AS 7 IGREJAS DO APOCALIPSE E ISRAEL COM LUCIANA

01º DIA I SÃO PAULO / BRASIL/ ISTAMBUL/ IZMIR / TURQUIA Apresentação da equipe da
Liberty Viagens no aeroporto de Guarulhos/São Paulo, para embarque com destino Istambul,
chegada ao aeroporto internacional de Ataturk e conexão para IZMIR/TURQUIA, chegada,
recepção e traslado para hotel acomodação e descanso.
02º DIA I IZMIR / PERGAMO / TIATIRA Após café da manhã. Seguiremos para Pérgamo
visitando o centro de cura de Aesclepion. À tarde prosseguiremos para Tiatira, outra das Sete
Igrejas. Visitaremos os restos de uma Basílica e outras ruínas do período romano. Continuação
a Izmir, visitando a Igreja São Policarpo. Retorno ao hotel, acomodação, jantar e descanso.
03º DIA I IZMIR /SARDES / FILADÉLFIA / PAMUKKALE Após café da manhã, partida para
Sardes, outra das Sete Igrejas mencionadas pelo apóstolo João. Prosseguindo, visitaremos
Filadélfia, outro centro das congregações Cristãs, visitando as ruínas de uma cidade construída
em II A.C. pelo Rei Eumenos. Depois de Filadélfia continuaremos até Pamukale, onde
pernoitaremos em um dos hotéis termais da Região. Retorno ao hotel, acomodação, jantar e
descanso.
04º DIA | PAMUKKALE / LAODICÉIA / ÉFESO / KUSADASI Passeio Opcional: Voo de Balão.
Depois retorno ao hotel para o café da manhã, visitaremos Laodicéia, prosseguindo para Éfeso.
Visitaremos o domicílio final de Maria mãe de Jesus, onde ela a passou seus últimos dias.
Visitaremos a Éfeso antiga para ver a sinagoga velha, o teatro, onde Apostolo Paulo orou (Atos
10), a Biblioteca de Celsus. Chegada ao hotel, hospedagem, jantar e descanso.
05º DIA I KUSADASI / IZMIR / ISTAMBUL Após café da manhã, seguiremos para o aeroporto
de Izmir para embarque em voo com destino a Istambul. Após desembarque visitaremos
Istambul, a única cidade no mundo situada em dois continentes. Visitaremos o Palácio de
Topkapi, St. Sophia, a Mesquita Azul e o Hipódromo onde as revoltas bizantinas aconteceram.
Visitaremos o Gran Bazar, um dos mais belos mercados popular do mundo. Chegada no hotel,
hospedagem e jantar.
06º DIA I ISTAMBUL / TURQUIA Após o café da manhã, faremos uma visita ao mercado de
especiarias e logo após, (Passeio opcional) um lindo passeio de barco pelo Estreito de Bósforo,
que divide Istambul entre a Europa e Ásia, com seus belíssimos palácios e belíssimas casas de
veraneio, um dos passeios de barcos eleito mais bonito da Europa, este barco é exclusivo para
o grupo. Restante do dia livre para compras e atividades pessoais, jantar e pernoite.
07º DIA I ISTAMBUL / TEL AVIV / ISRAEL / JOPE / CESAREA MARITIMA / MONTE CARMELO /
CANÁ DA GALILEIA / NAZARÉ / MONTE DO PRECIPICIO / TIBERIADES Após café da manhã, em
horário determinado saída em direção ao aeroporto internacional de Istambul para embarque
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com destino a Tel Aviv/Israel. Chegada ao aeroporto Ben Gurion, recepção e translado em
direção a Jope, local onde Jonas foi engolido por um grande peixe e onde vivia Simão, o
curtidor, visita á Igreja de São Pedro. Continuamos a viagem até as ruínas de Cesarea
Marítima, cidade Construída pelo rei Herodes que funcionou como capital da província da
Judéia na época de Jesus e onde morava o procurador Romano Pôncio Pilatos, de lá
continuamos a viagem em direção ao Monte Carmelo depois visitaremos o Santuário de Stella
Maris, onde o profeta Elias conseguiu invocar a presença de Deus e vencer a disputa com os
profetas de Baal. Prosseguimento da viagem cruzando o vale em direção ao Monte do
Precipício, em Nazaré, onde Jesus passou sua infância e adolescência, e de onde temos uma
belíssima visão panorâmica da cidade e de todo o Vale do Armagedon, palco da batalha do
Juízo Final segundo o livro do Apocalipse. Visita a Basílica da Anunciação e a Igreja de São José
Continuação em direção a Tiberíades, as margens do Mar da Galileia, onde nos alojamos no
Hotel para jantar e descanso.
08º DIA I TIBERIADES / TABOR / MAR DA GALILÉIA / CAFARNAUM / MONTE DAS BEMAVENTURANÇAS / RIO JORDÃO / TIBERIADES Após café da manhã e saída em direção ao
Monte Tabor (Igreja da Transfiguração), depois visita para conhecermos os principais pontos
do ministério de Jesus, como o Monte da Bem Aventurança, palco do Sermão mais famoso de
Jesus, Tabgha, palco do milagre da multiplicação dos Pães e peixes, e as ruinas de Cafarnaum,
onde Jesus viveu e estabeleceu seu ministério. No almoço, o famoso “peixe de São Pedro”,
pescado no Mar da Galiléia. Á tarde, passeio de barco pelo Mar da Galiléia e continuação em
direção ao Yardenit, local do batismo no Rio Jordão, nas mesmas águas onde João Batista
batizou Jesus e renovação das promessas do Batismo no Rio Jordão. No final do dia, retorno
ao hotel, jantar e descanso.
09º DIA I TIBERIADES / FONTE DE GIDEÃO / JERICÓ / MAR MORTO / MONTE DA TENTAÇÃO /
JERUSALÉM Após café da manhã, saída em direção a fonte de Gideão onde foi escolhido os
300 valentes de Gideão, depois partida a região do Mar Morto, ponto mais Baixo do mundo,
atravessando o Vale do Jordão e parte das montanhas da Judeia, Reproduzindo o caminho que
Jesus fazia quando viajava a Jerusalém Chegada em Jericó, atualmente dentro do território da
Autoridade Palestina, onde visitaremos a fonte de Elizeu, as ruínas das muralhas da época de
Josué, a figueira brava de Zaqueu, o coletor de impostos que se debruçou nela para ver a
passagem de Jesus pela cidade, e a para onde Jesus foi levado durante sua provação. Depois,
tempo livre para banho no Mar Morto, que tem a maior concentração de sal do mundo e onde
ninguém afunda. No final do dia, continuação até a cidade Santa de Jerusalém, capital eterna e
indivisível dos Judeus. Chegada ao hotel recepção, jantar e descanso.
10º DIA I JERUSALÉM / BELÉM / EIM KAREN / JERUSALEM Após café da manhã, saída bem
cedo em direção ao topo do Monte das Oliveiras, de onde temos a mais tradicional vista da
Cidade Velha de Jerusalém e da esplanada do templo. Descida a pé em Direção a Getsemani e
o Jardim das Oliveiras, onde Jesus chorou e foi preso pelos romanos, a Gruta do Pater Noster,
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Capela Dominus Flevit, descendo a montanha chegaremos ao Jardim do Getsêmani local da
Basílica da Agonia e a Gruta da traição. Prosseguimos em direção ao Muro das Lamentações,
último resquício do que um dia foi o Templo de Jerusalém na época de Jesus. Depois,
continuação até o topo do Monte Sião, onde visitamos o túmulo do Rei David e o Cenáculo,
local da última ceia de Jesus com seus discípulos e do Pentecostes. Prosseguimos para o
Monte Sião para visitar o túmulo do Rei David, o Cenáculo Abadia da Dormição da Virgem e da
Igreja de São Pedro em Gallicantu Mais tarde prosseguiu em direção a Belém, atualmente
dentro do território da Autoridade Palestina, onde almoçamos e visitamos a Igreja da
Natividade, Igreja Cristã mais antiga do mundo, que foi construída sobre a gruta onde Maria
deu a luz a Jesus depois visitaremos, (A Gruta do Leite localizada na cripta de uma pequena
capela franciscana, proclama a tradição na qual a caverna foi usada pela Família Sagrada como
um refúgio antes de fugirem para o Egito) .Em seguida, vamos até o Campo dos Pastores, onde
o anjo do Senhor anunciou aos pastores o nascimento do Salvador, depois visitaremos o
comércio local para conhecermos o famoso artesanato em Oliveira, típico da região e as jóias
em ouro 14 quilates que lá são vendidas sem impostos. Retorno ao hotel, jantar e descanso. À
noite, possibilidade de passeio opcional por Jerusalém a pé com o guia.
11º DIA I JERUSALÉM / PISCINA DE BETHESDA / VIA SACRA Café da manhã e saída em direção
a Piscina de Bethesda, palco de um dos milagres mais importantes de Jesus, a cura do
paralítico no sábado. Lá também e a localização da Fortaleza Antônia, palco da prisão e
julgamento de Jesus. Continuação pela Via Sacra até a Porta de Damasco, que é a única
original da época de Jesus. Depois, tarde livre para compras no Suk, mercado árabe da cidade
velha. Retorno ao hotel, jantar e descanso.
12º DIA I JERUSALÉM / JARDIM DO TUMULO / VIA SACRA / BETHANIA RESSURREIÇAÕ DE
LAZARO Após café da manhã e saída em direção à Via sacra pela Porta Santo Estevão, Igreja
Sant’ Ana, (Lithostrotos e Arco Ecce Homo), seguindo suas estações até o Calvário e Santo
Sepulcro. A seguir, Antiga Jerusalém e Betânia (casa de Maria e Marta e Lugar da ressurreição
de Lazaro, Tempo para reflexões, e entrega de certificados de peregrinação a Terra Santa,
assinados pelo Ministro de Turismo de Israel e o prefeito de Jerusalém).
13º DIA I JERUSALEM / ISRAEL Após café da manhã, saída até Emaús, local do último encontro
de Jesus com dois discípulos, em seguida viagem para o aeroporto de TEL AVIV com destino a
SÃO PAULO/ GUARULHOS.
14º DIA I SÃO PAULO / BRASIL Chegada ao aeroporto Internacional de São Paulo / Brasil.

Fim dos Nossos Serviços
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Está Incluso: Passagem aérea ida e volta em classe econômica saindo de São Paulo Traslado
nos hotéis e aeroportos Hotéis categoria luxo café da manhã, e jantar conforme roteiro.
Passeios e ingressos do Roteiro Guias falando Português 01 representante da empresa
durante toda viagem Kit Liberty Viagens, bolsa de viagem, boné, camiseta, porta passaporte,
identificador de malas e porta dólares.

Não está Incluso: Taxas de embarque. Lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e compras
pessoais. Telefonema, lavanderia e gastos extras nos hotéis. Gorjetas para Guias e Motorista.
Seguro Viagem E OU Nada que não esteja listada como inclusa nas informações acima.

Rua Coronel Fernando Prestes, 39 | 3º andar | Salas 32 à 36 | CEP: 09020-110 | Centro | Santo André | SP
Fones: (11) 4427-3922 / (11) 4990-0651 | contato@libertyviagens.com.br | www.libertyviagens.com.br

