PEREGRINAÇÃO
TERRA SANTA PARA TODOS
DIREÇÃO ESPIRITUAL:
PADRE ARNALDO CÉZAR DE CARVALHO
Paróquia Santa Maria, Estrela da Manhã
Rua Manila, 420 – Conj. Habitacional Paineiras – Belo Horizonte / MG
PARTIDA: 28 DE SETEMBRO DE 2021
ROTEIRO
1º dia (28/09 terça-feira) BELO HORIZONTE / TEL AVIV
Em horário a ser determinado, apresentação no aeroporto de Confins para embarque com destino
a Tel Aviv, com conexão.
2º dia (29/09 quarta-feira) TEL AVIV
Após trâmites alfandegários no aeroporto, encontro com o guia oficial e traslado ao hotel para
hospedagem. Jantar.
3º dia (30/09 quinta-feira) TEL AVIV / JAFFA / MONTE CARMELO /
MUHRAKA / NAZARÉ
Após o café da manhã, visita panorâmica de Jaffa (Igreja de São Pedro)
e saída pela Via Maris até o Monte Carmelo - Convento Stella Maris e
Gruta de Elias. Santa Missa. Almoço. A seguir, visita de Muhraka, local
do sacrifício do Profeta Elias e continuação da viagem em direção a
Nazaré, cidade da Sagrada Família. Chegada e hospedagem no hotel.
Jantar.
4º dia (01/10 sexta-feira) NAZARÉ / CANÁ DA GALILEIA / MONTE TABOR / NAZARÉ
Após o café da manhã, visita a cidade de Nazaré incluindo a Igreja de São José e Basílica e Gruta
da Anunciação) - Santa Missa. Almoço. A seguir, visita a Caná da Galileia (Igreja do Primeiro
Milagre – Renovação das Promessas Matrimonias) e ao Monte Tabor (Basílica da Transfiguração).
Regresso a Nazaré. Jantar.
5º dia (02/10 sábado) NAZARÉ / MAR DA GALILÉIA / CAFARNAUM / TABGHA / MONTE DAS
BEM-AVENTURANÇAS / RIO JORDÃO / NAZARÉ
Após o café da manhã, saída até Tiberíades para o passeio de barco pelo
Mar da Galiléia - Santa Missa em alto mar e visita a Cafarnaum (ruínas
da antiga Sinagoga e Casa de São Pedro). Almoço. A seguir, visita a
Tabgha (Igreja do Primado e a Igreja da Multiplicação dos Pães e Peixes),
o Monte das Bem-Aventuranças (local do Sermão da Montanha) e o Rio
Jordão (Renovação das Promessas do Batismo). Regresso a Nazaré.
Jantar.
6º dia (03/10 domingo) NAZARÉ / JERICÓ / MAR MORTO / BELÉM
Após o café da manhã, e partida pelo Vale do Jordão até Jericó – Santa Missa. Almoço. A seguir,
vista panorâmica do Monte das Tentações, parada para contemplar o Sicômoro de Zaqueu, tempo
livre para banho no Mar Morto e subida pelo Deserto da Judéia até Belém, cidade onde Jesus
nasceu. Hospedagem no hotel. Jantar.

7º dia (04/10 segunda-feira) BELÉM / JERUSALÉM / MONTE DAS OLIVEIRAS / BELÉM
Após o café da manhã, Santa Missa e visita a Belém incluindo a Igreja da Natividade - gruta onde
Jesus nasceu, Basílica de Santa Catarina, Gruta de São Jerônimo, Gruta do Leite e Campo dos
Pastores. Almoço. A seguir, Entrada Triunfal em Jerusalém e visita ao Monte das Oliveiras,
Capela da Ascensão, Igreja do Pater Noster, Igreja Dominus Flevit, Basílica da Agonia, Gruta da
Traição que recorda a traição de Judas e o Jardim do Getsemani, local onde Jesus foi rezar após a
Última Ceia e lá foi feito prisioneiro. Regresso a Belém. Jantar.
8º dia (05/10 terça-feira) BELÉM / JERUSALÉM / EIN KAREN / BELÉM
Após o café da manhã, Santa Missa e inicio da Via Sacra pela Porta Santo Estevão, Piscina
Probática, Igreja Sant’Ana, Fortaleza Antonia, seguindo suas Estações até o Calvário e Santo
Sepulcro. Almoço. A seguir, visita a Ein Karen (Igreja e Gruta de São João Batista e a Igreja da
Visitação, local onde Maria visitou sua prima Isabel) e regresso a Belém. Jantar.
9º dia (06/10 quarta-feira) BELÉM / JERUSALÉM / MURO DAS
LAMENTAÇÕES / MONTE SIÃO / CENÁCULO / BELÉM
Após o café da manhã, saída para Jerusalém e visita ao Muro das
Lamentações, ao Monte Sião (Basílica da Dormição e Cenáculo Última Ceia) e a Igreja de São Pedro In Galicanttu - Santa Missa.
Almoço. Tempo livre no Mercado Árabe e o Shopping Mamilla.
Regresso a Belém. Jantar e entrega do Certificado do Peregrino.
10º dia (07/10 quinta-feira) BELÉM / EMAÚS / BETÂNIA / BELÉM
Após o café da manhã, saída em direção às ruínas de Emaús. Santa Missa e continuação até o
Santuário de Betânia (Marta e Maria e Ressurreição de Lázaro). Regresso a Belém, almoço e
restante restante do dia livre para atividades pessoais e devoções. Jantar.
11º dia (08/10 sexta-feira) BELÉM / BELO HORIZONTE
De madrugada, traslado ao aeroporto de Tel Aviv para embarque com destino a Belo Horizonte,
com conexão. Chegada e fim da peregrinação.

PREÇO DO PACOTE (POR PESSOA)
PARA INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 31/08/2020:
US$ 3.781,00
PARA INSCRIÇÃO A PARTIR DE 01/09/2020: US$ 3.980,00
- CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS O PACOTE INCLUI:
 Passagem aérea (classe econômica), com saída e chegada de Belo Horizonte;
 Traslados (aeroporto / hotel / aeroporto);
 Hospedagem em hotéis de primeira categoria (quatro estrelas) em Tel Aviv, Nazaré e Belém,
ocupando apartamento duplo standard com banheiro privativo;
 Pensão completa (café da manhã buffet, almoço e jantar - menu turístico/fixo), exceto no
dias de voos/embarques;
 Maleteiros nos hotéis (uma mala por pessoa);
 Taxas de embarque e de serviço;
 Seguro viagem Max 60;
 Gorjetas (guia e motorista);
 Transporte em ônibus de Gran Turismo (wi-fi, tv, dvd e ar condicionado);
 Visitas mencionadas no programa (entradas);
 Guia especializado na Terra Santa, falando português;
 Acompanhante (Praxis Viagens) desde o embarque ao desembarque em Belo Horizonte;
 Kit Praxis (mochila, etiqueta de bagagem, capa de passaporte, porta documentos e moedas)
 Guia do Peregrino (livreto com os detalhes da viagem).

O PREÇO DO PACOTE NÃO INCLUI:
 Extras nos hotéis (refeições à La Carte, bebidas, lavanderia, telefonemas, etc.);
 Serviços extras decorrentes de mudança de horário e atraso de voos;
 Visitas e passeios opcionais;
 Extras de caráter pessoal.
Suplemento para ocupar quarto individual: US$ 860,00
INSCRIÇÃO:
Taxa de US$ 300,00 (trezentos dólares) por pessoa - não reembolsável. A taxa de inscrição será
deduzida do valor do pacote. Na data do pagamento, consultar a taxa de câmbio (turismo/venda)
informada pela Praxis Viagens. Efetuar o pagamento em favor da Praxis Viagens e enviar a cópia
do depósito/transferência junto com a Ficha de Inscrição via WhatsApp, e-mail ou fax. Somente
após o recebimento destes documentos pela Praxis Viagens é que a sua inscrição será efetivada.
Atenção! Como os lugares são limitados será obedecida a ordem de chegada da inscrição. Portanto,
à mesma deverá ser feita sob consulta, pois estará sujeito à disponibilidade de lugar.
FORMAS DE PAGAMENTO:
 PARCELAMENTO EM DÓLAR, AO CAMBIO DO DIA: Deve ser pago em até 14 parcelas (de
julho/2020 a agosto/2021). Na data do pagamento de cada parcela, será aplicada a taxa de
câmbio (turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens;
 ENTRADA + PARCELAMENTO SEM JUROS (BOLETO BANCÁRIO OU CHEQUE PRÉDATADO): Deve ser pago com entrada mínima de 30% (cheque, depósito ou transferência) e o
restante através do cheque pré-datado ou boleto bancário em até 14 parcelas fixas em reais
(início de pagamento em 28 de julho de 2020), ao câmbio (turismo/venda) indicado pela Praxis
Viagens no dia da compra;
 ENTRADA + PARCELAMENTO SEM JUROS (CARTÃO DE CRÉDITO): Deve ser pago com
entrada de mínima de 30% (cheque depósito ou transferência) e o restante através do cartão
de crédito (Visa ou Mastercard) em até 06 parcelas fixas em reais e sem juros. Na data da
compra, consultar a taxa de câmbio (turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens, que deverá
ser efetuada até o dia 28 de julho de 2021;
 À VISTA: A quitação do pacote deverá ser efetuada até o dia 28 de julho de 2021. Na data do
pagamento, será aplicada a taxa de câmbio (turismo/venda) indicada pela Praxis Viagens.
BANCOS PARA PAGAMENTO:
Todo pagamento deve ser efetuado somente em nome da Praxis Agência de Viagens e Turismo
Ltda - CNPJ nº 05.008.379/0001-08 em cheque (nominal/cruzado) ou através de depósito ou
transferência para uma das contas-correntes abaixo relacionadas:
Banco Itaú
Agência 0251
C/C 65228-5

Banco do Brasil
Agência 0300-X
C/C 591393-4

Banco Santander
Agência 3372
C/C 13000285-0

DOCUMENTAÇÃO:
É necessário o passaporte com validade mínima até 08 de abril de 2022.
ALTERAÇÃO DE PREÇO:
Os preços indicados nesta peregrinação estão baseados nas tarifas vigentes em 08 de outubro de
2019, sendo assim, poderão sofrer modificações em razão de eventual variação cambial da moeda
européia ou diante do aumento das tarifas aéreas, rodoviárias, hoteleiras e impostos. Os preços do
pacote foram calculados para um grupo mínimo de 32 (trinta e dois) participantes. Portanto, em
caso de menor número, a Praxis Viagens se reserva o direito de alterá-los ou cancelar o programa.

MUDANÇA DE ITINERÁRIO:
Este roteiro foi atualizado em 01 de junho de 2020. Portanto, a Praxis Viagens se reserva o direito
de alterar o programa ou de trocar alguns hotéis previstos, se motivos de força maior ou razões
especiais o exigirem, podendo fazê-lo em qualquer momento sem aviso prévio, respeitando a
mesma qualidade e categoria. E, visando a segurança em nossas peregrinações, eventualmente
poderá haver inversão ou suspensão de alguma visita prevista. Essas alterações serão informadas
localmente pelo guia.
DESISTÊNCIA:
Em caso de desistência, o peregrino deverá avisar por escrito, sujeitando-se às seguintes retenções
calculadas sobre o valor total do pacote:
 Cancelamento a mais de 30 dias antes da partida: 10%;
 Cancelamento entre 30 e 21 dias antes da partida: 20%;
 Cancelamento a menos de 21 dias antes da partida: Percentuais superiores aos acima referidos,
somente serão aplicados desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela
Praxis Viagens.
REGULAMENTAÇÃO DOS HOTÉIS:
Em geral os hotéis estabelecem que os quartos estarão disponiveís aos hóspedes à partir das
14h00 do dia da chegada até às 10h00 do dia da saída.
TERMO DE RESPONSABILIDADE:
As Condições Gerais e Específicas para Prestação dos Serviços oferecidos neste impresso são as
constantes da Deliberação Normativa nº 161/85 da Embratur cuja cópia está à disposição dos
interessados nesta empresa. A Praxis Agência de Viagens e Turismo Ltda., devidamente
cadastrada no Ministério do Turismo (Cadastur) sob o nº 26.005806.10.0001-9 é moralmente
responsável na medida em que atua como organizador de viagens. Este folheto foi impresso em 01
de junho de 2020.

==================================================================
Importante! Na organização das viagens propostas pela Praxis Viagens (www.praxisviagens.com.br)
no seu calendário anual de peregrinações, temos a necessidade de nos anteciparmos na contratação
dos diversos serviços que compõem cada uma das viagens programadas. A antecedência nas reservas
dos assentos nas aeronaves, objeto de bloqueios junto as companhias aéreas, e as negociações com
os fornecedores (hotéis, veículos, guias, etc.) refletem nos custos globais, na melhor organização e maior
eficiência dos produtos. Neste sentido, pedimos a sua compreensão: Faça a sua inscrição com
antecedência!

INFORMAÇÕES NO SEU AGENTE DE VIAGEM
KLEIN VIAGENS
Fone (31) 2535.5858 / 9.9922.2807 / 9.9311.1330
www.kleinviagens.com.br
conceicao@kleinviagens.com.br

