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Egito e Terra Santa
Egito e Terra Santa, com guia saindo do Brasil
18/05/2019 - SÃO PAULO
Dia da viagem. De posse de seu passaporte com certificado internacional de Vacina contra Febre
Amarela e sua mala, comparecer em Guarulhos encontro do grupo com o guia e embarque para o
Egito.
19/05/2019 - SÃO PAULO / CAIRO
Chegada e após tramites imigratórios (visto e conferência vacina contra febre amarela), traslado
ao hotel com introdução histórica do Egito. Jantar incluído.
20/05/2019 - CAIRO

Café da manhã. Logo após, sairemos para visita das Pirâmides de Quéops, Quéfren, Miquerinos e
a famosa Esfinge. Foram construídas há cerca de 2.700 anos a.C., desde o início do antigo
reinado até perto do período ptolomaico. Após visitaremos o Museu do Cairo e uma fábrica com as
essências egípcias. Jantar incluído. Hospedagem.
21/05/2019 - CAIRO / MONTE SINAI
Café. Logo cedo visitaremos uma fábrica de Papiro e sairemos em dia longo de viagem passando
pelo canal de Suez. Chegada fim da tarde aos pés do Monte Sinai. Jantar incluído.
Hospedagem.***Na madrugada (meia noite), para os que queiram sairemos para a subida do
Monte Sinai, mesmo Monte onde Moisés subiu e ali foi-lhe revelado a tábua dos 10 mandamentos.
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A subida é bastante pedrogosa e requer certo preparo físico. Descida para o café.”
22/05/2019 - MONTE SINAI / TABA / EILAT
Perto de 7 horas chegada dos peregrinos que subiram o Monte Sinai. Café e viagem para fronteira
do Egito. Almoço incluso e iniciaremos a passagem da fronteira, onde trocaremos de ônibus e
guia. Já em Eilat, recepção pelo guia Israelense. Jantar incluído. Hospedagem.
(Importante:
Neste dia a passagem da fronteira existe um certo procedimento. Primeiramente baixam-se as
malas e cada peregrino pega e passa a fronteira do Egito para a zona neutra e apresenta-se na
entrada de Israel. Cada peregrino carrega e coloca as malas para passar no controle de raio x por
questões de segurança. Portanto ideal é não ter muito peso no início de viagem.
23/05/2019 - EILAT / MAR MORTO / MASSADA / JERICÓ / MONTE DAS TENTAÇÕES /
TIBERIADES
Café. Logo cedo viajaremos até o Mar Morto onde faremos à experiência nas águas medicinais do
Mar Morto. Visitaremos à fortaleza de Massada, uma construção histórica e impressionante da
época de Herodes. Seguiremos viagem ao norte, passando por Jericó com a vista do Monte das
Tentações e a Sicômora de Zaqueu. Chegada na região da Galiléia. Hospedagem. Jantar incluso.
24/05/2019 - GALILÉIA / CESAREA DE FELIPE / MONTE DAS BEM AVENTURANÇAS /
TABGHA / CAFARNAUM / RIO JORDÃO
Café. Iniciaremos nosso dia seguindo até a Cesarea de Felipe, local onde nasce o Rio Jordão.
Visita e retorno até o Monte do Sermão da Montanha, após desceremos até a região do Mar da
Galiléia para nosso típico almoço, o Peixe de Pedro. A tarde visita de Tabgha, lugar da
multiplicação dos pães e dos peixes e depois Cafarnaum onde está a antiga sinagoga e a casa de
São Pedro e faremos nossa travessia no mesmo barco no tempo de Cristo pelo Mar da Galiléia.
Finalizaremos nosso dia nas águas do Rio Jordão, nas mesmas águas onde Jesus foi batizado por
João Batista. Jantar incluído. Hospedagem.
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25/05/2019 - GALILÉIA / NAZARÉ / FONTES DE GIDEÃO / TEL MEGIDO / MONTE CARMELO
Café. Seguiremos viagem para Nazaré, cidade da infância de Jesus e onde está o Monte do
Precipício. Continuaremos até o local onde Gideão luta com os Medianitas. Após visita do Tel
Megido, visita a este importante sítio arqueológico. Continuaremos até a Gruta de Elias, local onde
o Profeta Elias estava e teremos aqui uma breve introdução bíblica sobre sua vida. Hospedagem
as margens do mar mediterrâneo e Jantar incluso.
26/05/2019 - CESAREA MARÍTIMA / JOPE / MONTE SIÃO / JERUSALÉM

Café. Iniciaremos nosso dia com a visita de Cesareia Marítima com a visita do teatro romano e da
cidade cruzada, onde neste local foi à prisão de Paulo e da conversão do Centurião Romano.
Passaremos pela belíssima e moderna Tel Aviv, com a cidade de Jaffa, antiga “Jope”, do Profeta
Jonas e de Pedro e a visão dos animais impuros. Subiremos à Jerusalém, com a subida ao Monte
Sião, com o túmulo do Rei Davi e o local do Cenáculo e as escadas antigas com as ruínas da
prisão de Caifás. Chegada no hotel. Hospedagem e Jantar incluído.
27/05/2019 - JERUSALÉM / BELÉM / MUSEU DE ISRAEL / MUSEU DO HOLOCAUSTO
Café. Pela manhã iremos a Belém com a visita da Igreja da Natividade e o Campo dos Pastores
nas montanhas da Judéia e uma cooperativa local e após seguiremos até o Museu de Israel, onde
estão os originais dos Manuscritos do Mar Morto e a maquete da cidade no tempo de Jesus. Após,
visitaremos o Museu do Holocausto, onde guarda a história e massacre dos quase 6 milhões de
Judeus. Jantar incluído. Hospedagem.
28/05/2019 - JERUSALÉM / MONTE DAS OLIVEIRAS / GETSEMANI / CIDADE ANTIGA
Café. Seguiremos cedo até o Monte das Oliveiras com a vista das Muralhas antigas, desceremos
a pé do Monte das Oliveiras até o Jardim Getsemani e tempo para oração entre as Oliveiras
Antigas. A tarde continuaremos com a visita ao Monte Moriá, Tanque de Siloé, Caminho do
Gólgota e o Túmulo de Jesus Cristo. Jantar incluído. Hospedagem.
29/05/2019 - JERUSALÉM / TEL AVIV / BRASIL
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Café. Em horário previamente combinado traslado ao aeroporto Ben Gurion para embarque de
regresso ao Brasil. Noite a bordo.
30/05/2019 - BRASIL
Chegada no Brasil e bem-vindos!
INCLUI:
:: Passagem Guarulhos / Cairo // Tel Aviv / Guarulhos voando Etiopian, Alitalia, Turkish ou similar
em classe econômica e tarifa especial de grupo.
:: Viagem em ônibus de turismo com ar condicionado em Israel e no Egito com guia falando
português ou espanhol (conforme disponibilidade).
:: Entrada aos lugares visitados em Israel e no Egito conforme descrito no roteiro.
:: 10 noites de hospedagem com regime de meia pensão (café e jantar) em Hotelaria Categoria
Turística Superior.
:: 01 almoço “O Peixe de Pedro” em Israel (sem bebidas).
:: Certificado de Peregrino fornecido pelo Ministério de Turismo de Israel.
:: Maleteiros no hotéis de Israel (1 mala padrão por pessoa).
:: Kit de viagem
:: Seguro Viagem - Plano Internacional.
:: Coordenador acompanhando o grupo desde a saída do Brasil.

HOTÉIS PREVISTOS:
Cairo (2N): Pyramides ou similar
Monte Sinai (1N): Catherine Plaza ou similar
Mediterraneo (1N): Ramada ou Similar
Tiberíades (2N): Prima Galil ou similar
Eilat (1N): Leonardo ou similar
Jerusalém (3N): Ramada ou similar.

PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES EM APTO:
DUPLO
U$ 3.990

TRIPLO
U$ 3.940

INDIVIDUAL
U$ 4.980

A COMPART
ILHAR
U$ 3.990

Taxas (embarque, gorjetas obrigatórias, vistos): U$ 380,00 por pessoa
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FORMAS DE PAGAMENTO:
25% de entrada à vista + taxas e saldo em até 9 x sem juros nos cartões de crédito Visa, Master
ou Amex.
Obs:
Garantimos o preço de duplo para o viajante que viaja sozinho e que queira compartilhar
apartamento para casos em que a compra seja feita com 60 dias de antecedência do embarque.
Viajantes em apartamento a compartilhar ficarão com uma ou duas pessoas no quarto, sem
possibilidade de alterações após o início da viagem.
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5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

