Travessa Padre Eutíquio, 2154
(91) 3205-0707 / 98121-2738
APRESENTA:

Israel, Egito & Roma
Novembro 2019 – 15 Dias
Viaje com a melhor. Viaje com a Star Tour!
1º. DIA (02 de Novembro)– BELÉM / LISBOA
Apresentação no Aeroporto Internacional de Belém para embarque em vôo TAP com destino a LISBOA.
2º. DIA (03 de Novembro) – LISBOA / TELEVIV
Chegada em LISBOA e conexão para TELAVIV. Chegada, recepção e traslado ao nosso Hotel.
3º. DIA (04 de Novembro) – TELAVIV
Café da manhã no Hotel. Em horário determinado saída para conhecer a capital cultural, industrial e
comercial do país. Visitaremos a parte antiga, onde foi fundada nos arredores da antiga cidade portuária de
Jaffa. Do alto de Jaffa, tem-se uma das mais belas vistas de Tel-Aviv banhada pelas águas azuis do
Mediterrâneo. Faremos uma panorâmica por sua longa faixa litorânea, cercada de bares, restaurantes
descolados e hotéis, mostrando toda sua prosperidade. Restante do dia livre. Sugerimos aproveitar para
passear pela avenida beira mar, visitar as galerias de arte contemporânea ou quem sabe umas comprinhas!
4º. DIA (05 de Novembro) – TELAVIV / JERUSALÉM
Após o café da manhã seguiremos ao Horto Gethsémani para momento de oração. Faremos uma breve
visita a igreja das nações para ver as oliveiras milenares aonde acredita-se que Jesus e os discípulos
oraram na noite anterior a sua crucificação. Pegaremos o ônibus e subiremos até o Monte das Oliveiras
para ter uma vista panorâmica da cidade amuralhada Depois seguiremos para o Cenaculo local da última
ceia. (Mc 14.12,26). Na sequência visitaremos a tumba do Rei David, (At 2.29). Depois continuaremos
visita para a Igreja de São Pedro e Gallicantu aonde foi a casa do sumo sacerdote aonde Jesus foi
apresentado a ele. Visitaremos também neste dia o Museu de Jerusalém para visitar a Maquete da cidade
e os manuscritos do mar morto. Em continuação, chegada e acomodação em nosso hotel em JERUSALEM.
5º. DIA (06 de Novembro) – JERUSALÉM
Após o café da manhã partiremos para o Muro das Lamentações aonde vamos ter tempo para oração e
deixar os pedidos. Depois seguiremos para o Tanque de Betesda local da cura do Paralítico por Jesus (JO
5), seguiremos até a Fortaleza Antonia aonde vamos poder visitar o Subterrâneo para ver o piso original da
época de Jesus. Depois disto seguiremos até o Jardim da Tumba aonde vamos realizar o culto de santa
ceia. A tarde partiremos para Belém para visitar a igreja da Natividade e campo dos pastores evangélico.
6º. DIA (07 de Novembro) – JERUSALÉM / TIBERIADES
Após o café da manhã no hotel, seguiremos em direção ao norte, beirando a Costa Mediterrânea, para
visita às cidades de Cesarea e Haifa. Cesarea abriga um impressionante parque repleto de construções
que datam de vários períodos da história, indo do século III a.C. até a época das Cruzadas, no século XII.
Muitos dos monumentos se devem ao rei Herodes, um dos maiores arquitetos do mundo antigo. Visita às
principais atrações, como o Teatro Romano e o Aqueduto. Na sequência, prosseguimento em direção a
Haifa, a terceira maior cidade e símbolo da tolerância religiosa no país, abrigando colônias de diversas
nacionalidades e crenças. Subida ao Monte Carmelo para apreciar a belíssima vista panorâmica da cidade
e sua baía. Em seguida, visita ao Mosteiro Carmelita de Stella Maris e aos magníficos jardins Bahai,
declarados Patrimônios Mundiais pela UNESCO. Hoje visitaremos ainda Tel Megigo local do armagedon e
a fonte de Gideão. Chegada e acomodação em nosso hotel em TIBERIADES.
7º. DIA (08 de Novembro ) – TIBERIADES
Café da manhã no Hotel. Seguiremos hoje para o Monte das Bem Aventuranças (MT 5), depois visitaremos
Thaba local da multiplicação dos pães e peixes ( MC 6.30) e logo depois no Primato. Após estas visitas
vamos para Cafarnaum a cidade de Jesus aonde visitaremos a casa da sogra de Pedro (LC 4.37) e a

Sinagoga em que Jesus Pregava. Também visitaremos Magdala e vamos fazer passeio de barco pelo mar
da Galileia e batismo nas aguas do Rio Jordão.
8º. DIA (09 de Novembro) – TIBERIADES / JERICO / QMURAM / MAR MORTO
Café da manhã no Hotel. Iniciaremos nosso passeio de hoje visitando Jericó, conquistada pelos hebreus
sob o comando de Josué, no final dos 40 anos de peregrinação pelo deserto “A queda dos muros de Jericó”
(Js 6). Visitaremos a Fonte de Eliseu que esta mencionada no livro dos Reis (2 Rs 2.18-22), local onde
profeta Eliseu, realizou o milagre transformando a fonte de água má em água boa. Também visitaremos a
Figueira de Zague segundo a tradição diz. Arvore em que Zaqueu subiu para ver Jesus passar (Lc 19.2).
Depois vamos subir com teleférico o monte das tentações. Em continuação visitaremos Qumran as margens
do Mar Morto, onde em 1947 foram descobertos os famosos Pergaminhos do Mar Morto. Chegada no MAR
MORTO e acomodação no Hotel.
9º. DIA (10 de Novembro) – MAR MORTO / MONTE SINAI
Café da manhã no Hotel. Em horário determinado saída do Hotel para atravessarmos a fronteira com
destino ao Egito. Pernoite na cidade de Santa Katerina,
10º. DIA ( 11 de novembro) – MONTE SINAI / CAIRO
Após descermos do Monte Sinai voltaremos ao Hotel. Após o Café da manhã no Hotel, saída com destino
ao CAIRO. Chegada e acomodação no hotel. Restante do dia Livre
11º. DIA (12 de Novembro) – CAIRO
Café da manhã no Hotel. Em horário determinado, saída para visita ao Museu do Cairo e tempo livre para
compras no Mercado. A noite Jantar em Mini cruzeiro pelo Rio Nilo
12º. DIA (13 de Novembro) – CAIRO
Café da manhã no hotel. Em horário determinado saída para passeio onde visitaremos as pirâmides, a
Esfinge e o Templo da mumificação do faraó Kéfren ao lado da Esfinge. Restante do dia livre .
13º. DIA (14 de Novembro) – CAIRO / ROMA
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado ao aeroporto do Cairo para embarque com
destino a ROMA. Chegada, recepção e traslado em ônibus privativo para o nosso Hotel. Restante do Dia
Livre. Sugerimos para a noite de hoje um jantar no famoso Bairro de Trastevere!
14º. DIA (15 de Novembro) – ROMA
Após o café da manhã no hotel, iremos realizar o nosso city-tour panorâmico pela cidade, visitando o Coliseu
(visita panorâmica do ônibus sem parada), Visita a pé da Fontana di Trevi, Panteão e Praça Navona, e
Praça São Pedro para ver a Basilica de São Pedro (sem parada). Para a tarde de hoje sugerimos como
opcional visita ao Coliseu de Roma ou Anfiteatro Flaviano, este grandioso monumento histórico e
arquitetônico de formato cilíndrico, construído na Antiguidade e um dos pontos turísticos mais visitados da
cidade. Esse patrimônio histórico mundial revela a habilidade e as diversas técnicas utilizadas pelos
arquitetos, engenheiros e construtores da Roma Antiga. É, portanto, um dos maiores exemplos da
arquitetura romana. O Coliseu foi incluído pela Unesco na lista dos Patrimônios da Humanidade. Além disso,
em 2007 foi eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.
15º. DIA (16 de Novembro) – ROMA / LISBOA / BELEM
Café da manhã no hotel. Está chegando a hora de regressar! Em horário determinado traslado em
transporte privativo ao Aeroporto para embarque com destino a Belém com conexão em Lisboa. Chegada
em Belém e... FIM DE NOSSOS SERVIÇOS!
Incluído no Egito
•
•
•
•
•
•

3 noites no Cairo hotel categoria turística com meia-pensão
1 noite em St. Catherine base meia-pensão
Serviço de maleteiros nos hotéis
Visitas no Cairo de acordo com o itinerário: Pirâmides, Esfinge, Museu Egípcio e Bazares com guia de língua
espanhola (almoço incluído)
Jantar no barco no Rio Nilo
Traslados de acordo com o itinerário

Incluído em Israel
•
•
•
•
•
•
•

7 noites de hotel categoria turística com meia- pensão
Serviço de maleteiros nos hotéis
7 dias completos de tour
Entradas nos lugares mencionados no programa.
Traslados de chegada e saída com assistência
Ônibus de luxo com ar condicionado.
Guia licenciado em português ou espanhol

Incluído em Roma:
•
•
•

•

Alojamento por 2 noites em hotel 3* com café da manhã
Serviço de maleteiros no hotel
Transfer de chegada e saída aeroporto/hotel/aeroporto em transporte privativo
City Tour de 3 horas pela cidade com guia em português ou espanhol

Não incluído na programação:
•
•
•
•
•

Vistos, taxas consulares e taxas da fronteira;
Extras de caráter pessoal como lavanderia, telefonemas, bebidas e refeições não especificadas como incluídas na
programação;
Qualquer entrada não mencionada no roteiro
City tax em Roma, no valor de 6,00 Euros por pessoa e por noite a pagar diretamente no hotel;
Tudo o que não estiver especificado como incluído.

HOTÉIS: A Lista de hotéis confirmados será entregue em até 15 dias antes do início da viagem.
VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO: U$ 4.995,00


PARTE AÉREA COM TAXAS DE EMBARQUE E UMA MALA DE 23 KILOS EM TODOS
OS TRECHOS AÉREOS:
BELÉM/LISBOA/TELAVIV///ROMA/LISBOA/BELEM – TAP
CAIRO/ROMA – ALITALIA

PARTE TERRESTRE

SEGURO DE VIAGEM ASSIST CARD COM COBERTURA DE U$60.000
(PASSAGEIROS COM 70 ANOS OU MAIS CONSULTAR ACRÉSCIMO)
*** Em todos os traslados e trajetos de ônibus durante a excursão está incluso um volume
por pessoa no bagageiro e um volume de mão.
FORMA DE PAGAMENTO: Entrada de U$700 e saldo parcelado em dólares em 7 parcelas
de U$ 613,57 sem juros para fechamento até 28/12 e última parcela até 30/09.

O pagamento poderá ser feito em dólares ou convertido para Reais na data do pagamento.
ATENÇÃO:
Nossa Excursão será executada observadas as condições específicas deste programa e as Condições Gerais
estabelecidas pela Deliberação Normativa no. 161/85 da EMBRATUR e que se encontram a disposição dos
participantes, na Sede de nossa Agência, regulamentando as responsabilidades, os direitos e os deveres recíprocos
entre as partes contratantes.
Roteiro atualizado em 07 de fevereiro de 2019.

