
 

ROTEIRO CARAVANA 2020 ISRAEL JORNADA DA PROMESSA 
Pra. Ruth Julia 

02/Novembro/2020 - (Brasil) 
Partida do Brasil. 

03/Novembro/2020 - (Israel) 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Ben-
Gurion. Assistencia e Recepção. Bem Vindos a 
Terra da Bíblia . Acomodações em Tel Aviv.  

04/Novembro/2020 - (Israel) 
Partida em direção ao Norte de Israel. 
Iniciaremos a nossa peregrinação por JAFFA, a 
aldeia onde estava hospedado Pedro e teve a 
sua visão dos animais impuros. Esta é a mesma 
Jaffa do Profeta Jonas e outras passagens da 
Biblia. Continuaremos viagem pelo trajeto da 
antiga estrada da Via Maris em direção as 
ruinas de CESARÉIA MARÍTIMA.Visita ao 
Teatro a ao Aqueduto. Continuação ao 
MONTE CARMEL. Aqui é o palco da 
atuação do Profeta Elias. Visita Panoramica ao 
Tel MEGIDO, a colina arqueologica no centro 
do Vale do Armagedon. Estamos agora no 
centro da GALILÉIA onde passou Jesus a sua 
infancia e adolescencia. Finalizaremos o dia 
com a viagem até as margens do Lago de 
TIBERÍADES onde passaremos a noite. 
Chegada ao hotel e Jantar.  

05/Novembro/2020 - (Israel) 
Travessia do Lago de barco desembarcando no 
Vale do Magdala. Continuação até as ruínas de 
CAFARNAHUM, onde estava a casa da sogra 
de Pedro e ali Jesus esteve hospedado e 
aconteceram um grande número de seus 
milagres. Prosseguiremos a Tabgha lugar da 
Multiplicação do Pães e Peixes. Finalizaremos a 
parte da manhã com um culto no Monte do 
Sermão da Montanha. A tarde, seguimos ao 
Norte da Galiléia para visitarmos BANIAS ou 
CESARÉIA DE FILIPE, onde se encontra 
uma das principais fontes de água do Rio 
Jordão nas colinas do Golan. No retorno 
passaremos pela Terra dos Gadarenos.Retorno 
a Tiberíades. Chegada ao hotel e Jantar.  

06/Novembro/2020 - (Israel) 
Saída de Tiberíades para as margens do Rio 
Jordão , oração e batismo. Dia bastante 
esperado de chegada a Jerusalém. Partiremos 

pelo Vale do Jordão onde visitaremos a Fonte 
de Gedeão e depois atravessando o Deserto da 
Samaria e da Judéia, passando por Jericó onde 
lembraremos a conquista de Jericó por Josué e 
a passagem de Jesus pela cidade quando a 
caminho de Jerusalém. Início da subida a 
Jerusalem com uma Chegada Triunfal na 
cidade com uma oração especial "Orai pela 
paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus 
muros e prosperidade dentro dos teus palácios 
Chegada ao hotel e Jantar.  

07/Novembro/2020 - (Israel) 
Iniciamos com o MONTE DAS OLIVEIRAS 
onde lembraremos a ascenção de Jesus e a mais 
bela vista panorâmica da cidade que Jesus 
chorou por ela. Chegada ao Horto do 
Getsemani onde teremos tempo para oração e 
culto entre as oliveiras antigas da torrente do 
Cedron. Prosseguiremos para o MONTE 
SIÃO visitando o CENÁCULO lugar da 
última ceia de Jesus e ao Túmulo do Rei David. 
A tarde, visitaremos o museu Friends of  Zion. 
Retorno ao hotel e jantar.  

08/Novembro/2020 - (Israel) 
Pela primeira vez entraremos dentro dos Muros 
da Antiga Jerusalem atravessando o Bairro 
Judeu para chegar mos no Muro das 
Lamentações a ao Monte do Templo onde hoje 
se encontram as Mesquitas dos muçulmanos e 
este é o biblico MONTE MORIAH. 
Prosseguiremos a pé ao lugar do Pretorium 
onde Jesus foi condenado por Pilatus e dela 
seguiremos caminho pela via dolorosa nos 
passos de Jesus ao Jardim do Golgota o lugar 
da Crucificação e do Sepulcro Vazio. Tempo 
para Cu l to e Comunhão. A Tarde, 
dedicaremos para conhecer a parte nova de 
Jerusalém com a visita a Menorah diante do 
Knesset e ao Memorial do Holocausto . 
Chegada ao hotel e Jantar.  

09/Novembro/2020 - (Israel) 
Traslado ao Aeroporto Internacional de Ben 
Gurion para partida. 

Favor notar: A ordem das visitas pode ser alterada de acordo com horários de funcionamento ao público, 
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condições climáticas ou de segurança e feriados religiosos, mas principalmente devido aos horários de partida e 
chegada dos vôos, esta informação é fundamental para a confecção final do programa.  

Baseados nos seguintes hotéis Ou SIMILARES:  
Tel Aviv 01 noite: Grand Beach ou similar  
Tiberiades 02 noite: Restal ou similar  
Jerusalem 03 noites: Royal ou similar  

Incluído 
Passagens aéreas Internacionais (aeroporto a definir); 
Seguro viagem saúde e bagagem; 
6 noites de hotel em Israel; 
Traslados na chegada e na partida; 
7 dias de excursão em ônibus de luxo com ar condicionado e WI-FI free;  
Maleteiros nos hotéis; 
7 dias com Guia Licenciado em Português; 
Entradas nos pontos turísticos conforme itinerário; 
Diploma de Peregrino do Ministerio do Turismo.  

Não Incluído 
Gorjeta dos guias: Média de U$65 em Israel; 
Despesas com bebidas; 
Almoços; 
Aluguel de roupas para batismo no Rio Jordão (aprox. U$15.00); 
Gorjetas em hotéis, restaurantes e aeroporto; 
Almoços em Israel; 
Outras refeições, exceto mencionadas no roteiro; 
Despesas pessoais. 

Valor 
U$2.860.00 
Cálculo baseado na variação do dólar turismo venda do dia 24/07/2019 = R$11.246,20. Pode sofrer 
alterações de acordo com o dia do fechamento do pacote. 

Formas de Pagamento 
Parcelamento previsto em até 14 x R$803,30, iniciando a partir de agosto de 2019.  
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Obs 1: O valor da cotação só está garantido caso o grupo tenha 25 passageiros pagantes. 
Para um número menor ou maior de passageiros, os valores serão atualizados, 
automaticamente, em novembro de 2020 conforme tabela abaixo: 
- 10 Passageiros: $3.185,00 
- 20 Passageiros: $2.990,00 
- 25 Passageiros: $2.860,00 
- 30 Passageiros: $2.850,00 
- 35 Passageiros: $2.770,00 
- 40 Passageiros: $2.760,00 
- 45 Passageiros: $2.710,00 

Todos os passageiros ficarão cientes que, caso o grupo não atinja a quantidade mínima solicitada, terão os 
valores atualizados. 

Obs 2: Caso consigamos uma conexão longa na Europa, podemos oferecer um City Tour, 
não obrigatório, aos passageiros. 
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