
55 PANAVISIÓN

TERRA SANTA
1  noite em Tel Aviv,  2  Galilea, 4  Jerusalém

 duas opções

 1. Meia pensão, mais:

• Visita panorâmica em Tel Aviv . 

• Visita em Jafa, Cesareia, Haifa, Galileia, Ein kerem, Belém .

•   Cidade nova de Jerusalém, Ein Kerem . A cidade de Belém .  
O Muro das Lamentações .

• Monte das Oliveiras, Getsêmani, Basílica da Agonia .

• Santo Sepulcro . Monte Sião

 2. Pensión completa más:

• Todas las visitas incluidas en la opción 1

9  días  ... a partir de  1.570 $ USA

DIA 1 (domingo) BRASIL – TEL AVIV
Apresentação no aeroporto no horário indi-
cado para embarcar em um avião para Tel 
Aviv. Noite a bordo.

DÍA 2 (segunda-feira) TEL AVIV
Chegada, assistência de nossa equipe no 
aeroporto e traslado ao hotel escolhido. 
Jantar. Hospedagem.

DÍA 3 (terça-feira) TEL AVIV - CESAREIA - 
HAIFA - ACRE – GALILEIA
Café da manhã. Saída para dar um visita 
panorâmica inclusa pela cidade de Tel Aviv 
e entrar em contato com esta importante 
cidade de forma panorâmica. Chegada a 
Jafa, antigo porto de Israel convetido num 
interessante bairro de artistas. Continua-
remos pelo litoral até chegar a Cesareia, 
antiga capital romana. Almoço (opçõe 2). 
Seguiremos nosso passeio até Haifa e su-
biremos o Monte Carmelo, onde ocorreu o 
desafio do profeta Elias. Visitaremos a igreja 
Stella Maris, sede da ordem dos Carmelitas 
e lugar de culto à Nossa Senhora do Carmo. 
Iremos em seguida para a Galileia. Jantar e 
hospedagem.

DÍA 4 (quarta-feira) GALILEIA - TIBERIA-
DES-NAZARET
Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã um passeio de barco no mar da Ga-
liléia. A continuação visita inclusa o Monte 
das Beatitudes, cenário do sermão da mon-
tanha. Em seguida, conheceremos Tabgha, 
onde ocorreu o Milagre da Multiplicação 
dos Pães e Peixes e onde está a Igreja do 
Primado, local de confirmação de São Pe-
dro; em Cafarnaum veremos as ruínas da 
Casa de Pedro e da antiga Sinagoga, onde 
Jesus predicou. Seguiremos ao longo do 
mar da Galileia até Tiberíades. Almoço 
(opçõe 2). À tarde, via Caná (ou Canaã) da 
Galileia prosseguiremos para Nazaré. Visi-
taremos a Basílica da Anunciação, a Carpin-
taria de José e a Fonte da Virgem. Jantar e 
hospedagem

DÍA 5 (quinta-feira) GALILEIA -  
MONTE TABOR - VALE DO JORDAO -
JERUSALEM
Café da manhã. Saída para Safed, para vi-
sitar suas encantadoras ruas e sinagogas. 
Continuação para Yadernit, local de batismo 
no rio Jordão e continuação para o Monte 
Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Je-
sus diante de Moisés e Elias. Almoço (2). 
Seguiremos pelo vale do Jordão rodeando 
Jericó. Atravessando o Deserto da Judeia, 

nos dirigiremos para Jerusalém, cidade 
mensageira da paz e berço das três gran-
des religiões monoteístas. Jantar e hospe-
dagem

DÍA 6 (sexta-feira) CIDADE NOVA  
JERUSALÉM - EIN KEREM - BELÉM –  
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje conheceremos uma 
das cidades mais importantes e mais an-
tigas do mundo. Na parte da manhã, des-
frutaremos da visita inclusa Cidade Nova 
de Jerusalém. Visita inclusa o Santuário do 
Livro no Museu de Israel, onde estão expos-
tos os manuscritos do Mar Morto e o mo-
delo que representa a cidade de Jerusalém 
na época de Jesus. Faremosuma parada no 
museu do Holocausto. Almoço (2). Segui-
remos para Ein Kerem, para visitar os San-
tuários da Visitação de Maria a sua prima 
Isabel e de São João Batista. À tarde, saída 
para Belém, lugar de nascimento de Jesus 
Cristo. Visita inclusa a Igreja da Natividade, 
a Gruta de São Jerônimo e a igreja de San-
ta Catarina. Retorno a Jerusalém. Jantar e 
hospedagem.

DÍA 7 (sabado) JERUSALÉM - MONTE DAS 
OLIVEIRA -CIDADE ANTIGA JERUSALÉM-
JERUSALÉM
Café da manhã. Dia para desfrutar das visi-
tas mais importantes desta viagem. Vamos 
conhecer a cidade antiga de Jerusalém. 
Saída para o Monte das Oliveiras, para fazer 
uma visita panorâmica pela cidade santa 
amuralhada. Em seguida, conheceremos o 
Horto de Getsêmani e Basílica da Agonia. 
Visitaremos o Muro das Lamentações e 
continuaremos a através da Via Dolorosa 
para chegar ao Gólgota, lugar da crucifi-
cação de Jesus e ao Santo Sepulcro. Ao lon-
go da Via Dolorosa, existem 14 estações, e 
em cada estação existe uma capela ou sinal 
que ilustra o episódio. Almoço (2). Conti-
nuação para o Monte Sião, onde se encon-
tram o Túmulo do Rei David e o Cenáculo, 
lugar da Santa Ceia, “Eucaristía” e “Pente-
costés”. Jantar e hospedagem.

DÍA 8 (domingo) JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre para passear pelas 
ruelas da cidade antiga. Jantar e hospeda-
gem.

DÍA 9 (segunda-feira) JERUSALÉM
Café da manhã. Na hora indicada, traslado 
ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos 
serviços.

PREÇOS POR PESSOA $ USA

Em quarto duplo Turista Primera

Opcão 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.570 1.805

Opcão 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.760 1.995

Spto. quarto individual. . . . . 585 750

n Temporada Media. . . . . . . 80 80

n Temporada Alta. . . . . . . . . 150 150

• Se quiser, acrescente 3 dias extras em Madri ou Lisboa, inclui traslados e visita panorâmica.

Madri ..........................................  3 dias / 2 noites a partir de 360 $

Lisboa  ........................................  3 dias / 2 noites a partir de 440 $

PRÉ OU PÓS VIAGEM

NOTAS DE INTERESSE

•  A ordem das visitas pode ser alterada, sempre 
respeitando o conteúdo das mesmas.

•  O Shabat é o dia de descanso em Israel. Começa 
na sexta-feira à tarde e termina ao anoitecer do 
sábado. Todo o comércio, repartições e insti-
tuições públicas fecham durante o Shabat. Nos 
hotéis, os serviços dos restaurantes são limita-
dos.

•  Os hotéis de Israel não estão classificados de 
forma oficial.

•  Os traslados em Israel são feitos por um moto-
rista de idioma inglês.

•  As gorjetas não estão inclusas. 

•  Para as chegadas do primeiro dia que ocorrerem 
após as 20 horas, o jantar não está incluso.

•  Desaconselhamos a acomodação em quarto tri-
plo neste destino.

•  Vistos: Por favor, verifique as condições e requi-
sitos necessários junto ao órgão competente em 
seu país de origem.

INCLUIDO NO TOUR

Assistência nos aeroportos e traslados 
aos hotéis 

Refeições: opção 1: 7 café da manhã e 
7 jantares. Opção 2: 7 café da manhã, 5 
almoços e 7 jantares

Guia acompanhante em espanho.

Hotéis: 11 noites de acomodação em 
hotéis previstos ou similares

Visitas inclusas na viagem:
Visita panorâmica em Tel Aviv. 
Visita em Jafa, Cesareia, Haifa, Galileia, Ein 
kerem, Belém.
Cidade nova de Jerusalém, Ein Kerem. 
A cidade de Belém. O Muro das 
Lamentações.
Monte das Oliveiras, Getsêmani, Basílica 
da Agonia.
Santo Sepulcro. Monte Sião

Seguro de viagem 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Tiberiades Kibutz Lavi-Hab. Lev  turista 

 hotel.lavi.co.il

 Kibutz Lavi-Hab. Eden  primera 

 hotel.lavi.co.il

Jerusalém Jerusalem Gate turista 

 jerusalemgate.com

 Grand Court primera 

 grandhotels-israel.com

Tel Aviv Deborah turista 

 arcadiahotels.co.il

 Grand Beach primera 

 grandbeach.co.il

Tel Aviv

Haifa

Cesareia

Galileia

Beit Shean

Jerico

Jerusalém

DATOS DE SAÍDA DO BRASIL

• 2021

Março 21 28

Abril 4 11 18 25

Maio 2 9 16 23 30

Junho 6 13 20 27 

Julho 4 11 18 25

Agosto 1 8 15 29

Setembro 5 12 26

Outubro 3 10 17 24 31

Novembro 7 14 21 28 

n T. Baixa  n T. Media  n T. Alta


