
25/04 – PORTO ALEGRE / TEL AVIV
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre para embarque com destino a Tel Aviv 
com conexões.

26/04 – TEL AVIV
Chegada ao Aeroporto Internacional Ben-Gurion. Traslado para o hotel em Tel 
Aviv. Jantar e pernoite em Tel Aviv.

27/04 – TEL AVIV/JAFFA / CESAREIA / HAIFA / CANAÃ / TIBERIADES
Café da manhã. Sairemos para visitar Jaffa (Jope), uma das cidades mais antigas 
da Bíblia e um porto importante desde os tempos antigos. Foi a partir daqui que 
Jonas partiu para Társis e foi engolido por uma baleia. Aqui Pedro ficou na casa 
de Simão, o Curtidor e levantou Dorcas (Tabita) dos mortos. Continuaremos para 
Cesaréia, uma cidade construída por Herodes, o Grande, e onde o apóstolo Pedro 
pregou pela primeira vez o Evangelho aos gentios, visite o anfiteatro, as ruínas 
romanas e o aqueduto. Em Haifa, visitaremos o Mosteiro Stella Maris e o interior 
da Igreja das Carmelitas e a Caverna de Elias, e onde Elias ficou olhando e 
esperando por um sinal de Deus de que a seca acabou. Seguiremos para Nazaré, 
casa de Jesus e onde passou sua infância. Vista da Basílica da Anunciação, onde 
o anjo Gabriel apareceu a Maria para anunciar sua concepção de Jesus. 
Seguiremos para Canaã da Galiléia, lugar onde se diz que Jesus realizou seu 
primeiro milagre quando ele transformou água em vinho numa festa de 
casamento. Cana é também o local de nascimento do Apóstolo Bartolomeu 
(Natanael). É uma prática tradicional nos dias de hoje para os casais que viveram 
uma vida longa e feliz juntos, renovar seus votos de casamento na igreja 
comemorando este primeiro milagre. Jantar e pernoite em Tiberíades

28/04 – TIBERIADES / CAFARNAUM/ TAGBA / MAR DA GALILEIA / TIBERIADES
Café da manhã. Viajaremos para Cafarnaum, para ver os restos da sinagoga de 
branco calcário com pilares lindamente esculpidos em pedra. Esta era uma cidade 
próspera durante o período do Segundo Templo, e era o centro do ministério de 
Jesus na Galiléia e local de nascimento de San Pedro. Cafarnaum é uma das três 
Cidades condenadas por Jesus. Foi destruída por um terremoto e nunca 
reconstruída. Viajamos em torno do lago Kinneret passando por locais como 
Tabgha - local tradicional do " alimentação da multidão " para ver o belo piso de 
mosaico da Igreja. Vamos ver Monte das Bem-Aventuranças, onde Jesus deu o 
"Sermão da Montanha “. Foi aqui onde Jesus lançou as bases do que se tornou a 
religião cristã. Daqui pode se ter a vista espetacular de todo o lago, incluindo 

Magdala e Genassareth. O famoso arquiteto italiano Berlucci construiu a atual igreja. 
Chegaremos ao Kibbutz Nof Ginosar o antigo barco de pesca de madeira, em 
excelente estado, descoberto no lago por acidente. Este barco é do tempo em que 
Jesus exerceu a sua missão na área. Desfrutaremos de um passeio de barco no Mar 
da Galiléia - o mar onde Jesus andou. Continuaremos ao longo do Mar da Galiléia 
até Yardenit. Este local é um lugar tradicional de batismo onde os peregrinos de todo 
o mundo vêm para renovar seu batismo nas águas que fluem sagrado rio Jordão. 
Jantar e pernoite em Tiberíades

29/04 – TIBERIADES / MONTE TABOR / JERICO / RIO JORDÃO / JERUSALÉM
Café da manhã. Sairemos para vsita ao Monte Tabor, segundo a Bíblia, este é o lugar 
onde Débora e Baraque reuniram suas forças para lutar contra Sísera. Segundo a 
tradição cristã este é o local tradicional da Transfiguração, com uma igreja e um 
mosteiro construído no topo a 588 metros acima do mar. O Rio Jordão levará até 
Jericó, uma das primeiras cidades a serem tomadas pelas tribos de Israel. 
Visitaremos a Árvore de Zaqueu com vista panorâmica do Monte da Tentação, onde 
acredita-se que Jesus foi testado pelo diabo. No caminho, chegamos ao Monte 
Sião, cercado pela antiga muralha da cidade. Vamos ver o túmulo do Rei David, feito 
de pedra e com coroas de prata da Torá. Visitaremos também o local da Última Ceia, 
onde Jesus teve sua última ceia com seus discípulos. Jantar e pernoite em 
Jerusalém.

30/04 – JERUSALÉM / MONTE DA OLIVEIRAS / VIA DOLOROSA  / JERUSALEM
Café da manhã e saída para visitar O Monte das Oliveiras com uma bela vista da 
cidade, especialmente a cidade velha e é rica em locais históricos. Alguns destes 
sites incluem a Igreja Flavit Dominus, onde diz que Jesus chorou sobre Jerusalém, 
a Capela da Ascensão e a Igreja do Pater Nóster, onde está escrito o Pai Nosso em 
53 idiomas. No bairro cristão seguindo os passos das últimas horas da vida de 
Jesus andando ao longo da Via Dolorosa. Atravessaremos pela porta de Santo 
Estêvão até chegar à piscina de Betesda. A piscina remonta ao século II AC e foi aqui 
que Jesus curou um homem doente. Ao lado da piscina é a Igreja de St. Anne. 
Seguem as Igrejas da Convicção e da Flagelação eo arco do " Ecce Homo “, em 
comemoração das duas primeiras estações da cruz. Caminharemos na Via Dolorosa 
até o local da crucificação e o túmulo de Cristo consagrado na Igreja do Santo 
Sepulcro. Este é na verdade um complexo de várias capelas construídas em o que 
foi chamada a colina do Gólgota. Você irá desfrutar as sinuosas ruas lotadas de 
bazares coloridos e cheias de pequenas lojas que vendem lembranças, especiarias, 
tapetes, jóias e cerâmicas, entre outros itens. Jantar e pernoite em Jerusalém.
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ISRAEL E JORDÂNIA
01/05 – JERUSALÉM / MASADA / MAR MORTO / JERUSALEM
Café da manhã. Seguiremos até Masada para subida a fortaleza por teleférico. Aqui 
poderemos explorar as antigas ruínas e fortificações, os palácios do rei Herodes, 
armazenagem e casas de banho, e aprenderemos sobre o espírito dos defensores 
judeus. Esses que lutaram durante três anos contra as legiões de Flavius Silva e 
escolheram morrer como homens livres em suas próprias mãos em vez da 
escravidão romana. Do alto de Massada os contornos dos acampamentos romanos 
ainda são visíveis. Descida por teleférico. Continuaremos ao longo do Mar Morto, o 
ponto mais baixo da terra e uma rica fonte de minerais. Aproveitaremos a incomum 
e excitante experiência de "nadar " no próprio Mar Morto. Retornaremos a Jerusalém 
através das cavernas de Qumran onde os essênios viviam há 2.000 anos e os 
manuscritos originais do Mar Morto foram descobertos em 1947. Visitaremos as 
ruínas dessa antiga cidade do deserto, antes de iniciar a subida final para Jerusalém. 
Jantar e pernoite em Jerusalém.

02/05 – JERUSALÉM /  EIN KAREN / BELEM / JERUSALEM
Café da manhã. Sairemos para visita do Museu de Israel um dos maiores museus 
enciclopédicos em todo o mundo, desde arqueologia a arte contemporânea. 
Desfrutaremos de um programa completo de exposições e atividades, o Santuário do 
Livro e o modelo do segundo Templo, o Pavilhão de Exposições e Jardim de arte 
Billy Rose. Visitaremos o Yad Vashem, o monumento as vítimas do Holocausto. 
Seguiremos através do novo Museu Histórico, a Sala Infantil, o Memorial Hall e o 
memorial dos deportados construído recentemente. Ein Karen, o local de nascimento 
de São João Batista, e é o local de uma bela igreja que leva seu nome. Aqui, 
poderemos  ver os restos de terraços agrícolas de 2.000 anos de idade, que fazem 
parte deste povo antigo. Nós dirigimos ao sul até Belém, local de nascimento do Rei 
David e Jesus. Na entrada da cidade iremos visitar a Igreja da Natividade. Hoje Belém 
está sob o controle da Autoridade Palestina. Jantar e pernoite em Jerusalém.

03/05  – JERUSALÉM / MONTE NEBO / PETRA
Café da manhã. Seguiremos viagem em direção a Jordânia. Continuando até o 
Monte Nebo para admirar a vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto desde 
a montanha. Este lugar é importante porque foi o último lugar visitado por Moisés e 
desde onde o profeta diviso a terra prometida à que nunca chegaria. Continuação a 
Petra. Jantar e hospedagem.

04/05 – PETRA
Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita de Petra, conhecida como "Cidade 
rosa", onde mais de 2.000 anos atrás os nabateans localizaram a capital de seu 
império por mais de 500 anos, esculpindo impressionantes templos e túmulos nas 
montanhas rosa e usando avançadas agrícolas e condução de água. O passeio 
começa pelo túmulo dos obeliscos, continuando ao longo do Siq, cânone de mais 
de 1 Km de longo, após o que o tesouro é descoberto, uma colossal tumba decorada 
com colunas e esculturas de incomparável beleza. Continuação para a rua das 
fachadas e teatro para se aproximar de 850 degraus que nos levará para o imponente 
Mosteiro "El Deir". Jantar e Alojamento no hotel.

05/05 – PETRA / WADI RUM /AMMAN
Café da manhã. Saída em direção a que é conhecido como "The little Petra" (Pequena 
Petra), ao norte de Petra. Um desfiladeiro de só 2 metros de largura com a sua típica 
arquitetura Nabateans torna se esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos 
Nabateans e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais, tem uma pequena 
estrada que leva a alguns da área interior, Siq Al Bared, a escala nesta área e o fato de 
que é a continuação de Petra, ele deu o nome da pequena Petra. Saída para Wadi 
Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no deserto de Wadi Rum e passeio 
em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, 2 horas, consistem em uma pequena 
turnê na paisagem lunar do deserto. Vamos olhar para as areias rosa do deserto, que 
possui um encanto especial fornecido por maciços graníticos que a natureza tem sido 
modelada com formas caprichosas. Prosseguimento para Amman. Pernoite. Jantar.

06/05 – AMMAN / JERASH / TEL AVIV
Café da manhã e partida para um passeio pela cidade de Amã, onde se destacam: 
suas avenidas, a cidadela, o centro da cidade e no Teatro Romano. Continuação a 
Jerash, uma das cidades da Decápolis. Durante o passeio, visite o Arco do Triunfo, 
a Praça Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite e terminando no Teatro 
Romano. Continuação em direção a Israel para cruzar a fronteira de Allenby. 
Chegada a Tel Aviv e pernoite. Jantar.

07/05 - TEL AVIV / LISBOA / SINTRA E CASCAIS / LISBOA
Café da manhã, em horário oportuno, traslado para o aeroporto Internacional 
Ben-Gurion, para embarque com destino a Lisboa. Chegada e partida para visita à 
vila romântica de Sintra. Chegada ao centro histórico da vila e visita ao Palácio da 
vila. Tempo livre para que possa provar a famosa doçaria tradicional os travesseiros 
de sintra (prova não incluída). No retorno a Lisboa parada em Cascais onde 
podemos vislumbrar as suas famosas praias de areia branca. Chegada a Lisboa. 
Hospedagem. 

08/05 – LISBOA / FÁTIMA / LISBOA 
Café da manhã no hotel. Saída rumo a Fátima, o coração da fé católica e do local de 
peregrinação mundial onde teremos a possibilidade de visitar o santuário bem como 
a casa dos 3 pastorinhos. Tempo livre para almoço e devoção no santuário. Em hora 
a combinar regresso a Lisboa. Hospedagem. 

09/05 – PORTO ALEGRE
Café da manhã, em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Lisboa, para 
embarque com destino a Porto Alegre. Chegada e até a próxima viagem.

VALORES POR PESSOA (Dólares americanos)

HOTELARIA
• TEL AVIV  Hotel Leonardo Tel Aviv ou similar
• TIBERIADES Hotel Lake House Tiberiades ou similar
• JERUSALEM Hotel Ramada ou similar
• PETRA   Hotel Petra Panorama ou similar
• AMMAN  Hotel Arena Space Amman ou similar
• LISBOA   Hotel Fenix  ou similar

PARTE AÉREA (VÔOS PREVISTOS)

Voo  Partida  Chegada  Horário de partida/chegada

TAP 118 Porto Alegre Lisboa   Ter 25/abr  19:05 / Qua 26/abr 09:55
TAP 1603 Lisboa   Tel Aviv  Qua 26/abr  14:50 / 22:15
TAP 1604 Tel Aviv  Lisboa   Dom 07/mai 05:05 / 09:10
TAP 117 Lisboa   Porto Alegre Ter 09/mai  10:15 / 17:35

ESSENCIAL
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Entrada – USD 1750 + 9X USD 391

USD 4660 + USD 240 taxas

PARCELAMENTO

À VISTA

SUPL. INDIV. - USD 1215



ISRAEL E JORDÂNIAESSENCIAL

VALOR INCLUI:
• Passagem aérea desde Porto Alegre 
• Seguro saúde
• Ônibus de luxo com ar condicionado (Diferentes em Israel e na Jordânia)
• Guia local em Português 
• 8 diárias de hotel em Israel
• 7 dias de passeios conforme programa em Israel
• 3 diárias de hotel na Jordânia
• 3 dias de excursão na Jordânia
• 2 noites de hospedagem em Portugal
• Passeios conforme o programa em Lisboa 
• Guia acompanhante em Lisboa
• Refeições: Meia-Pensão– café da manhã e jantar no hotel. Começando com jantar e finalizando 
       com café da manhã.
• Certificado de Peregrinação.
• Guia acompanhante desde o Brasil para um grupo de 20 pessoas
• Visa de Entrada para a Jordânia

NÃO INCLUI
• Gorjetas – nossa sugestão: Gorjetas para o guia/motorista 
    Nós sugerimos dar US$5-7 por pessoa por dia para o guia e US$3-4 por pessoa por dia para o 
    motorista / Hotéis- US$2 por pessoa pelo serviço em cada estadia/ Restaurantes – Entre 10 -12% do 
    valor do almoço / jantar 
• Outras refeições, exceto acima mencionada 
• Toalha e bata batismal em Yardenit (10$) 
• Almoços
• Despesas pessoais
• Teleférico em Jericó (12$ por pessoa)

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
• Passaporte com validade mínima de 6 meses
• Visto para Jordânia (feito localmente)
• Certificado Internacional de Vacina contra febre amarela
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