
Preço por pessoa em quarto duplo:
Mínimo 26 participantes ---------------------------------------- 1.630,00€
Mínimo 37 participantes ---------------------------------------- 1.580,00€
Mínimo 47 participantes ---------------------------------------- 1.550,00€

Suplemento de Quarto Individual ----------------------------------------- 435,00€
Suplemento por pessoa partida e regresso ao Porto  48,00€

CONDIÇÕES GERAIS
O presente programa é o documento informativo no qual se inserem as presentes
condições gerais, dele fazendo parte integrante e que em conjunto com as condições
particulares constituem o contrato de viagem. A presente informação é vinculativa para a
agência salvo alguma das presentes condições:
a) Se as alterações nas seguintes condições tenham sido comunicadas claramente por
escrito ao cliente antes da celebração do contrato e as mesmas estejam devidamente
previstas no programa;
b) Sendo alterações posteriores à celebração do contrato dependem de acordo prévio das
partes, salvo o previsto na cláusula “impossibilidade de cumprimento”.
As presentes Condições Gerais obedecem ao disposto no Decreto-Lei 61/2011 de 06 de
Maio, com as alterações que foram introduzida pelo Decreto-Lei 199/2012 de 24 de
Agosto e pelo Decreto-Lei 17/2018 de 8 de Março de 2018.

ORGANIZAÇÃO
A organização técnica da viagem apresentada é da plena responsabilidade de:
FatimaCaminhos - Viagens, Lda., doravante designada por FatimaCaminhos, com
sede na Rua do Bom Samaritano, Nº 7, Loja C, Cova da Iria, Fátima, com o Capital Social
totalmente realizado de 100.000,00€, matriculado na Conservatória do Registo Comercial
de Ourém, NIPC 507 922 956, Registo Nacional de Turismo Nº 2618

INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o cliente deverá depositar um mínimo de 25% do preço da viagem
liquidando o restante valor da viagem 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 ato da inscrição, podendo esta ficar condicionada à obtenção da confrimação das
reservas por parte dos fornecedores de todos os serviços. A FatimaCaminhos reserva-se o
direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efetuado nas
condições acima mencionadas. As reservas encontram-se condicionadas à obtenção da
parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.

INFORMAÇÃO AO ABRIGO DA LEI N.º 144/2015 DE 8 DE SETEMBRO:
Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de Setembro informamos que o Cliente poderá
recorrer às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo:
a) Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com;
b) Comissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.turismodeportugal.pt
c) ou a qualquer uma das entidades devidamente indicadas na lista disponibilizada pela
Direção Geral do Consumidor in www.consumidor.pt.

RECLAMAÇÕES
Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à agência onde se
efetuou a reserva e liquidação da viagem e num prazo não superior a 30 dias após o
termo da prestação dos serviços. Em caso de reclamação por incumprimento dos serviços
contratados poderá o cliente acionar o Fundo de Garantia de viagens e Turismo previsto
nos termos no DL 61/2011 de 06 de Maio na sua redação atual, devendo para isso
apresentar a respetiva reclamação:
a) Junto do Provedor do Cliente pois a FatimaCaminhos – Viagens, Lda. é aderente ao
Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo in www.provedorapavt.com. Para
usufruir deste serviço deverá no prazo de 20 dias úteis após o fim da viagem apresentar a
sua reclamação por escrito. As agências estão vinculadas ao pontual cumprimento da
decisão que venha a ser emitida por tal entidade.
b) Junto do Turismo de Portugal I.P in www.turismodeportugal.pt no prazo de 30 dias
após: (i) o termo da viagem; (ii) o cancelamento da viagem imputável à agência; (iii) a
data de conhecimento da impossibilidade da sua realização por facto imputável à agência;
(iv) o encerramento do estabelecimento.
c) Junto de qualquer uma das entidades constantes do site da Direção Geral do
Consumidor in www.consumidor.pt
d) Através do Livro de Reclamações (em formato físico nas nossas instalações) ou através
do Livro de Reclamações eletrónico in www.livroreclamacoes.pt

BAGAGEM
1) A FatimaCaminhos é responsável pela bagagem nos termos legais.
2) O cliente tem obrigação de reclamar junto da entidade prestadora dos serviços no
momento de subtração, deterioração ou destruição de bagagem.
3) No transporte internacional, em caso de dano na bagagem, a reclamação deverá ser
feita por escrito ao transportador imediatamente após a verificação do dano, e no máximo
7 dias a contar da sua entrega. Estando em caso o mero atraso na entrega da bagagem a
reclamação deverá ser feita dentro de 21 dias a contar da data de entrega da mesma.
4) A apresentação de tal reclamação será fundamento essencial para o acionamento da
responsabilidade da FatimaCaminhos sobre a entidade prestadora do serviço.
5) A bagagem que o cliente transporta está coberta pelo Seguro Multiviagens nos termos
da apólice em vigor. A companhia de seguros só poderá ser acionada mediante a
apresentação do comprovativo de reclamação, efetuada pelo passageiro junto da entidade
prestadora dos serviços no momento do extravio. A companhia de seguros atua
solidariamente com a entidade prestadora dos serviços.
6) Em caso de roubo, o Seguro Multiviagens garante igualmente a cobertura nos termos
da apólice, apenas e só, nos casos em que o mesmo for praticado com violência ou com
ameaça de perigo eminente para a integridade física ou para a vida da pessoa segura.

LIMITES
A responsabilidade da agência terá como limite o montante máximo exigível às entidades
prestadoras dos serviços, nos termos da Convenção de Montreal, de 28 de Maio de 1999,
sobre Transporte Aéreo Internacional, e da Convenção de Berna, de 1961, sobre
Transporte Ferroviário.
No que concerne aos transportes marítimos, a responsabilidade das agências de viagens,
relativamente aos seus clientes, pela prestação de serviços de transporte, ou alojamento,
quando for caso disso, por empresas de transportes marítimos, no caso de danos
resultantes de dolo ou negligência destas, terá como limites os seguintes montantes:
a) 441.436,00€ em caso de morte ou danos corporais;
b) 7.881,00€ em caso de perda total ou parcial de bagagem ou da sua danificação;
c) 31.424,00€ em caso de perda de veículo automóvel, incluindo a bagagem nele contida;
d) 10.375,00€ em caso de perda de bagagem, acompanhada ou não, contida em veículo
automóvel;
e) 1.097,00€ por danos na bagagem, em resultado da danificação do veículo automóvel.
Quando exista, a responsabilidade das agências de viagens e turismo pela deterioração,
destruição e subtração de bagagens ou outros artigos, em estabelecimentos de
alojamento turístico, enquanto o cliente aí se encontrar alojado, tem como limites:
      a) 1.397,00€ globalmente;
      b) 449,00€ por artigo;

c) O valor declarado pelo cliente, quanto aos artigos depositados à guarda do
estabelecimento de alojamento turístico.
A responsabilidade da agência por danos não corporais poderá ser contratualmente
limitada ao valor correspondente a cinco vezes o preço do serviço vendido.

DESPESAS DE ALTERAÇÃO
Por cada alteração (nomes, tipos de quarto…) será cobrada a taxa de serviço de 20,00€.
Salientamos que a aceitação de tais alterações depende de aceitação por parte dos
respetivos fornecedores

DOCUMENTAÇÃO
O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar
(passaporte, bilhete de identidade ou cartão do cidadão, vistos (sempre que
indicados como obrigatórios), certificados de vacinas e outros eventualmente exigidos. A
agência declina toda a responsabili-dade pela recusa de concessão de vistos e
permissão de entrada ao cliente em país estrangeiro; nestes casos aplicam-se as
condições estabelecidas na cláusula “Desistências”, sendo ainda da responsabilidade do
cliente todo e qualquer custa que tal situação acarretar.

Viagens na União Europeia ou Espaço Schengen (Cidadãos da UE):
a) Os clientes (independente da idade) que se desloquem dentro da União Europeia
deverão ser possuidores do respetivo documento de identificação civil (passaporte; B.I,
Cartão do Cidadão);
b) Para obtenção de assistência médica devem ser portadores do respetivo Cartão Europeu
do Seguro de Doença;
Viagens fora da União Europeia ou do Espaço Schengen (Cidadãos da UE):
a) Os clientes (independente da idade) que se desloquem deverão ser possuidores do
respetivo passaporte bem como do visto se necessário (obtenha tal informação junto da
agência no momento da reserva);
Os nacionais de países não Comunitários devem consultar informação específica
quanto à documentação necessária para realização de viagem junto das embaixadas/
consulados dos países de origem e de destino.

MUDANÇAS
Caso os fornecedores da viagem em causa permitam, sempre que um cliente, inscrito para
uma determinada viagem, desejar mudar a sua inscrição para uma outra viagem ou para a
mesma com partida em data diferente, ou outra eventual alteração, deverá pagar a taxa,
como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar com 21 dias ou
menos de antecedência em relação à data da partida da viagem, para a qual o cliente se
encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica sujeito
às despesas e encargos previstos na rubrica “desistência (rescisão)”. Após iniciada a
viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por motivos não imputáveis à
agência (ex. ampliação das noites de estadia, alteração de voo) os preços dos serviços
turísticos poderão não corresponder aos publicados no folheto que motivou a contratação.

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. Em caso de cruzeiros e viagens aéreas o prazo previsto
será de quinze dias de antecedência. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o
cedente e o cessionário pelo pagamento da viagem e pelos encargos adicionais originados.

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, devendo informar o cliente da
tal alteração, logo que dela tenha conhecimento.

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 até 20 dias antes da data de viagem. Sempre que se
verifique uma alteração ao preço da viagem (sempre inferior a 8% do custo 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”. O cliente poderá reservar-se ao
direito de redução de preço em caso de redução de custos relevantes.

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 8 dias de antecedência, não havendo, neste caso,
responsabilidade civil da agência pela rescisão.

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
imputáveis 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 efetivamente prestados.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à agência organizadora esta vier a ficar impossibilitada 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
imputáveis 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 respetiva diferença.

DESISTÊNCIAS (Rescisão)
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.
O cliente poderá desistir da viagem contratada sem qualquer custo associado em caso de
problemas de segurança grave no destino, suscetíveis de risco de vida.
O cliente poderá, igualmente, desistir da viagem contratada sem qualquer custo associado
em caso de a mesma sofrer alguma alteração significativa de algum elemento essencial da
viagem organizada, exceto o preço.

CANCELAMENTO
Se por facto não imputável ao cliente, a agencia tiver de cancelar a viagem organizada
antes da data de partida, o cliente pode optar por:
a) Ser imediatamente reembolsado de todas as quantias pagas, ou
b) Em alternativa, optar por participar numa outra viagem organizada, sendo reembolsado
da eventual diferença de preço que possa existir;

RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da agência organizadora da viagem encontra-se garantida por um
Seguro de Responsabilidade Civil de 75.000,00€ na companhia de Seguros Liberty,
com a Apólice nº 095/00939306/000, e pelo FGVT do Turimo de Portugal, nos termos
da legislação em vigor.

INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência do organizador ou retalhista, os valores pagos serão reembolsados.
Caso a viagem já tenha iniciado, será grantido o repatriamento dos viajantes. Caso não
haja fundos para prover a esses reembolsos ou custo deverá ser acionado o FGVT do
Turismo de Portugal e/ou o Seguro de Responsabilidade Civil.

PASSAGEIROS MENORES
No caso de passageiros menores, não acompanhados dos pais (ou por um deles),
deverão possuir Cartão do Cidadão ou Passaporte e Autorização dos pais (de ambos)
para deslocação ao estrangeiro, com a(s) assinatura(s) reconhecidas.

RGPD
A FatimaCaminhos cumpre na íntegra o RGPD, guiando-se por um Código de Conduta
Interno, aprovado pela Administração e respeitado por todos os colaboradores, e que
pode ser solicitado nas instalações ou consultado em www.fatimacaminhos.pt/rgpd.

IVA
Os preços mencionados neste programa refletem já o Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA) de acordo com o Regime da Margem de Lucro - Agências de Viagens, segundo a
legislação em vigor.

NOTA
As presentes Condições Gerais poderão ser complementadas por quaisquer específicas,
desde que devidamente acordadas pelas partes.

O PREÇO INCLUI:
● Passagem aérea, com taxas, para o percurso:

- 07/08/2019 - LH1181 (Lufthansa) - Porto/Frankfurt (06:00/11:30)
- 07/08/2019 - LH1173 (Lufthansa) - Lisboa/Frankfurt (07:30/11:30)
- 07/08/2019 - LH0687 (Lufthansa) - Frankfurt/Tel Aviv (14:00/19:00)
- 14/08/2019 - LH0687 (Lufthansa) - Tel Aviv /Frankfurt (16:30/20:00)
- 14/08/2019 - LH1172 (Lufthansa) - Frankfurt/Lisboa (21:30/23:30)
- 14/08/2019 - LH1180 (Lufthansa) - Frankfurt/Porto (21:00/22:40)

● Alojamento nos seguintes hotéis
- Tel Aviv:  Nix hotel , ou similar
- Nazaré:  Rimonim hotel , ou similar
- Jerusalém:  St George hotel, ou similar

● Pensão completa desde o jantar do primeiro dia ao pequeno-almoço do último dia;
● Guia em português ou espanhol durante todo o circuito;
● Gratificações;
● Seguro Multiviagens VIP com cobertura de Cancelamento Antecipado e Interrupção de Viagem e de
Perturbação de Viagem por Motivos de Força Maior.

O PREÇO NÃO INCLUI:
● Serviços não mencionados no programa
● Despesas de carácter pessoal
● Bebidas
● Entradas em monumentos não indicados como entrada incluída

Os preços foram calculados com base na taxa de câmbio à data da impressão do programa de
1 Euro = 1,15usd(Dólares Americanos), podendo vir a ser alterados em caso de flutuação de
mercado.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Impresso em  15-02-2019
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PEREGRINAÇÃO À

TERRA SANTA

DE 7 A 14 DE AGOSTO DE 2019

ORDEM FRANCISCANA SECULAR (OFS)

ACOMPANHADA PELO

 FR. JOSÉ AUGUSTO MARQUES, OFMCONV

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO: 31/05/2019
FATIMACAMINHOS - VIAGENS, LDA.

Rua do Bom Samaritano nº 7, loja C * Cova de Iria * 2495-439 Fátima (Portugal)
Telfs (00351) 249 538 565 / 566 / 567 * Fax (00351) 249 538 137

geral@fatimacaminhos.pt * www.fatimacaminhos.pt

OFS DE PORTUGAL

CASA SÃO FRANCISCO

TRAVESSA FR. ADELINO PEREIRA

ofs.conselhonacional@gmail.com
●   ●   ●

RUI SILVA

TELEMÓVEL - 934255879
●   ●   ●

PEDRO COELHO

TELEMÓVEL - 919998662



PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA
BOLETIM DE INSCRIÇÃO

(Preenchimento Obrigatório)
Favor juntar fotocópia do Documento de Identificação necessário para a viagem.

Em caso de recusa, declinamos toda a responsabilidade perante informações erradas,
ou por letra ilegível, tais como nome e dados de documento de identificação.

Destino: ISRAEL

Data: DE 7 A 14 DE AGOSTO DE 2019
Meio(s) de Transporte Utilizados: AUTOCARRO E AVIÃO

Local de Partida: Mínimo de Participantes: 26
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

 CARTÃO DO CIDADÃO     PASSAPORTE Sim
Válido até 13-02-2020

VISTO Não necessário para cidadãos da UE

Não

Nome ____________________________________________________________

Morada  ________________________________________________________

Código Postal ______ - ____   ______________________________________

Telefone ______________________  Telemóvel ________________________

email __________________________________________________________

Tipo de Quarto: Individual       Duplo (casal)     Twin (duas camas)

Declaro que tenho conhecimento de que a FatimaCaminhos utiliza os meus dados pessoais para fins
de reservas junto dos diversos prestadores de serviços. A FatimaCaminhos poderá igualmente utilizar
os meus contactos fornecidos para fins de assistência ao cliente e/ou comunicações relacionadas com
a viagem quer sejam antes, durante e/ou imediatamente após a mesma.
Declaro, ainda, que aceito as condições gerais e particulares da viagem publicadas no programa de
divulgação da viagem e que cumpro o pagamento tal como ali se obriga.

Para caução, junto entrego a quantia de ____________ (mínimo de aproximadamente 25% do valor
total dos serviços).

Data ____ /____/____

Assinatura _____________________________________________________________

Consinto        Sim Não que os dados pessoais fornecidos sejam guardados na base de dados
da FatimaCaminhos, exclusivamente para fins de histórico.

Declaro       Sim Não que gostaria de receber Comunicações de Marketing por parte da
FatimaCaminhos com conteúdos que sejam relevantes para mim, tais como, por exemplo, ofertas
personalizadas de viagens e de determinados parceiros contratuais, que tenham sido identificadas
com base nas minhas preferências pessoais e comportamentos, sendo esse contacto efetuado
através de:
      e-mail             correio              serviços de telefone/mensagem                Redes Sociais

A validade da presente autorização é de (a partir da data constante no presente documento):
      1 Ano               2 Anos             3 Anos           4 Anos          5 Anos

5º DIA (11-08-2019) - JERUSALÉM / EIN KAREN / BELÉM / JERUSALÉM�
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Ein Karen. Visita da Igreja de São João Baptista e do
Santuário da Visitação. Continuação da viagem para Belém. Almoço. Visita da Basílica de
Santa Catarina, Gruta da Natividade, grutas de S. José e S. Jerónimo. Visita ao Campo dos
Pastores. Regresso a Jerusalém. Jantar e alojamento.

6º DIA (12-08-2019) - JERUSALÉM �
Pequeno-almoço no hotel. Início da Via Dolorosa. Visita às Capelas da Flagelação e
Condenação, com os Litóstrotos e o Arco Ecce-Homo. Percurso da Via Dolorosa até ao
Calvário e Santo Sepulcro. Almoço. Visita do Monte Sion com a Igreja da Dormição da
Virgem, a Sala da Última Ceia (ou Cenáculo), o Túmulo do Rei David e a Igreja de São
Pedro in Galicantu. Visita do Bairro Judeu, passando pelo Cardo Máximo (antiga rua
romana) até ao Muro das Lamentações. Continuação para a Regresso ao hotel e jantar e
alojamento.

7º DIA (13-08-2019) -  JERUSALÉM

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção ao Monte das Oliveiras. Visita ao templo da
Ascensão, Gruta do Pai-Nosso, Igreja Dominus Flevit e Getsemani com o Jardim das
Oliveiras, a Basílica da Agonia, o túmulo ortodoxo da Virgem e a Gruta da Traição. Almoço.
Visita do Museu Yad Vashem. Passagem pela cidade nova para admirar a Knesset, o Museu
de Israel com a maqueta da cidade de Jerusalém como se encontrava no tempo de Jesus.
Jantar e alojamento no hotel.

8º DIA (14-08-2019) - JERUSALÉM / TEL AVIV / LISBOA OU PORTO

Transporte ao aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque. Partida para Lisboa
via uma cidade da Europa. Chegada a Lisboa.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

1º DIA (07-08-2019) - PORTO OU LISBOA  / TEL AVIV

Comparência no aeroporto de Lisboa ou Porto. Formalidades de embarque e partida com
destino a Tel Aviv, via uma cidade da Europa. Chegada ao aeroporto de Ben Gurion,
transporte ao hotel. Alojamento.

2º DIA (08-08-2019) - TEL AVIV / JAFFA / CESAREIA / HAIFA / NAZARÉ�
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Jaffa (antiga cidade de Joppe). Visita da Igreja de S.
Pedro e do 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.
Almoço. Prosseguimento até Haifa, subida ao Monte Carmelo, visita da Gruta de Elias e
Convento de Stella Maris. Continuação da viagem até Nazaré. Chegada, jantar e
alojamento no hotel.

3º DIA (09-08-2019) - NAZARÉ / TIBÉRIADES / MONTE TABOR / NAZARÉ�
Pequeno-almoço no hotel. Saída para a região de Tabgha para visita da Igreja da
Multiplicação dos Pães e dos Peixes e da Igreja do Primado, subida ao Monte das Bem-
Aventuranças. Continuação da viagem para Cafarnaum. Visita da Sinagoga e Casa de S.
Pedro. Travessia de barco no Lago Tiberíades. Almoço. Paragem junto ao Rio Jordão, local
do batismo de Jesus. Continuação da viagem para o Monte Tabor, lugar da transfiguração
de Jesus. Regresso a Nazaré. Jantar e alojamento no hotel.

4º DIA (10-08-2019) - NAZARÉ /  CANÁ / JERICÓ / MAR MORTO / QUMRAM / JERUSALÉM

Pequeno-almoço no hotel. Visita dos locais ligados à Sagrada Família; Basílica da
Anunciação, Igreja de S. José. Saída para Caná da Galileia, local do primeiro Milagre de
Jesus, continuação para Jericó, almoço e breve visita. Prosseguimento em direcção ao Mar
Morto, tempo livre para banho nas águas salgadas. Visita de Qumram, onde foram
encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Visita do Museu e ruínas da antiga
comunidade essénia. Continuação para Jerusalém. Chegada, saudação à Cidade Santa.
Instalação no hotel e jantar.


