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Pacote Evangélico para a Terra Santa
Pacote Evangélico para a Terra Santa
Nosso pacote evangélico pela Terra Santa, visitando os principais pontos bíblicos deste lugar
maravilhoso. Pisar na Terra Santa é o sonho de uma vida, refazer os caminhos de Jesus e do
povo hebreu mudará com certeza sua visão de mundo.
1º DIA | TEL AVIV: Chegada ao Aeroporto Internacional Ben-Gurion em Israel, bem
vindos! Assistência e Recepção. Traslado e acomodações em Tel-Aviv ou Natania. Hospedagem.

2º DIA | TEL AVIV JAFFA / CESARÉIA MARÍTIMA / HAIFA / GALILEIA: Café da manhã e saída
para visita à Jaffa, porto antigo de onde saiu o profeta Jonas e por onde o Rei Salomão trouxe os
cedros do Líbano para a Construção do I Templo. A seguir, city tour por Tel Aviv e continuação em
direção ao norte de Israel, onde seguiremos pela Via Maris para conhecer Cesaréia Marítima às
margens do Mediterrâneo. Subiremos o Monte Carmel, cenário da atuação do Profeta Elias, onde
se encontra também a cidade de Haifa. Continuação para Meguido, colina arqueológica no centro
do Vale do Armagedon. Finalizaremos no coração da Galileia com visita ao Monte do Precipício
em Nazaré, região onde Jesus passou sua infância e juventude. Chegada ao hotel e jantar.
Hospedagem.
3º DIA | REGIÃO DO MAR DA GALILÉIA: Café da manhã. Travessia de barco do Mar da Galiléia
como na época de Jesus. Continuação até as ruínas de Cafarnaum, a aldeia depescadores onde
estava a casa de Pedro e a cidade que acolheu Jesus segundo Mateus 4,13. Prosseguiremos a
Tabgha,lugar da Multiplicação dos Pães e dos Peixes e subiremos ao Monte das Bem
Aventuranças, lugar onde Jesus fez o Sermão da Montanha. A tarde chegaremos a
Banias/Cesareia de Felipe onde caminharemos as margens das fontes do Jordão e poderemos
ver as ruínas do local onde Jesus esteve com o Apóstolo Pedro. Retorno ao hotel e jantar.
Hospedagem.
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4º DIA | GALILEIA / YARDENIT / VALE DO JORDÃO / JERUSALÉM: Café da manhã. Partida da
Galileia para Jerusalém. Visita à Yardenit onde está o Rio Jordão, com possibilidade de celebrar o
Batismo. Visita a um Kibutz, comunidade agrícola socialista, experiência única em Israel. Depois
partiremos pelo Vale do Jordão chegando até a fonte de Gedeão. A seguir, atravessaremos o
deserto da Samaria e da Judéia a caminho de Jerusalém. Chegada triunfal na cidade com uma
oração especial "Orai pela paz em Jerusalém. Visita ao Friends of Zion Museum. Haja paz dentro
dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios". Chegada ao hotel. Hospedagem.
5º DIA | JERUSALÉM (MUSEU DO HOLOCAUSTO / CIDADE ANTIGA): Café da manhã.
Iniciaremos o dia com uma vista panorâmica da cidade de David na promenade de Jerusalem,
depois uma vista panorâmica de Belém. Continuamos pela manhã com uma visita ao Memorial do
Holocausto, museu em memória aos 6 milhões de judeus exterminados na Segunda Guerra
Mundial pelos Nazistas. À tarde entraremos em Jerusalém através das antigas muralhas
atravessando o bairro judeu e o antigo cardo romano, para chegarmos ao Muro das Lamentações
ao lado do Monte Moriah. Terminaremos com um city tour, ao parlamento de Israel, a Knesset.
Retorno ao hotel. Hospedagem.
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6º DIA | JERUSALÉM (MONTE DAS OLIVEIRAS / MONTE SIÃO): Café da manhã. Iniciamos
com o Monte das Oliveiras onde lembraremos a ascenção de Jesus e o cenário de Jerusalém em
que Jesus chorou pela cidade. Chegada ao Horto do Getsemani, onde teremos tempo para oração
entre as oliveiras antigas no Vale do Cedron. Prosseguiremos para o Monte Sião visitando o
enáculo; lugar da última ceia de Jesus e visita ao Túmulo do Rei David. Prosseguiremos ao lugar
do Pretorium, onde Jesus foi condenado por Pilatus onde estão os Litostrotos e de lá seguiremos
caminho pela Via Dolorosa nos passos de Jesus ao Jardim do Gólgota (o lugar da Crucificação e
do Sepulcro Vazio). Retorno ao hotel. Hospedagem.
7º DIA | JERUSALÉM: Após o café da manhã dia livre para atividades pessoais. Sugerimos o tour
opcional em espanhol ou português para o Mar Morto e Massada, com a seguinte programação:
Viagem ao deserto da Judéia. Prosseguiremos para a fortaleza de Massada, onde visitaremos
esta sensacional obra realizada a mais de 2000 anos atrás pelo Rei Herodes, o palco de um dos
momentos mais dramáticos da história do Povo Judeu. Se o clima e o tempo permitirem, tempo
livre para banho nas águas salgadas do Mar Morto, conhecido como Mar Salgado ou região
de Sodoma da Bíblia. Retorno ao hotel. Hospedagem.
8º DIA | JERUSALÉM / BRASIL: Em horário oportuno e previamente combinado, traslado do
hotel ao aeroporto Tel Aviv Ben Gurion para retorno ao Brasil.
SERVIÇOS INCLUSOS:
:: 07 noites de hospedagem com café da manhã e 02 jantares.
:: 05 dias de excursão em ônibus com ar condicionado com guia em português.
:: Traslados desde e para o Aeroporto Ben Gurion.
:: Entrada aos lugares para visita de acordo com o programa.
:: Estadia em hotéis na categoria eleita ou similar.
DATAS DE SAÍDA 2019/ 2020:
25/03/2019
28/04/2019
26/05/2019
23/06/2019
15/09/2019
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27/10/2019
10/11/2019
08/12/2019
19/01/2020
16/02/2020
VALOR EM DÓLAR POR PESSOA PARTE TERRESTRE:
Categoria Turística | DUPLO: US$ 1.850 | SINGLE: US$ 2.720
Categoria Superior | DUPLO: US$ 1.998 | SINGLE: US$ 3.020
Categoria Semi Luxo | DUPLO: US$ 2.550 | SINGLE: US$ 4.230
IRRF JÁ Incluso no preço
Consulte conosco valores de suplemento com 5 jantares.

FORMAS DE PAGAMENTO:
Entrada de 25% e saldo em até 6 x sem juros nos cartões de crédito.
HOTÉIS PREVISTOS:
CAT. TURÍSTICA: Tel-Aviv: Sea Net | Tiberíades: Dona Gracia | Jerusalém: Gold
CAT. SUPERIOR: Tel-Aviv: Leornardo Art | Tiberíades: Leonardo Club | Jerusalém: Ramada
CAT. LUXO: Tel-Aviv: Herods | Tiberíades: Leonardo Plaza | Jerusalém: Leonardo Plaza

NÃO INCLUI: Passagem aéreas, taxas extras, passeios não citados, refeições, bebidas, lanches,
extras de caráter pessoal e nada que não conste como “serviços inclusos”.
Consulte nossas passagens aéreas ou use suas milhas e boa viagem.

Nota: Desconfie de preços muito baixos para estes destinos, a Abratour tem 12 anos no mercado
e estamos preparados para atender você sua família ou seu grupo.
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