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1º dia (24 de Junho) – Belém / Lisboa
– o início de uma viagem inesquecível

#STARTOURTerraSanta
@STARTOURIsrael

Conheça o roteiro da nossa viagem

Apresentação no Aeroporto Internacional de Belém para embarque em voo TAP com destino a 
Lisboa.

Chegada em Lisboa e conexão para Tel Aviv. Chegada, recepção e traslado para o nosso Hotel em 
Tiberíades.

2º dia (25 de Junho) – Lisboa / Tel Aviv
– conexão para Tel Aviv



Tiberíades
3º dia (26 de Junho)

VALE DO JORDÃO

WWW.STARTOUR.COM.BR/ISRAELSTARTOURISRAEL/STARTOURBELEM

Jerusalem

Israel

Tel Aviv

Tiberíades

Café da manhã no Hotel. Em horário marcado, saída com destino ao Vale do Jordão 
aonde faremos uma pausa para batismo no Rio de  Jordão e após iremos à Nazaré, 
local onde Jesus passou a sua infância e adolescência, onde visitarão uma aldeia 
típica que retrata a época em que Jesus viveu.

Depois passarão por Caná da Galileia , onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, 
e onde poderão ser feitos a renovação dos votos de casamento dos casais que 
assim desejarem. Visitaremos ainda a Fonte de Gideão.

O Vale do Jordão é uma longa 
depressão que se estende por Israel, 
Jordânia, Cisjordânia e chega ao sopé 
dos Montes Golan.

Na região encontram-se o rio Jordão, 
o Vale de Hula, o Lago de Tiberíades e 
o Mar Morto, o local de menor 
altitude da Terra.

É rico em património natural de 
interesse para a paleogeografia. 
Constitui a região agrícola mais fértil 
de Israel e Jordânia.

Segundo a Bíblia, Jesus foi batizado 
no Jordão logo no inicio do seu 
ministério. Por isto, ao longo do rio 
foram criados vários centros onde os 
cristãos podem se batizar ou renovar 
seus votos nas mesmas águas que 
Jesus se batizou. Um dos mais 
famosos está logo abaixo do Mar da 
Galiléia.



Tiberíades
4º dia (27 de Junho)

Foi à beira do Mar da Galileia, aos pés do Monte
das Beatitudes, que Jesus Cristo pregou aos

seus seguidores o Sermão da Montanha.
Segundo a tradição cristã, esse foi um dos
locais escolhidos por ele para transmitir os

seus ensinamentos ao povo.

Monte das Beatitudes
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Café da manhã no Hotel. Em horário determinado 
saída com destino a Cafarnaum onde visitaremos a 
casa de Pedro e à antiga Sinagoga. Em seguida, visita 
ao Monte das Bem Aventuranças.
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 6º dia (29 de Junho) – Jerusalém

Após o café da manhã, iniciaremos o dia indo em direção a Megido, local em que se travará a a batalha final 
do Apocalipse.

Continuação até  Haifa,  para visita ao Monte Carmelo, onde se travou a batalha entre o profeta Elias e os 450 
profetas de Baal.   Visitaremos ainda Ein Gedi que é um oásis localizado a Oeste do Mar Morto, perto de 
Massada e das cavernas de Qumran. É conhecido pelas suas grutas, nascentes, e a sua rica diversidade de 
fauna e flora.

Jerusalém
5º dia (28 de Junho)

Após o café da manhã seguiremos ao Horto Gethsémani para momento de oração. Em continuação, breve 
visita a igreja das nações para ver as oliveiras milenares aonde acredita-se que Jesus e os discípulos oraram 
na noite anterior a sua crucificação. Subiremos até o Monte das Oliveiras para ter uma vista panorâmica da 
cidade amuralhada Depois seguiremos para o Cenaculo local da última ceia de Jesus com seus discipulos. 
(Mc 14.12,26). Na sequência, chegaremos ao Muro das Lamentações aonde vamos ter tempo para oração e 
deixar os pedidos. Seguiremos para visita a Cidade de David, é um parque arqueológico que conta a 
história da fundação de Jerusalém, suas guerras e dificuldades, profetas e reis, além da história dos judeus 
durante os tempos bíblicos . Uma das partes mais fascinantes da Cidade de Davi é o tunel de Shiloé – um 
túnel com 533 metros de comprimento , cavado durante o período do Rei Ezequias. O túnel se estende da 
cidade ao poço em Shiloe . Os visitantes podem andar pelo túnel, parcialmente coberto de água, e sair nas 
piscinas de Shiloé.



7º dia (30 de Junho) – Jerusalém

Atenas / Cruzeiro Ilhas Gregas (Mykonos)
10º dia (3 de Julho)

Atenas
9º dia (2 de Julho)

Jerusalém / Atenas
8º dia (1 de Julho)

STARTOUR - VIAGENS E TURISMO
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Café da manhã no hotel. Iniciaremos nossa 
visita de hoje pela Casa de Caifás que foi o local 
onde o sumo sacerdote Caifás julgou Jesus 
Cristo. Passaremos pela Via Dolorosa, parando 
na Fortaleza Antônia, onde Jesus foi julgado e 
em continuação, visita ao Jardim da Tumba 
(onde está o suposto Monte Gólgota). 
Passaremos pelo Bairro Judeu, Sinagoga da 
Cupula Cinza, Menorah, Centro Dadidson e por 
fim visitaremos o museu de Israel onde se 
encontra a maquete de Jerusalém desde a 
época de Jesus.

Casa de Caifás

Café da manhã no Hotel. Em horário marcado saída para 
realizar o nosso city-tour de meio dia em Atenas. Teremos a 
oportunidade de observar o contraste existente entre a 
capital da Grécia Clássica e da capital cosmopolita. A 
primeira parada será no Estádio Panathenaicos, ou também 
chamado Kalimarmaro que foi construído no local do antigo 
estádio, que sediou em 1896 os primeiros Jogos Olímpicos 
da era moderna. Depois, veremos o Arco de Adriano, 
guardião incansável do Templo de Zeus Olímpico. 
Continuando, em direção ao Parlamento com o 
monumento do soldado desconhecido e da tradicional troca 
da guarda na Praça da Constituição / Praça Syntagma. 
Continuação pela Praça de la Concorde-Omonia, que é o 
coração de Atenas. Depois, seguiremos em direção a 
Acrópolis, passando pelo Propileus, o templo jônico de 
Atenas Nike, construído em memória da vitória sobre os 
Persas; o Erection, templo original dedicada ao Ionian, 
antiga divindade ateniense, como o Poseidon e Athiná, os 
dois deuses que segundo a lenda concorreram para a 
proteção da cidade. E o Parthenon, o símbolo da Atenas 
democrática. Regresso ao hotel selecionado. Tarde livre. 

Estádio Panathenaico

Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado, traslado ao Aeroporto de Tel 
Aviv para embarque com destino a Atenas. 
Chegada em Atenas, recepção e traslado ao 
hotel.

Traslado ao porto de Pireus para embarque no cruzeiro de 
4dias/3noites pelas ilhas Gregas, com pensão completa. À 
tarde, primeira parada na ilha de Mykonos, conhecida por 
ser a ilha do jet set internacional. Mykonos é uma ilha  
cosmopolita e oferece uma cozinha de alta classe, boutiques 
elegantes, tradicional arquitetura perfeitamente preservada, 
milhares de pequenas igrejinhas espalhadas por toda parte, 
velhos moinhos de vento feitos de pedra, praias de areia 
branca requintadas e a uma extraordinária beleza natural. 
Pernoite à bordo.

Atenas, Grécia

Mykonos
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Patmos

De manhã visita a Kusadasi (Turquia). Tour incluído: “Efesus Antigo”.  À tarde visitaremos 
a ilha de “Patmos”. Oportunidade para realizar a excursão ao Monastério de S. João, onde 
S. João escreveu o livro do Apocalipse (tour opcional). Pernoite a bordo.

Kusadasi/Patmos
11º dia (4 de Julho)

A Ilha de Patmos é o local onde no final do primeiro século o apóstolo 
João recebeu as revelações do livro do Apocalipse. Muitas histórias são 
contatas sobre a Ilha de Patmos.

Monastério de S. João Monastério de S. João



Corinto
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Pela manhã chegaremos em Heraklion 
(capital de Creta – uma das maiores ilhas 
Gregas) – Tour incluído: “Palácio de 
Knossos”. Depois seguiremos nosso 
cruzeiro em direção a ilha de Santorini 
(ilha vulcânica – conhecida como a 
cidade perdida de Atlântida). Pernoite a 
bordo.

Creta e Santorini
12º dia (5 de Julho)

13º dia (6 de Julho)

Café-manhã. Desembarque por volta de 07:30 da manhã, recepção e saída para 
realizar o tour  de meio dia  a Corintos antigo, passando pelas pitorescas estradas do 
litoral do Golfo Sarônico, chegada no Canal de Corintos, que liga o Mar Egeu ao mar 
Jônico, parada para fotos. Continuando, nossa visita até a parte antiga de Corintos, 
onde o Apóstolo Paulo viveu e pregou por dois anos. Os restos da cidade, que incluem 
a Ágora (mercado) e o Templo de Apolo (século 6 aC) mostram claramente o quão rica 
e importante era Corintos, nos tempos antigos. Regresso à Atenas. Acomodação no 
Hotel.

Corinto

Santorini



Paris
Centro mundial de arte, moda,

gastronomia e cultura.

Paris
14º dia (7 de Julho)

Seu conjunto arquitetônico deslumbrante,
o charme de suas ruas e avenidas e seus
imponentes monumentos, aliados a
séculos e séculos de história e um
estilo de vida apaixonante
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Torre Eiffel

Café da manhã no Hotel. Em horário marcado, traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a Paris. Chegada em 
PARIS, recepção e traslado ao hotel.
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Palácio de Versalhes

Café da manhã no Hotel. Faremos hoje nosso city tour pela Cidade Luz. Passaremos pela Torre Eiffel, Catedral 
de Notre-Dame, Ponte Neuf, Hotel de Ville (prefeitura), Arco do Triunfo, Champs Elysées e os esplêndidos 
Jardim de Luxemburgo. Veremos os bairros com intensa vida noturna e cultural de Saint German des Pres e 
Montparnasse.  Após o City tour sugerimos como opcional, visita ao Palácio de Versailles, que foi a suntuosa 
residência dos últimos monarcas franceses. À noite, sugerimos passeio opcional pelo Rio Sena em 
Bateaux-Mouches, seguido do famoso espetáculo do "Lido" (opcional).

Paris
15º dia (8 de Julho)

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA COM TAXAS DE EMBARQUE E UMA MALA DE 23 KG EM TODOS OS
TRECHOS AÉREOS: BELÉM/LISBOA/TELAVIV///PARIS/LISBOA/BELEM + TELAVIV / ATENAS / PARIS
SUPLEMENTO APARTAMENTO SOLTEIRO: U$ 1.400,00

VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO U$ 5.665,00

(91) 98121-2738
FALE CONOSCO VIA WHATS:STARTOUR.COM.BR/ISRAEL

(91) 3205-0707
@STARTOURISRAEL

Paris
16º dia (9 de Julho)
Café da manhã no Hotel. Dia livre para viver Paris: visite os seus monumentos, os museus do Louvre e d'Orsay, 
os modernos centros de La Villette e Georges Pompidou, passeie nos seus bairros mais famosos como o dos 
estudantes em St. Germain ou dos artistas em Montmartre com a Basílica de Sacré Coeur. Usufrua do seu 
espetacular comércio. Aproveite cada dia um pouco mais, do muito que esta cidade tem para lhe oferecer. 
Possibilidade de efectuar excursões opcionais: Visita guiada ao Museu do Louvre, considerado o maior museu 
do mundo e a Montmartre, com a célebre Igreja de Sacré-Coeur e a Praça dos Artistas.

Paris / Lisboa / Belém
17º dia (9 de Julho)
Café da manhã no hotel. Está chegando a hora de regressar! Em horário determinado traslado em transporte 
privativo ao Aeroporto para embarque com destino a Belém.

SEGURO DE VIAGEM ASSIST CARD COM COBERTURA DE U$60.000:
VALOR POR PESSOA: U$ 145,00
PASSAGEIROS COM 70 ANOS OU MAIS, CONSULTAR ACRÉSCIMO


