ISRAEL, JORDÂNIA e MADRID
Saída: 24 de Abril de 2018.

17 dias

24/ABR: SALVADOR/MADRID: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Madri.
25/ABR: MADRID: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
26/ABR: MADRID: Café da manhã e saída para visita a cidade. Tarde livre.
27/ABR: MADRID/TEL AVIV: Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Tel Avis, chegada recepção e traslado ao hotel.
28/ABR: TEL AVIV: Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais
29/ABR: TEL AVIV/MASSADA E MAR MORTO/TEL AVIV: Café da manhã. Saída para visita de dia inteiro ao Mar Morto e Massada.
Regresso a Tel Aviv e hospedagem
30/ABR: TEL AVIV: Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
01/MAI: TEL AVIV/JAFFA/CESAREA/HAIFA/ACRE: Café da manhã e saída para uma visita panorâmica a cidade de Tel Aviv, continuação
até Cesarea para conhecer o Teatro Romano e a Fortaleza dos Cruzados. Seguiremos em direção a Haifa para visitar o Mosteiro
Carmelita de Stella Maris e desde o Monte Carmelo, apreciar uma deslumbrante vista dos Jardis Persas do Templo Bahai e da Bahia de
Haifa. Chegada a San Juan de Acre para conhecer a Fortificação medieval. Jantar e hospedagem em Kibutz na Galileia.
02/MAI: GALILEIA/NAZARE/GALILEIA: Café da manhã e embarque para passeio em barco pelo Mar da Galileia, desembarque e
continuação da viagem até o Monte das Boaventuranças, local do Sermão da Montanha, a beira do Lago. Visitaremos Tabgha, local da
multiplicação dos pães e peixes e Cafarnaum. Continuação até Nazaré para visitar a Igreja da Anunciação e a oficina de São José. Jantar
e hospedagem em Kibutz na Galileia.
03/MAI: SAFED/RIO JORDÃO/MONTE TABOR/JERUSALÉM: Café da manhã e saída em direção a Safed para visitar as tipicas ruas e suas
sinagogas, Safed é a cidade da Cabala, vertente mística do judaísmo. Prosseguiremos até Yardenit, local tradicional de Batizado sobre o
Rio Jordão. À tarde visitaremos o Monte Tabor onde se encontra a Basílica da Transfiguração. Chegada a Jerusalém, jantar e
hospedagem.
04/MAI: JERUSALÉM/MONTE DAS OLIVEIRAS/CIDADE MODERNA: Café da manhã e saída para cohecer o Monte das Oliveiras desde
onde poderemos apreciar uma magnífica vista da cidade de Jerusalém, visita ao Horto de Jetsemani e a Basilica da Agonia, continuação
da visita pela cidade Moderna para conhecer o Santuário do livro no Museu de Israel onde se encontram os Manuscritos do Mar Morto
e a maquete da Jerusalém Herodiana. Visita ao Museu do Holocausto e Bairro de Ein Karem onde se encontram as Igrejas de São João
Batista e da Visitação. Jantar e hospedagem
05/MAI: JERUSALÉM/CIDADE ANTIGA/BELEM: Café da manhã e saída para visita panorâmica pela cidade Antiga de Jerusalem onde
veremos o famoso Muro das Lamentações, Via Dolorosa, Igreja do Santo Sepulcro, Monte Sion e Tumba do Rei Davi. A tarde
visitaremos a Basílica e Gruta da Natividade e Campo de Pastores de Belém. (visita a Belem sujeita a situação de segurança na região,
será necessário portar passaporte para ingressar a Belém). Regresso a Jerusalém, Jantar e hospedagem.
06/MAI: JERUSALÉM/JERAH/AMMAN: Café da manhã e saída em direção a Ponte Sheich Hussein, um dos locais de fronteira entre
Israel e Jordânia, finalizados os tramites da fronteira, continuaremos viagem até Jerash, visita a cidade, considerada uma das Decapolis
Romanas e chegada a Amman, Capital do Reino Hashemita, breve visita da cidade. Jantar e hospedagem.
07/MAI: AMMAN/PETRA: Café da manhã e saída em direção ao Rio Mousa para apreciar o imponente Canyon, verdadeiro tesouro
esculpido em pedra rosada. Veremos o Teatro Romano, Tumba Corintia e Palácio da Tumba. Hospedagem em Petra, jantar.
08/MAI: PETRA/MADABA/MONTE NEBO/TEL AVIV: Café da manhã e saída para Madaba para visitar a Igreja de São Jorge onde se
encontra o Mapa da Terra Santa realizado em mosaicos. Chegada ao Monte Nebo, desde onde Moises divisou a Terra Prometida.
Atravessaremos a fronteira entre Jordânia e Israel e chegada a Tel Aviv. Jantar e hospedagem.
09/MAI: TEL AVIV/MADRID: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Madrid, chegada e traslado ao hotel.
10/MAI: MADRID/SALVADOR: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.

VALORES POR PESSOA:

Parte Aérea: Sob consulta
Parte terrestre em apartamento: SINGLE - USD 4.480,00 / DUPLO - USD 3.274,00 / TRIPLO - USD 2.672,00
Forma de pagamento do terrestre: Entrada de 25% (transferência bancária) + Saldo em até 6 X sem juros OU em até
9X sem juros no cheque pré.
UX 084

Pacote inclui:
UX1301
Hotéis de categoria turística Superior/Primeira.
UX1302
UX 083
Café da manhã + 11 jantares (sinalizados no descritivo do roteiro).
Visitas mencionadas no roteiro.
Guia acompanhante do Brasil desde que o grupo tenha um mínimo de 25 participantes.
Seguro de viagem.

24APR
27APR
09MAY
10MAY

SALVADOR/MADRI
MADRI/TEL AVIV
TEL AVIV/MADRI
MADRI/SALVADOR

21:45
08:45
16:05
15:25

Obs. : Documentação necessária para essa viagem: Passaporte válido (validade SUPERIOR à 6 meses levando em
consideração o mês de retorno ao Brasil) / Carteira Internacional de Vacinação com o registro de imunização contra a febre
amaraela / Visto para a Jordânia válido (exigido para brasileiros) / Em caso de menor de idade desacampanhado dos
pais ou viajando com um dos genitores, se faz necessária consulta prévia da documentação necessária para embarque.

11:30
14:20
20:15
19:35

