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organitza: parroquia sant josep del poble nou. manresa
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DIA 1er. MANRESA - BARCELONA - TEL AVIV - TIBERIADES

Sortida a l’hora indicada des de Manresa direcció a l’aeroport 
del Prat. Tràmits d’embarcament i sortida a les 11:20  amb vol 
de línea regular de la cia. EL AL, directe a Tel Aviv. Arribada, 
recollida de l’equipatge i desprès de passar el control de passa-
ports, i trobar-nos amb el nostre guia, continuarem amb auto-
car durant unes dues hores cap a la regió de Galilea. Aquí tenim 
el nostre primer contacte amb Terra Santa. Ens esperen uns 
dies per fer un camí on la fe, història i cultura hi serán sempre 
presents. Ens acomodarem en un hotel al centre de Tiberiades. 
Sopar i allotjament

DIA 2on. TIBERIADES - TABGHA - MAR DE GALILEA - La Gali-
lea i la vida pública de Jesús

Esmorzar bufet a l’hotel. Sortirem cap a la Muntanya de les Be-
naurances, lloc del Sermó de la Muntanya. Com a record queda 
el Santuari de les Benaurances, construït l’any 1.936. La seva cú-
pula aixecada sobre una planta octogonal ens recorda les vuit 
Benaurances segons Sant  Mateu. A Cafarnaum, anomenada la 
ciutat de Jesús i centre de les seves activitats Apostóliques, vi-
sitarem les restes de l’antiga Sinagoga del segle IV. La ciutat 
és mencionada per primer cop en el Nou Testament i ocupa 
un lloc important en els relats dels Evangelis com el lloc on Je-
sús va viure durant una gran part de la seva vida. Molt a prop 
trobem l’Església de Tabgha que recorda el Miracle dels Pans i 
els Peixos. Allí van menjar més de cinc mil persones amb cinc 
pans i dos peixos. Destaca un preciós mosaic que recorda el 
Miracle de Jesús. Veurem la Capella del Primat de Pere, on hi ha 
la roca “ Mensa Christi “ venerada com a lloc del dinar amb els 
Apòstols. Continuarem fent una travessia amb barca pel mar de 
Galilea. Dinar en un restaurant a la vora del llac. A la tarda visita 
del riu Jordà i renovació de les promeses  Baptismals. Retorn a 
Tiberiades. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 3er. TIBERIADES - CANÀ DE GALILEA - NATZARET - 
MONT TABOR

Esmorzar bufet . Sortida cap a  Canà de Galilea. En aquest lloc és 
on Jesús va fer el seu primer miracle : va transformar l’aigua en 

vi. Aquí es renoven les promeses del Matrimoni.  Continuarem 
cap a Natzaret, on visitarem la Basilica i Gruta de l’Anunciació, 
el santuari cristià més gran en el Mitjà Orient. Celebració de 
l’Eucaristia. Al costat  hi ha la casa de la Sagrada Familia i 
l’església de Sant Josep. Dinar en restaurant.  Prossecució cap 
al Mont Tabor. Pujada amb taxis i visita de l’església de la Trans-
figuració. En aquest indret es conmemora la Transfiguració de 
nostre Senyor, on Pere, Santiago i Joan van ser els testimonis. 
Veurem una panorámica sobre la vall d’Esdrelón a la baixa Gali-
lea. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel.

DIA 4rt. TIBERIADES - JERICÓ - MAR MORT - JERUSALEM

Esmorzar bufet a l’hotel. Sortida per la vall del Jordà cap a Jeri-
có, la ciutat més antiga del món. ( 7.000 anys abans de Crist ) i 
que ha servit d’inspiració als millors góspel i espirituals negres. 
Ens acostarem a veure la Muntanya de les Tentacions o de la 
Cuarentena y el arbre on Zaqueu es va enfilar per veure passar 
a Jesús.

Pas per  Qumran situada a 275 mts. per sota el nivell del mar 
i visita panoràmica des de la carretera de les coves i zona ar-
queològica. En aquest lloc es van trobar els famosos “ Manus-
crits “ , que han suposat una revolució, sobre tot per estudiar l’ 
Evangeli de Sant Joan. Trasllat al Mar Mort, el lloc més baix de 
la terra ( possibilitat de gaudir d’un bany ). Dinar . Pujada cap a 
Jerusalem pel desert de Judea i visita de Betania. Allà van viure 
els amics de Jesús: Marta, María i LLàtzer i el fet més rellevant 
dels que Jesús va fer a Betania , va ser la resurrecció de Llàtzer. 
Continuarem cap a Jerusalem i visita panorámica. Arribada a 
l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 5é. JERUSALEM

Esmorzar bufet . Anirem amb l’autocar fins al cim de la  Muntan-
ya de les Oliveres, carregada de records evangélics. Farem el 
descens  a peu direcció a la vall de Cedró. En aquesta muntanya 
s’hi troben molts llocs representatius com : el lloc de l’Ascensió,  
el recinte  del Pater Noster , on al seu interior s’hi troben les pla-
ques amb l’oració del Pare Nostre en més de 100 llengues. (aquí 
Jesús va ensenyar als seus deixebles l’oració del Pare Nostre. 

“EN CADA LLOC REVIUREM LA PARAULA DE JESÚS I CADA DIA 
CELEBRAREM L’EUCARISTIA EN UN SANTUARI EMBLEMÀTIC”



L’església del Dominus Flevit, i Getsemaní, Basílica de l’Agonía 
o de les Nacions que va ser  erigida el 1.925 amb la contribució 
de 15 nacions entre elles Espanya. ( La basílica conserva una 
secció de la base rocosa identificada com el lloc on Jesús va 
estar pregant sol a l’hort , la nit de la seva detenció. ) Al costat 
de la Basílica ens trobem l’ Hort  de les Oliveres . Es conserven 
tant sols 8 oliveres antigues i una de jove que va plantar el Papa 
Pau VI en la seva visita a Terra Santa.. Dinar. A la tarda visita 
de la Ciutat antiga de Jerusalem :  Església de Santa Anna i la 
piscina Probàtica. Recorregut seguint els passos de Jesús per 
la Via Dolorosa fins el Sant Sepulcre, sens dubte un dels mo-
ments més emocionants pels pelegrins. Visita de la Basílica de 
la Resurrecció, Calvari i Sant  Sepulcre. A la cima del Calvari hi 
han dues capelles, una católica i una altre grega ortodoxa, que 
comparteixen l’espai superior; la capella del costat sur , és atesa 
pels franciscans. Visita del Sant Sepulcre, on Jesucrist redimeix 
a la humanitat. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 6é JERUSALEM - BETLEM - EIN KAREM 

Esmorzar bufet  i sortida cap a Betlem , lloc molt significatiu pels 
cristians d’arreu del món per ser el lloc del naixement de Jesús 
de Natzaret. En els seus origens la població pertanyía a la tribu 
de Judà. El primer esdevinemt notable és que fou el bressol del 
Rei David . El més important però,  és que va ser el lloc on els 
profetes havien anunciat que naixeria el Messies. De camí a Bet-
lem visitarem el petit poblat Cristià de Beit Sahur, on s’hi troba el 
camp dels Pastors. A l’arribada a Betlem visita a la gran Basílica 
de la Nativitat aixecada sobre la Gruta del Naixement.  Dinar en 
un restaurant propietat de palestins cristians. A la tarda sortida 
cap a Ein Karem per visitar els santuaris de la Visitació de Maria 
a la seva cosina Santa Isabel i el Santuari de Sant Joan Bautista. 
Retorn cap a Jerusalem per fer un recorregut per la ciutat Nova 
de Jerusalem passant  pel  Parlament ( kenesset ). Sopar i allo-
tjament a l’hotel. 

DIA 7é. JERUSALEM

Esmorzar bufet. Al matí , fora de les muralles de la ciutat, visi-
ta de la Muntanya de Sió en la seva part Cristiana. Destaquem 
l’Esglèsia de Sant Pere in Gallicantu o Casa de Caifàs. En aquest 
lloc és on van portar a Jesús després de ser segrestat i on Pere 
el va negar tres cops abans del cant del gall. El Cenacle on Jesús 
va celebrar l’últim sopar amb els seus deixebles i la Basílica de 
la Dormició, construïda sobre el lloc de la Dormició de María.  
Entrada a la ciutat vella per la Porta de Sió i recorregut pel res-
taurat  Barri Jueu, visitant l’antic  “ Cardo Maximus “ i  el Mur de 
les Lamentacions. Dinar. Tarda lliure per ampliar la visita de la 
ciutat, anar de compres o fer altres activitats personals. Sopar i 
allotjament a l’hotel.

DIA 8é. JERUSALEM - JAFA - TEL AVIV - BARCELONA

Esmorzar bufet a l’hotel. A l’hora indicada sortida cap a Tel Aviv, 
en ruta cap a l’aeroport farem una parada a la ciutat de Jafa, 
situada al costat de Tel Aviv on visitarem l’Església de Sant 
Pere. Jafo és coneguda com la ciutat amb el port més antic 
del món. Dinar ràpid en restaurant. Arribarem sobre les 14:40 a 
l’aeroport per passar els controls d’equipatge i recollir les tar-
getes d’embarcament. Retorn cap a Barcelona  amb vol directe 
de la cia. El Al a les 17:30 Arribada sobre les 21:30 h. Desem-
barcament, recollida de l’equipatge i trasllat amb autocar fins a 
Manresa.

EL NOSTRE VIATGE DE PEREGRINACIÓ INCLOU :

• Vol Barcelona/Tel Aviv/Barcelona amb 23 kg. d’equipatge 
permesos en la maleta a facturar per persona.

• Trasllats aeroport / hotel / aeroport i assistència pel 
nostre personal.

• 3 nits a Tiberiades i 4 nits a Jerusalem, en hotels de 
Primera categoría a Israel. Allotjament en Habitacions 
dobles amb bany.

• Regim de pensió completa; esmorzar i sopar als hotels i 
dinars en restaurants.

• Visites indicades amb entrades incloses als LLocs Sants, 
Religiosos i Històrics.

• Durant el recorregut per Terra Santa el grup será 
acompanyat per un guía local de parla castellana.

• Pujada amb taxi al Mont Tabor. Travessía en barca pel 
mar de Galilea.

• Propines incloses a maleters en els hotels, al guia i al 
conductor.

• Assegurança mèdica d’assistència básica.
• Taxes d’aeroport i carburant a data març de 2.015. ( 225€) 
• Bossa de viatge,  mapa, gorra y guia de Terra Santa. 

Certificat de Peregrinació.
• Llibre d’oracions i cants editat pel sacerdot Valeriano 

Domínguez ( en castellà ). Reserva de les Eucaristies  ( 
reconfirmarem el lloc i l’hora exactes 15 dies abans )

• Guia Acompanyant de Barceló Viatges durant tot el 
viatge.

NO INCLOU:

• Extres als hotels, servei d’habitacions, rentat i planxat de 
roba, mini bar , etc. 

• Begudes en els menjars com aigues minerals, vi, cervessa 
etc. Assegurança opcional amb més cobertures i de 
despesses d’an.nulació a partir de 14,50€

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 

• Passaport amb validessa mínima de 6 mesos. 
• Canvi del $ Usa a data març de 2.015  1€  = 1,09 usd.
• Viatge a realitzar amb grup de 40 persones.  

Organització tècnica y formalizació de reserves: 
Barceló Viajes, SL, BAL005 M/M

PREU PER PERSONA
EN HABITACIÓ DOBLE

1.530€
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 480€
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