Circuito “Terra Santa” em português
08 dias / 07 noites
a partir de
R$ 2.283

+9x de R$ 592
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Visite os locais onde se passaram a maior parte das histórias bíblicas. Saiba mais sobre a vida de Jesus, não importa qual seja sua religião.

Paises: Israel
Cidades: Jerusalém - TelAviv
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De Maio de 2022 à Fevereiro de 2023

Inclui
• Traslado de chegada e partida compartilhados (de / para o Aeroporto Ben Gurion);

• 07 noites de acomodação em hotel de categoria escolhida;
• Café da manhã diário;
• Transporte em ônibus com ar-condicionado;
• Guia acompanhante em português;
• Ingressos para locais de visita de acordo com a descrição do programa;
• Visitas de acordo como especificado no programa acima.

Roteiro
1º DIA: SEGUNDA FEIRA, TEL AVIV
Chegada ao Aeroporto de Tel Aviv Ben Gurion. Assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem no hotel em Tel Aviv.
2º DIA: TERÇA FEIRA, TEL AVIV – JAFFA – CESAREIA – HAIFA – ACRE – GALILEIA
Após o café da manhã, breve visita à cidade de Tel Aviv- Jaffa. Continuamos até Cesaréia através do vale do Sharon, para visitar o teatro
Romano, as ruinas da cidade Cruzada e o aqueduto romano. Seguiremos até a cidade de Haifa para visitar o Monte Carmelo e apreciar uma
visita panorâmica dos jardins persas do Templo Bahai. Continuação até São João de Acre, para visitar a antiga Fortaleza dos Cruzados.
Seguiremos a Galileia. Hospedagem e pernoite na Galileia incluido jantar. (Kibutz ou Hotel).
3º DIA: QUARTA FEIRA - MAR DA GALILEIA – RIO JORDÃO – GALILEIA
Visitas na ribeira ocidental do Mar da Galileia, centro da vida de Jesus, durante os anos do Seu ministerio publico, palco de varios milagres e
ensinamentos de Jesus. Seguindo ao longo da costa do mar ate Ca-farnaum - conhecida como “Sua Cidade”, visitaremos o local do ministerio
de Jesus, onde passou muito tempo curando doentes e fazendo milagres. Em Tabgha, visitaremos o lugar da multiplicaçao dos paes e dos
peixes onde o chao em mosaico representa um cesto com paes e dois peixes. Continuaremos ate ao Monte das Bem-Aventuranças cenario do

“Sermao da Montanha” e onde, provavelmente, Ele escolha os 12 apostolos. Seguindo ate a parte sul do Mar da Galileia, visita ao local do
Batismo em “Yardenit”, onde o Rio Jordão desemboca do Mar da Galileia.
Pernoite em Galileia, incluindo jantar.
4º DIA: QUINTA FEIRA- GALILÉIA – NAZARÉ – MONTE DO PRECIPICIO – CANAÃ - JERUSALÉM
Viagem pela Galileia ate Nazare, onde Jesus passou sua infancia; visita a Igreja da Anunciaçao, construi-da no local onde os arqueologos
acreditam que o Arcanjo Gabriel tenha aparecido a Virgem Maria. Visi-ta ao Poço de Maria e a Igreja de Jose. A seguir visitaremos o Monte do
Precipicio, penhasco em que uma multidao furiosa tentou expulsar Jesus. Vistas panoramicas sobre Nazare. Continuaçao ate Cana, lu-gar do
primeiro milagro de Jesus, transformando agua em vinho. Viajaremos pelo Vale do Jordão, passan-do por Jericó, antes de subir pelas
Montanhas de Judeia ate Jerusalem.
Pernoite em Jerusalem (jantar opcional).
5º DIA: SEXTA FEIRA - JERUSALÉM – CIDADE ANTIGA – YAD VASHEM - JERUSALÉM
Visitaremos Yad Vashem, museu em memoria do Holocausto, monumento em homenagem aos 6 milhoes de judeus que morreram no
Holocausto. Logo, visitaremos as muralhas da Cidade Velha, o Monte Siao, a Tumba do Rei David, a Sala da Ultima Ceia (Cenaculo) e a Abadia
da Dormiçao. Entraremos na Cidade Antiga de Jerusalem, onde veremos o Muro Ocidental e o local atual do Segundo Templo, o Monte do
Templo. Caminharemos pela Via Dolorosa, ate o Golgota e a Igreja do Santo Sepulcro, que abriga tanto o local tradicional da Crucificaçao,
quanto o Tumulo da Ressurreiçao. Pernoite em Jerusalém (jantar opcional).
6º DIA: SÁBADO - JERUSALÉM (CIDADE ANTIGA)
Começaremos o dia com uma visita ao Santuario do Livro no Museu de Israel aonde estão expostos os manuscritos do Mar Morto, depois
visitaremos o modelo belamente renovado da cidade Herodiana de Jerusalem, contemporaneo ao periodo do Segundo Templo. Conheceremos
Ein Karem, uma pitoresca vila na periferia sudoeste de Jerusalem. Este pequeno vilarejo tem grande significado nas tradiçoes cristas, pois foi
aqui que, segundo a tradiçao, nasceu Joao Batista. Do topo do Monte das Oliveiras desfrutaremos da espetacular vista panoramica de
Jerusalem - a Cidade Santa das tres grandes religioes do mundo cris-tianismo, judaismo e islamismo. Visitaremos o Jardim de Getsemani, onde
Jesus passou sua ultima noite e foi traido por Judas. A tarde, podera escolher entre uma viagem opcional a Belem, para visitar a Igreja da
Natividade e a Gruta do Nascimento de Jesus e as Capelas de Sao Jeronimo e Sao Jose. (Para os hospe-des que nao desejarem visitar Belem,
um tempo livre para explorar, a partir do Portão Jaffa, a Cidade Ve-lha ou Nova de Jerusalem. Nessa opçao, o retorno ao hotel sera por conta
propria do visitante).
Pernoite em Jerusalem (jantar opcional).
7º DIA: DOMINGO - JERUSALÉM
Café da manhã. Dia livre em Jerusalém para atividades pessoais. Possibilidade de excursão opcional para Massada e Mar Morto. Pernoite em

Jerusalém (jantar opcional).
TOUR OPCIONAL MASSADA E MAR MORTO (em espanhol) Viagem ao deserto da Judéia. Subida a fortaleza de Massada por teleférico,
última fortificação dos judeus em sua luta contra os romanos. Visita às escavações do palácio de Herodes, a Sinagoga, Aqueduto. Vista
panorâmica do Campo Romano. Tempo livre para banho nas águas salgadas do Mar Morto conhecido como Mar Salgado ou região de Sodoma
da Bíblia. Retorno ao Hotel.
8º DIA: SEGUNDA FEIRA- JERUSALÉM – TEL AVIV
Depois do café da manhã e na hora indicada, traslado ao aeroporto de Ben Gurion.

Hospedagens
Nome: Seanet | Cidade: Tel aviv
Categoria Turística
Nome: Plaza | Cidade: Nazaré
Categoria Turística
Nome: Prima park | Cidade: Jerusalem
Categoria Turística

Saídas e Preços
Datas de saída de Tel Aviv em 2022 / 2023
Abril 03, 04
Junho 12, 13
Julho 03, 04, 17, 18, 31

Agosto 01, 28, 29
Janeiro 08, 09 /2023
Fevereiro 12, 13 /2023

Preço por pessoa em Categoria Turista
A partir de USD 1.399 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 2.125 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Datas de saída de Tel Aviv em 2022
Alta temporada

Maio 22, 23
Setembro 11, 12
Outubro 23, 24
Novembro 06, 07, 27, 28
Dezembro 19

Preço por pessoa em Categoria Turista
A partir de USD 1.459 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 2.169 (valor do pacote por pessoa em acomodação individual)

Consulte-nos valores para categorias superiores!

Observações
Consulte-nos para itinerário começando no domingo.

Crianças entre 02 e 12 anos compartilhando mesmo quarto duplo com os pais/ dois adultos terão 20% de desconto sobre o valor do
adulto em DUPLO:

Excursão opcional no dia livre opcional Massada e Mar Morto (em Espanhol ou Inglês): USD 165,00
Excursão opcional a Belém, valores e possibilidades serão avaliadas localmente
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