
 Roteiro:
1º dia – 05 de novembro (quinta) – 
FORTALEZA / LISBOA
 Apresentação no aeroporto de Fortaleza 
para embarque com destino a Lisboa.

2º dia – 06 de novembro (sexta) – 
LISBOA / FÁTIMA
Chegada em Lisboa, recepção pelo guia e 
traslado para cidade de Fátima, com visita à 
Basílica, com os túmulos de Lúcia, Jacinta e 
Francisco, Capela das Aparições e Aljustrel, 
terra natal dos três Pastorinhos. Logo após, 
acomodação em hotel. À noite, possibilidade 
de participação na procissão das velas. 
Hospedagem e jantar.

3º dia – 07 de novembro (sábado) – 
FÁTIMA / LISBOA
Café da manhã e saída para Lisboa, onde 
faremos tour panorâmico pela cidade: Praça 
Marquês de Pombal, Parque Eduardo VII, 
To r re  d e  B e l é m , M o n u m e n t o  a o s 
Navegantes, Mosteiro dos Jerônimos, Praça 
do Rossio, bairro Alfama, baixa Pombalina. 
Logo após, acomodação em hotel e jantar.

4º dia – 08 de novembro (domingo) – 
LISBOA / TEL AVIV 
Café da manhã. Em horário determinado, 
traslado ao aeroporto para embarque com 
destino a Tel Aviv. Chegada em Tel Aviv, 
recepção pelo guia e traslado ao hotel. 
Hospedagem e jantar.

5º dia – 09 de novembro (segunda) – 
TEL AVIV / CESAREA MARÍTIMA / 
HAIFA / TIBERÍADES
Café da manhã. Saída para visitar Jope, com a 
Igreja de São Pedro (local da visão). 
Continuando pelo caminho da costa até 
Cesárea, antiga capital Romana com seu 
Anfiteatro Romano e a Fortaleza dos 
Cruzados. Seguiremos a Haifa, visita da 

cidade, subida ao Monte Carmelo, Igreja de 
Stella Maris e o Profeta Elias. Em seguida, 
vista panorâmica dos jardins Persas de 
Bahaim. Continuação para região da Galiléia. 
Jantar e hospedagem.

 6º dia – 10 de novembro (terça) - 
TIBERÍADES /  CAFARNAUN / 
PRIMADO DE PEDRO / TABGHA 
/RIO JORDÃO / TIBERÍADES 
Café da manhã e saída para visita ao Santuário 
das Bem Aventuranças, às ruínas de 
Cafarnaun com a Sinagoga. Segue o Primado 
de Pedro e a Igreja da Multiplicação dos Pães 
e Peixes em Tabgha. No final do dia, junto às 
águas do Rio Jordão, recordaremos o 
batismo de Jesus e renovaremos o nosso 
batismo. Retorno ao hotel e jantar.

7º dia – 11 de novembro (quarta) - 
TIBERÍADES / MAR DA GALILÉIA / 
C A N A  /  M O N T E  T A B O R  / 
TIBERÍADES 
Café da manhã e saída para o Mar da Galiléia, 
onde faremos uma travessia em um barco 
similar ao da época de Jesus. Continuaremos 
a Cana, local do primeiro milagre de Jesus. À 
tarde, subida no Monte Tabor, local da 
transfiguração de Jesus. Retorno ao hotel. 
Hospedagem e jantar. 

8º dia – 12 de novembro (quinta) – 
TIBERÍADES / NAZARÉ / MAR 
MORTO / JERUSALÉM
Café da manhã. Seguiremos viagem até 
Nazaré e visita à Basílica da Anunciação e 
Igreja de São José, com a carpintaria. Segue 
visita ao Mar Morto, com tempo livre para 
banho nas águas do Mar Morto, o lugar mais 
baixo do mundo, 400 metros abaixo do nível 
do mar. Segue viagem pelo Vale do Jordão 
passando por Jericó, uma das cidades mais 
antigas do mundo, com breve parada em 
frente ao Monte das Tentações. No fim da 

tarde, entrada a Jerusalém. Hospedagem e 
jantar.

 9º dia – 13 de novembro (sexta) - 
JERUSALÉM / EIN KAREN / BELÉM / 
JERUSALÉM
Café da manhã e saída para Ein Karen para 
conhecer a Igreja da Visitação de Maria, local 
onde Nossa  Senhora  pronunciou o 
Magnificat e em seguida a Igreja da 
Natividade de João Batista. Seguiremos a 
Belém com visita a Igreja de Santa Catarina, a 
Gruta de São Jerônimo e a Gruta da Estrela 
de Belém, local do nascimento do menino 
Jesus. Retorno a Jerusalém. Hospedagem e 
jantar.

 10º dia – 14 de novembro (sábado) – 
JERUSALÉM
Café da manhã e saída para visita à cidade 
Santa, percorrendo: o Monte das Oliveiras, o 
local da Ascensão de Jesus, Igreja do Pater 
Noster, Capela do Dominus Flevit e Basílica 
da Agonia, com o Jardim das Oliveiras. À 
tarde visita ao Monte Sião com o Cenáculo, 
local da última ceia de Jesus e vinda do 
Espírito Santo no dia de Pentecostes, Túmulo 
do Rei David, Basílica da Dormição de Maria 
e Igreja de São Pedro in Galicantu (local da 
prisão de Jesus, em casa de Caifás). 
Hospedagem e jantar.

11º dia – 15 novembro (domingo) – 
JERUSALÉM 
Café da manhã. Saída para a Via Dolorosa, 
onde percorreremos o caminho da cruz, 
rezando a Via Sacra, começando no Pretório 
de Pontius Pilatus até o Calvário e Santo 
Sepulcro. À tarde, seguiremos à Esplanada do 
Templo com as Mesquitas de Omar, também 
conhecida por Duomo da Rocha, e em 
seguida a Mesquita de El Aksa e o Muro das 
Lamentações. Hospedagem e jantar.
 

12º dia – 16 novembro (segunda) – 
J E R U S A L É M  /  T E L  A V I V  / 
FORTALEZA 
Café da manhã. Em horário determinado, 
traslado ao aeroporto para embarque com 
destino ao Brasil, fazendo conexão para 
Fortaleza. Chegada e fim dos nossos 
serviços!!! 

NOSSO PREÇO INCLUI:
Passagens aéreas, em classe econômica, 
conforme o roteiro;  Ônibus exclusivo para 
grupo fora do Brasil;  Hospedagem em 
hotéis Categoria Turística, em quartos 
duplos com banheiro privativo; para quarto 
individual, terá acréscimo no valor; 
Refeições: meia pensão, conforme roteiro; 
Representante da Plutarco Turismo e diretor 
espiritual acompanhando o grupo, durante a 
viagem ;  Guia licenciado falando português 
ou, eventualmente, espanhol;  Ingressos, 
t r a s l a d o s  e  e n t r a d a s  e m  p a s s e i o s 
mencionados no roteiro; Taxas hoteleiras;  
Franquia de bagagem: uma mala com até 23 
quilos em todos os trechos.  Maleteiros nos 
hotéis que tem esse serviço disponível 
(somente 1 mala por pessoa); Kit do 
Peregrino;  Seguro de Viagem (sem limite de 
idade)
.
NOSSO PREÇO NÃO INCLUI: 
Despesas com documentações pessoais 
(passaporte, vistos consulares, etc); Taxas 
de embarque (US$ 190,00); Gorjetas a 
motoristas (US$ 50,00); Pernoites e 
refeições que excedam o estabelecido no 
programa; Passeios opcionais ou outros 
serviços que, por quaisquer motivos venham 
a exceder a programação; Bebidas e extras de 
caráter pessoal (telefonemas, gorjetas, táxis, 
internet, lavanderia, etc); Multa por excesso 
de bagagem; Tudo quanto não esteja, 
expressamente mencionados como " 
incluído" no programa. 



Importante: 
* A peregrinação, bem como todas as taxas, deverão está totalmente quitadas até 60 dias antes do embarque, isto é, até o dia 05 
de SETEMBRO 2020. 
TAXA DE INSCRIÇÃO/ADESÃO: no valor de US$ 500,00 (Quinhentos dólares americanos), com equivalência 
em real (R$), por pessoa – não reembolsável.
FORMA DE PAGAMENTO: Pagamentos serão realizados em real (R$) ao câmbio do dólar oficial turismo venda do dia do 
pagamento, fornecido por operadora de câmbio de Fortaleza indicada pela Plutarco Turismo, credenciada pelo Banco Central 
(não se aplica outro câmbio).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: Passaporte com validade não inferior a 6 meses da data de retorno dessa viagem.
PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO, SEM PRÉVIO AVISO: O preço do programa constante neste folheto está publicado 
em DÓLARES e foi calculado por ocasião de sua cotização (Junho/2019). Estão, por conseguinte, sujeitos a alterações em 
razão de variação cambial ou outros fatores. 
PASSAGEIROS COMPARTILHANDO APTO: As reservas de passageiros isolados para ocupação de apartamento 
compartilhado serão aceitas condicionalmente. Se, a qualquer tempo, não for possível conseguir companhia ou o passageiro 
quiser ficar sozinho no apartamento, deverá pagar um valor 
adicional para a ocupação de um apartamento individual.

CONDIÇÕES GERAIS: O ato de Inscrição para participação no presente programa de viagem, implica automaticamente na 
adesão do participante às condições gerais e específicas que constam no Contrato de Viagem. 
Observações: a) Data de embarque da peregrinação sujeita a alterações.  
                       b) As visitas poderão ser invertidas de dias e de sequência sem prejudicar o roteiro.

Julho/2019
Agosto/2019

Setembro/2019
Outubro/2019

Novembro/2019
Dezembro/2019

Janeiro/2020
Fevereiro/2020

Março/2020
Abril/2020
Maio/2020
Junho/2020
Julho/2020

Agosto/2020

1+14
1+13
1+12
1+11
1+10
1+9
1+8
1+7
1+6
1+5
1+4
1+3
1+2
1+1

US$ 312,66
US$ 335,00
US$ 360,76
US$ 390,83
US$ 426,36
US$ 469,00
US$ 521,11
US$ 586,25
US$ 670,00
US$ 781,66
US$ 938,00

US$ 1.172,50
US$ 1.563,33
US$ 2.345,00

dólar
dólar
dólar
dólar
dólar
dólar
dólar
dólar
dólar
dólar
dólar
dólar
dólar
dólar

FORMA DE PAGAMENTO:
   Pagtºs com início em: Quantidade de Parcelas: Valor das Parcelas: Moeda:

BANCOS PARA PAGAMENTOS:
Plutarco - Agência de Viagens e Turismo Ltda  -  CNPJ nº 03.950.651/0001-30

Banco Santander:   Agência: 1584 Conta corrente: 13.001005-2
Banco do Brasil:  Agência: 3473-8 Conta corrente: 18.765-8

                     
Informações para Inscrições:
Zilda Plutarco : (85) 3262-1636 / 3265-3277 / 9.9662-7476/ 9.8879-3555 

Direção Espiritual: Pe. Francisco de Assis ApolônioPe. Francisco de Assis Apolônio

 

Direção Espiritual: Pe. Francisco de Assis Apolônio

De: 05 a 16 novembro 2020 (12 dias)

Tel.:(85) 3262-1636 / 3265-3277Tel.:(85) 3262-1636 / 3265-3277

PLUTARCO - Agência de Viagens e Turismo Ltda
Av. Santos Dumont, 5753 - sala 1306 
 Complexo Empresarial São Mateus
  Torre Office - Papicu - 60.150-162 

Tel.:(85) 3262-1636 / 3265-3277
www.plutarcoturismo.com.br / plutarcoturismo@plutarcoturismo.com.br

CADASTUR: 31232.00.41-4 - Fortaleza - Ceará - Brasil
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VALOR DA PEREGRINAÇÃO (Aéreo + Terrestre) – POR PESSOA: 
EM QUARTO DUPLO ............................................................... US$ 4.690,00 
Suplemento para quarto individual ............................................ US$ 984,00 

(Preços calculados para um grupo mínimo de 30 peregrinos viajando juntos). Vagas limitadas !!! 
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