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Tesouros
da Antiguidade

1º DIA – LISBOA / FRANKFURT / TEL AVIV
Comparência no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa e pelas 07h30 embarque
com destino a Frankfurt. 11h35 – Chegada e
mudança de avião. 14h00 – Continuação para
Tel Aviv. 19h00 – Chegada a Tel Aviv, transfer
para o Hotel 4****. Check-in e atribuição dos
quartos. Jantar e alojamento.
2º DIA – TEL AVIV / CESAREIA MARÍTIMA / HAIFA /
SÃO JOÃO DO ACRE / TIBERIADES
Após o pequeno almoço, saída do hotel, para visita panorâmica de Tel Aviv, sua marginal, o antigo bairro de Jarado um dos portos mais antigos do mundo, e monumento
a Jonas e a Baleia e visita da Igreja de S. Pedro. Partida em
direção a norte, pela costa do mar Mediterrâneo. Visita à Cesarea Marítima que foi a capital dos Governadores Romanos…
Teatro Romano, o Cardo bizantino, a Fortaleza dos cruzados e o
Aqueduto. Continuação para a bonita cidade portuária de Haifa,
construída sobre o Monte Carmelo e onde se encontra o Mosteiro
Carmelita de Stella Maris, local famoso pela história bíblica da elevação do Profeta Elías ao Céu. Visita ao Templo Bahai, com os seus
esplêndidos jardins persas. Continuação para São João do Acre, que
foi a capital do Império Cruzado de Jerusalém, e eternizada no cinema
em alguns filmes famosos. Visita a antiga fortificação medieval. Visitaremos a sala dos cavaleiros, o túnel dos Templarios e o museu de Okashi.
Breve percorrido pelo mercado. Almoço incluído durante o percurso. Continuação até Tiberiades. Jantar e alojamento no Hotel 4****.
3º DIA – TIBERIADES / MAR DA GALILÉIA / NAZARÉ / TIBERIADES
Pequeno-almoço. Viagem até ao Monte das Bem Aventuranças onde Jesus
proferiu o Sermão da Montanha e donde se pode admirar uma magnifica
paisagem sobre o “Mar da Galileia”. Em seguida, passeio de barco pelo Lago
de Genazaré, recordando o momento bíblico em que Jesus caminhou sobre as
águas e acalmou a tempestade. Visita às margens do lago: Tabgha que é o local
do milagre da Multiplicação dos Pães e Peixes (visita da Igreja no local onde foi
atribuído o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes) e do Primado de Pedro e
Cafarnaum, cidade onde vivia a Sogra de Pedro, o apóstolo, facto ilustrado na Bíblia,
para apreciar as ruínas de uma sinagoga e a Igreja octogonal de São Pedro. Almoço
incluído durante o percurso. Partida em direcção a Canã e visita à Igreja que nos
lembra o primeiro milagre de Jesus – a transformação da água em vinho. Viagem
até Nazaré, cidade onde Cristo passou a sua juventude. Visita da Fonte de Maria ao
Monte do Precipício e ainda da Basilica da Anunciação, da carpintaria de São José e
da Igreja Ortodoxa de S. Gabriel. Continuação até ao Rio Jordão, um dos rios mais
sagrados do Mundo, pois terá sido nas suas margens que Jesus Cristo foi baptizado
por S. João Baptista e que Naaman terá sido curado da lepra após ter mergulhado
no Jordão sete vezes. Paragem em Yardenit, local onde se realizam os baptismos.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
4º DIA – TIBERIADES / JERASH / AMMAN
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, saída via Ponte Sheihk Hussein, um dos pontos de fronteira entre Israel e Jordânia. Partida para Jerash que foi uma das Decápolis
Romanas: visita das ruínas, Teatro, Fórum, a bela Avenida das Colunas, Arco de Adriano, Hipódromo e o Templo de Zeus, bem como o Portão dos 3 Arcos, o Templo de
Afrodite e o Templo de Artémio. Após a visita de Jerash, a viagem prossegue para
Amman, a Capital do Reino Hashemita da Jordânia. Almoço incluído durante o percurso. Antes de chegar ao hotel, visita panorâmica da cidade com visita da Cidadela,
Templo de Hércules, Centro urbano, Teatro Romano e a Mesquita do Rei Abdullah.
Jantar e alojamento no Hotel 4****.

ISRAEL E JORDÂNIA
Explore Israel, um país feito de espiritualidade e
locais marcantes no desenrolar da história da Humanidade. A Jordânia, dispensa apresentações…
Petra, uma das 7 maravilhas do mundo, mas, se
tal não bastasse, este país é também o palco da
Terra Prometida a Moisés, ostenta antigas greco-romanas de grande valor arquitetónico, o
Mar Morto e o Vermelho e Wadi Rum.

5º DIA – AMMAN / MADABA / KERAK / PETRA
Pequeno-almoço. Em hora a informar, saída em direção a Madaba, pela estrada do
rei, conhecida por ser uma das mais velhas rotas de comércio do mundo com cerca
de 322Kms ao longo da espinha dorsal montanhosa da Jordânia. Durante o percurso,
paragem para visita à igreja bizantina do Monte Nebo de onde Moisés avistou a Terra
Prometida e próximo do qual se desenrolou o episódio bíblico da Torre de Babel.
Chegada a Madaba, antiga cidade moabita conhecida como a Cidade dos Mosaicos
pelas suas belíssimas colecções de mosaicos bizantinos. Especial destaque para o
mais antigo mapa da Terra Santa, que se encontra no interior da igreja grega ortodoxa de São Jorge. Almoço. Continuação até Kerak e visita do seu castelo que remonta
ao tempo das cruzadas. Antes de chegar a Petra, visita de Al-Beidha (Pequena Petra).
Em termos de importância, Al-Bheida ou Pequena Petra segue-se imediatamente a
Petra e é o mais importante local em Wadi-Musa. Fica a uns kilometros de Petra e fica
literalmente escondido na montanha. Chegada a Petra para jantar no Hotel 4****. Das
20h30 às 22h00, visita noturna de Petra a pé (somente às Segundas, Quartas e Quintas feiras) onde um caminho no meio das ruínas de pedra gigantes é iluminado por
velas até ao Tesouro, uma portada imensa escavada na rocha iluminada por centenas
de velas. Regresso ao hotel e alojamento.
6º DIA – PETRA / AQABA
Após o pequeno-almoço, visita de Petra. Importante enclave arqueológico na Jordânia, situado na bacia entre as montanhas que formam o flanco leste de Wadi Araba,
o grande vale que vai do Mar Morto ao Golfo de Aqaba. Em 7 de Julho de 2007 foi
considerada, numa cerimónia realizada em Lisboa, uma das novas sete maravilhas do
mundo. Visita da “Cidade Rosada”, que foi Capital do Reino Nabateu no séc.III a.C.
e que está construída toda ela na encosta das montanhas. Caminhada em direcção
ao “Siq”. Visita ao “Khazneh“ – Tesouro esculpido em pedra rosada, a Via Romana,

o Teatro Romano, a Tumba Coríntia e o Palácio da Tumba, o túmulo dos Obeliscos, o
Grande Templo e se o tempo o permitir visita ainda do Mosteiro de Jabar al Deir. (Parte do trajecto será feito para quem quiser a cavalo ou numa carruagem de 2 lugares
puxada por cavalo ou mula e para um percurso de 800m desde a entrada do recinto).
Almoço. Após o almoço, continuação em direção a Aqaba, zona localizada à beira do
Mar Vermelho. Check-in no Hotel 4****. Jantar e alojamento.
7º DIA – AQABA / WADI RUM / JERUSALÉM
Pequeno-almoço. Saída em direção a Wadi Rum também conhecido como O Vale da
Lua. Trata-se de um vale cortado no arenito e rocha de granito, no sul da Jordânia. É
o maior Wadi da Jordânia. O nome Rum mais provável vem do aramaico que significa
‘alto’ ou ‘elevado’. Aqui faremos um passeio em Jeep bedouino pelo deserto, conhecido como o deserto do Lawrence da Arábia. Paragem para almoço num acampamento berbere. Passagem da fronteira entre Jordânia e Israel e continuação até Jerusalém.
Chegada ao Hotel 4**** e atribuição de quartos. Jantar e alojamento no Hotel.
8º DIA – JERUSALÉM
Pequeno-almoço. Dia inteiramente dedicado à visita de Jerusalém, cidade antiga,
com inicio no Monte Scopus para apreciar uma magnifica vista de Jerusalém. Seguimos para o Monte das Oliveiras, onde Jesus transmitiu alguns dos seus ensinamentos
e onde ascendeu aos Céus. Passagem pela Porta de Santo Estevão e Arco Ecce Homo.
Visita da Capela da Ascensão e o Mosteiro da Flagelação, Capela da Condenação e
Calvário. Passagem pelo Horto de Getsemani, jardim situado no sopé do Monte das
Oliveiras, onde se acredita que Jesus e os seus discípulos oraram na noite anterior à
crucificação de Jesus. Visita da Basilica da Agonia ou das Nações e do túmulo da Virgem, bem como da Gruta da Traição, também chamada Gruta do Getsêmani, situada
a poucos metros da Basílica da Agonia, e que é conhecida como o lugar da traição
de Judas e prisão de Jesus. Travessia do Vale de Cedron para chegar a uma das portas da cidade antiga. Continuação pelo Bairro Judaico que é um dos quatro bairros
tradicionais da Cidade Antiga. Os 45 000 metros quadrados de área encontram-se
no setor sudeste da cidade murada, alongam-se desde o portão de Sião ao sul, junto
ao Bairro Armênio a oeste, até ao Cardo ao norte e se estende até o Muro ocidental
e ao Monte do Templo a leste. Visita da Igreja de S. Pedro em Gallicantu, onde se
acredita que tenha sido o local da Casa de Caifás e o cenário da negação de Pedro
em relação à sua ligação com Jesus na noite do seu julgamento. Passeio a pé pelo
Muro das Lamentações (o único vestígio do antigo Templo de Salomão e o local mais
sagrado do Judaísmo – Mesquitas de Omar e El Aksa – não é permitida a entrada),
pela Via Dolorosa (o caminho por onde Jesus carregou a Cruz – Via sacra), pela Igreja
do Santo Sepulcro (um dos locais mais sagrados para os Cristãos pois foi onde Jesus
foi sepultado e de onde ressuscitou), pelo Cardo Romano e pelo Mercado Oriental.
Continuação até ao Monte Sião para visitar o Túmulo do Rei David, o Cenáculo – lugar
onde teve lugar a última ceia e a Abadia da Dormição que celebra o local onde Maria
teria caído em seu sono eterno. Almoço em restaurante durante o circuito. Jantar e
alojamento no hotel.
9º DIA – JERUSALÉM / BELÉM / JERUSALÉM
Pequeno-almoço. Saída para a cidade nova para visita da Catedral da Santissima Trindade e do Museu de Israel onde se encontra o Santuário do Livro, local onde estão
expostos os manuscritos encontrados no Mar Morto. Vista panorâmica do Parlamento
de Israel (Knesset) e da estátua do Candelabro (Menorá), um dos mais difundidos
símbolos judaicos, que se encontra nos jardins do Knesset. Visita ao novo museu de
Yad Vashem (museu do Holocausto) , contruído para manter viva a memória dos
6 milhões de judeus mortos na 2ª Guerra Mundial. Passagem ainda pela maqueta
da cidade de Jerusalém na época do segundo Templo. Partida para o Bairro de Ein
Karem, local onde nasceu S. João Baptista e visita da sua Igreja (de S. João Baptista)
bem como a visita à Igreja da Visitação (A visita da Virgem Maria a sua prima Isabel é
situada pela primeira vez num lugar diferente da natividade de S. João, já nos inícios
do século XVI: “A casa de Zacarias encontra-se sobre as montanhas da Judéia… Naquele lugar existem duas igrejas… e entre estas igrejas jorra uma fonte abundante de
águas. No lugar da primeira igreja diz-se que Isabel foi saudada pela Bem-Aventurada
Virgem Maria. No lugar onde se encontra a segunda igreja, nasceu João Batista”).
Almoço incluído durante o percurso. Pela tarde, prosseguimos viagem a Belém (na
Palestina), o local de nascimento de Jesus e também o local onde o Rei David foi coroado. Visita à Basílica e Gruta da Natividade, da Capela de Santa Catarina e o Campo
dos Pastores. Regresso a Jerusalém. Jantar e alojamento no hotel.
10º DIA – JERUSALÉM / MAR MORTO
Pequeno-almoço. Saindo pelo deserto de Judeia, viagem à região do Mar Morto. Visitas a Qumeran, caves onde foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Partida
em direção a Masada, cidade símbolo da resistência do povo Hebraico. Visita das
ruinas do Palácio de Herodes a da antiga Sinagoga. Trajecto de teleférico até às suas
muralhas de onde obtém uma vista panorâmica soberba sobre o Mar Morto (lado
israelita). Almoço em restaurante. Continuação até ao ponto mais baixo da terra – o
Mar Morto, cerca de 400m abaixo do nível do mar. No Mar Morto, como o próprio
nome indica, a ausência de vida é total devido à grande concentração de sal (o mar
mais salgado do mundo) e outros minerais nas suas águas. Mas é precisamente esta
elevada percentagem de sais que lhe confere poderes curativos, reconhecidos deste
o tempo do Rei Heródes. Chegada ao Hotel 4****. Tempo para banhos e desfrutar
das cálidas águas deste mar e das propriedades particulares das suas lamas. Jantar
e alojamento no Hotel.
11º DIA – JERUSALÉM / TEL AVIV / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço. Em hora a indicar localmente, transporte para o aeroporto de Tel
Aviv. Almoço em restaurante na área do aeroporto. Assistência nas formalidades de
embarque. 16h30 – Partida em voo Lufthansa com destino a Frankfurt. 20h00 – Chegada e mudança de avião. 21h10 – Continuação da viagem até Lisboa. 23h10 – Chegada a Lisboa ao aeroporto Humberto Delgado.
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PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN
SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

2.325€

620€

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe turística em voo regular Lufthansa,
para percurso Lisboa / Frankfurt / Tel Aviv / Frankfurt / Lisboa,
com direito ao transporte de 23 kgs de bagagem;
• 10 noites / 11 dias de programa em alojamento em hotéis
conforme programa, em regime pensão completa (desde o jantar
do 1º dia até ao almoço do 11º dia num total de 20 refeições;
• Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em
espanhol ou português durante todo o circuito;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no itinerário;
• Tour de Petra by Night (espectáculo das velas);
• Auriculares durante toda a viagem;
• Taxas de aeroporto no montante de € 273,73 (à data de
09.11.2017 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da
documentação);
• Bagageiros (01 peça de bagagem por pessoa nos hoteis);
• Mochila e livro de viagem contendo material informativo sobre
os locais a visitar;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um colaborador
Tryvel;
• Seguro de viagem – Multiviagens.
SUPLEMENTOS OBRIGATÓRIOS NÃO INCLUÍDOS:
• Imposto de saída de Israel: 32,00 USD pago localmente em
dinheiro
• Visto de entrada na Jordânia: 15,00 USD
• Gratificações a guias e motoristas: 55,00 €
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados
durante a estadia tais como telefonemas, minibar, lavandaria,
excursões opcionais, etc;
• Bebidas durante as refeições.
NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante
as disponibilidades de voos e hotéis à data da reserva. Os valores
acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em
caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de
combustível e/ou eventuais novas taxas, tendo em conta a atual
conjuntura internacional.

