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 “UMA SEMANA NA TERRA SANTA” 
TEL AVIV, JAFFA, CESAREIA, MAR DA GALILEIA, CAFARNAUM, 

TABGHA, YARDENIT, VALE DO JORDÃO, JERUSALÉM, MONTE 

SIÃO 

8 DIAS/ 7 NOITES. 
 

Início do tour (mínimo de duas pessoas): 19 de março; 23 de abril; 28 de maio; 25 de 

junho; 23 de julho; 20 de agosto; 17 de setembro; 22 de outubro; 12 de novembro; 

10 de dezembro de 2018; 21 de janeiro; 18 de fevereiro de 2019. 

 

1º dia – segunda-feira – TEL AVIV. 

Chegada a Tel Aviv. Receptivo no aeroporto internacional Ben Gurion, traslado ao 

hotel e alojamento após as 15:00. Restante do tempo livre. 

 

2º dia – terça-feira – TEL AVIV/ JAFFA/ CESAREIA. 

Visita a Jaffa, porto antigo de onde saiu o profeta Jonas e por onde o Rei Salomão 

trouxe os cedros do Líbano para a Construção do I Templo. A seguir, city tour por Tel 

Aviv e continuação em direção ao norte de Israel, onde seguiremos pela Via Maris 

para conhecer Cesareia Marítima às margens do Mediterrâneo. Subiremos o Monte 

Carmelo, cenário da atuação do Profeta Elias, onde se encontra também a cidade 

de Haifa. Continuação para Meguido, colina arqueológica no centro do Vale do 

Armagedom. Finalizaremos no coração da Galileia com visita ao Monte do 

Precipício em Nazaré, região onde Jesus passou sua infância e juventude. Chegada 

ao hotel e jantar. 

 

3º dia – quarta-feira – CESAREIA/ CARFANAUM/ TABGHA/ CESAREIA. 

Travessia de barco do Mar da Galileia como na época de Jesus. Continuação até 

as ruínas de Cafarnaum, a aldeia de pescadores onde estava a casa de Pedro e a 

cidade que acolheu Jesus segundo Mateus 4,13. Prosseguiremos a Tabgha, lugar da 

Multiplicação dos Pães e dos Peixes e subiremos ao Monte das Bem-Aventuranças, 

lugar onde Jesus fez o Sermão da Montanha. À tarde, chegaremos a Banias/ 

Cesareia de Felipe onde caminharemos as margens das fontes do Jordão e 

poderemos ver as ruínas do local onde Jesus esteve com o Apóstolo Pedro. Retorno 

ao hotel e jantar. 

 

4º dia – quinta-feira – YARDENIT/ VALE DO JORDÃO/ JERUSALÉM. 

Partida da Galileia para Jerusalém. Visita a Yardenit onde está o Rio Jordão, com 

possibilidade de celebrar o batismo. Visita a um Kibutz, comunidade agrícola 

socialista, experiência única em Israel. Depois partiremos pelo Vale do Jordão 

chegando até a fonte de Gedeão. A seguir, atravessaremos o deserto da Samaria 

e da Judéia a caminho de Jerusalém. Chegada triunfal na cidade com uma oração 
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especial «Orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros e 

prosperidade dentro dos teus palácios». Visita ao Friends of Zion Museum. Chegada 

ao hotel. 

 

5º dia – sexta-feira – MUSEU DO HOLOCAUSTO/ CIDADE ANTIGA. 

Iniciaremos o dia com uma vista panorâmica da cidade de David na promanada 

de Jerusalém, depois uma vista panorâmica de Belém. Continuamos pela manhã 

com uma visita ao Memorial do Holocausto, museu em memória aos 6milhões de 

judeus exterminados na Segunda Guerra Mundial pelos Nazistas. À tarde entraremos 

em Jerusalém através das antigas muralhas atravessando o bairro judeu e o antigo 

cardo romano, para chegarmos ao Muro das Lamentações ao lado do Monte 

Moriah. Terminaremos com um city tour, passando pela casa do presidente e pela 

Menora situada em frente ao parlamento de Israel, a Knesset. Retorno ao hotel. 

 

6º dia – sábado – MONTE DAS OLIVEIRAS/ MONTE SIÃO. 

Iniciamos com o Monte das Oliveiras onde lembraremos a ascensão de Jesus e o 

cenário de Jerusalém em que Jesus chorou pela cidade. Chegada ao Horto do 

Getsêmani, onde teremos tempo para oração entre as oliveiras antigas no Vale do 

Cédron. Prosseguiremos para o Monte Sião visitando o Cenáculo; lugar da última 

ceia de Jesus e visita ao Túmulo do Rei David. Prosseguiremos ao lugar do Pretorium, 

onde Jesus foi condenado por Pilatus onde estão os Litostrotos e de lá seguiremos 

caminho pela Via Dolorosa nos passos de Jesus ao Jardim do Gólgota (o lugar da 

Crucificação e do Sepulcro Vazio). Retorno ao hotel. 

 

7º dia – domingo – DIA LIVRE (POSSIBILIDADE DE TOUR OPCIONAL EM ESPANHOL PARA 

MAR MORTO E MASSADA). 

Após o café da manhã, dia livre para atividades pessoais. 

TOUR OPCIONAL: Viagem ao deserto da Judéia. Subida à 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. Tempo livre para banho nas águas salgadas do Mar Morto 

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

Hospedagem em Hotel em Jerusalém. Não inclui jantar. 

 

8º dia – segunda-feira – TRASLADO AO AEROPORTO DE TEL AVIV BEN GURION. 

Na hora marcada, traslado ao aeroporto internacional Ben Gurion em Tel Aviv. Fim 

dos nossos serviços. 
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A ordem das visitas deste programa de viagem está sujeita a alterações sem aviso 

prévio conforme a disponibilidade do nosso operador local. 

 

Preço em dólares americanos por 

pessoa com alojamento em quarto 

duplo1 

Categoria 

turística 

Categoria 

superior 

Categoria 

semi-luxo 

19/03/2018 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

23/04/2018 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

28/05/2018 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

25/06/2018 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

17/09/2018 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

22/10/2018 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

12/11/2018 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

10/12/2018 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

21/01/2019 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

18/02/2019 US$ 1.953 US$ 2.124 US$ 2.700 

 

23/07/2018 US$ 2.259 US$ 2.448 US$ 2.907 

20/08/2018 US$ 2.259 US$ 2.448 US$ 2.907 

Suplemento para alojamento em quarto 

individual2 
US$ 927 US$ 1.080 US$ 1.782 

1A diária começa às 15:00 e termina às 12:00; 
2 O alojamento em quarto individual nos hotéis deve ser solicitado no momento da 

reserva de lugar no tour; não se garante alojamento em quarto individual quando 

solicitado posteriormente. 

 

Hotéis previstos: 

 

 Cidades Categoria turística Categoria superior Categoria semi-luxo 

Tel Aviv Sea Net  Leonardo Art  Dan Panorama  

Galileia Dona Gracia  Leonardo Club  Leonardo Plaza  

Jerusalém Gold Leonardo Dan Panorama 

 

Os preços incluem os seguintes serviços: 

• Imposto de Renda Retido na Fonte de 6,38% sobre a remessa de valores destinados 

à cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no Brasil em 

viagens de turismo, nos termos da lei 13.315/2016; 

• 7 noites de hospedagem em quarto standard com café da manhã nos hotéis 

previstos da categoria selecionada ou similares; 

• 5 dias de excursão em veículos modernos e confortáveis com guia em português; 

• Assistência em inglês na chegada no aeroporto; 

• Traslados (em inglês) desde e para o aeroporto internacional Ben Gurion; 
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• Ingressos para as visitas incluídas no programa. 

 

Os preços não incluem: 

• Passagens aéreas de voos domésticos ou internacionais; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem seguro de viagem!), que deve ser 

contratado separadamente; 

• Taxas consulares (para cidadãos de países para os quais haja exigência de visto 

turístico). Para os brasileiros com passaporte brasileiro, o visto israelense é emitido 

gratuitamente na entrada do país. Mas ao contrário do sistema de imigração de 

outros países, o passaporte não recebe carimbo – o visitante costuma receber um 

cartão de identificação. Para a entrada no território de Israel, é necessário possuir 

passaporte com validade mínima de seis meses, certificado internacional de vacina 

contra febre amarela com o selo da ANVISA. Brasileiros necessitam de visto para 

entrada na Jordânia. Este visto pode ser obtido previamente em uma repartição 

consular da Jordânia no Brasil ou pode ser obtido na chegada na Jordânia. Para 

mais informações, por favor, consulte-nos; 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, atividades e refeições OPCIONAIS que 

constem ou não no programa e venham a ser oferecidos pelo operador ou pelos 

guias locais; 

• Passeio opcional a Massada e ao Mar Morto (bilíngue espanhol/ inglês) – saída de 

Jerusalém US$ 135 por pessoa; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas adicionais em hotéis, bebidas nas 

refeições, telefonemas, táxi etc., sendo estas de responsabilidade exclusiva do 

passageiro; 

• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores de bagagem em hotéis e 

aeroportos; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações visitadas em que ele é cobrado à 

parte; 

 

• Nenhum material impresso (toda a documentação de viagem é enviada apenas 

eletronicamente); 

• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-vouchers, capa de passaporte 

nem nenhum outro brinde; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista, sempre a critério do passageiro, mas 

tradicionalmente esperadas em qualquer país. Sugerimos dar US$ 3 por pessoa por 

dia para o guia e US$ 2 por pessoa por dia para o motorista ao final do tour; 

• Serviços de carregadores de bagagem. 

 

Forma de pagamento: 

Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista (sem o uso de cartão de crédito) 

e o saldo de 70% em até 5 vezes sem juros com cartões de crédito Visa, MasterCard 

e Diners. A Rota da Seda reserva-se o direito de alterar a forma de pagamento sem 

aviso prévio a qualquer momento antes do recebimento do sinal. 
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Observações importantes: 

1)- A reserva de lugar no tour se dá mediante confirmação imediata pela Rota da 

Seda no dia do recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada no momento do 

recebimento pela Rota da Seda da integralização do pagamento. O pagamento 

do tour à vista ou do sinal pelo passageiro implica sua aceitação integral do 

programa, dos preços, da forma de pagamento e das condições gerais da 

Operadora. 

2)- Os preços deste tour estão fixados em dólares, e serão convertidos para reais 

pelo câmbio do dólar-turismo a ser informado pela Rota da Seda no dia do 

pagamento do tour à vista ou do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda 

estrangeira. 

3)- O envio da autorização de débito corretamente preenchida e assinada sem 

rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado para 

o pagamento, da carteira de identidade e do CPF do seu titular deve ser feito à 

Rota da Seda no prazo máximo de uma semana após o pagamento do sinal. A não 

observação deste prazo, bem como o envio de documentos incompletos, 

rasurados, incorretamente preenchidos ou sem assinatura válida, serão 

consideradas desistência do tour, com o consequente cancelamento dos serviços 

solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 

4)- Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo 

(inclusive de saúde) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 

20% (vinte por cento) do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A 

menos de trinta dias do início do tour, a multa será acrescida de todo e qualquer 

valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da 

Seda pelos seus fornecedores. 

5)- Nas viagens de ônibus, será transportada gratuitamente uma unidade de 

bagagem de tamanho médio com um peso máximo de 30 quilos por pessoa. O 

excesso de bagagem será aceito sempre e quando a capacidade de carga do 

veículo permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada em cada 

caso, podendo ser recusado sempre a critério do guia ou pessoa responsável. A 

bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos 

os efeitos que o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a 

parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é transportada pelo 

passageiro por sua conta e risco, sem que operador local e a Rota da Seda possa 

ser obrigado a responder contratualmente pela perda ou danos que possa sofrer, 

seja qual for a razão. 


