PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA E SINAI
1º DIA OURÉM / LISBOA / TEL AVIV
Em hora a combinar saída de Ourém para o
Aeroporto deLisboa. Assistência nas formalidades
de embarque. Partida com destino a Tel Aviv.
Chegada a Tel Aviv, transporte ao Hotel, jantar e
alojamento
2º DIA TEL AVIV / HAIFA / S. JOÃO DE ACRE / NAZARÉ
Pequeno-almoço no hotel. Inicio do dia em Jaffa
(antiga Joppe), visita da Igreja de S. Pedro, o Bairro
dos Artistas, onde se encontra a Casa de Simão o
Curtidor. Saída em direcção a Cesareia, antiga
Capital Romana, visita do Anfiteatro e aqueduto
romano. Prosseguimento até Haifa. Após almoço,
subida ao Monte Carmelo, visita da Gruta de Elias
e Convento de Stella Maris. Continuação da viagem
até S. João de Acre, visita da fortaleza cruzada.
Instalação na Casa Nova, em Nazaré, jantar e
alojamento.
3º DIA NAZARÉ / BANIAS / NAZARÉ
Após pequeno-almoço e saída do Hotel a pé para
celebração da Eucaristia, seguindo-se a visita dos
locais ligados à Sagrada Família, ou seja, Igreja
deS.José e Basílica da Anunciação. Prosseguimento
para Banias, passando por Caná, para visita da
Igreja que relembra o 1º milagre de Jesus. Chegada
a Banias, local onde se encontra uma das
nascentes do Jordão e antiga Cesereia de Filipe.
Regresso a Nazaré
4º DIA NAZARÉ / TIBÉRIAS / MONTE TABOR / NAZARÉ
Pequeno-almoço. Saída em itecção da zona norte
do Lago Tiberiades, visita do Monte das BemAventuranças. Continuação das visitas, em
Cafarnaum, visita da Sinagoga e Casa de S. Pedro.
Tabgha, Igreja da Multiplicação dos Pães e dos
Peixes, Igreja do Primado de Pedro. Travessia do
Lago de Tiberíades em barco. Almoço, continuação
até às margens do Rio Jordão, paragem. Subida de
táxi ao Monte Tabor para visitar a Basílica da
Transfiguração. De regresso a Nazaré
5º DIA NAZARÉ / JERICÓ / QUMRAN / SINAI

V iagem da Galileia até à Judeia, passando pelo
Vale do Jordão até Jericó, passagem pelo Monte
da Tentação e visita do tell da antiga cidade.
Descida ao Mar Morto para visita de Qumran, onde
foram encontrados os famosos manuscritos de
Mar Morto. Almoço Continuação da viagem junto
do Mar Morto até Eilat, formalidades de fronteira
em Taba. V iagem através do deserto até Santa
Catarina (Sopé do Monte Sinai). jantar e
alojamento no Hotel.
6º DIA SINAI / BELÉM
Durante a madrugada, possibilidade de subir a
pé ao Monte Sinai para assistir ao nascer do Sol e
fazer a leitura e meditação das passagens bíblicas
correspondentes. Descida do Monte. Pequeno
almoço no hotel e visita do Mosteiro Ortodoxo de
Santa Catarina. Regresso a Israel. Almoço em Eilt
e continuação da viagem até Belém. Jantar e
alojamento na Casa Nova
7º DIA BELÉM / JERUSALÉM / BELÉM
Pequeno-almoço e visita de Belém; Basilica e
Gruta da Natividade, grutas de S. José , S. Jerónimo
e Basilica de Santa Catarina. Celebração da
Eucaristia Prosseguimento para o Campo dos
Pastores. Almoço. Saída para Ein Karen, visita da
Igreja de S. João Baptista e Santuário da Visitação.
Passagem pela cidade nova para poder admirar o
Knesset( parlamento de Israel), o Museu de Israel
com visita da Maquete da cidade de Jerusalém.
Regresso a Belém, jantar e alojamento.
8º DIA BELÉM / JERUSALÉM / BELÉM
Monte Scopus. V isita ao templo da Ascensão, a
Igreja de Betfagé, Gruta do Pai-nosso. Igreja
Dominus Flevit, Getsemani, Jardim das Oliveiras,
Basílica da Agonia, túmulo da V irgem. Almoço
V isita da Igreja de S. Pedro in Galicantu e no
Monte Sion, visita da Igreja da Dormição da
V irgem, Sala da Última Ceia (Cenáculo) e Túmulo
do Rei David. Entrada na cidade velha pela Porta
de Sion, visita ao Bairro Judeu dentro das
muralhas da Cidade Antiga passando pelo Cardo

Máximo (antiga rua romana) até ao Muro das
Lamentações. Jantar e alojamento no hotel.
9º DIA BELÉM / JERUSALÉM / BELÉM
Entrada na Cidade Antiga de Jerusalém pela Porta
de Santo Estevão, visita da Igreja de Santa Ana
(local da Natividade de Maria) e Piscinas
Probáticas. V isita das Capelas da Flagelação e
Condenação com os Litóstrotos, Arco Ecce-Homo,

V ia Dolorosa até ao Calvário e Santo Sepulcro.
Almoço e tarde livre em Jerusalém. Regresso a
Belém, jantar e alojamento.
10º DIA TEL AVIV / LISBOA / OURÉM
Transporte ao Aeroporto de Ben
Gurion.
Assistência nas formalidades de embarque e
saída com destino a Lisboa. Regresso ao local
de origem.
Fim dos Nossos Serviços

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO :
MINIMO DE 35 PARTICIPANTES........................................................... 2.265.00 EUROS
SUPLEMENTO DE SINGLE ...................................................................... 530.00 EUROS
O PREÇO INCLUI:
- Transporte de Ourem ao Aeroporto e regresso;

- Entradas pagas conforme descrição do programa;

- Passagem aérea no percurso de Lisboa / Tel-Aviv / Lisboa em voos

- Visitas conforme mencionadas no programa;

TAP, em classe económica com direito a 20kg de bagagem;

- Gratificações ao guia e motorista ( 35.00€)

- Taxas de Aeroporto e Segurança;

- Visto e taxas de entrada no Egipto;
- Seguro de Viagem.
PREÇO EXCLUI:
- Serviços não mencionados no programa.
- Extras de carácter pessoal, tais como bebidas telefonemas, etc.
- Seguro Covid;
- Testes PCR

- Estadia em hotéis de classe turística e Casas religiosas, em regime
de pensão completa, desde o pequeno-almoço do 2º dia ao jantar
do 9º dia, em quarto duplo com banho ou duche.
- Circuito em Israel e Egipto com autocarro e guia falando português
ou espanhol.

.

CONDIÇÕES GERAIS

O presente programa da viagem organizada é um documento informativo no qual se
inserem as seguintes condições gerais, dle fazendo parte integrante e que cosntituem,
caso não exista, o contrato de viagem organizada, nos termos do art. 20<º do DL
nº17/2018 de 8 Março.
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica da viagem apresentada é da responsabilidade de:
Verde Pino, Agência de Viagens e Turismo, Lda., com sede na Rua Jacinta Marto, 29,
em Fátima, Contribuinte Fiscal nº 500 296 820, com o Capital Social realizado de
108.239,12€, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Ourém sob o nº
354 e com o Alvará 247/69. RNAVT nº 1796
INSCRIÇÕES
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 25% do preço da viagem liquidando os
restantes 75% até 21 dias antes da partida. Se a inscrição ocorrer a 21 ou menos dias
da data do início da viagem, o preço total da mesma deverá ser paga no acto da
inscrição, ficando esta condicionada à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação
das reservas para todos os serviços. A agência organizadora reserva o direito de anular
qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições acima
mencionadas.

CESSÃO DA INSCRIÇÃO
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha
todas as condições requeridas para a viagem, desde que informe a agência vendedora
com, pelo menos, 7 dias de antecedência e que os diferentes fornecedores de serviços
de viagem aceitem a substituição. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o
cedente e o cessionário pelo pagamento da viagem e pelos encargos adicionais originados.
DESISTÊNCIAS
Se o cliente desistir da viagem, terá de pagar todos os encargos a que a desistência dê
lugar e ainda a 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso o cliente será
reembolsado pela diferença entre a quantia paga e os montantes acima referidos.
ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a agência organizadora poderá
alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida ou substituir qualquer dos
hotéis previstos por outros de categoria e localização similar. Se circunstâncias imprevistas
obrigarem a suspender quaisquer viagens, os clientes terão sempre direito ao reembolso
das quantias pagas.
ANULAÇÃO DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA ORGANIZADORA

A agência reserva o direito de cancelar a viagem organizadora caso o número de
participantes seja inferior ao mínimo exigido. Nestes casos, o cliente será informado por
escrito do cancelamento no prazo de 10 dias.
ALTERAÇÕES AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas
de câmbio vigentes à data de impressão deste programa, pelo que estão sujeitos à

alteração que resulte das variações no custo dos transportes ou do combustível, de
direitos, impostos, taxas e flutuações cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao
preço da viagem, o cliente será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo
que for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos termos e
condições que os imprevistos na rubrica “Impossibilidade de cumprimento”.
DESPESAS RESERVA E DE ALTERAÇÃO
Por cada reserva serão cobradas as seguintes verbas sob o conceito de despesas de
reserva. Portugal e Espanha € 15, Europa € 25, Extra Europa €50. Por cada alteração
(nomes, datas, tipo de quarto, etc) será cobrada a taxa de serviço €20. A aceitação de
tais alterações depende da aceitação por parte dos respetivos fornecedores pelo que
pode haver despesas de alteração.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar impossibilidade de
cumprir algum serviço essencial constante do programa de viagem, tem o cliente direito a
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas ou,
em alternativa, aceitar uma alteração e eventual variação do preço. Se os referidos factos
não impotáveis à agência organizadora vierem a determinar a anulação da viagem, pode
o cliente ainda optar por participar numa outra viagem organizada, de preço equivalente.
Se a viagem organizada proposta em substituição for de preço inferior, será o cliente
reembolsado da respectiva diferença.
REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados
pelo cliente. A prestação de serviços previstos no programa de viagem por causas não
impotáveis à agência organizadora e caso não seja possível a substituição por outros
equivalentes, confere ao cliente o direito de ser reembolsado pela diferença entre o preço
dos serviços previstos e dos efectivamente prestados.

DOCUMENTAÇÃO
O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar
(passaporte, bilhete de identidade, documentação militar, autorização para menores
desacompanhados dos pais, vistos, certificados de vacinas e outros eventualmente
exigidos). A agência declina toda a responsabilidade pela recusa de concessão de
vistos e permissão de entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes casos aplicamse as condições estabelecidas na cláusula “Desistências”, sendo ainda da
responsabilidade do cliente todo e qualquer custo que tal situação acarretar.
RECLAMAÇÕES
Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à agência
onde se efectuou a reserva e liquidação da viagem e num prazo não superior a 20 dias
após o termo da prestação dos serviços. As mesmas só poderão ser aceites desde que
tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços (hotéis, guias, agentes locais,
etc…) durante o decurso da viagem, exigindo dos mesmos os respectivos documentos
comprovativos da ocorrência.
BAGAGEM
A agência é responsável pela bagagem nos termos legais.
O passageiro tem a obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços,
no momento da subtracção, deterioração ou destruição da bagagem. A responsabilidade
da agência só poderá ser accionada mediante a apresentação do comprovativo da
reclamação prevista no número anterior.
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da agência organizadora da viagem assumida encontra-se garantida
por um seguro de responsabilidade civil na companhia de Seguros Caravela SA, Apólice
nº 81.105801 e por uma caução no Banco Comercial Português, nos termos da
legislação em vigor
IVA
Os preços mencionados neste programa reflectem já o Imposto de Valor Acrescentado
à taxa em vigor.
NOTA
As presentes Condições Gerais poderão ser complementadas por quaisquer específicas,
desde que devidamente acordadas pelas partes.
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