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ISRAEL & JORDÂNIA 

 

10 noites, incluindo: 

 02 noites em Tel Aviv, 02 noites na região da Galileia e 04 noites em Jerusalém com café da manhã 

01 noite em Amman e 01 noite em Petra com café da manhã 

02 jantares na Galileia e 02 jantares na Jordânia  Seguro viagem April Vip 100 

Traslados regulares de chegada e partida aeroporto Bem Gurion, e nas fronteiras com a Jordânia, com motorista falando inglês 

08 dias de excursões conforme indicado no itinerário com entradas  

Ônibus com ar condicionado e guia acompanhante falando português em Israel e Espanho,l na Jordânia 

Categoria 
Baixa Alta 

Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl 

Turística 2438 3392 2667 3621 

Primeira 2677 4007 3032 4362 

Primeira Superior 3168 5092 3686 5611 

Hotéis Previstos: 

Turística: Tel Aviv: Sea Net | Região Galileia: Dona Gracia | Jerusalém: Royal | Amman: Al Fanar | Petra: Candles Petra  

Primeira Superior: Tel Aviv: Nyx | Região Galileia: Golan | Jerusalém: Ramada | Amman: Grand Palace | Petra: P Quattro 

Semi luxo: Tel Aviv: Herods | Região Galileia: Leonardo Plaza | Jerusalém: Leonardo Plaza | Amman: Herods Regency Palace |  

Petra: Hayatt Zaman  

Saídas: Domingos 
Baixa temporada: 01, 15 e 29 Mar / 19 e 26 Apr / 03, 10, 17 e 31 Mai / 07, 14 e 28 Jun / 12 e 26 Jul / 06, 20 e 27 Dec 

Alta temporada:  05 Apr, 09, 16 e 30 Aug, 04 Oct 

Descritivo do programa, clique aqui 

Opcionais, pagos junto à entrada: 

Suplemento 05 jantares: Turística U$103 / IRRF U$7 | Primeira Superior U$159 / IRRF U$10  | Semi luxo U$408 / IRRF U$25 

Tour de dia inteiro ao Mar Morto e Massada: U$156 / U$10 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão . Amex sob consulta.  

Taxa IRRF, sob consulta. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$65 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 

Cada passageiro tem direito a 01 mala + 01 bagagem de mão 
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01º Dia - Domingo - Tel Aviv 

Chegada, assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 

02º Dia - Segunda - Tel Aviv 

Dia livre. Sugerimos como opcional, tour Mar Morto e Massada. 

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 Sina-

goga, Aqueduto. Vista panorâmica do Campo Romano. Tempo 

livre para banho nas águas salgadas do Mar Morto conhecido 

como Mar Salgado ou região de Sodoma da Bíblia. Retorno ao 

Hotel. Hospedagem 

03º Dia - Terça - Tel Aviv Jaffa/Cesareia Marítima/Haifa/Acre 

Após o café da manhã, breve visita à cidade de Tel Aviv-Jaffa. 

Continuamos pela costa até Cesareia Marítima para visitar o 

teatro romano, a cidade cruzada e o aqueduto. Continuamos 

até Haifa para visitar o Mosteiro Carmelita de Stella Maris e 

depois, desde o Monte Carmelo, apreciar uma vista panorâmica 

dos jardins persas do Templo Bahai e do porto na baía de Hai-

fa. Continuação até Acre, cidade cruzada, onde visitaremos as 

fortificações medievais. Nossa viagem termina na Galileia. Hos-

pedagem. 

04º Dia - Quarta - Mar da Galileia/Caná da Galileia/Nazaré 

Após o café da manhã, saída para travessia de barco do Mar da 

Galiléia como na época de Jesus. Saída para o Monte das Bem 

Aventuranças, lugar do Sermão da Montanha de Jesus. Segui-

mos para Tabgha, lugar da multiplicação dos pães e dos peixes. 

Continuamos até Cafarnaum onde estão a antiga sinagoga e a 

casa de São Pedro. De tarde, via Tiberíades e Caná da Galiléia, 

viajaremos à Nazaré. Visita a Basílica da Anunciação e a carpin-

taria de José. Retorno ao hotel. 

05º Dia - Quinta - Safed/Monte Tabor/Jerusalém 

Após café da manhã, saída para Safed e visita as suas encanta-

doras ruelas e sinagogas. Safed, centro da Cabala (mística Ju-

daica) conhecido mundialmente. Continuação até Yardenit, 

lugar tradicional de batismo no Rio Jordão. Continuamos para 

o Monte Tabor para visitar a Igreja da Transfiguração. Prosse-

guimos atravessando o Deserto da Judeia até chegar a Jerusa-

lém. Hospedagem. 

06º Dia - Sexta - Jerusalém Cidade Nova/Ein Karem/Belém 

Após o café da manhã saída para uma visita da Cidade Nova de 

Jerusalém. Visita ao Santuário do Livro no Museu de Israel, on-

de estão expostos os manuscritos do Mar Morto e ao modelo 

que representa a cidade de Jerusalém à época de Jesus. Vista 

da Universidade Hebraica de Jerusalém. Depois seguiremos até 

o Memorial de Yad Vashem (Museu do Holocausto). Continua-

mos para Ein Karem para visitar as Igrejas da Visitação e de São 

João Batista. De tarde viagem a Belém*. Visita à Igreja da Nati-

vidade, Gruta do Nascimento, Capela de São Jeronimo e de São 

José. 

07º Dia - Sábado - Monte das Oliveiras/Cidade Antiga 

Após o café da manhã, saída via Monte Scopus até o Monte das 

Oliveiras. Panorâmica da Cidade Amuralhada. Continuação até 

o Getsêmani, a Basílica da Agonia. Continuamos até a Cidade 

Velha de Jerusalém. Visita ao Muro das Lamentações e vista da 

Explanada do Templo. Via Dolorosa, Igreja do Santo Sepulcro, 

Monte Sião, Túmulo do Rei Davi, Cenáculo (lugar da última 

ceia), a Abadia da Dormição. 

08º Dia - Domingo - Jerusalém/Sheik Husein/Jerash/Amman 

Após café da manhã, traslado com motorista em inglês até a 

fronteira e entrada na Jordânia. Depois de encerrados os trâmi-

tes imigratórios na fronteira, continuação à Jerash, cidade 

da Decápolis Grega situada 45 km ao norte de Amã, nas mon-

tanhas de Gilead. Visita à antiga cidade romana e suas ruas 

enfeitadas com colunas, o teatro, os banhos situados na colina, 

o arco do triunfo. Continuação para Amã, a capital da Jordânia 

aonde faremos uma breve visita aos lugares importantes. 

09º Dia - Segunda - Amman/Petra 

Após o café da manhã, saída do hotel pela estrada através do 

deserto até Wadi Musa; Continuamos a cavalo via Siq 

(desfiladeiro estreito) até Petra, a antiga capital dos Nabateus 

desde o Séc.lll A.C. Visita a monumentos esculpidos em Rocha 

Rosa como, por exemplo, El Khazne (Túmulo dos Reis Naba-

teus), os obeliscos, os túmulos, o altar (Al Madbah). 

10º Dia - Terça - Petra/Madaba/Mt Nebo/Allenby/Jerusalém 

Após o café da manhã saída do hotel para Madaba para visitar 

a antiga cidade bizantina e ver o antigo mosaico do mapa da 

Terra Santa e as ruínas dos lugares históricos. Continuamos 

aproximadamente 10 kilômetros até o Monte Nebo, lugar onde 

Moisés admirou a terra prometida. Aí desfrutaremos de uma 

magnífica vista panorâmica do Vale do Jordão, Jericó e do Mar 

Morto. Contemplaremos os restos de uma Igreja Bizantina com 

seu piso de mosaico. Continuação até a Ponte Allenby para 

atravessar a fronteira. Encontro com motorista e traslado com 

motorista em inglês à Jerusalém. Hospedagem 

11º Dia - Quarta - Jerusalém/Tel Aviv  

Após o café da manhã e à hora marcada traslado ao Aeroporto 

Ben Gurion em Tel Aviv. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 


