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08/Junho/2019 - DIA 1 em Israel SÁBADO - Tel Aviv e 
Tiberias 
Chegada no Aeroporto de Ben Gurion, encontro e assistência com 
nosso staff  e transfer para o hotel em Tiberias. Descanso e café da 
manhã. 
Almoço; Viagem para o Monte Carmelo onde Elias derrotou os 
sacerdotes de Baal; ida para Nazaré com visita ao Monte do Precipício, 
Nazaré e Cana, onde teremos um momento especial para Renovação 
de alianças. Retornar para Tiberíades; jantar e pernoite. 

09/Junho/2019 - DIA 2 em Israel DOMINGO 
Após o café da manhã, saída para o Norte para uma visita a Panias 
(Cesárea de Felipe) e em seguida visita ao Monte das Bem-
Aventuranças, Tabgha (Igreja de pães e peixes) e Cappernaum. 
Almoço; Passeio de Barco no Mar da Galileia e após visita ao local de 
batismo no Rio Jordao, final do dia na festa de Shavuot da YAD 
HASHMONAH. Retorno ao hotel para jantar e pernoite. 

10/Junho/2019 - DIA 3 em Israel SEGUNDA  
Após o café da manhã check out e saída para o Sul via vale do Jordao; 
viagem até Masada. Visita a fortaleza e a seguir ida para Qumran com 
visita a Vila dos Essênios, importante, pela história do profeta João 
Batista, as cavernas onde foram encontrados os rolos do Mar Morto. 
Almoço e depois descida para a praia de Kalia onde haverá um tempo 
de relax as margens do Mar Morto; subida para Jerusalem com 
entrada triunfal e um tempo para oração e comunhão para abençoar a 
cidade a partir do Monte Scopus. Check in no hotel; jantar e pernoite. 

11/Junho/2019 - DIA 4 em Israel TERÇA 
Após o café da manhã ida para o Monte das Oliveiras e a seguir visita 
ao Jardim de Getsemane; seguir para o Monte Sião com visita ao 
Cenáculo onde teremos um tempo de oração lembrando o lugar onde 
3000 se converteram; Almoço; percorrer a Via Dolorosa e terminar o 
dia com culto e comunhão no Jardim do Tumulo. Retornar ao hotel 
para jantar e pernoite. 

12/Junho/2019 - DIA 5 em Israel QUARTA 
Após o café da manhã, ida a Sucat Halel para um tempo de oração e 
comunhão. A seguir teremos um tour pelas 12 portas de Jerusalem, 
terminando com visita ao Monte do Templo (se as condições de 
segurança permitirem) e visita ao Muro das Lamentações. Almoço; 
visita a Cidade de David com o Túnel de Zedequias e o poço de Siloé; 
terminaremos o dia com visita ao Museu de Israel e o modelo de 
Jerusalem. Retorno ao Hotel para jantar e pernoite. 

13/Junho/2019 - DIA 6 em Israel QUINTA 
Após o café da manhã check out do hotel e visita ao Museu dos amigos 
de Sião; a seguir saída para visitar Ein Keren e tempo de oração em 
Ein Keren, prosseguindo para Mevaseret Zion e aí também teremos 
um tempo de oração; Almoço; a seguir prosseguiremos para Tel Aviv e 
Jope para passeio e compras. No fim do dia comunhão em Igreja de 
Tel Aviv; Check in no hotel em Tel Aviv; jantar e pernoite. 

14/Junho/2019 - DIA 7 em Israel SEXTA 
Após o café da manhã check out do hotel e em horário 
predeterminado, transfer para o Aeroporto de Ben Gurion para 
TURQUIA. 

15/Junho/2019 - DIA 1 na Turquia SÁBADO 
Chegada a Istambul. Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

16/Junho/2019 - DIA 2 na Turquia DOMINGO 
Café da manhã no hotel. Passeio de meio-dia à cidade visitando a 
Basílica de Santa Sofia, o Hipódromo Romano, a Mesquita Azul e o 
Grande Bazar, onde apreciaremos os famosos tapetes turcos. 
Hospedagem. 

17/Junho/2019 - DIA 3 na Turquia SEGUNDA 
Café da manhã e saída para Pergamo. A evangelização de Pergamo 
está relacionada com São João Evangelista e seus discípulos. A 

importância vem por ser seu anjo o destinatário de uma das cartas às 
Sete Igrejas. Visita à Acrópolis, onde encontraremos o teatro mais 
íngreme do mundo, o Templo de Trajano, o Templo de Atenea Polias, 
o Templo de Hera, a Biblioteca e o Ginásio e o Altar de Zeus Soter de 
grandes proporções e considerado como uma das sete maravilhas do 
mundo. Na parte baixa da cidade se vê as ruínas de uma Basílica 
Romana, chamada “A Vermelha” devido a cor dos seus tijolos. 
Continuação até Tiatira, uma pequena colônia onde se pode 
contemplar o Templo de Apolo Tirimnario: “Deus do Sol” e a Grande 
Basílica Bizantina. Continuação até Kusadasi. Jantar e hospedagem. 

18/Junho/2019 - DIA 4 na Turquia TERÇA 
Café da manhã e saída para visita à Efeso, fundada no século XI antes 
de Cristo. Sua situação estratégica ao lado do mar a converte em ponto 
de comunicação entre Oriente e Ocidente, e seu grande templo 
dedicado a Deusa Artemisa (considerado uma das sete maravilhas do 
mundo) atraia um grande número de peregrinos dos mais diversos 
lugares e fizeram de Efeso uma cidade importante, famosa e rica. 
Visita ao famoso Teatro, com capacidade para 25.000 pessoas, orgulho 
da cidade onde pregou São Paulo, e que continua erguido e em bom 
estado de conservação; a Agora, os Banhos Romanos, a Biblioteca de 
Celsius, o Templo de Adriano, a Igreja da Virgem Maria, onde foi 
celebrada o Terceiro Conselho Ecumênico em 431. Visita a Basílica de 
São João, local onde foi enterrado o corpo do apóstolo. Traslado ao 
hotel. Jantar e hospedagem no hotel. 

19/Junho/2019 - DIA 5 na Turquia QUARTA 
Após o café da manhã, traslado para o porto para embarque a ilha 
grega de Patmos, onde farão um  tour, local onde o apóstolo João foi 
banido pelos romanos. Visita à caverna onde João teria recebido a 
revelação para escrever o livro do Apocalipse. No final da tarde retorno 
de barco  a Kusadasi.  Hospedagem e jantar. 

20/Junho/2019 - DIA 6 na Turquia QUINTA 
Café da manhã e partida para Laodicea que foi fundada por Antioco 
II, e que lhe deu o nome de Laodicea em homenagem a sua esposa 
Laodice. Aparentemente, o Cristianismo chegou a Laodicea por 
pregação de Epafras, discípulo de São Paulo. Visita as ruínas de teatros 
e a um hipódromo. Continuação até Pamukkale, famosa pelas suas 
águas termais, pelas cascatas de cálcio petrificado que formam um 
espetáculo único com suas montanhas brancas de algodão. Visita à 
antiga cidade de Hierápolis, que como seu nome indica, é conhecida 
como a “Cidade Sagrada”. Jantar e hospedagem no hotel. 

21/Junho/2019 - DIA 7 na Turquia SEXTA 
Café da manhã e partida para Filadélfia, cidade da Lídia (seu nome se 
deve ao Rei de Pergamo Atalo II Filadelfo). Visita a Filadélfia e na 
continuação saída para Sardes, antiga capital da Lidia, que se tornou 
famosa por suas riquezas, tecidos, tapetes e pelos seus templos 
dedicados a diferentes deuses: Artemisa, Cibeles, Jupiter. Visita ao 
Templo de Artemisa, Acrópolis, Sinagoga, Gimnasio. Continuação até 
Esmirna onde nasceram, entre outras figuras, Homero, São Policarpo e 
São Irineu de Lyon. Policarpo forma parte do conjunto dos chamados 
padres “apostólicos” ou padres da igreja diretamente relacionados com 
os apóstolos; no caso de São Policarpo, com São João Evangelista. A 
estadia de São João Evangelista em Efeso pode ter sido a razão da 
rápida cristianização de Izmir e seus arredores. Policarpo foi 
martirizado em Izmir em 156, durante o seu retorno de Roma. Visita a 
Igreja de Policarpo e na continuação traslado ao aeroporto para o vôo 
de Istambul.Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 

22/Junho/2019 - DIA 8 na Turquia SÁBADO 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto.
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