ROTEIRO DIA-A-DIA

GRUPOS TRANSMUNDI COM GUIAS BRASILEIROS

O MELHOR DA TERRA SANTA
Maravilhoso Circuito por Israel

Saída: 17 de Abril 2019
Duração: 07 noites
Israel: Jerusalém, Massada, Mar Morto,
Belém, Tiberíades, Rio Jordão, Sfat,
Região da Galileia, Nazaré, Acre, Haifa,
Cesárea, Tel Aviv
(16/04) RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto do Rio de Janeiro ou
São Paulo embarque com destino a Tel Aviv.
01º DIA | (17/04) TEL AVIV - JERUSALÉM
Chegada, recepção e traslado para o hotel em
Jerusalém. Jantar e Hospedagem.

02º DIA | (18/04) JERUSALÉM – MASSADA – MAR
MORTO
Café da Manhã. Viajaremos pelo deserto da Judéia
até chegarmos à região do Mar Morto, lugar mais
baixo do mundo (400 metros abaixo do nível do
mar). Chegaremos a Massada, onde subiremos de
teleférico até a Fortaleza, última fortificação dos
judeus na luta contra os romanos. Visitaremos a
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escavações do Palácio de Herodes, a antiga
sinagoga, o aqueduto, e os pisos de mosaicos. Vista
panorâmica da região, e em seguida, desceremos
para desfrutar de um banho nas águas salgadas e
enriquecidas com minerais do Mar Morto. No
caminho de retorno a Jerusalém, vista panorâmica
das Covas de Qumran, onde foram encontrados os
Manuscritos do Mar Morto. Jantar e Hospedagem.
03º DIA | (19/04) JERUSALÉM
Café da Manhã. Nosso dia será dedicado a
visitarmos a cidade de Jerusalém. Começaremos
nosso passeio em direção ao Monte das Oliveiras
para apreciarmos uma das mais magníficas vistas
panorâmicas da cidade, e a Igreja do Pater Noster.
Em seguida, visita ao Jardim de Getsemani e a
Basílica da Agonia. Continuaremos visitando a parte
moderna da cidade incluindo o Santuário do Livro,
que fica localizado no Museu de Israel, onde
encontraremos os Manuscritos do Mar Morto e a
Maquete de Jerusalém do período do Segundo
Templo. Visitaremos também Yad Vashem – com
seu memorial as vítimas do Holocausto, e o bairro
de Ein Karem, onde se encontram a Igreja de São
João Batista e a Igreja da Visitação. Retorno ao
hotel. Jantar e Hospedagem.
04º DIA | (20/04) JERUSALÉM
Café da manhã no hotel. Continuaremos com
nossas visitas pela cidade antiga de Jerusalém para
conhecermos o Muro das Lamentações, a Via
Dolorosa, e a Igreja do Santo Sepulcro. Seguiremos
em direção ao Monte Sion, onde se encontra a
Tumba do Rei David, o Cenáculo, e a Abadia da
Dormição. Pela tarde, visitaremos a Basílica e a
Gruta da Natividade, e o Campo dos Pastores de
Belém. Retorno a Jerusalém. Jantar e Hospedagem.
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Galileia, antes de chegarmos a Nazaré, onde
visitaremos a Igreja da Anunciação e a Carpintaria
de São José. Retorno a Tiberíades. Jantar e
Hospedagem.

05º DIA | (21/04) JERUSALÉM – RIO JORDÃO –
MONTE TABOR – SFAT - TIBERÍADES
Café da manhã no hotel. Sairemos de Jerusalém em
direção a Galileia. Visitaremos Yardenit, lugar
tradicional do batismo sobre o Rio Jordão.
Continuaremos até o Monte Tabor para
conhecermos a Basílica da Transfiguração. Pela
tarde, seguiremos para Sfat para visitarmos suas
encantadoras ruelas e sinagogas. Sfat é conhecida
como a cidade da Cabala, vertente mística do
judaísmo. Chegada em Tiberíades. Jantar e
Hospedagem.

07º DIA | (23/04) TIBERÍADES – ACRE – HAIFA –
CESAREA – TEL AVIV
Café da manhã no hotel. Sairemos pela Costa do
Mar Mediterrâneo em direção à cidade medieval de
São João do Acre. Continuaremos até Haifa, onde
visitaremos o Monastério Carmelita de Stella Maris,
e o Monte Carmelo, de onde teremos uma vista
panorâmica da baia de Haifa e dos Jardins Persas do
Templo Bahai. Seguiremos viagem até Cesárea para
visitar o Teatro Romano e a Fortaleza dos Cruzados.
Chegaremos em Tel Aviv, onde faremos uma rápida
visita a cidade de Tel Aviv e Jaffa. Jantar e
Hospedagem.

08º DIA | (24/04) TEL AVIV – RIO DE JANEIRO OU
SÃO PAULO
Café da manhã no hotel e, em horário apropriado,
traslado do hotel ao aeroporto para embarque de
retorno ao Brasil.

06º DIA | (22/04) TIBERÍADES – REGIÃO DO MAR
DA GALILEIA – NAZARÉ - TIBERÍADES
Café da manhã no hotel. Nosso dia começará com
um inesquecível passeio de barco pelo Mar da
Galileia. Após o passeio, seguiremos até o Monte da
Boa Aventurança, lugar do Sermão da Montanha.
Pelas margens do lago, visitaremos Tabgha, lugar da
Multiplicação dos Pães e Peixes, e a Carfanaum.
Pela tarde, passaremos pela aldeia de Cana de
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O PROGRAMA INCLUI:
• Passagens aéreas internacionais em classe
econômica (consulte condições de upgrade para
classe executiva e primeira);
• 07 noites de hospedagem em Israel com meiapensão (café da manhã e jantar);
• Todos os traslados;
• Todos os passeios mencionados no programa
com entradas incluídas e guia local em
espanhol;
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•
•
•

Acompanhamento
de
guia
profissional
brasileiro durante a viagem (mínimo de 15
passageiros);
Seguro de viagem com cobertura de EUR 55.000
(consulte condições para cobertura superior);
Kit de viagem Transmundi.

VALORES DO PACOTE A PARTIR DE:
Acomodação dupla

US$ 3.790

Acomodação individual (single)

US$ 4.990

Taxas
Taxa de Embarque

US$ 145

Imposto de renda retido na fonte

3,90%

Importante
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro, e deverão ser convertidos em Reais ao
câmbio turismo do dia do fechamento do pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento sujeito
a reajuste sem prévio aviso. Não se aplicam para o
período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h e check-out até
11h.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos
hotéis.
• Valores calculados com mínimo de 20
passageiros em acomodação DBL e sujeitos à
alteração caso haja mudança no número final de
passageiros do grupo.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado
em cima do valor total da venda e deverá ser pago
na entrada junto com as taxas.
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FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 01 mês antes do
embarque).
Entrada de US$ 754 + taxas,
e saldo em 11 parcelas de US$ 276
(com base em 20 passageiros, em acomodação
dupla).
NECESSÁRIO:
• Passaporte com validade mínima de 06 meses a
partir do término da viagem;
• Comprovante internacional de vacina contra
febre amarela (ANVISA) com mínimo de 10 dias
antes do embarque;
• Contrato da Transmundi preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Jerusalém – Grand Court
Tiberíades – Ron Beach
Tel Aviv – Grand Beach
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DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!
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