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Israel em NOVEMBRO DE 2022
com Frei Rogério & LUIZ

01ª DIA – 28/11/22 – SEGUNDA-FEIRA
BRASIL – EUROPA – Encontro no Aeroporto de Florianópolis e em horário determinado embarque
com destino a Europa. Pernoite no voo em deslocamento.
02ª DIA – 29/11/22 – TERÇA-FEIRA
EUROPA – ISRAEL – Chegada prevista na Europa pela manhã e em seguida embarque pra Tel
Aviv, chegando no início da tarde. Procedimentos de imigração e retirada de bagagem. Em seguida
transfer para Jericó, 01:30 de ônibus. Check–in no hotel e tempo para aproveitar a noite (jantar
incluído). Pernoite no Hotel Jericó.
03ª DIA – 30/11/22 – QUARTA-FEIRA
JERICÓ - MASSADA – QUMRAN - MAR MORTO – Após café da manhã, deslocamento até
Massada onde vamos subir em um teleférico fechado à imponente fortaleza de Massada. Visita às
escavações do Palácio de Herodes, banhos romanos, passagem pelas ruínas do mosteiro dos
essênios em Qumran, onde foram descobertos os manuscritos do mar morto. Após o almoço,
prosseguimos até Jericó com passagem pela Arvore de Zaqueu, visita panorâmica do Monte da
Tentação e subida de teleférico incluído. Retorno ao Mar Morto à tarde para se banhar no Mar
Morto. (café da manhã, almoço e jantar incluído). Pernoite Hotel Jericó.
04ª DIA – 01/12/22 – QUINTA-FEIRA
YARDENIT - RIO JORDÃO - CANAÃ – NAZAREH – TIBERÍADES - Após café da manhã, saída
para a região da Galiléia até o Rio Jordão, parada para renovação das promessas do batismo em
Yardenit. Visitaremos Canaã da Galileia para Missa e renovação dos votos do casamento, o lugar
do primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou a água em vinho. Continuação da viagem até
Nazareh onde visitaremos a Basílica da Anunciação onde o anjo Gabriel anunciou à Maria que ela
seria mãe do Messias. Visitaremos também o poço de Maria, a fonte da virgem e a igreja de São
José. Chegada e instalação no hotel final da tarde (café da manhã, almoço e jantar incluído).
Pernoite Hotel em Tiberíades.
05ª DIA – 02/12/22 – SEXTA-FEIRA
MAR DA GALILÉIA – MONTE TABOR -TABGHA - CAFARNAUN - MONTE DAS BEMAVENTURANÇAS - Após café da manhã, vamos fazer um passeio de Barco pelo Mar da Galileia
com Celebração. Em seguida vamos até o Monte Tabor onde aconteceu o milagre da transfiguração
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de Cristo. Almoço a beira do Mar da Galileia onde podemos comer o peixe que Pedro pescava.
Continuação das visitas até Tabgha, lugar do milagre da Multiplicação dos pães, Cafarnaum para
visita a Antiga Sinagoga e a Capela de Pedro com Missa. Visita ao monte das Bem-Aventuranças,
local onde Jesus pronunciou o Sermão da Montanha retorno á Tiberíades final da tarde. (café da
manhã, almoço e jantar incluído). Pernoite hotel em Tiberíades.
06ª DIA – 03/12/22 – SÁBADO
HAIFA - MONTE CARMELO - CESAREA MARÍTMA - BELÉM – Após café da manhã viagem para
a cidade de Haifa e visita ao Monte Carmelo, onde o Profeta Elias fez descer fogo do céu. Rápida
passagem pelos Jardins Bahai e Monastério Carmelita Stella Maris. Continuação para Belém
passando pela cidade romana de Cesárea, pelo antiquíssimo porto de Jaffa onde visitaremos o
Teatro Romano, a cidades dos cruzados e o aqueduto. Chegada a Belém e visita ao Campo dos
Pastores e a igreja da Natividade, lugar do nascimento de Jesus. Visita à igreja de Santa Catarina.
(café da manhã, almoço e jantar incluído). Pernoite Hotel em Jerusalém.
07ª DIA – 04/12/22 – DOMINGO
JERUSALÉM – Após café da manhã, visita ao Monte das Oliveiras, começando nossas visitas pela
capela da Ascenção, o Pater noster (a igreja do pai nosso), desceremos a pé passando por
Dominus Flevit, lugar onde Jesus chorou – Jardim de Getsamani e a igreja da agonia, o túmulo de
Maria. Após o almoço vamos ao Muro das Lamentações e visita ao Cardo Máximo da cidade de
Jerusalém. Tour panorâmico do edifício do Parlamento de Israel (Knesset) e do Candelabro
(Menorá) – visita a Betânia - local da Casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. (café da manhã,
almoço e jantar incluído). Pernoite Hotel em Jerusalém.
08ª DIA – 05/12/22 – SEGUNDA-FEIRA
JERUSALÉM – Após café da manhã começaremos o dia visitando os tanques de Betesda (onde
Jesus curou um paralítico) e a igreja de Santa Ana, percorreremos a pé por todas as XIV estações
da via dolorosa (as 4 últimas encontram-se dentro da igreja do Santo Sepulcro), o local de
julgamento de Cristo, o Calvário. Nessa Igreja teremos uma Missa. Visita ao monte Zion (Sião)
onde veremos o túmulo do rei David, o Cenáculo (local da última ceia) e a igreja da dormição de
Maria. Também visitaremos São Pedro em Galicantu, lugar onde Pedro negou Jesus por 3 vezes.
Final da tarde, retorno ao hotel. (café da manhã, almoço e jantar incluído). Pernoite Hotel em
Jerusalém.
09ª DIA – 06/12/22 – TERÇA-FEIRA
JERUSALÉM - TEL AVIV - BRASIL - Após o café da manhã, deslocamento terrestre para Tel Aviv
onde faremos um city tour Panorâmico guiado passando por Jaffa onde vamos almoçar e em
seguida deslocamento ao aeroporto, para voo com destino ao Brasil. Pernoite no voo em
deslocamento.
10ª DIA – 07/12/22 – QUARTA-FEIRA
BRASIL – Chegada prevista para o início da manhã e em seguida voo para Florianópolis.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS:
1- Parte Aérea em classe econômica a partir de Florianópolis com taxas de embarque e uma mala
de 23 kg despachada e uma de 8 kg de mão.
2- 07 Pernoites em hotel categoria 4* em Israel em base duplo standard com café da manhã.
3- 07 jantares e 07 almoços em Israel (sem bebidas).
4- Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em Israel.
5- Deslocamento terrestre conforme roteiro acima em ônibus de luxo com ar condicionado exclusivo
para o grupo.
6- Tours indicados no roteiro com guias locais falando em português, eventualmente espanhol.
7- Todos os ingressos de entrada aos santuários e sítios arqueológicos em Israel.
8- Passeio de barco no Mar da Galileia.
9- Auriculares em todo percurso em Israel.
10- Gorjetas para guias, motoristas e maleteiros em Israel.
11- Seguro de viagem de USD 300.000,00 por passageiro.
12- Seguro cancelamento de USD 2.000,00 (consulte o contrato).
13- Coordenador de viagem Ponto de Partida desde o Brasil.
14- Kit de Viagem.
PASSEIOS INCLUÍDOS:
1- Teleférico para subir a Fortaleza de Massada.
2- Visita as escavações do Palácio de Herodes.
3- Visita panorâmica do Monte das Tentações com subida de teleférico.
4- Visita a Canaã da Galileia.
5- Visita a Basílica da Anunciação.
6- Visita o poço de Maria, a fonte da Virgem e a Igreja de São José.
7- Passeio de barco pelo Mar da Galileia com celebração.
8- Visitas em Monte Tabor.
9- Visitas em Tabgha.
10- Visita a Cafarnaum com a Antiga Sinagoga e a Igreja de Pedro com celebração de uma missa.
11- Visita ao Monte das Bem-Aventuranças.
12- Visita ao Monte Carmelo.
13- Passagem pelos Jardins Bahai e Monastério Carmelita Stella Maris.
14- Visita o Teatro Romano, as cidades dos cruzados e o Aqueduto.
15- Visita o Campo dos Pastores e a Igreja da Natividade.
16- Visita a Igreja de Santa Catarina.
17- Visita ao Monte das Oliveiras, pela Capela da Ascenção.
18- Visita ao Jardim de Getsamani e a Igreja da Agonia com o túmulo de Maria.
19- Visita ao Muro das Lamentações e ao Cardo Máximo da Cidade de Jerusalém.
20- Tour panorâmico do edifício do Parlamento de Israel e do Candelabro.
21- Visita a Betânia.
22- Visita aos tanques de Betesda e a Igreja de Santa Ana.
23- Visita ao Monte Zion, túmulo de Davi, o Cenáculo e a Igreja da Dorminação.
24- Visita a São Pedro em Galicantu.
25- City tour panorâmico em Tel Aviv.
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INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: USD 3.990,00 COM TAXAS
DE EMBARQUE.
PARCELAMENTO EM ATÉ 48 X ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
Crédito sujeito à aprovação. Faça uma simulação sem compromisso.
PARCELAMENTO DIRETO COM A PONTO DE PARTIDA TURISMO.
AGOSTO/22: ENTRADA DE USD 1.330,00 + 02X DE USD 1.330,00
ENTRADA DE R$ 6.650,00 + 02X DE R$ 6.650,00 + PARCELA FINAL*
SETEMBRO/22: ENTRADA DE USD 1.995,00 + 01X DE USD 1.995,00
ENTRADA DE R$ 9.975,00 + 01X DE R$ 9.975,00 + PARCELA FINAL*
OUTUBRO/22: A VISTA U$ 3.990,00
A VISTA R$ 19.950,00 + PARCELA FINAL*
NOVEMBRO/22: PARCELA FINAL*
FORMA DE PAGAMENTO:
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.
CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 04/04/2022 Á R$ 5,00.
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do
parcelamento será apurado a variação cambial do período e, se houver diferença, será
adicionada mais uma parcela ao final do contrato para quitação desses valores.

AÉREOS CONFIRMADOS:
28/11 - LA3289 – FLN/GRU
28/11 - UX058 – GRU/MAD
29/11 - UX1301 – MAD/TLV
06/12 - UX1302 – TLV/MAD
06/12 - UX057 – MAD/GRU
07/12 – LA3290 – GRU/FLN

–
–
–
–
–
–

08:00/09:20
15:05/05:15
08:45/14:20
16:05/20:20
23:45/06:35
10:15/11:30

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:





O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados no item Inclui.
Comidas e bebidas não mencionadas.
Extras de caráter pessoal (telefone, lavanderia, etc.).
Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem.
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA É OBRIGATÓRIA. Você pode tomar esta vacina em qualquer posto de
saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da ANVISA pela Carteira Internacional de
Vacinação.
3 - VACINA COVID. Você deve estar com a vacinação completa e o comprovante de vacinação em inglês.
4 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro.
5 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, cortes,
substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item que terá prioridade;
eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força maior, alheios a vontade da
operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a descontos proporcionais ou
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indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e contratado EXPONTANEAMENTE e
antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá
como prioridade: a segurança dos viajantes; a continuação da viagem, a conclusão do roteiro.
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou ocorrências
climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e ferroviário, quando houver.
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta devolverá os
valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações.
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