ROTEIRO CARAVANA DOIS PAÍSES, UMA HISTÓRIA
Gláucia Rosane 2019
26/Outubro/2019 - Sábado (Brasil)
Partida do Brasil.
27/Outubro/2019 - Domingo (Israel)
Chegada à noite. Translado para a Galiléia.
Chegada ao Hotel e pernoite. (Sem Jantar)
28/Outubro/2019 - Segunda (Israel)
Pela manhã visitaremos Cesareia de Filipe, Tel
Dan, e faremos um Passeio pelo mar da
Galiléia, após almoço, visitaremos Cafarnaum
e o Monte das Bem-aventuranças. Jantar e
pernoite.
29/Outubro/2019 - Terça (Israel)
Café da manha e visita ao Monte do Precipício
/ Nazaré, saída em direção a Jordania pelo
Vale de Beit Shean. Fronteira Sheik Houssein,
Encontro com o guia local, Visita a Jerash
cidade da Decapolis nas terras de Gilead
chegada no hotel, jantar e pernoite AMAN.
30/Outubro/2019 - Quarta (Israel)
Café da manhã, Vale de Jaboque e Betânia
para conhecer o lugar onde Jesus foi batizado e
visita à Igreja cristã metodista. Jantar e
pernoite.
31/Outubro/2019 - Quinta (Israel)
Café da manhã, conheceremos Amã, teremos
um momento para compras, após o almoço
partiremos para Monte Nebo. Visita a Madaba
e Karak, após seguiremos para Jantar Pernoite
em Petra.

Este roteiro é previsto e pode ser
alterado a qualquer momento.

01/Novembro/2019 - Sexta (Israel)
Pela manhã, Visita a Petra e, após o almoço,
Ida a fronteira de Arava, passando pelo deserto
do Neguev em direção ao Mar Morto. Caso
haja tempo possibilidade de banhar-se no Mar
Morto. Jantar e pernoite no Mar morto.
02/Novembro/2019 - Sábado (Israel)
Qumran, Jerico, Kasser el Yehud (Local para a
realização do batismo no Jordão). Subida a
Jerusalem, Entrada Triunfal e vista da Cidade
pelo monte das Oliveiras. Jantar e pernoite
03/Novembro/2019 - Domingo (Israel)
Museus (Holocausto e Amigos de Sião), tempo
livre para compras. retorno para o hotel para o
jantar e após seguiremos para o Show noturno
na Torre de Davi.
04/Novembro/2019 - Segunda (Israel)
Café da Manhã, visitaremos Cenáculo,
seguiremos para o Getsemani. Entrada para a
cidade pela Porta do Leão, via dolorosa,
Pretorium, Muristão, Jardim do Túmulo,
retorno para o hotel para o jantar.
05/Novembro/2019 - Terça (Israel)
Checkout em Jerusalém, viagem para Jope,
visita à vila de artistas, cidade velha, porto.
Traslado para o aeroporto à noite, por volta
das 18h.

Gallion Trips
(98) 4101-5050
(98) 99984-8170

Incluído
Passagens aéreas Internacionais (aeroporto a definir)
Transporte em ônibus luxo
Ingressos nos passeios
Seguro viagem saúde e bagagem
Hospedagem em Israel e Jordânia
Café da manhã e jantar em Israel e Jordânia
Membro da Agência de Viagens acompanhando o Grupo durante toda a viagem, falando
português.

Não Incluído

Gorjeta dos guias: U$50 em Israel e U$20 na Jordânia
Despesas com bebidas
Almoços
Aluguel de roupas para batismo no Rio Jordão (aprox. U$15.00)

Valor

U$3,600.00 (incluindo taxas e vistos)

Formas de Pagamento

- A partir de Fevereiro/2019:
1. Parcelamento básico em 1+7 Boletos iguais, sucessivos e sem juros, com último
pagamento em 5 de Outubro de 2019;
2. Entrada mínima de R$800,00 + 7 Boletos iguais, sucessivos e sem juros, com último
pagamento em 5 de Outubro de 2019;
3. Cartão de Crédito (Master, Visa ou Amex) em até 12x com acréscimo da operação
bancária, com último pagamento em 5 de Outubro de 2019;
Obs: A taxa da operação com cartões deve ser consultada no dia do pagamento;
4. Consulte outras formas de pagamento.

Este roteiro é previsto e pode ser
alterado a qualquer momento.

Gallion Trips
(98) 4101-5050
(98) 99984-8170

