ar condicionado ou aquecedor
 � Guias locais | Guia acompanhante da Obra de Maria saindo do Brasil
 � Seguro saúde e seguro bagagem | Acima de 70 anos favor consultar
 � Bilhetes aéreos internacionais em classe econômica | Para classe executiva, consultar acréscimo
 � Pensão completa, café da manhã, almoço e jantar | Exceto em dias de vôos, navios, trens e dias livres
 � Hospedagem por 06 noites em Casas Religiosas Não Centrais, em quartos duplos com banheiro 

privativo | Para apartamento individual, consultar o acréscimo

Informações

Lúcia Cereja

16. 9.9101 7522 
luciahrcfabbri@bol.com.br

CHEQUE   |   BOLETO   |   CARTÃO

PAGAMENTO FACILITADO

CAIXA
AG: 2003 | OP: 003
C/C: 2036-9

BANCO DO BRASIL
AG: 3029-5
C/C: 26784-8

SANTANDER
AG: 0164
C/C: 13002234-8

DADOS BANCÁRIOS
CNPJ: 29.094.139/0001-23

MAIS QUE VIAGENS, ENCONTROS COM DEUS!

peregrinacoes.oficial 12. 3186 2055
atendimento@caminhandocommaria.com

Caminhando com Maria Peregrinações Ltda.
CNPJ:  29.094.139/0001-23


