
 

PEREGRINAÇÃO AO EGITO & TERRA SANTA  

Coordenação Espiritual: Padre RODRIGO HILLESHEIM  

Acompanhante da Agência: Guia IEDA BIGUELINI  

Período da Viagem Dia 16 à 29.05.23 – 14 Dias 
 

  
    Egito: vista panorâmica das grandes Pirâmides de Giza                             Jerusalém: vista panorâmica Muro das Lamentações        

                                                                                                                  

Com a Direção Espiritual do Padre RODRIGO HILLESHEIM e com o acompanhamento da Guia 

IEDA BIGUELINI (51.9999-2901), em parceria com a agência VENATUR e a Operadora UNITUR, 

estamos oferecendo o roteiro de uma viagem de PEREGRINAÇÃO ao EGITO & TERRA SANTA.  

Toda a parte burocrática como Passaporte, Vistos, Certificados de Vacinas, compra de Moeda 

local e outros detalhes da viagem serão orientados e providenciados pela agência VENATUR. 
 

01 - ROTEIRO 

1º Dia - 16.05.23 – Terça Feira – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / CAIRO 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre, em horário à informar, com destino a São Paulo. Conexão em 
voo para o Cairo. Companhia aérea e conexão a definir.  
 

2º Dia - 17.05.23 – Quarta Feira - CAIRO  

Chegada no Cairo em horário a definir. Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e jantar.  
 

3º Dia – 18.05.23 – Quinta Feira – CAIRO  
Café da manhã e saída para dia inteiro a Memphis, Sakkara, as grandes Pirâmides de Giza, o Templo do Vale 

e a Esfinge. Almoço incluído. No final do dia, retorno ao hotel. Jantar a bordo em um barco no Rio Nilo, 

com show de danças e músicas folclóricas.  
 

4º Dia – 19.05.23 - Sexta Feira – CAIRO  
Café da manhã e dia inteiro de excursão pela cidade, visitando o famoso Museu Egípcio, a Cidadela, a 

Mesquita de Mohamed Ali, a Cidade Antiga, a Sinagoga Ben Ezra, a Igreja de São Sérgio (onde a Santa 

Família se refugiou na fuga para o Egito), a Cidade dos Mortos chegando no Bazar de Khan Kalili. Almoço 

incluído. Jantar no hotel. 
 

5º Dia – 20.05.23 - Sábado  – CAIRO / SANTA CATARINA (MONTE SINAI)  
Café da manhã, saída para a península do Sinai (terrestre) via túnel de Ahmed Hamdy por debaixo do canal 
de Suez passando de África a Ásia. Passaremos pela Península do Sinai, região onde Moisés recebeu de 
Deus as tábuas das leis. Almoço durante a viagem. Chegada ao hotel localizado na região do Monte Sinai. 
Jantar e hospedagem.  



 

 

6º Dia – 21.05.23 – Domingo – MONTE SINAI /  TABA /  MAR MORTO 

Para os que desejarem, poderão subir o Monte Sinai ainda na madrugada, para apreciar o nascer do sol. 
Retorno ao hotel e café da manhã e partida para Israel. CELEBRAÇÂO DA MISSA. Atravessaremos a fronteira 
e chegaremos em Eilat onde avistaremos o Mar Vermelho e teremos o almoço. Continuação da viagem até 
chegarmos a região do Mar Morto. Hospedagem no hotel e jantar. 
 

7º Dia – 22.05.23 – Segunda Feira – MAR MORTO /  JERICÓ / RIO JORDÃO / NAZARÉ  
Café da manhã, tempo para o banho no Mar Morto. Em seguida vamos até Jericó, onde está o Monte das 
Tentações e o Sicômoro de Zaqueu. Também iremos até o local onde estudiosos dizem que Jesus foi 
batizado e onde poderemos renovar o sacramento do Batismo. Almoço. Celebração da Missa em local a 
definir. No final da tarde chegaremos em Nazaré. Hospedagem no hotel e jantar. 
 

8º Dia – 23.05.23 – Terça Feira –  NAZARÉ / MAR DA GALILÉIA / TABGA / CAFARNAUM / TABOR  
Café da manhã Visita a Tabga, onde ocorreu o milagre dos pães e peixes, e ao Monte das Bem 
Aventuranças, onde celebraremos a MISSA. Em seguida faremos um passeio de barco pelas águas do Mar 
da Galileia, chegando em Cafarnaum, lugar muito representativo na vida de Jesus, afinal ali ele fez vários 
milagres e pregações. Almoço. Subida ao Monte Tabor.  Jantar no hotel. 
 

9º Dia – 25.05.23 - Quarta Feira – NAZARÉ / CANA / HAIFA  

Café da manhã e visita a cidade de Nazaré, com a Igreja da Anunciação, onde se encontra a gruta onde o 
anjo Gabriel apareceu à Maria, e a Igreja de São José. Celebração da MISSA. Em seguida visitaremos a 
pequena igreja de Cana, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Após o almoço seguiremos até Haifa, 
onde visitaremos o Monte Carmelo, com a Gruta de Elias. Hospedagem no hotel e Jantar.  
 

10º Dia – 25.05.23 – Quinta Feira – HAIFA / JERUSALÉM 

Café da manhã. Seguiremos de ônibus até Jerusalém. Chegada e ida ao Monte das Oliveiras, recordando a 
Ascensão de Jesus e de onde teremos uma belíssima vista de Jerusalém. Visita à Igreja do Pai Nosso, ao 
Horto de Getsemani, Dominus Flevit e ao Túmulo da Virgem Maria. Almoço. À tarde percorreremos o 
caminho da Via Sacra, finalizando no Calvário e no Santo Sepulcro, com celebração da MISSA em uma das 
capelas da igreja.  Jantar no hotel.  
 

11º Dia – 26.05.23 – Sexta Feira – JERUSALÉM /  BELÉM 

Café da manhã. Visita ao Cenáculo, onde Jesus instituiu a Eucaristia, à Basílica da Dormição de Maria, Igreja 
de São Pedro Gallicantu e ao Muro das Lamentações. Almoço em Belém. À tarde conheceremos a Igreja da 
Natividade, onde nasceu o nosso Senhor Jesus. Celebração da MISSA. Em seguida conheceremos o Campo 
dos Pastores e a Gruta do Leite. Retorno ao hotel no final do dia. Jantar e noite livre. 
 

12º Dia – 27.05.23 – Sábado – EIN KAREN / BETÂNIA / JERUSALÉM 

Café da manhã. e visita a Ein Karen, lugar do nascimento de São João Batista e da Igreja da Visitação em 
seguida iremos para Betânia onde celebraremos a missa. Almoço A tarde visitaremos o mercado árabe em 
Jerusalém. Tempo para compras Jantar e noite livre. 
 

13º Dia – 28.05.23 – Domingo – JERUSALÉM  /  TEL AVIV / SÃO PAULO  

Café da manhã no hotel. Tempo livre para arrumar as malas e em horário oportuno, traslado para o 

aeroporto de Tel Aviv. No caminho faremos uma parada em Emmaus, onde celebraremos a missa. 

Embarque em voo para o Brasil. Conexão e companhia aérea a definir. 
 

14º Dia – 29.05.23 - Segunda Feira – SÃO PAULO / PORTO ALEGRE 

Chegada em São Paulo no início da manhã. Desembarque, realização dos procedimentos alfandegários e 

conexão para Porto Alegre. 

 

 

 



02 - CONDIÇÕES GERAIS 

PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO 

Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros 

   

Valor total do pacote aéreo + terrestre por pessoa USD 4.725,00 

           Suplemento para apartamento individual: U$ 820,00  

             (Somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto) 

03 - O PREÇO INCLUI 04 - O PREÇO NÃO INCLUI 

 Passagem aérea dede Porto Alegre em classe econômica com cia 
aérea a definir 

 Taxas de embarque nos aeroportos 

 Hotéis de categoria turística superior (4*) 

 Maleteiros (1 mala por pessoa) nos hotéis 

 Regime de pensão completa (café, almoço e jantar) em todo o 
roteiro 

 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem 

 Passeios conforme mencionados no programa 

 Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre 

 Visto do Egito 

 Ingresso para as atrações visitadas  

 Guias falando em Português em todo o roteiro 

 Jantar em barco no Rio Nilo - Cairo 

 Kit de viagem: Bolsa de viagem, etiqueta de bagagem, porta-
documentos, mapa de Israel 

 Seguro de viagem  
 

 Passaporte 

 Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas 

 Passeios opcionais 

 Testes PCR para COVID 19 
 

 

05 – INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 300,00 (Trezentos Dólares) que constitui parte 
do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. 

 A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. aérea estiver 
               operando no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem. 

 O saldo será feito mensalmente através de boleto que pode ser pago em qualquer agência bancária. O 
valor das parcelas será estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores serão convertidos em Dólares 
no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote.  

 Pagamentos podem ser feitos através de depósito bancário ou PIX 

 Parcelamento no cartão de crédito mediante consulta 

 IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que 
Independem da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas 

Cotações cambiais do Dólar 

06 – POLÍTICA DE CANCELAMENTO: 

Entende-se por cancelamento a desistência da viagem e/ou do serviço contratado, bem como 

alteração de datas. Solicitações de cancelamento da viagem ou serviços contratados deverão ser 

feitas por escrito (e-mail ou WhatsApp). As penalidades serão aplicadas segundo a antecedência 

com que forem comunicadas.  

 Até 60 dias antes multa de 5% pelo cancelamento  

 Entre 59 e 45 dias antes do início da viagem – perda de 15% do valor total do programa 

 Entre 44 e 30 dias antes do início da viagem – perda de 25% do valor total do programa 

 Entre 29 e 20 dias antes do início da viagem – perda de 35% do valor total do programa 

 Entre 09 e 04 dias antes do início da viagem – perda de 80% do valor total do programa 

 Menos de 3 dias antes – 100% de multa 

  


