
Há 30 anos conectando pessoas e sonhos 

www.connectionline.com.br

Grande Caravana - AT erra Santa
ROTEIRO EVANGÉLIGO  

9 NOITES INESQUECÍVEIS NA TERRA SANTA

UMA  VIAGEM  DOS  SONHOS!  

U$D 3.118
 (cambio de 20/3 R$3,98 = R$12.410)

Valor por pessoa em quarto duplo ou triplo com meia pensão. 
Quarto individual com acréscimo de USD702 

(Obs: O valor em Reais poderá sofrer alteração, conforme a taxa do câmbio dono dia do fechamento. )

Condições de pagamento: 
- À vista- 7 parcelas sem juros no valor de R$1.772,86 
( iniciando em Abril, pagamento no boleto) 
- 12x nos cartões de crédito com juros. 
- 24x no boleto bancário com juros
- 24x com cheques pré-datados com juros
- Até 72x financiamento crédito consignado.

NOSSOS PREÇOS INCLUEM : 
- Passagem aérea - São Paulo/ Telaviv / São Paulo. 
- 9 noites de hotel em meia pensão. 
- Traslados na chegada e na par�da
- 8 dias de excursão em ônibus de luxo com ar condicionado e WI-FI free. 
- Maleteiros nos hotéis.
- 8 dias com Guia Licenciado em Português. 
- Entradas nos pontos turís�cos conforme i�nerário, diploma de Peregrino do Ministério do - 
- Mapas, chapéus e presentes da Genesis Tours. 
- Seguros médicos e de viagem (cobertura de USD130 mil dólares por evento) 

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM :
-Gorjetas em hotéis, restaurantes e aeroporto. 
Opcional : (Gorjetas para guia US$3-5 por pessoa por dia. Para motorista US$2-4 por pessoa 
por dia). 
- Almoços. Outras refeições, exceto acima mencionada 
- Bebidas nas refeições 
- Taxas de Aeroportos ,fronteiras e Vistos
-  Despesas pessoais 

CONTATOS: 
Connec�on Line - Pr. Marcelo Pedroso 

      (11)   3285-1132  
      (11) 98333-1438 
      (19) 99757-5291



Travessia do Lago de barco desembarcando no Vale do Magdala. Con�nuação até as ruínas de 
CAFARNAHUM, onde estava a casa da sogra de Pedro e ali Jesus esteve hospedado e aconteceram
 um grande número de seus milagres. Prosseguiremos a Tabgha lugar da Mul�plicação do Pães e 
Peixes. Finalizaremos a parte da manhã com um culto no Monte do Sermão da Montanha. A tarde, 
seguimos ao Norte da Galiléia para visitarmos BANIAS ou CESARÉIA DE FILIPE, onde se encontra 
uma das principais fontes de água do Rio Jordão nas colinas do Golan e aqui foi o palco das duras
 batalhas do Exercito de Israel contra os Sirios nas guerras de 67 e 73. Retorno a Tiberíades.

Saída de Tiberíades para as margens do Rio Jordão , oração e ba�smo. Visita a Fonte de Ein Harod 
onde Gedeão derrotou os Medianitas. Estamos também aos pés do Monte Gilboa onde caiu Saul 
e os filhos no combate contra os filisteus. A Seguir viagem a Nazareth para a visita de uma replica
 de uma aldeia, Nazareth Village. Regresso ao Hotel e jantar. 

Par�da em direção ao Mar Morto, pelo Vale do Jordão atravessando o Deserto da Samaria e da 
Judéia, passando por Jericó onde lembraremos a conquista de Jericó por Josué e a passagem de 
Jesus pela cidade, a seguir visita ao si�o arqueologico de Kumran onde foram encontrados os 
pergaminhos da Biblia e atravessando o deserto da Judéia, chegaremos a Fortaleza de Massada, 
apos a visita viagem ate a regiao dos Hoteis no Mar Morto. Acomodacao no Hotel, jantar e pernoite.

1º Dia - 19/11/2019 (Terça-feira)

2º Dia – 20/11/2019 (Quarta-feira)

3º Dia – 21/11/2019 (Quinta-feira)

4º Dia – 22/11/2019 (Sexta-feira)

5º Dia – 23/11/2019 (Sábado)

6º Dia – 24/11/2019 (Domingo)

7º Dia – 25/11/2019 (Segunda)

- PROGRAMAÇÃO - - PROGRAMAÇÃO -

AEROPORTO DE GUARULHOS , SP – COM DESTINO A TELAVIV

Chegada ao aeroporto Internacional de Ben Gurion .Bem Vindos a Terra da Bíblia. Chegada em Tel 
Aviv e jantar.

Par�da em direção ao Norte de Israel. Iniciaremos a nossa peregrinação por JAFFA, a aldeia onde 
estava hospedado Pedro e teve a sua visão dos animais impuros. Esta é a mesma Jaffa do Profeta
 Jonas e outras passagens da Biblia. Con�nuaremos viagem pelo trajeto da an�ga estrada da Via
 Maris em direção ao MONTE CARMEL. Aqui é o palco da atuação do Profeta Elias, onde se encontra 
a moderna cidade de Haifa. Con�nuação ao Tel MEGIDO, a colina arqueologica no centro do Vale do
 Armagedon o cenario da batalha do Juizo Final. Seguiremos viagem pelo Vale de Jezreel em direção 
a Nazaret,cidade onde passou Jesus a sua infancia e adolescencia. Estamos agora no centro da
GALILÉIA e finalizaremos o dia com a viagem até as margens do Lago de TIBERÍADES onde passaremos 
a noite. 

Pela manhã após o café, tempo livre para desfrutar as aguas do mar morto e a seguir saida para visitar 
o Oasis de Ein Gedi onde David poupou a vida do Rei Saul. Par�remos entao a caminho de Jerusalém. 
Início da subida a Jerusalem com uma Chegada Triunfal na cidade com uma oração especial 
"Orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios."
Acomodacão no Hotel, jantar e pernoite. 

8º Dia – 26/11/2019 (Terça-feira)
Iniciamos com a visita ao MONTE DAS OLIVEIRAS onde lembraremos a ascenção de Jesus e a mais bela
 vista panoramica da cidade que Jesus chorou por ela. Chegada aoHorto do Getsemani onde teremos 
tempo para oração e culto entre as oliveiras an�gasda torrente do Cedron. Prosseguiremos para o 
MONTE SIÃO visitando o CENÁCULOlugar da úl�ma ceia de Jesus e ao Túmulo do Rei David, a casa de
 Caifas onde Jesus ficou sua ul�ma noite A tarde visita a a Belem. Retorno ao hotel e jantar.

9ºDia – 27/11/2019 (Quarta-feira)
Pela manha entraremos dentro dos Muros da An�ga Jerusalem atravessando o Bairro Judeu para 
chegarmos no Muro das Lamentações aos pés do Monte do Templo, este é o biblico MONTE MORIAH. 
Proseguiremos ao lugar da an�ga Cidade do Rei David e la visitaremos a piscina de siloe. A tarde visita 
ao museu do Holocausto, memorial aosjudeus exterminados pelos nazistas na 2 guerra Mundial, 
ao Parlamento e sua Menorah e ao museu de Israel, onde esta uma maquete da epoca do II Templo 
e os pergaminhos do Mar Morto. Retorno ao hotel e jantar.

10º dia – 28/11/2019 (Quinta-feira)
Entrada a cidade velha pelo portao dos Leoes e visita ao tanque de Betesda a seguir prosseguiremos 
a pé ao lugar do Pretorium onde Jesus foi condenado por Pilatus e dela seguiremos caminho pela via
 dolorosa nos passos de Jesus ao Jardim do Golgota o lugar da Crucificação e do Sepulcro Vazio. 
Tempo para Culto e Comunhão.Pela tarde visita ao Kibutz Yad Hashmona da Comunidade Messianica 
onde conheceremos o Jardim Biblico e poderemos celebrar a Ceia, como nos tempos de Jesus,regresso 
ao Hotel e jantar.

11º dia - 29/11/2019 (Sexta-feira)
Par�da ao Aeroporto de Ben Gurion com des�no a São Paulo, Brasil.
 

12º dia - 30/11/2019 (Sábado)
Chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos 


