ROTEIRO ISRAEL 2019
ADEFE 2019
ISRAEL - AGOSTO 2019
6 NOITES E 7 DIAS
NAZARÉ: 2 NOITES
JERUSALÉM:4 NOITES
ISRAEL, NOS CAMINHOS DA BÍBLIA

TERÇA-FEIRA, 06 DE AGOSTO 2019 – SAÍDA DO GRUPO DE LISBOA COM
DESTINO FINAL TEL AVIV:
Comparência no aeroporto de Lisboa no dia 06/08 as 14h30m. Assistência nas
formalidades de embarque. Partida em voo com destino final a Tel Aviv.

2º DIA: QUARTA-FEIRA, 07DE AGOSTO: CHEGADA A ISRAEL / VISITA A TEL AVIV YAFFO
–CASA DE SIMÃO O CURTIDOR E PORTO DE JONAS / PARQUE DE CESAREIA MARÍTIMA
/ MT CARMELO –MUHRAKA (LOCAL DA LUTA ENTRE PROFETA ELIAS E OS PROFETAS
DE BAAL) / VALE DO ARMAGEDOM / CHECK IN HOTEL EM NAZARÉ
Chegada ao aeroporto de Tel Aviv 05h25m. Transporte para restaurante local onde será
servido o pequeno-almoço. Início das visitas. Iniciaremos a nossa peregrinação por Tel
Aviv-Yaffo (Jaffa), a aldeia onde estava hospedado Pedro e onde teve a sua visão dos
animais impuros. Esta é a mesma Jaffa do Profeta Jonas e outras passagens da Bíblia.
Continuaremos viagem pelo trajecto da antiga estrada da Via Maris em direcção às
ruínas de Cesareia Marítima, onde visitaremos o Parque de Cesareia Marítima com o
Teatro e o Aqueduto. Parada para almoço num restaurante local. Continuação para
visita ao Monte Carmelo, palco da actuação do Profeta Elias contra os profetas de Baal
(Muhraka). Por fim avistaremoso Tel Megido com a colina arqueológica e o Vale do
Armagedon. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.
Hospedagem: Hotel em Nazareth
Refeições: Pequeno almoço (restaurante local), almoço (restaurante local) e jantar
(hotel)

3º DIA: QUINTA-FEIRA, 08DE AGOSTO: PASSEIO DE BARCO PELO MAR DA GALILEIA /
MT DAS BEATITUDES –SERMÃO DA MONTANHA / CAFARNAUM / TABGHA –
MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES E PEIXES E PRIMADO DE PEDRO / YARDENIT –BATISMO NO
RIO JORDÃO –RETORNO AO HOTEL EM NAZARÉ
Pequeno-almoço no hotel. Iniciaremos o dia com visita a cidade de Tiberíades, onde
faremos travessia do Lago de Tiberíades (Mar da Galileia) de barco como acontecia na
época de Jesus com momento especial de louvor e adoração. Continuação e visita ao
local do Monte das Beatitudes (Sermão da Montanha). Em seguida visita as ruínas de
Cafarnahum, onde estava a casa da sogra de Pedro, onde Jesus esteve hospedado e
onde aconteceram um grande número dos seus milagres. Parada para almoço num
restaurante local. Prosseguiremos para visita a Tabgha, lugar da Multiplicação dos Pães
e Peixes e para o Primado de Pedro. Por fim visitaremos o local batismal do Yardenit,
onde faremos batismo/renovação de batismo. Retorno ao hotel para jantar e descanso.
Hospedagem: Hotel em Nazareth
Refeições: Pequeno almoço (hotel), almoço (restaurante local) e jantar (hotel)

4º DIA: SEXTA-FEIRA, 09DE AGOSTO: NAZARÉ -VILA DE NAZARÉ (REVIVENDO OS
TEMPOS DE JESUS) / MT DO PRECIPÍCIO / CANÁ DA GALILEIA –TALHAS DO PRIMEIRO
MILAGRE E RENOVAÇÃO DE VOTOS DE CASAMENTO / VALE DE ELLA –LOCAL DA LUTA
ENTRE DAVID E GOLIAS / CAVERNA DE ADULÃO / EMAUS / ENTRADA TRIUNFAL EM
JERUSALÉM COM CERIMÔNIA NO MONTE SCOPUS
Café da manhã no hotel. Check out do hotel na Galileia. Iniciaremos o dia com visita a
Vila de Nazaré, local messiânico e parque temático onde revive-se a bíblia e os tempos
de Jesus. Conheceremos uma sinagoga, casa, lagar, método de costura, confecção de
azeite e muitos outros objetos da época de Jesus! Seguiremos para visita ao Monte do
Precipício e após a Caná da Galiléia, local do primeiro milagre de Jesus. Em Caná
visitaremos as talhas do primeiro milagre e faremos cerimônia de renovação de votos
de casamento. Parada para almoço em restaurante local. Seguiremos após para visita
ao Vale de Ella, este é o local onde houve a batalha entre David e Golias. Após,
visitaremos Caverna de Adulão, onde David se esconde de Saul. Por fim passaremospor
Emaúe subiremos a Jerusalém, onde faremos entrada triunfal no Monte Scopus. Check
in no hotel em Jerusalém.
Hospedagem: Hotel em Jerusalém.
Refeições: Pequeno almoço (hotel), almoço (restaurante local) e Jantar(hotel)

5º DIA: SÁBADO, 10 DE AGOSTO: MONTE DAS OLIVEIRAS / JARDIM DO GETSÊMANI –
PARTE EXCLUSIVA DO JARDIM RESERVADA PARA O GRUPO / CITY TOUR PANORÂMICO
EM VOLTA DOS MUROS DE JERUSALÉM /PORTÃO DE JAFFA: SINAGOGA MESSIÂNICA
E MUSEU / CITY TOUR PELA PARTE MODERNA DE JERUSALEM / MUSEU AMIGOS DE
SIÃO
Café da manhã no hotel. Iniciaremos o dia com visita ao topo do Monte das Oliveiras,
local onde apreciaremos a paisagem panorâmica da velha cidade. Avistaremos o Vale
do Josafa e o “Vale da Decisão”, segundo as palavras de Joel 3:02, onde “O Senhor
julgará todas as nações”. Descida a pé pelo trecho de Hosana até chegarmos ao Jardim
do Getsemani no qual teremos tempo para pausa e reflexão em uma parte reservada
especialmente para o grupo. Em seguida faremos tour panorâmico ao redor dos muros
de Jerusalém, identificando seus portões e pontos principais. Entraremos pelo portão
de Jaffa, onde visitaremos a Sinagoga Messiânica de Jerusalém e seu museu local.
Seguiremos para city tour panorâmico pela parte moderna de Jerusalém avistando seus
ministérios e Knesset (Parlamento) e visitando a Grande Menorah. Parada para foto na
Grande Menorah. Seguiremos após para visita ao Museu Amigos de Sião, um dos
museus mais modernos do mundo e um verdadeiro chamado a ser um Amigo de Israel.
Retorno ao hotel para jantar e descanso.
Hospedagem: Hotel Jerusalem.
Refeições: Pequeno almoço (hotel), almoço (restaurante local) e Jantar (hotel)

6º DIA: DOMINGO, 11 DE AGOSTO: MONTE SIÃO: TÚMULO DEDAVID E CENÁCULUM
(SALA DA ÚLTIMA CEIA) / CARDO ROMANO E MENORAH DOURADA / MURO DAS
LAMENTAÇÕES / TUNEIS DO KOTTEL – ESCAVAÇÕES E ORAÇÃO NA PORÇÃO DO
KOTTEL MAIS PRÓXIMA AO SANTO DOS SANTOS DO TEMPLO/ KIBBUTZ MESSIÂNICO
YAD HASHMONA –CASA DE OBEDE E EDOM E JARDIM BÍBLICO / SHOUK DE
JERUSALEM -A NOITE AS 20:00 PM SALÃO DO HOTEL RESERVADO PARA REUNIÃO
FINAL DO GRUPO
Pequeno-almoço no hotel. Iniciaremos o dia com visita ao Monte Sião, onde
conheceremos oTúmulo do Rei Davi e a Sala da Última Ceia (Cenaculum). Entraremos
pelos muros da cidade de Jerusalém pelo famoso Portão de Sião, conheceremos o
quarteirão judaico e sua interessante comunidade local. Visitaremos o cardo romano, a
Menorah Dourada e avistaremos a Sinagoga Hurva. Seguiremos após caminho ao Muro
das Lamentações. No Muro, teremos momento especial de oração e reflexão. Em
seguida visitaremos os Túneis do Kottel. Esta é uma incrível oportunidade de ver as
partes encobertas do Muro que ficava no entorno do Templo e receber ricas explicações.
O ponto culminante da visita encontra-se no chamado “Oposto ao Kodesh Hakodashim”,
isto é, na face oposta ao Santo dos Santos ou Oposto à Pedra Fundamental. Esta é a
porção do Kotel mais próxima ao local onde ficava o Santo dos Sagrados. Tal seção é o
ponto culminante e o mais santificado da visita, parada obrigatória para que os
visitantes orem e meditem, em silêncio. Todo o complexo dos túneis é, na realidade, um
encontro quase que sobrenatural com o Templo, sendo este local considerado "o lugar
onde os portões da oração estão sempre abertos". Percebe-se nitidamente a umidade
do bloco central do arco. Em seguida visitaremos o Kibbutz Messiânico de Yad
Hashmona, com o Jardim Bíblico local e ricas explicações bíblicas. Por fim retornaremos
a Jerusalém onde teremos tempo livre no Shouk de Jerusalém. No horário determinado
pelo guia retorno ao hotel para jantar e descanso. A noite faremos uma cerimônia de
despedida onde haverá entrega de diplomas assinados pelo Prefeito de Jerusalém e pelo
Ministro do Turismo de Israel, além de um momento de contar um pouco mais da sua
experiência a Israel.
Hospedagem: Hotel Jerusalem.
Refeições: Pequeno almoço (hotel), almoço (restaurante local) e Jantar (hotel)

7º DIA SEGUNDA-FEIRA, 12 DE AGOSTO: MONTE DO TEMPLO –ESPLANADA DAS
MESQUITAS E DOMO DA ROCHA / PORTA DAS OVELHAS: TANQUE DE BETESDA / VIA
DOLOROSA / GARDEN TOMB –JARDIM DO TÚMULO / BELÉM –CAMPO DOS PASTORES
E MERCADO LOCAL DE MADEIRA DE OLIVA -A NOITE REUNIÃO AS 20H NO SALÃO DO
HOTEL - PALESTRA COM GRUPO  הר הבית, transl. Har Ha-Bayit), em alusão ao antigo
templo,
conforme é conhecido pelos judeus e cristãos. É um
lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, sendo também um dos
locais mais disputados do mundo. Trata-se do local mais sagrado do judaísmo,
já que é no monte Moriá que se situa a história bíblica do sacrifício de Isaac. O
lugar da "pedra do sacrifício" (a Sagrada Pedra de Abraão) foi eleito pelo rei
David para construir um santuário que albergasse o objeto mais sagrado do
judaísmo, a Arca da Aliança. Em seguida visitaremos o Tanque de Betesda e após
refaremos o caminho da via dolorosa, nos passos de Jesus, até ao Jardim do
Gólgota, o lugar da Crucificação e do Sepulcro Vazio. Tempo para Culto e
Comunhão. Parada para almoço. Por fim visitaremos a cidade de Belém, com o
Campo dos Pastores e o Mercado local de Madeira de Oliva. Retorno ao hotel
para jantar e descanso. A noite haverá reunião no salão do hotel para palestra
do grupo.
Hospedagem: Hotel Jerusalem.
Refeições: Pequeno almoço (hotel), almoço (restaurante local) e Jantar (hotel)

8º DIA TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO: RETORNO – JERUSALÉM A TELA VIV /
LISBOA
Check Out do hotel as 7h.
 As 7h30 Pequeno-almoço no hotel.


As 08h30 saída para Tel Viv aeroporto de Ben Gurion. Comparência no
aeroporto pelas 9h45h



Assistência nas formalidades de embarque e partida 12h30 voos com
destino a Lisboa.



Refeição: Pequeno almoço (hotel).

INFORMAÇÕES | GERAIS
O valor do pacote apresentado inclui:
•Voos Ida – Lisboa X Atenas X Tel Viv | Voos Volta: Tel Viv X Moscovo X Lisboa
•Recebimento e Assistência no Aeroporto BGN em Tel Aviv quando da chegada e partida do
grupo.
•Transfer de Chegada e Saída com ônibus luxo com wifi.
•6 noites de Acomodação nos Hotéis categoria Turística em HB Basis
•7 dias de acordo com o itinerário.
•Auxilio com Malas nos hotéis
•Hospedagem dos Staffs ( Guia e Motorista) onde necessário
•Entradas de acordo ao itinerário.
•Refeições – Café da Manha e Jantar todos os dias
•Mochila, Mapa e Boné
•SURPRESA ESHET
O valor do pacote apresentado exclui:
•Check out tardio dos hotéis.
•Refeições não mencionadas.
•Bebidas com as refeições
•Chegada/Partida de passageiros do grupo fora da data e horário de chegada/partida do
grupo. Aqueles que não chegarem com os grupos deverão custear o transporte ate o local
onde encontra-se o grupo.
•Despesas pessoais de qualquer ordem
•Qualquer coisa que não tenha sido mencionadas acima (nos itens incluídos).
•Gorjetas de Guias e Motoristas Gorjetas:
Obs. As gorjetas definitivamente esperadas em Israel. Por favor veja abaixo valores
sugeridos:
– Para o guia de $4 por pessoa/por dia = Total $28 por pessoa
– Para o motorista de $ 3 por pessoa/por dia = Total $21 por pessoa
Para qualquer dúvida:
* Contactos em Portugal: (00351) 933.013.481 / 963.920.744
* Contacto: em España: (0034) 603.35.36.58
https://www.adefeeuropa.com/7a-caravana-para-israel-2019-roteiro/

