IGREJA METODISTA DE VILA ISABEL
MINISTÉRIO DE ORAÇÃO
RETIRO ESPIRITUAL TERRA SANTA 2019
NOS CAMINHOS DA BIBLIA NA TERRA PROMETIDA
LIDERERANÇA: REV. LUCIO SANT’ANNA FERREIRA
Saída: 09/07/2019
Chegada: 22/07/2018
1º Dia: 09/07/2019 - RIO DE JANEIRO / LONDRES – Comparecer ao Aeroporto Internacional do Galeão “, para embarque
com destino a Londres. Noite a bordo.
2º Dia: 10/07/2019 - LONDRES/TEL AVIV – Conexão em Londres. Reembarque a Tel Aviv. Chegada. Recepção e traslado ao
hotel Gran Beach Tel Aviv. Acomodação.
3º Dia: 11-07/2019 - TEL AVIV/GALILÉIA – Após o café da manhã, deixaremos Tel Aviv, e partiremos com destino a Galiléia,
visitando: a) JOPE, b) Cesaréia Maritima, c) Monte Carmelo (local de atuação do Profeta Elias contra os profetas de Ball, d)
Megido e) Cana da Galiléia (local do Primeiro milagre de Jesus.
4º Dia: - 12/07/2019 - GALILÉIA – Após o café da manhã, visitaremos:
a) Cesareia de Felipe - b) O Monte das Bem Aventuranças (Local em que Jesus proferiu o Sermão da Montanha - c) Tabgha
(local da Multiplição de pães e peixes), d) Primado de Pedro - e) Atravessando o MAR DA GALILÉIA, no barco de nome FÉ,
cujo comandante é um judeu, convertido ao cristianismo, há dez anos, durante as visitas de grupos CRISTÃOS. Faremos uma
parada no meio do lago, para Louvores, Ministração e Adoração - f) CAFARNAUM, a cidade escolhida como quartelgeneral de JESUS. Pelo menos 15 dos Milagres registrados na Bíblia, aconteceram em CAFARNAUM, onde visitaremo a
casa de PEDRO e uma antiga SINAGOGA. g) Magdala - h) Yardenit (local de batismo opcional no Rio Jordão. Ao fim dos
passeios, retorno ao hotel acomodação e jantar no hotel Leonardo Tiberias.
5º Dia: 13/07/2019 - GALILEIA/MAR MORTO – Após o café da manhã, visitaremos:
a) Nazaré Village (com igreja da Anunciação) – b) Jericó, visitando, a árvore de Zaqueu, a Fonte de Eliseu e a panorâmica do
Monte da tentação e Ruínas da Antiga Jericó. Traslado ao hotel na Região do Mar Morto.
6º Dia: 14/07/2019 - MAR MORTO/JERUSALÉM – Após o café da manhã, visitaremos, nessa belíssima região:a)Fortaleza de
Masada, b) QUNRAM, local onde viveram os Essênios, onde foram encontrados os “pergaminhos do Mar Morto” com
as mais antigas cópias das Escrituras Sagradas; Tempo para COMPRAS DOS CREMES DO MAR MORTO. c) Tempo
para banho na Região do Mar Morto.Seguiremos então em direção a Jerusalém e neste dia visitaremos o Museu de Israel e
Monte Scopus, com oração! Traslado ao hotel em Jerusalém, Grand Court. Acomodação e jantar.
7º Dia: 15/07/2019 - JERUSALÉM - Após o café da manhã, visitaremos:
a) Igreja da Ascenção - b) Monte das Oliveiras, Dominus Flevit c) Jardim do Getseman d) Igreja de Todas as Nações e) Monte
Sião f) Casa de Caifas g) Cenáculo, Instituto do Templ h) Muro das Lamentaçõe i) Cidade de David (Vale do Cedron, Palacio
do Rei David,Tunel de Ezequias e Tanque de Siloé. Retorno ao hotel Grand Court. Acomodação e jantar.
8º Dia: 16/07/2019 - JERUSALÉM - Após o café da manhã, visitaremos:
a) Vale do Geena – b) Museu do Holocausto – c) Belém. E por fim, show de Luzes na Torre de David. Retorno ao Hotel Grand
Court, acomodação e jantar.

9º Dia: 17/07/2019 - JERUSALÉM - Após o café da manhã, visitaremos:
a) Esplanada do Templo – b) Tanque de Betesda – c) Igreja da Flagelação – d) Via Dolorosa (Jardim do Túmulo e Monte da
crucificação) - e) Santa Ceia, a poucos metros do Tumulo. Tarde livre para compras.
10º Dia: 18/07/2019 - JERUSALÉM /BEM GURION/ATENAS Em horário a determinar, traslado ao aeroporto, para embarque com destino a Atenas. Chegada. Recepção.Traslado ao hotel.
Acomodação. Pernoite.
11º Dia: 19/07/2019 - ATENAS Após o café da manhã, sairemos para o tour à Grecia Clássica. Visitando Acrópolis onde poderemos admirar o Templo de
Atenea Nike, os Propileos. A maravilhosa geometria do Parthenon, o Erecteion, com seu renomado pórtico das Cariatides, o
Pandroseion. Visita ao Templo de Zeus Olímpico, o Arco de Adriano, o Parlamento com a Tumba ao Soldado Desconhecido, a
cidade moderna de Atenas, o Palacio Real e o Estadio Olímpico onde foram celebrados os primeiros jogos Olimpícos.
Almoço livre. Não incluído.Tarde livre. Acomodação no Hotel Atenas Zafolia. Jantar. Pernboite.
12º Dia: 20/07/2019 - ATENAS /CRUZEIRO/ATENASApós o café da manhã, sairemos com destino ao porto Pireu, para embarque em CRUZEIRO de um dia, com almoço
à bordo de navio
da Olympic Cruises Hidraiki,
visitando as
ilhas abaixo, no Mar Egeu:
EGINA será primeira ilha a ser visitada, é uma ilha habitada desde o segundo milênio A.C., primeira capital da Grécia
oderna e com 2 importantes sítios arqueológicos: o templo da Atenea Aphea e o monastério local e catedral de São Nectário,
centro importantíssimo de peregrinação ortodoxa. O pitoresco mercado local, preferido por intelectuais e artistas.POROS é a
ilha menor a ser visitada. Conhecida como a Veneza Grega por causa dos seus canais, e é a ilha do Golfo Sarônico mais próxima
do Peloponeso. Seu pequeno porto é o lugar ideal para passear e tomar um café ou sorvete em algum dos seus pitorescos cafés
frente ao mar. HIDRA, é a ilha mais famosa do golfo Sarônico e um dos lugares preferidos pelo Jet-Set internacional.
Mundialmente famosa, com sua arquitetura única, as suas ruas de pedras e muitas butique, em especial as suas joalherias que
são o seu forte. Almoço a bordo do barco incluído. Durante a viagem de regresso, no salão do barco haverá a apresentação de
um show internacional. Terminado o Cruzeiro, retorno ao Porto Pireu em Atenas. Desembarque.Recepção.Traslado ao hotel.
Acomodação no Hotel Atenas Zafolia. Jantar. Pernoite.
13º Dia: 21/07/2019 - ATENAS –
Café da manhã no Hotel. Dia Livre para atividades independentes. Acomodação no Hotel Atenas Zafolia. Jantar.
14º Dia: 22/07/2019 - ATENAS /LONDRES/RIO DE JANEIRO –
Traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro. Conexão em Londres. Reembarque imediato. Chegada.
Ao Rio de Janeiro. Fim dos nossos serviços.
O pacote inclui:
a) 08 diárias, em Israel, sendo: 01 noite em Tel Aviv, 02 noites de Galileia, 01 noite no Mar Morto, 04 noites em Jerusalém,
nos hotéis indicados no roteiro e similares, (com meia pensão, café da manhã e jantar, exceto quando por motivo de
horário de vôo) ;
b) 4 diárias, em Atenas, no hotel Zafolia, com meia pensão, café e jantar, exceto quando por motivo de horário de vôo).
c) Visitas com ingresso, conforme indicadas no Roteiro;
d) Guias locais falando português;
e) Transporte turístico, durante todas as visitações;
f) Gorjetas a guias e motoristas;
g) Seguro de assistência médica e bagagem;
h) Kit New Gênesis de Viagens.
i) passagem aérea em classe econômica, com taxas de embarque, voando Britsh Air Ways + vôo interno TEL AVIV/ATENAS,
com Cia aérea Israelense ou grega, a definir;
j) certificado de peregrino;
l) certificado de batismo no Rio Jordão (opcional).

Forma de pagamento para fechamento até 21/12/2018
USD 4.449,00 por pessoa:
OPÇÃO A: R$ 0,20 centavos de desconto no Câmbio turismo de venda, para pagamentos à vista, ou
entradas a partir de USD 1000,00.
À VISTA: USD 4449,00 X R$ 3,86 = R$ 17.173,14
Entrada de USD 1000 X R$ 3,86 = R$ 3860,00
+ saldo: USD 3449,00 X R$ 4,06 = R$ 14.000, em 06 boletos de R$ 2.333,33 (de janeiro a junho).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Entrada de USD 2000 X R$ 3,86 = R$ 7720,00 + saldo: USD 2449,00 X R$ 4,06 = R$ 9942,94, parcelado em
06 boletos de R$ 1,657,15 (de janeiro a junho).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Entrada de USD 25000 X R$ 3,86 = R$ 9650,00 + saldo: USD 1949,00 X R$ 4,06 = R$ 7912,94, parcelado
em 06 boletos de R$ 1318,82 (de janeiro a junho).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPÇÃO B: BOLETO + CARTAO = R$ 0,20 centavos de desconto no Câmbio turismo de venda, entradas
a partir de USD 1000,00 + SALDO EM BOLETOS E CARTÃO.
Entrada de USD 1000 X R$ 3,86 = R$ 3860,00 +
Saldo BOLETOS: USD 2105 X R$ 4,06 = R$ 8546,30,em 06 boletos de R$ 1424,38 (de janeiro a junho)+
Cartão: USD 1344,00 será convertido ao câmbio turismo de junho/20 e parcelado, conforme segue: 1ª
parcela: USD 282,00 dólares + 09 parcelas de 118,00 dólares.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Entrada de USD 2000 X R$ 3,86 = R$ 7.720,00 +
Saldo BOLETOS: USD 1105 X R$ 4,06 = R$ 4486,30 ,em 06 boletos de R$ 747,16 (de janeiro a junho)+
Cartão: USD 1344,00 será convertido ao câmbio turismo de junho/20 e parcelado, conforme segue: 1ª
parcelas: USD 282,00 dólares + 09 parcelas de 118,00 dólares.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OPÇÃO B: BOLETO + CARTAO = CAMBIO TURISMO DE VENDA, FONTE UOL.
BOLETOS: USD 1761,00 X R$ 4,06 = R$ 7.149,66,em 07 parcelas de R$ 1021,38 (de dezembro/18 a
junho/19), sendo a primeira, através de depósito e as demais através de boleto. +
Cartão: USD 2688,00 serão convertidos ao câmbio turismo de junho/20 e parcelado, conforme segue: 1ª
parcelas: USD 564,00 dólares + 09 parcelas de 118,00 dólares.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MAIORES INFORMAÇÕES:

GISELI VENEZA: 21-98894-6039

