
Um percurso histórico da 
experiência de Moisés: 
Monte Sinai, com a incrível 
sarça ardente que não se 
consome, as tábuas da lei e 
a fascinante vista da Terra 
Prometida desde o Monte 
Nebo. Uma peregrinação 
extraordinária em contato 
com culturas milenares 
contemplando mares 
míticos, o Mar Vermelho 
e o Mar Morto. Dias 
inesquecíveis seguindo os 
passos de Jesus na Galileia e 
na Judeia.
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1° dia: Curitiba – Tel Aviv (via São Paulo)
Embarque no aeroporto Afonso Pena (via Guaru-
lhos). Tempo para o embarque com destino a Tel 
Aviv. Refeições e pernoite a bordo até a chegada no 
destino final.
2° dia: Tel Aviv 
Chegada a Tel Aviv. Tempo para o ingresso no pais. 
Jantar e pernoite em Tel Aviv. 
3° dia: Tel Aviv - Mosteiro Monte Carmelo - 
Nazaré
Café da manhã. Visita panorâmica de Tel Aviv, a capi-
tal financeira de Israel. Continuação da viagem para 
Nazaré. No percurso visita ao Monte Tabor e Caná de 
Galileia. Almoço durante as visitas. Visita a Basilica da 
Anunciação. Jantar e pernoite em Nazaré. 
4° dia: Cafarnaum - Monte das Bem-
Aventuranças - Lago de Tiberíades 
Café da manhã. Visitas do dia: Casa de Pedro, Sinago-
ga antiga, Tabgha e Igreja que lembra o primado de 
Pedro e ao local da multiplicação dos pães. Travessia 
do Lago Tiberíades. Almoço durante as visitas.  Jantar 
e pernoite em Nazaré. 
5º dia: Jerash - Monte Nebo – Madaba – 
Amam
Café da manhã. Bem cedo continuação da viagem 
para a Jordania através da fronteria de Sheikh Hus-
sein. Em seguida visita a Jerash, as belíssimas ruinas 
romanas da Jordânia. Continuacao para o Monte 
Nebo.  Tempo para admirar a vista panorâmica do 
Vale do Jordão e do Mar Morto. Este lugar é impor-
tante, pois foi o último lugar visitado por Moisés e de 
onde o profeta viu a Terra Prometida que ele nun-
ca alcançaria. Almoço. Visita a Madaba, famosa por 
seus mosaicos da era bizantina, portanto, conhecida 
como a Cidade dos Mosaicos. De especial importân-
cia é o mapa de Madaba, um mapa-mosaico da épo-
ca bizantina com a mais antiga representação carto-
gráfica sobrevivente de Jerusalém, da Terra Santa e 
do Delta do Nilo datado do século VI e localizado na 
Igreja Ortodoxa Grega de São Jorge. Almoço durante 
as visitas. Jantar e pernoite em Amam. 

6° dia: Mar Morto -  Petra (Jordânia) - Eilat 
Café da manhã. Continuação para a Cidade Rosa, que 
foi a capital do reino nabateu. O acesso à cidade é fei-
to por um desfiladeiro estreito chamado Al Siq que 
abriga túmulos e templos esculpidos em penhascos 
de arenito rosa, daí o apelido de Cidade Rosa. Duran-
te o período serão visitados os monumentos mais 
importantes e representativos que foram esculpidos 
na rocha pelos nabateus. Começando pela fachada 
de El Tesoro (levada ao cinema num dos míticos fil-
mes de Indiana Jones), continuando pelos Túmulos 
Coloridos, Túmulos Reais, Mosteiro. Almoço incluso. 
Continuação da viagem para pernoite e jantar em 
Eilat, Israel. 
7° dia: Mar Vermelho -  Viagem para o Monte 
Sinai (Egito) 
Cafè da manhã. Inicio da viagem com destino ao 
Monte Sinai. Almoço durante o percurso. Ao chegar, 
tempo para o descanso e Possibilidade de visita ao 
Museu (comparado em importância ao Museu do Va-
ticano) e a Zarza Ardente de Moises.  Jantar. Pernoite. 
8° dia: Monte Sinai – Taba – Eilat - (374 km) 
(Mar Vermelho - Israel) 
De madrugada subida ao Monte Sinai, uma cami-
nhada de uns 6 quilômetros que requer esforço me-
diano mas vale cada passo pela experiência única no 
mítico monte do encontro de Moisés com Deus que 
entrega para o seu povo as tábuas da Lei com os Dez 
mandamentos (antes de chegar ao topo tem um tre-
cho obrigatório de 750 degraus de escada talhada na 
montanha). Na volta, almoço e retorno a Eilat. Jantar 
e pernoite em Eilat. 
9° dia: Eilat: Mar Vermelho - Jericó 
Cafè da manhã. Manhã livre para passeio nas praias 
do Mar Vermelho. Visita facultativa ao Grande Aquá-
rio Marinho, a atração mais importante da cidade.  
Almoço e saída para pernoite em Jericó. 
10º dia: Eilat - Jericó (287km) – Lugar do 
Batismo de Jesus - Mar Morto
Café da manhã. Visitas previstas: Monte das Tenta-
ções e local de Zaqueu, Betânia, cidade bíblica de 

Lázaro,  lugar do batismo de Jesus Almoço durante 
as visitas. Tempo para banho no Mar Morto. Jantar e 
pernoite em Jericó.  
11º dia: Ein Karem - Belém
Café da manhã. Visita à cidade de Ein-Karem, local 
de nascimento de São João Batista e da Igreja da 
Visitação de Maria a sua prima Isabel. Visita ao Cam-
po dos Pastores, a Gruta do Nascimento de Nosso 
Senhor, a Basílica da Natividade e a Gruta do Leite. 
Almoço durante as visitas. Jantar e hospedagem em 
Jerusalém. 
12º dia: Muro das Lamentações - Esplanada 
das Mesquitas - Monte das Oliveiras
Café da manhã. Visita à cidade velha de Jerusalém 
onde estão localizados o Muro das Lamentações e a 
Cúpula da Rocha da Mesquita de Al-Aqsa. Visita ao 
lugar do Pater Nostre e “Dominus Flevit” com a pa-
norâmica de Jerusalem. Visita a Getsemani, onde se 
encontra a rocha da agonia, visita a Igreja ortodoxa 
com o túmulo simbólico de Nossa Senhora. Almoço 
durante as visitas. Jantar e pernoite em Jerusalém. 
13º dia: Monte Sião - São Pedro em Galicantu 
- Via Dolorosa - Santo Sepulcro
Café da manhã. Visita ao Monte Sião, ao Cenáculo e 
a tumba do Rei Davi continuando atè chegar a Igre-
ja de San Pedro em Gallicantu, a Igreja do Perdão. 
Caminho da Via Crucis percorrido por Jesus (com 
tempo para rezar a Via Sacra nas Estações) e visita a 
Capela da flagelação até chegar ao Santo Sepulcro. 
Almoço durante as visitas, jantar e pernoite em Je-
rusalém.  
14º dia: Dia livre 
Café da manhã. Dia livre para compras e descanso 
previsto para ser feito bem cedo considerando a sa-
ída para o aeroporto a meia noite e meia. Jantar e 
pernoite no hotel de Jerusalem. 
15º dia: Retorno ao Brasil 
De madrugada, traslado ao aeroporto para iniciar a 
viagem de volta para o Brasil. 

Monte Sinai, Monte Nebo, Galileia, Judeia / 16 dias Melhor período: evitar os de calor forte em Egito entre final de maio e setembro • Missas 
serão agendadas segundo as exigências do grupo e disponibilidade de horário das igrejas

Egito / Jordânia / Terra Santa


