Terra Santa / Jordânia / Egito
Tel Aviv, Jaffa, Cesárea, Haifa, Acre, Galilea, Nazaré, Tiberíades, Vale
do Jordão, Jerusalém, Amã, Jerash, Ajlun, Madaba, Nebo, Shobak,
Petra, Taba, Monte Sinai, Cairo, Memphis, Pirâmide de Giza, Sakara,
Assuã, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor, Cairo

13 a 31 de Janeiro de 2020
Programação:
1° DIA (13/01 – Segunda-feira) RECIFE
Às _______ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre
2° DIA (14/01 – Terça-feira) RECIFE / LISBOA / TEL AVIV
Embarque às ______ no Vôo _______ com destino à Lisboa – Portugal. Previsão de chegada às _____ (Horário Local). Tempo em conexão e
reembarque às 14h.20min. no voo TAP TP 1603 com destino à Tel Aviv – Israel. Previsão de chegada às 21h.30min. Recepção, tramites de imigração e
traslado ao hotel onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
3° DIA (15/01 – Quarta-feira) TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA / ACRE / GALILEA
Café da manhã. Saída para uma breve visita à cidade de Tel Aviv- Jaffa. Continua a Cesaréia, uma cidade romana do tempo do rei Herodes, famosa
por sua arquitetura grandiosa e seu porto. Visita a cidade Roman Theater, Crusader e do aqueduto. Continua a Haifa, situada nas encostas do Monte
Carmelo para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade, o famoso templo Bahai e jardins persas. Continua para o Acre para visitar a cidade
fortificada dos cruzados da Idade Média, a partir de onde você pode ver as muralhas da cidade antiga.
4° DIA (16/01 – Quinta-feira) GALILEA / NAZARETH / TIBERIADES
Café da manhã. Saída via Caná da Galiléia, para Nazaré. Visita a Basílica da Anunciação e carpintaria de José. Continua ao longo do mar da Galiléia até
Tiberíades. Na parte da tarde, vamos continuar a Tabgha a visitar o lugar da Multiplicação dos Pães e Peixes. Então começa a Capernahum o
ministério mais importante para os últimos quatro anos de Jesus. Visitar a Sinagoga Velha e a Casa de São Pedro, continua para o Monte das Bem
aventuranças onde aconteceu o Sermão da Montanha. Após uma breve visita à fábrica de diamantes, a segunda indústria mais importante da região.
5° DIA (17/01 – Sexta-feira) VALLE DEL JORDAN - JERUSALÉN
Café da manhã. Sairemos em direção a Yardenit Tiberias, nas margens do rio Jordão. Vamos continuar viajando o Vale do Jordão para Beit Shean,
uma das principais cidades da Decápole grego cuja importância estratégica devido à sua localização geográfica tem sofrido ao longo da história até
hoje. Visita as escavações arqueológicas. Continuação para o Deserto da Judéia para Jerusalém, junto à cidade de Jericó e podem ser admiradas a
partir da forma como o Monte da Tentação. Na chegada acomodação no Hotel Leonardo - Tel: +972 2-629-8666.
6° DIA (18/01 - Sábado) JERUSALÉN (Cidade Nova e Belém)
Café da manhã. Saída para a Cidade Nova de Jerusalém. Visita ao Santuário do Livro no Museu de Israel onde eles estão expostos aos Manuscritos do
Mar Morto e o modelo que representa a cidade de Jerusalém no tempo de Jesus. Vista a Universidade Hebraica de Jerusalém. Seguimos para
EinKerem pitoresco subúrbio de Jerusalém para visitar o Santuário de São João Batista. De lá continuaremos até o memorial YadVashem em memória
aos seis milhões de judeus que pereceram no Holocausto. Na parte da tarde viajaremos para Belém. Visita a Igreja da Natividade e a Gruta da
Natividade, Capelas de São Jerônimo. Jantar e pernoite em Jerusalém
7° DIA (19/01 - Domingo) JERUSALÉM / AMÃ
Café da manhã. Acerto de extras no hotel e saída com destino à Amã – Jordânia. Manhã em viagem com previsão de chegada às 14h. onde faremos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).
8° DIA (20/01 – Segunda-feira) AMÃ / VISITA PANORAMICA – JERASH / AIJLUN / AMÃ
Café da manhã e saída para realizar uma visita panorâmica da cidade de Amman. Suas importantes avenidas, a cidadela, o centro urbano e o teatro
romano. Continuaremos em rota até Jerash, uma das cidades das Decápolis, situada ao norte de Amman. Durante a excursão, visitaremos o arco do
triunfo, a praça ovalada, o cardo, a colunata, o Templo de Afrodite e o teatro romano com sua maravilhosa acústica. Depois visitaremos o Castelo de
Ajlun, fortaleza construída em 1185 e reconstruída mais tarde no século XIII pelos mamelucos depois de ser destruída pelos mongóis. É um castelo da
época dos cruzados, situado no alto da montanha onde podemos contemplar uma charmosa vista. Ao final da visita regressaremos à Amã. Pernoite
9° DIA (21/01 – Terça-feira) AMÃ / MADABA / NEBO / SHOBAK / PETRA
Café da manhã e saída até Madaba para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde encontra-se o primeiro mapa mosaico da Palestina. Continuação
até o Monte Nebo onde admiraremos uma preciosa vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto. Este lugar é historicamente importante por
ter sido o último lugar visitado por Moisés onde avistou a terra prometida, a qual nunca chegaria. Visita do Castelo de Shobak denominado por algum
motivo como “Mont Real”, está entre uma ladeira na montanha. O exterior do castelo de Shobak é impressionante, com uma imponente porta e
enormes paredes aos arredores. Apesar das precauções tomadas pelo construtor, a fortaleza caiu em mãos saladinas somente 75 anos depois.
Continuação a Petra, chegada a cidade de Nabatea descoberta no século XIX pelo suíço Ludwing Burckhardt. Pernoite
10° DIA (22/01 – Quarta-feira) PETRA
Café da manhã. Dia completo dedicado a visita da cidade rosa, capital dos Nabateos. Desceremos a cavalo até a entrada do desfiladeiro. Durante a
visita a pé, conheceremos os mais importantes e representativos monumentos esculpidos em rocha pelos Nabateos. O tesouro, famoso e
internacional monumento levado ao cinema em um dos filmes do Indiana Jones, as Tumbas Coloridas, as Tumbas Reais e o monastério. Petra é um
dos lugares do que ao menos uma vez na sua vida terá que ir. Ao finalizar a visita pela tarde regresso ao hotel. Pernoite
11° DIA (23/01 – Quinta-feira) PETRA / TABA – Fronteira Jordânia / Egito - SINAI

Café da manhã e acerto de extras no hotel. Às 07h. saída com destino ao Monte Sinai – com previsão de chegada às 13h. onde faremos acomodação
em aptos duplos e triplos no Hotel Saint Catherine ou similar.
12° DIA (24/01 – Sexta-feira) MONTE SINAI / CAIRO
Às 00h. saída para visita ao Monte Sinai. Lá, visitaremos um pico de granito com altitude de 2285 metros e abaixo do Pico, existe uma plataforma
onde Aarão e os 70 sábios esperaram, enquanto Moisés recebia as Tábuas da Lei (Êxodo 24:14) e uma caverna, chamada “Retiro de Elias”, onde se
acredita que aquele profeta passou 40 dias e noites em comunhão com Deus. A noroeste deste ponto encontra-se o monte Safsaafa, onde viveram
eremitas bizantinos, como São Gregório e, logo abaixo deste pico, encontra-se a planície de ar-Raaha, onde os israelitas acamparam enquanto
Moisés subia à montanha e onde, depois ergueu o primeiro tabernáculo. Após passeio, faremos acerto de extras no hotel e seguiremos viagem com
destino ao Cairo onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Jaz Cairo Pirâmide Hotel - Tel: +20 2 33772555. Pernoite
13° DIA (25/01 - Sábado) CAIRO
Café da manhã e saída para visita ao Museu Egípcio, que contém a maior coleção de peças de todo o império faraônico além de uma sala que inclui o
tesouro do jovem Rei Tutankhamun. À tarde, faremos visita à cidadela de Saladino, construída por Salah El Din no alto da montanha Mokattam em
1138 AD. Visitaremos, também a Mesquita de Alabastro de Mohammed Ali e o Cairo Antigo, onde se reúnem a Igreja de Santa Barbara, Igreja São
Sérgio e a Sinagoga de Bem Ezra. Neste dia, visitaremos um dos mais famosos bazares do Oriente Médio – Bazar Khan ElKhalili. Retorno ao hotel no
final da tarde. Pernoite
14° DIA (26/01 - Domingo) MEMPHIS / PIRÃMIDE DE GIZA / SAKARA
Café da manhã e saída para visita a Primeira capital do Egito - Memphis. Visitaremos a pirâmide de degraus de Zoser, construída pela terceira dinastia
(Parada para almoço). À tarde, visitaremos uma das Sete maravilhas do mundo, às Pirâmides de Giza e, na mesma área, tem a Esfinge e o templo do
vale. Retorno ao hotel no Cairo.
15° DIA (27/01 – Segunda-feira) CAIRO / ASSUÃ – Início do Cruzeiro
Traslado ao aeroporto do Cairo e embarque no com destino Assuã. Chegada e visita do templo de Filas, dedicado ao culto da Deusa Isis. Passagem
pela barragem de Assuão que deu origem ao Lago Nasser. Continuação da visita até um centro de artesanato. Acomodação no barco e almoço. Tarde
livre. Jantar e noite a bordo.
16° DIA (28/01 – Terça-feira) ASSUÃ / KOM OMBO / EDFU
Início da navegação para Kom Ombo. Chegada e visita do templo dedicado aos Deuses Sobek (com cabeça de crocodilo) e Hórus (com cabeça de
falcão). Almoço a bordo. Continuação da navegação com destino a Edfu. Jantar e noite a bordo.
17° DIA (29/01 - Quarta-feira) EDFU / ESNA / LUXOR
Visita do Templo de Edfu, edificado em honra do Deus Hórus. Almoço e navegação até Luxor passando pela comporta de Esna. Jantar e noite a bordo.
18° DIA (30/01 – Quinta-feira) LUXOR / CAIRO
Após o café da manhã, travessia do Nilo para a visita da Necrópole de Tebas, situada na margem esquerda do Rio Nilo. Descoberta do Vale dos Reis,
onde a maior parte dos faraós estão sepultados. Visita ao Templo de Habu (Templo do Rei Ramsés III). Parada numa fábrica de alabastro, o
tradicional artesanato desta região. Continuação da visita e parada para apreciar os dois Colossos de Mémnon. Almoço durante as visitas. Durante a
parte da tarde visita do Templo de Karnak dedicado à Deusa Amón. Ao final do dia traslado ao aeroporto de Luxor. Voo não incluído com destino ao
Cairo. Chegada e traslado ao Hotel. Jantar e hospedagem.
19° DIA (31/01 – Sexta-feira) CAIRO / RECIFE
Após o café da manhã, acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional do Cairo para embarque com destino ao Brasil.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

NOSSO PACOTE INCLUI:

Circuito em ônibus de turismo;

Visitas panorâmicas nos trechos mencionados em
roteiro;

Guia acompanhante e local para Tour nas cidades;

Traslados de chegada e saída;

Hospedagem nos hotéis previstos ou similares com
café da manhã;

Trechos aéreos internos;




Bolsa de Viagem;
Seguro Viagem.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:

 Refeições e passeios não mencionados no
programa;
 Qualquer serviço não mencionado acima;
 Vistos caso necessário.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste sem prévio aviso):

U$ 1.800,00 (Um mil e Oitocentos dólares) parcelado em até 05 vezes nos cartões Visa ou Mastercard.
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:



Em apto duplo: R$ 16.500,00 Parcelado em 10X de R$ 1.650,00 no cheque ou nos cartões Visa, Mástercard e
Hiper;
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

