Israel e Jordânia
Tel Aviv, Mar da Galiléia, Cafarnaum, Tiberíades,
Amã, Petra, Jericó, Mar Morto, Lugares Santos, Belém
e Jerusalém
21 de Maio a 02 de Junho 2018
1º Dia - 21/05/2018, Segunda-feira: Embarque no aeroporto de Guarulhos em São
Paulo previsto para as 16h05min com destino a Tel Aviv com conexão em Madrid;
2º Dia - 22/05/2018, Terça-feira: Chegada ao Aeroporto Internacional de Ben-Gurion.
Trans fe r ao hot el e pernoi t e em Tel Aviv. Hospedagem e jantar inclusos;
3º Dia - 23/05/2018, Quarta-feira: Passeio pela cidade de Tel Aviv em direção a Jaffa,
antiga cidade portuária que marca a presença de São Pedro e do Profeta Jonas. Partida
pela estrada litorânea, a antiga Via Maris para chegar à Cesaréia Marítima. Visita ao
Teatro Romano e ao Aqueduto desta que era a capital do Império Romano na Judéia.
Continuação a Haifa para missa no Mosteiro das Carmelitas. Continuação a Tiberíades.
Chegada a Tiberíades para jantar e pernoite;
4º Dia - 24/05/2018, Quinta-feira: Partida pela manhã para conhecermos os Lugares
Santos nas margens do Lago de Tiberíades (Mar da Galiléia). Iniciaremos pela aldeia de
Cafarnaum onde visitaremos as ruínas da casa da sogra de Pedro e a antiga sinagoga
onde pregou Jesus. Continuaremos ao Monte das Bem Aventuranças, o local do Sermão
da Montanha. Em seguida iremos a Tabgha, onde aconteceu o Milagre da Multiplicação
dos Pães e dos Peixes e à igreja do Primado de Pedro, travessia do lago de barco como
acontecia na época de Jesus. À tarde, visita ao Rio Jordão. Retorno à Tiberíades para
jantar e pernoite;
5º Dia - 25/05/2018, Sexta-feira: Partida de Tiberíades ao Monte Tabor, o local da
Transfiguração de Jesus. Viagem pela Galiléia passando por Caná da Galiléia, o n d e
n a passagem bíblica de Bodas de Caná aconteceu o primeiro Milagre de Jesus. Chegada a
Nazaré, cenário da infância e adolescência de Jesus. Visita à Basílica da Anunciação e à
Carpintaria de São José. Retorno à Tiberíades para jantar e pernoite;
6º Dia - 26/05/2018, Sábado: Partida para a fronteira do Norte com a Jordânia sobre a
Ponte de Sheik Hussein. Travessia da fronteira e visita a Gérasa, cidade da Decápole nas
terras de Gileade, situada ao norte a 45 Km de Amã. Chegada em Amã e visita à cidade.
Jantar e pernoite em Amã;
7º Dia - 27/05/2018, Domingo: Partimos para conhecermos a Aldeia Cristã de Madeba
onde se encontra o Mapa da Terra Santa do século VI feito em mosaico no piso da
Igreja Bizantina. Continuação ao Monte Nebo onde Moisés avistou a Terra Prometida
conforme as palavras do Deuteronômio 34. Dalí poderemos avistar o Vale do Jordão,
Jericó, o Mar Morto e as montanhas da Samaria e Judéia. Pernoite e jantar em Petra;
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8º Dia - 28/05/2018, Segunda-feira: Café da manhã no hotel. Saída para visitar Petra,
visita aos principais lugares esculpidos nas rochas vermelhas de Petra, conhecida como
a “Cidade Rosada”, capital do Reino dos Nabateus entre os séculos III a.C. e II d.C.
Cavalgada até o “Siq”, um desfiladeiro sinuoso e estreito que forma a entrada da antiga
vila de Petra. Visita ao Khazneh, tesouro esculpido em pedra considerado o maior
monumento de Petra, ao Teatro Romano, à Tumba Coríntia e ao Palácio da Tumba.
Jantar e pernoite em Petra;
9º Dia - 29/05/2018, Terça-feira: Partida para a fronteira com Israel, atravessando pela
Ponte de Allenby e passando por Jericó. Visita às Grutas de Qumran onde foram
encontrados os famosos pergaminhos dos Essênios. Continuação em direção a
Jerusalém. Subida a Jerusalém pelo Deserto da Judéia, visitando a Estalagem do Bom
Samaritano. Entrada Triunfal em Jerusalém e oração de chegada diante dos Muros da
cidade antiga. Chegada ao hotel e jantar em Jerusalém;
10º Dia - 30/05/2018, Quarta-feira: Início da visita em Jerusalém viajando pelo Monte
Scopus em direção ao Monte das Oliveiras com a Capela da Ascenção e a igreja do
Pater Noster. Visita panorâmica da cidade e descida a pé do Monte das Oliveiras para
chegar ao Horto do Getsemani, onde se encontra a Basílica da Agonia. Continuação ao
Muro das Lamentações aos pés do Monte do Templo. À tarde, visita ao Monte Sião
para conhecer o Cenáculo, lugar da última ceia de Jesus, o Túmulo do Rei David e a
Basílica da Dormição de Maria. Retorno ao hotel e jantar;
11º Dia - 31/05/2018, Quinta-feira: Partida para Belém, cidade do nascimento de
Jesus. Visita à Igreja e à Gruta da Natividade, Gruta de São Jerônimo e Basílica de
Santa Catarina. Retorno a Jerusalém para conhecermos a parte ocidental e nova da
cidade. Visita a Maquete de Jerusalém, ao Memorial do Holocausto, à Menorah que é o
Grande Candelabro ao lado do Parlamento do Estado de Israel. Retorno ao hotel e
jantar;
12º Dia - 01/06/2018, Sexta-feira: Viagem ao Mar Morto para banho nas suas águas
salgadas. O índice de salinidade do mar morto é um dos maiores do planeta, o que o
torna denso o suficiente para impedir que um corpo afunde nele, sendo possível boiar
facilmente em suas águas. Visita à Fortaleza de Massada, que é um imponente planalto
escarpado, situado no litoral sudoeste do Mar Morto. O local é uma fortaleza natural,
com penhascos íngremes e terreno acidentado. Retorno a Jerusalém para jantar e
pernoite;
13º Dia - 02/06/2018, Sábado: Em momento oportuno partida em direção ao Aeroporto
de Ben Gurion em Tel Aviv para embarque de retorno previsto para as 17h15min, com
conexão em Madrid e previsão de chegada em Guarulhos às 06h50min do dia seguinte.
Retorno a Chapecó e região na sequência;
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O pacote inclui:

















Passagem aérea São Paulo / Tel Aviv / São Paulo;
Acompanhamento de guia Big Golden Tour desde a saída do Brasil;
Ônibus exclusivo do grupo com WI-FI gratuito;
Guia local falando português durante o percurso da viagem;
Traslado de chegada e saída em Tel Aviv;
01 pernoite em Tel Aviv hotel categoria 04 estrelas;
03 pernoites em Tiberíades hotel categoria 04 estrelas;
01 pernoite em Amã hotel categoria 04 estrelas;
02 pernoites em Petra hotel categoria 04 estrelas;
04 pernoites em Jerusalém hotel categoria 04 estrelas;
11 cafés da manhã inclusos nas diárias dos hotéis;
11 jantares inclusos nas diárias dos hotéis;
Entradas nos pontos turísticos do itinerário;
Diploma de Peregrino do Ministério do Turismo;
Seguro viagem;
Kit viagem Big Golden Tour;


Valor do pacote: R$14.980,00 por pessoa em apto duplo ou triplo
(consulte parcelamentos);


Pagamento à vista: R$13.980,00;



Adicional para apto individual: R$ 3.880,00;

O pacote não inclui:

Documentação pessoal e passaporte;

Taxas de embarque e segurança: US$ 100,00;

Vistos para a Jordânia: US$ 60,00;

Taxa de fronteira Sheik Hussein / Arava - entrada em Israel: US$ 15,00;

Taxa de fronteira Sheik Hussein / Arava - saída de Israel: US$ 30,00;

Taxa de fronteira Allenby - saída de Israel: US$ 50,00;

Deslocamento, hospedagem e transfers a Guarulhos;

Refeições não mencionadas;

Passeios opcionais e ingressos extras que por ventura sejam necessários;

Outros transportes que forem necessários, tais como táxis e metrôs, gorjetas aos
motoristas, ajudantes e maleteiros, pernoites extras;

Taxa de turismo nos hotéis (estimados US$2,00/dia/pessoa);

Gorjeta para motoristas e guia (estimados US$5,00/dia/pessoa);
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Valores aproximados com extras durante a viagem: incluindo passeios opcionais
e ingressos acima citados, gorjetas, taxa de turismo nos hotéis, refeições não incluídas e
outros: Em torno de €800,00 por pessoa;

Importante:

O roteiro foi organizado dentro de atuais padrões da realidade econômica e
social dos países envolvidos, devido ao tempo que antecede a viagem, é possível que
haja pequenas alterações no roteiro, não prejudicando o que está incluído no mesmo.
Nas semanas que antecedem a viagem, faremos uma reunião informativa para
esclarecimento de dúvidas e outras informações necessárias para o bom andamento da
mesma, onde nesta oportunidade comunicaremos possíveis alterações caso houver e
também a confirmação dos valores dos passeios opcionais, ingressos e valores extras
para serem levados na viagem;

Documentos obrigatórios:

Passaporte válido (com vencimento 06 meses após o retorno da viagem);

Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização
judicial quando não autorizado no próprio passaporte e carteira de identidade quando
não houver a filiação no passaporte;

Recomendamos também fazer a vacina de febre amarela;

Informações adicionais importantes:

Não recomendamos esta viagem para crianças menores de 10 anos, pois o roteiro não é
um roteiro atrativo para crianças. Também, o fato de termos horários, alimentação, programação
de passeios e atividades voltadas a adultos, o que poderia deixar a criança cansada forçando os
pais ou responsáveis a terem de abrir mão de certas atividades para dar a necessária atenção à
criança;

Não indicamos acomodação em apartamento triplo. Embora isto seja possível,
esclarecemos que apesar da excelente qualidade dos hotéis, normalmente no apartamento triplo
é montada uma cama extra que pode ser: um sofá cama, cama armada no estilo campanha, ou de
casal mais uma cama extra. Para garantir seu conforto e comodidade recomendamos duplo ou
individual;

Documentação e vacinas: É de inteira responsabilidade do passageiro providenciá-los e
durante a viagem mantê-los em segurança. Os custos derivados de perda ou falta destes serão de
inteira responsabilidade do passageiro. A agência não se responsabiliza pelo embarque de
passageiros que estiverem em desacordo com a documentação;

Cancelamentos: recomendamos observar as cláusulas do contrato criado com base na
Legislação Brasileira vigente. Reforçando que todo cancelamento deverá ser formalizado por
escrito e dependendo do prazo em que for solicitado, ocorrerão diferentes valores de multas,
principalmente após a emissão do aéreo e/ou pagamento de fornecedores que impossibilitam a
recuperação destes valores. No caso de aptos duplos em que somente 01 pessoa cancela, será
cobrada do desistente a diferença para apto. individual.

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agência de viagens!
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