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Trung Tâm Du Lịch & Di Trú Úc Châu hân hạnh giới thiệu:   

Hành hương mừng 100 năm Fatima & Đất Thánh  
13 ngày  từ 28 tháng 8 đến 9 tháng 9, 2017 

• Hang Bethlehem • Jerusalem & bức tường than khóc  • Biển hồ 
Galilê  • Làng Nazareth & Cana • Núi Tabor & Sion • Sông Jordan   
• Núi Olives (Chúa thăng thiên) • Mộ mẹ Maria • Bữa Tiệc Ly cuối 
• Chặng đàng Thánh Giá • Vườn Cây Dầu • Emmaus • Biển Chết 

  

Một chuyến đi để 
đời, mắt thấy  
tai nghe các câu 
chuyện trong  

phúc âm & 
Mừng 100 năm Fatima 
(nhận ơn Toàn Xá) 

 

Giá vé trọn gói: $4,200/người from LAX ($3,400/người nếu chỉ đi Đất Thánh 11 ngày từ30/8) 
bao gồm thuế và :  • Vé máy bay khứ hồi (xin hỏi giá nếu bay từ phi trường khác)   
• 2 ngày viếng Fatima •  Khách sạn (4 – 5 stars) với 2 đêm tại Biển Chết (5 sao)  
•  Hướng dẫn viên địa phương & Vé vào cửa các địa điểm du lịch (xem chương trình) 
•  3 bữa ăn (sáng/trưa/tối) mỗi ngày (ngoại trừ 2 bữa ăn trưa tự túc suốt chuyến đi) 

 Bảo hiểm Du lịch bao gồm bảo hiểm y tế trong chuyến đi ($100,000 mỗi người) 
 

Cha Linh hướng cử hành thánh lễ mỗi ngày & hướng dẫn cầu nguyện:  

L.M. Dominic Trần Quốc Bảo (DCCT) / L.M. Peter Phan Văn Trợ (San Bernadino) 
 

Thể lệ:  Khi ghi danh đóng 50% (cash/check, non-refundable) để giữ chỗ & lấy vé máy 
bay, chọn ghế. Sau đó, đóng phần còn lại (final payment) 2 tháng trước ngày khởi hành 
Ghi chú:  tiền tips $10/ ngày/người sẽ được thu trên xe bus để tặng tài xế, hướng dẫn viên & hotels 

 

Chương Trình Hành Hương  (Ghi chú: B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner) 
Ngày 1: Khởi hành từ phi trường quốc tế gần nhất ở USA  bay đi Lisbon (Bồ Đào Nha). 

Ngày 2 (B, L, D):  Từ Lisbon đi Santarem. Dâng thánh lễ tại nhà thờ Phép Lạ Thánh Thể 

Santarem và chiêm ngưỡng Mình & Máu Chúa Kitô. Xe đi Fatima nơi Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ 

Jacinta, Francisco & Lucia năm 1917. Viếng Nhà Nguyện Đức Mẹ hiện ra. Rước kiệu Fatima. 
 

Ngày 3 (B, L, D) : Fatima – Salamanca.  Viếng mộ Jacinta, Lucia & Francisco. Viếng Vương 

Cung Thánh Đường & viện bảo tàng Fatima. Viếng Loca do Cabeco, nơi Thiên Thần hiện ra với 

Jacinta, Francisco & Lucia. Viếng ngôi làng & nhà ở của 3 trẻ. Bay đến Đất Thánh. 
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Ngày 4 (B, L, D) : Tel Aviv – Tiberias.  Check in khách sạn nhìn ra Biển Hồ Galile đẹp rực rỡ. 

Ngày 5 (B, L, D) : Tiberias.  Đến thăm nhà hội ở làng Capernaum nơi Chúa Giêsu bắt đầu 3 

năm rao giảng Tin Mừng (Matthêu 4: 13-23). Lên thuyền thăm biển hồ Galilê nơi Chúa làm 

phép lạ đi bộ trên biển và nhiều phép lạ khác. Thăm viện bảo tàng nơi đang lưu giữ một chiếc 

thuyền cổ xưa từ thời Chúa Giêsu. Tham dự thánh lễ tại nhà thờ 8 Mối Phúc Thật nơi Chúa 

Giêsu rao giảng cho dân chúng (Matthêu 5 – 7). Đến Tabgha nơi Chúa đã gọi các tông đồ đầu 

tiên theo Ngài và làm phép lạ nuôi bữa ăn cho 5 ngàn người từ 2 con cá và 5 chiếc bánh (Luca 9: 

10 -17). Thăm bãi biển nơi Thánh Phêrô đã xác tín yêu Chúa 3 lần và được Chúa trao quyền tối 

thượng (Supremacy) làm chủ Giáo Hội (Gioan 21). Optional: đi thăm Yardenit Baptismal Site.  
 

Ngày 6 (B, L, D): Núi Tabor, Nazareth & tiệc cưới Cana   

Lên Núi Tabor nơi Chúa Giêsu biến hình trước sự chứng kiến của ba Thánh Phêrô, Giacôbê và 

Gioan (Matthêu 17: 2). Thăm Nazareth nơi Chúa Giêsu đã sống với thánh gia của Thánh Giuse 

& Mẹ Maria (Matthêu 2: 19-23). Viếng hang đá nơi Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria 

(Luca 2: 41-52). Thăm Cana nơi Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên hóa nước thành rượu.  

Ngày 7 (B, L, D):  Hang Bethlehem & Bethphage  

Thăm hang Bethlehem nơi Chúa ra đời & cánh đồng của những người chăn chiên, tham dự thánh 

lễ suy niệm mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh(Matthêu 1: 18 - 25; Luca 2: 1- 7).  Đi Bethphage là nơi 

Chúa Giêsu leo lên lưng lừa bắt đầu vào thành Jerusalem trong khi dân chúng trải áo dưới đất và 

cầm lá trên tay để reo mừng tung hô Ngài là Vua. Sự kiện được nhắc lại trong ngày Palm Sunday 
 

Ngày 8 (B, L, D):  Núi Olives & Núi Zion nhìn xuống Jerusalem  
Lên núi Olives nơi Chúa thăng thiên (Công Vụ Tông Đồ 1: 9-12). Thăm Paster Note nơi Chúa đã 

dạy Kinh Lạy Cha. Tham dự thánh lễ nơi vườn Cây Dầu, chỗ Chúa đã cầu nguyện và đổ mồ hôi 

máu trước khi bị quân dữ bắt (Matthêu 26: 36 - 44). Thăm mộ Mẹ Maria & Dominition Abby. 

Lên núi Zion thăm nhà của thày tư tế Caipha nơi Chúa Giêsu bị bắt giam đêm đầu tiên (Matt. 26: 

57 - 65). Cầu nguyện trong phòng Upper Room của bữc tiệc ly cuối cùng giữa Chúa Giêsu & các 

tông đồ (Mark 14: 12- 26) và theo dấu chân Chúa đi xuống vườn Cây Dầu.  

Ngày 9 (B, L, D): Thăm thành Jerusalem   
Mục kích dân Do Thái cầu nguyện tại bức tường than khóc (the Wailing Wall). Thăm hồ 

Bethesda nơi Chúa chữa người liet (Gioan 5: 1-31). Thăm Antonia Fortress nơi Chúa bị quan 

Philatô giam giữ để tra hỏi (Luca 23: 1-11) và bắt đầu vác thánh giá, đi Đàng Thánh Giá (Via 

Dolorosa, “the Way of the Cross), thăm nhà thờ Mộ Chúa (Holy Sepulchre) nơi Chúa chịu chết.  
  

Ngày 10 (B, L, D):  Qar El Yahud,  sa mạc Judean & Jericho  

Thăm Qar El Yahud nơi Chúa Jesus chịu phép rửa bởi thánh Gioan tẩy giả  bên sông Jordan. Vào 

sa mạc Judean (núi Cám Dỗ) nơi Chúa ăn chay cầu nguyện 40 ngày bị ma quỷ cám dỗ  (Matthêu 

4: 1-11). Thăm thành phố Jericho xưa nhất thế giới (Josh.6: 1,2,20) nơi Chúa gọi ông lùn Giakêu 

Ngày 11 (B, D):  Quram, Biển Chết (Tử Hải, Dead Sea)  

Tắm Biển Chết nơi có dung lượng muối & khoáng chất rất cao nên mọi người đều nổi (không sợ 

chìm). Một bãi biển “độc nhất vô nhị” trên thế giới. Mua các mỹ phẩm làm đẹp da lấy từ các 

khoáng chất và bùn của Biển Chết. Đi Quram. Nếu đủ thời gian thì đi thăm Masada (optional) 

Ngày 12 (B, D): Ein Karem & con đường Emmaus  

Đến Ein Karem nơi Đức Mẹ viếng bà  Thánh Isave (mẹ  Thánh Gioan Tẩy Giả), thăm nhà thờ 

Thánh Gioan Tẩy Giả. Hành trình trên con đường Emmaus nơi Chúa Giêsu hiện ra với 2 tông đồ. 

Nếu đủ thời gian, thăm thành phố  Tel-Aviv.  

Ngày 13: Trở về USA với nhiều kỷ niệm khó quên và chiếc máy chụp hình đầy hình ảnh đẹp ! 


