
Roteiro e Informações sobre a Viagem a Israel

com Yair Alon

Roteiro de 15 dias

28 de agosto a 12 de setembro de 2019

Dia 1  - quarta- 28/08 - 
Embarque em Guarulhos  para Israel 

Dia 2 - quinta- 29/08 - jerusalem
 Chegada  Aeroporto Ben Gurion / Jerusalém. Chegada ao hotel, 

recepção no aeroporto pelo guia. Traslado para hotel em Jerusalém. 
Hospedagem em Jerusalém.  

Dia 3 - sexta - 30/08 - Jerusalém
Após o café da manhã, saída via Monte Scopus até o Monte das Oli-

veiras, onde faremos uma visita panorâmica da Cidade Amuralhada. 
Depois, seguir até o Getsêmani, a Basílica da Agonia. Continuamos até a 
Cidade Velha de Jerusalém para visitar o Muro das Lamentações; o Monte 
do Templo ou Esplanada das Mesquitas; Via Dolorosa; Igreja do Santo 
Sepulcro; Monte Sião; Túmulo do Rei Davi; Cenáculo (lugar da última 
ceia); e a Abadia da Dormição. Visitaremos também o bairro ultra ortodoxo 
judaico de Mea shearim. Hospedagem e jantar no hotel em Jerusalém.  



Dia 4 - sabado - 31/08 - jerusalem / Cidade Nova / Ein 
Karem

Após o café da manhã, saída para conhecer a Cidade Nova de Jerusa-
lém. Visita ao Santuário do Livro no Museu de Israel, onde estão expostos 
os manuscritos do Mar Morto e ao modelo que representa a cidade de 
Jerusalém à época de Jesus. Visitaremos o Knesset (Parlamento Israelense), 
visita à Universidade Hebraica de Jerusalém.

Depois, seguiremos até o Memorial de Yad Vashem (Museu do 
Holocausto). Continuamos para Ein Karem para visitar as igrejas da 
Visitação e de São João Batista. Visita ao Hospital Hadassah (Vitrais 
de Chagal). Terminaremos o dia visitando a Machane Yehuda (Mer-
cado tradicional de Jerusalém). Retorno ao Hotel, jantar e à noite 
show de luzes na Torre de David. Hospedagem no hotel em Jerusalém.  

Dia 5 – domingo - 01/09
Café da manhã no hotel. Meio dia de passeio com guia em Jerusalém. 

Tarde livre. Hospedagem em Jerusalém. 

dia 6 -segunda - 02/09 - Belém e Hebron / Kiryat Harba 
/ Túmulo de Raquel

Café da manhã no hotel. Viagem a Belém. Visita à Igreja da Nati-
vidade, Gruta do Nascimento, Capela de São Jeronimo e de São 
José e visita ao campo dos pastores. Visita a Hebron, Kiryat Harba, 
Túmulo de Raquel. Hospedagem e jantar no hotel em Jerusalém. 

Dia 7 - terça - 03/09 - Kfar Hanokdim
Café da manhã no hotel. Viagem para o Deserto do Neguev. Passeio 

de Jeep no Deserto do Neguev. Ida para Kfar Hanokdim para ter uma 
experiência beduína. Hospedagem em Kfar Hanokdim.

Dia 8 - quarta - 04/09 - Massada e Mar Morto 
    Após o café da manhã, viagem ao deserto da Judéia. Subida a 
fortaleza de Massada por teleférico, última fortificação dos judeus 
em sua luta contra os romanos. Visita às escavações do palácio de 



Herodes, a Sinagoga, Aqueduto. Vista panorâmica do Campo Romano.
Visita a Qumran e seguimos para o check in no hotel do Mar Morto. 
Hospedagem e jantar no hotel do Mar Morto.

Dia 9 – quinta -05/09 - Mar Morto 
    Café da manhã no hotel. Dia livre para desfrutar das instalações do 
hotel e águas do Mar Morto. Hospedagem e jantar no hotel do Mar 
Morto.

Dia 10 - sexta - 06/09 - Tibérias - Nazaré 
    Café da manhã no hotel. Viagem para o Norte. Visita a Túmulo Rabi 
Meir Baal Haness. Almoço incluído + Mikveh (banho de imersão no 
Kineret).Visita a Nazaré onde visitaremos a Igreja da Anunciacao, após 
ao Monte Tabor / Igreja da Transfiguração e ao vilarejo Bíblico. Final 
do dia, passeio de barco pela Galileia. Hospedagem e jantar no hotel na 
Galileia.

Dia 11 - sabado -07/09 - Cidade de Meron
Café da manhã no hotel. Cavernas da Idra Raba e onde ele ficou por 

13 anos / Túmulo Yossi de Peki’in / Túmulo de Rabi Tarfoon / Amuka – 
Túmulo de Yonatan Ben uziel. Hospedagem e jantar no hotel na Galileia.

Dia 12 - domingo -08/09 - Safed 
    Café da manhã no hotel. Caminhar pela cidade velha de Safed. 
Túmulo Rabi Nachum Ish Gam zu / Tumulo Yanuka / Sinagoga – 
Abuhav / Sinagoga do Ari (Yitzack Luria) / Túmulo do Ari e seus 
alunos / Túmulo pinchas ben Yair. Sinagoga Baaram, Sinagogas do 
Ari, Cemitério, Túmulo do Rabi Shimon bar Iochai, Cavernas da 
Idra Raba e onde ele ficou por 13 anos. Rabi Akiva e Cordovero, Rabi 
Chia. Continuamos até Cafarnaum onde estão a antiga sinagoga e 
casa de São Pedro. Finalizamos o dia no Monte das Boas venturanças.
Hospedagem e jantar no hotel na Galileia. 



Dia 13 - segunda - 09/09 - Rosh Hanikra – Banias – 
Yardenit – Haifa 
    Café da manhã no hotel. Saída para Rosh Hanikra. Grutas a beira 
mar, na fronteira entre Israel e Libano. Visita a Banias National Park. 
Passagem por Yardenit (Rio Jordão) , ida a cidade de Haifa para a visita 
do Templo Bahai. Igreja – convento stela Maris – túmulo de Elisha o 
profeta. Viagem para Tel Aviv. Hospedagem e jantar no hotel em Tel 
Aviv.

Dia 14 - terça -10/09 - Tel Aviv e Yaffo 
    Café da manhã no hotel. Museu Palmach, passeio pelo Sarona 
Market, terminar a caminhada em Neve Tzedek. Visita Ao Museu da 
Diáspora, ver o pôr do sol em Iafo e depois caminhada na cidade velha 
de Iafo. Hospedagem e jantar no hotel em Tel Aviv. 

Dia 15 - quarta -11/09 - Tel Aviv 
    Café da manhã no hotel. Dia livre em Tel Aviv. Hospedagem em Tel 
Aviv.

Dia 16 - quinta -12/09 - saída 
    Após café da manhã, em horário pré-determinado, traslado para o 
Aeroporto para embarque em seu voo com destino ao Brasil.



Inclui:

• Passagem aérea em classe econômica
• Hospedagem nos hotéis mencionados, com café da manhã e jantar
• Todas as entradas nos locais visitados
• Guia falando português
• Ônibus de luxo, com ar condicionado e wi fi
• Fones de ouvido para todo o grupo
• Aulas opcionais de Cabalá
• Transfer grupal de chegada e saída
• Todas as gorjetas – guias e motoristas
• Seguro Viagem

 

Não inclui:

• Extras nos hotéis,
• Gastos pessoais
• Almoços e jantares nao mencionados nos itens incluidos
• Bebidas nas refeições 

 
 
Hotéis 

Tel Aviv – Leonardo Art ou similar
Mar Morto – David Dead Sea ou similar
Jerusalém – Grand Court ou similar
Kfar Hanokdin -Kfar hanokdim ou similar (tenda)
Tiberias -  Lake House ou similar



PREÇOS

Parte Aérea. (Tarifa Prevista) 
Voando com a British Airways (Tarifa promocional, mediante reserva)

Tarifa – USD 998
Taxas – USD 229

Pagamento: Em 10 vezes sem juros em todos os car-
tões de crédito. Taxas na 1a. parcela do cartão.

Parte Terrestre 
                                     USD 3642

 
- Cheques ou  Cartões de Crédito -  Entrada à vista de USD   1252,32 
+ 09 parcelas iguais   de USD 265,52 
 
- Cheques em 19 parcelas - Entrada à vista de USD  1252,32 + 18 
parcelas iguais   de USD 160,96

                  Á vista – Desconto de  5% = USD 3460  
 
 
                ---------------------------------------------------

 
Os preços  serão convertidos em reais  na data da 

assinatura do contrato e não sofrerão mais  variação 
cambial. Os valores incluem parte aérea e terrestre por 
pessoa em apto duplo/triplo, para saídas de  Guarulhos   

- nas datas indicadas.Os hotéis serão os mencionados no 
roteiro ou similares da mesma categoria 


