CONDIÇÕES GERAIS:

PEREGRINAÇÃO À

A inscrição nesta viagem implica a adesão total às condições abaixo mencionadas:

TERRA SANTA

1. ORGANIZAÇÃO - A organização técnica desta viagem é da ALEGRETUR – Agência de Viagens e Turismo, Lda., com sede na Rua
Domingos Sequeira, nº 27—2º A, 1350-119 Lisboa, com capital social totalmente realizado de 100.000,00 €, RNAVT 1940.

2. 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 dife rentes fornecedores de serviços da viagem aceitem a substituição. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o cedente e o cessionário pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos adicionais originados.
3. BAGAGEM - A bagagem e demais haveres que o passageiro leva consigo não estão abrangidos pelo contrato de viagem, entendendo
-se, para todos os efeitos, que o passageiro conserva consigo, qualquer que seja o ponto do veículo em que vão ser colocados, sendo,
portanto, transportados pelos próprios passageiros e por sua única conta e risco. Para salvaguarda dos direitos do passageiro, o mesmo
deve reclamar junto da entidade prestadora dos serviços, no momento da subtracção, deterioração ou destruição da bagagem e exigir um
comprovativo da ocorrência.

PARÓQUIAS DOS MÁRTIRES
E DO SACRAMENTO

4. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO - Sempre que existam razões alheias à nossa vontade 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.

5. ALTERAÇÕES DO 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 a alteração resultantes de variações no custo dos transportes ou do combustível, de direitos, impostos, taxas de 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 lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos
mesmos termos e condições que os previstos na rubrica "Impossibilidade de Cumprimento".
6. DOCUMENTAÇÃO - O cliente deverá possuir em boa ordem a sua documentação pessoal ou familiar, (bilhete de identidade, documentação militar, autorização para menores, passaporte, vistos, certificado de vacinas, e/ou outros eventualmente exigidos). A agência
declina qualquer responsabilidade pela recusa da concessão de vistos ou a não permissão de entrada do cliente num país estrangeiro;
nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas na cláusula «DESISTÊNCIAS», sendo ainda da responsabilidade do cliente, todo e
qualquer custo que tal situação acarretar.
7. HORÁRIOS DE CHEGADA / PARTIDA - As horas de partida e chegada em cada cidade estão identificadas na hora local do respectivo país e de acordo com os horários das companhias transportadoras à data de impressão do programa pelo que estão sujeitas a alteração. Nas viagens feitas total ou parcialmente de autocarro, os horários indicadas são aproximados. Em todos os meios de transporte
ressalvam-se os atrasos resultantes de razões técnicas ou outras relacionadas quer com os próprios meios de transporte, quer com as
empresas transportadoras.
8. REEMBOLSOS - Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo cliente. A não prestação de serviços previstos no programa da viagem por causas não imputáveis à agência organizadora; e caso não seja possível substituição por outros equivalentes, confere ao cliente o direito a ser reembolsado pela diferença entre os preços dos serviços previ stos e o dos
efectivamente prestados.
9. RECLAMAÇÕES - Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à agência num prazo não superior a 20
dias após o termo da prestação dos serviços. As mesmas, e de acordo com a directiva do Conselho da UE, só poderão ser aceites desde
que tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços (hotéis, transportadores, agentes locais, etc.) durante o decurso da viagem
ou estadia, exigindo dos mesmos, respectivos documentos comprovativos da ocorrência
10. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - Se por factos não imputáveis à agência organizadora, esta vier a ficar impossibilitada de
cumprir algum serviço constante do programa da viagem, tem o cliente direito a desistir da viagem, sendo de imediatamente reembolsado
de todas as quantias pagas ou, em alternativa, aceitar uma nova proposta e uma eventual alteração do preço inicialmente proposto. 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 i nferior,
será o cliente reembolsado da respectiva diferença.
11. ANULAÇÃO DO PROGRAMA - Reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada 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.
12. DESISTÊNCIAS / CANCELAMENTOS - Se o cliente ou alguns dos seus acompanhantes desistir/cancelar a sua viagem -facto que
nos deve ser participado por escrito-, terá de pagar todos os encargos a que a desistência der lugar e ainda uma percentagem que
poderá ir até 15% do preço da viagem. Quando caso disso, o cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos.
13. RESPONSABILIDADE - A responsabilidade da agência organizadora das viagens constantes nos programas e emergentes das
obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil prestado junto da Direcção-Geral do Turismo, nos
termos da legislação em vigor.
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14. IVA - Os preços mencionados têm já incluído o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

ACOMPANHADA PELO CÓNEGO ARMANDO DUARTE
INSCRIÇÕES ATÉ 20 DE ABRIL DE 2018
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
ALEGRETUR, LDA
R. Domingos Sequeira, 27 – 2º A
Tel: 211 913 481

RNAVT 1940
1350-119 Lisboa
Fax: 211 913 480

INSCRIÇÕES:
ACOLHIMENTO DA BASÍLICA DOS MÁRTIRES
(Rua Garrett) 2ª a 6ª Feira: das 9h às 12h e
das 14h às 17h
Telefone: 213 462 465
Email: bas.martires@sapo.pt

alegretur
turismo religioso
RNAVT 1940

PROGRAMA DA VIAGEM:
4 DE JUNHO
LISBOA / TEL AVIV
Comparência no aeroporto pelas 19h00m.
Assistência nas formalidades de embarque. Partida pelas 22h10m em voo directo
com destino a Tel Aviv. Noite a bordo.
5 DE JUNHO
TEL AVIV / CESAREIA / HAIFA / S. JOÃO
ACRE / TIBERÍADES
Chegada ao aeroporto de Ben Gurion pelas 5h40m. Acolhimento pelo guia local e
transporte para um hotel na área de Tel
Aviv, para pequeno-almoço buffet. Saída
para Cesareia, visita do Teatro Romano.
Partida para Haifa, subida ao Monte Carmelo, visitas à Gruta de Elias e Convento
de Stella Maris. Almoço num restaurante
local. Saída em direcção ao Norte, passando por S. João de Acre, a cidade dos cruzados. Continuação da viagem até Tiberíades. Chegada a Tiberíades, jantar e alojamento no hotel.
6 DE JUNHO
TIBERÍADES / CAFARNAUM / TABOR /
CANÁ / TIBERÍADES
Pequeno-almoço no hotel. Subida, ao início da manhã, ao Monte das BemAventuranças. Visita de Tabga, Igreja da
Multiplicação dos Pães e dos Peixes e Igreja do Primado. Visita de Cafarnaum, Sinagoga e Casas de S. Pedro. Regresso de
barco a Tiberíades. Almoço num restaurante local. Subida em táxi ao Monte Tabor para visita da Igreja da Transfiguração.
Continuação para Caná, lugar do primeiro
milagre de Jesus, na Igreja das Bodas de

Caná. Regresso a Tiberíades, jantar e alojamento no hotel.
7 DE JUNHO
TIBERÍADES / NAZARÉ / JERICÓ / MAR
MORTO / JERUSALÉM
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Nazaré, para visita da Basílica da Anunciação,
Igreja de S. José e Sinagoga. Continuação
da viagem ao longo do Vale do Jordão.
Paragem nas margens do Rio Jordão para
visita do lugar onde se acredita ter sido
realizado o baptismo de Jesus. Continuação para Jericó e visita da fonte de Eliseu e
Tell as Shultan. Almoço num restaurante
local. Continuação para o Mar Morto. Possibilidade de banho no Mar Morto. Subida
para Jerusalém, passando pela Estalagem
do Bom Samaritano. Chegada a Jerusalém
e saudação da Cidade Santa desde o Monte Scopus. Jantar e alojamento no hotel.
8 DE JUNHO
JERUSALÉM
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o
Monte das Oliveiras, para visita à Capela
da Ascenção, Igreja do Pater Noster, Igreja
das Nações, Túmulo da Virgem e Gruta da
Traição. Continuação para Betânia para
visita da casa de Marta e Lázaro e da Basílica. Memória da Ressurreição de Lázaro.
Almoço num restaurante local. De tarde,
visita do Monte Sião, incluindo o local do
Cenáculo, Basílica da Dormição e Túmulo
do Rei David. Entrada na Cidade Antiga,
passagem pelo Bairro Judaico, até ao Muro das das Lamentações. Visita da Igreja
de S. Pedro in Gallicantu. Jantar e alojamento no hotel.

9 DE JUNHO
JERUSALÉM / BELÉM / JERUSALÉM
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção a Belém. Visita à Igreja da Natividade,
Grutas de S. José e S. Jerónimo. Visita do
Campo dos Pastores. Almoço num restaurante local. Continuação para Ein Karen,
para visita aos Santuários da Visitação e de
S. João Batista. Visita do Museu de Israel,
incluindo a maquete de Jerusalém na época
de Jesus e o Santuário do Livro. Regresso
ao hotel, jantar e alojamento.

tos e Arco Ecce Homo. Via-Sacra com início
nos Santuários da Flagelação até ao Santo
Sepulcro. Almoço num restaurante local.
Visita do Museu do Holocausto. Resto da
tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.

11 DE JUNHO
JERUSALÉM / AEROPORTO / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para
Emaus e celebração da Eucaristia. Continuação para o aeroporto de Ben Gurion, com
paragem para almoço num restaurante
local. Comparência no aeroporto pelas
10 DE JUNHO
14h00m. Assistência nas formalidades de
JERUSALÉM
embarque e partida pelas 17h00m em voo
Pequeno-almoço no hotel. Visita da Igreja directo com destino a Lisboa. Chegada a
de Santa Ana, Piscinas Probáticas, Listostro- Lisboa pelas 21h00m.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO:
21 A 25
PARTICIP
€ 1.875

26 A 30
PARTICIP

31 A 35
PARTICIP

36 A 41
PARTICIP

42 A 46
PARTICIP

€ 1.760

€ 1.665

€ 1.620

€ 1.610

Suplemento de quarto individual: € 420

O PREÇO INCLUI:

O PREÇO EXCUI:

Voos direto EL AL: Lisboa/Tel Aviv/Lisboa
Taxas de aeroporto e de combustível;
Alojamento em hotéis de 1ª categoria (4*);
Regime de pensão completa desde o peq.almoço do dia 5, até ao almoço do dia 11 de Junho;
Circuito em autocarro, visitas e entradas conforme o programa;
Guia acompanhante local durante todo o circuito;
Acompanhante da Alegretur durante todo o circuito, desde Portugal;
Seguro de assistência em viagem;
Gratificações para guia local e motorista;
Saco de viagem.

Bebidas às refeições;
Serviços não mencionados no programa.

