ROTEIRO CARAVANA 2020 - AMIGOS DE SIÃO
ISRAEL e EGITO
09/Novembro/2020 - Segunda (Brasil)
Partida do Brasil.
10/Novembro/2020 - Terça (Egito)
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo
e traslado ao hotel. Pernoite. Não teremos
jantar incluído neste dia.
11/Novembro/2020 - Quarta (Egito)
Após o café da manhã iniciaremos um tour
pelas famosas Pirâmides de Giza: Kheops,
Quefren e Miquerinos. Fotos tradicionais
poderão ser feitas antes da visita da famosa
Esfinge. Prosseguiremos nosso passeio com um
tour panorâmico pelo Rio Nilo e pelo Centro
do Cairo. Em seguida visitaremos o Museu do
Cairo. Jantar no Rio Nilo com show. Pernoite
Cairo.
12/Novembro/2020 - Quinta (Egito)
Deixaremos a capital do Egito com destino ao
Monte Sinai. No caminho conheceremos o
Canal de Suez, um dos mais importantes
recursos da economia do país pois liga o
extremo oriente à Europa. Nossa parada é em
Mara, um povoado de beduínos onde ocorreu
o milagre da transformação das águas amargas
em potáveis. Chegaremos a Santa Catarina,
aos pés do Monte Sinai. Check in no Hotel em
Santa Catarina. Após o jantar iniciaremos a
subida do Monte Sinai (duração de aprox. 6
horas). Na chegada no topo do Monte Sinai
desfrutaremos de um momento de louvor e
adoração e onde teremos também uma visão
incrível do deserto do Sinai, onde no livro de
Gênesis, Deus revelou-se a Moisés e onde
recebeu a Tábua com os Dez Mandamentos. A
descida será ao amanhecer junto aos primeiros
raios de sol. Neste dia não teremos jantar
incluído.
13/Novembro/2020 - Sexta (Egito)
Após a descida seguiremos para o hotel para o
café da manhã e banho. Depois seguiremos
para a visita ao Mosteiro e após seguiremos
viagem beirando o Mar Vermelho até a cidade
egípcia de Taba. Em Taba poderemos
descansar no resort aproveitando as águas do
Mar Vermelho. Pernoite e jantar.

14/Novembro/2020 - Sábado (Egito Israel)
Café da manhã no hotel. Check out do hotel
em Taba. Seguiremos para a fronteira Egito/
Israel. Após os tramites da travessia,
entraremos na cidade de Eilat, uma dos mais
famosos pontos turísticos de Israel. Faremos um
tour panorâmico na cidade e nos dirigiremos a
viagem ao longo do deserto até o Mar Morto, o
ponto mais baixo da Terra (417m abaixo do
nivel do mar), o qual recebe este nome devido
à grande quantidade de sal nele contida, dez
vezes superior à dos demais oceanos. Sua água
é composta por vários tipos de sais, alguns dos
quais só podem ser encontrados nesta região do
mundo e fornece relaxamento, alívio e cura de
muitas doenças, sendo chamado de “O SPA da
saúde”. Sejam bem-vindos ao Mar que
ninguém afunda. Faremos check in em um dos
lindos hoteis do Mar Morto e teremos tempo
livre para utilizar o SPA do hotel - Obs:
Tratamentos especificos do SPA do hotel são pagos à
parte. Jantar e pernoite.
15/Novembro/2020 - Domingo (Israel)
Café da manhã no hotel. Tempo para banho
no Mar Morto, check out. Visitaremos Jericó,
onde conheceremos a árvore de Zaqueu e a
Fonte de Elizeu, além de avistarmos o Monte
da Tentação. Após faremos visita e batismo no
local original do batismo de Jesus. Por fim
viajaremos ao Norte de Israel, onde faremos
check in no Hotel em Tiberíades. Jantar e
pernoite.
16/Novembro/2020 - Segunda (Israel)
Café de manhã no hotel. Visitaremos Cesareia
de Filipe e seguiremos para um belo passeio de
barco no Mar da Galileia, local onde Jesus
caminhou sobre as águas. Em seguida
visitaremos os principais santuários cristãos ao
redor do Mar da Galiléia. Iniciaremos com
visita ao Monte das Bem-Aventuranças, local
onde Jesus proferiu o maior dos seus Sermões:
O Sermão da Montanha. Com uma vasta
planície e ótimas condições acústicas naturais,
serve de mirante para paisagens de tirar o
fôlego. Em seguida visitaremos o local da
Multiplicação dos Pães e dos Peixes em Tabgha
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(Primado de Pedro). Tabgha vem de uma
palavra grega que significa “sete fontes”. Aqui
também é o local tradicional dos eventos de
João 21 depois da ressureição – Jesus
preparando o café da manhã para seus
discípulos, a pesca milagrosa e a reconciliação
de Pedro. Após, nos dirigiremos a Cafarnaum,
onde visitaremos a Sinagoga dos Tempos de
Jesus e a casa da sogra de Pedro. Seguiremos
para visita a Nazaré, onde faremos subiremos
ao Monte do Precipício. Por fim iremos a
Caná, onde faremos renovação de votos de
casamento. Retorno ao hotel para jantar e
descanso.
17/Novembro/2020 - Terça (Israel)
Café de manhã no hotel. Check out do Hotel
em Tiberíades. Iniciaremos as visitas com o
belo parque nacional de Cesareia Marítima.
Seguiremos para visita ao Monte Carmelo
(Muhraka), local do desafio de Elias e os
profetas de Baal. Após seguiremos viagem até a
bela cidade de Tel Aviv, onde conheceremos a
bela Yaffo (Joppe). Famosa pelo porto antigo e
pelo centro histórico do qual o profeta Jonas
saiu para Tarsis de barco e foi engolido pelo
grande peixe e onde encontra-se a Igreja que
comemora a Visão dos Animais Impuros do
Apóstolo Pedro. A cidade é importante
também por registrar a obra assistencial de
Tabita (Dorcas), sua morte e ressureicao por
intermedio de Pedro (Atos 9:36-42). Por fim
subiremos a Jerusalém, onde faremos
Cerimônia de Entrada Triunfal no Monte
Scopus. Check in Hotel em Jerusalém. Jantar e
pernoite.

19/Novembro/2020 - Quinta (Israel)
Café de manhã no hotel. Iniciaremos o dia
c o m e n t r a d a p e l o Po r t ã o d e S i ã o ,
caminharemos pelo Bairro Judaico, até o
Cardo Romano. Seguiremos para o Quarteirão
Herodiano e a Menorah Dourada. Finalmente,
chegaremos ao Muro das Lamentações onde
teremos tempo para orações pessoais e para
depositar pedidos nas frestas do Muro. Parada
para foto oficial do grupo. Seguiremos para o
Tanque de Betesda e Santana. Logo após,
caminharemos pela Via Dolorosa até o Jardim
do Túmulo, onde veremos o Monte Gólgota e
visitaremos ao Túmulo Vazio do Senhor.
Tempo para reflexão e comunhão. Por fim
Shouk Arabe com tempo para compras.
Retorno ao hotel no horário determinado pela
guia para descanso e jantar.
20/Novembro/2020 - Sexta (Israel Brasil)
Check out do hotel e transfer para o Aeroporto
Ben Gurion para voo com destino final Brasil,
no caminho passaremos pela torre de Tom
Hess e o vale do Ayalon. Não teremos jantar
incluído neste dia. Fim dos serviços, a nossa
empresa agradece e os espera no próximo ano.

18/Novembro/2020 - Quarta (Israel)
Café de manhã no hotel. Iniciaremos o dia no
topo do Monte das Oliveiras. Neste local
receberemos ricas explicações e apreciaremos a
lindíssima paisagem panorâmica da cidade
velha de Jerusalém. Descida pelo trecho de
Hosana até chegar mos ao Jardim do
Getsêmani. Aqui, em meio as Oliveiras o grupo
terá um espaço especialmente reservado para
oração e ministração. A seguir visitaremos o
Monte Sião com o Túmulo do Rei Davi e a
Sala da Última Ceia. Seguiremos após para
visita ao Vale do Elah, local onde Davi lutou
com Golias. Retorno ao hotel para descanso e
jantar.
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Nossos preços incluem:
Passagem aérea internacional.
Seguro saúde.
Seguro viagem.
08 noites de hotel em meia pensão e 2 noites com até da manhã, em apartamentos duplos
ou triplos.
Se o passageiro desejar apartamento Single haverá um acréscimo de U$700.00.
Traslados na chegada e na partida.
9 dias de excursão em ônibus de luxo com ar condicionado e WI-FI free.
Maleteiros nos hotéis.
9 dias com Guia Licenciado em Português.
Entradas nos pontos turísticos conforme itinerário.
Diploma de Peregrino do Ministério do Turismo.
Brindes: Mapas, chapéus e presentes da empresa.
Nossos preços não incluem:
Gorjetas em hotéis, restaurantes e aeroporto.
Gorjeta Guia/motorista: US$65.00/pessoa.
Outras refeições, exceto acima mencionada.
Bebidas nas refeições.
Despesas pessoais.
Aluguel de roupas para batismo no Rio Jordão (aprox. U$15.00).
Despesas pessoais.
Baseados nos seguintes hotéis ou similares: 11 noites
Cairo 02 noites: Barcelo Pyramids ou similar
Santa Catarina 01 noite: Morgan Land ou similar
Taba 01 noite: Strand Taba Heights ou similar
Mar Morto 01 noite: Oasis ou similar
Tiberias 02 noites: Restal ou similar
Jerusalém 03 noites: Shalom ou similar

Termos Gerais:

Proposta válida por 30 dias depois do recebimento. Após o prazo de 30 dias os valores estão
sujeitos a mudança e disponibilidade no momento da reserva.
Check-in nos dias de Sábado (shabat) ou Festas Judaicas podem atrasar em algumas horas
depois do por do sol.

Valor e Formas de Pagamento

1. U$3.160,00 - Cartão de Crédito (Master, Visa, Amex e Hipercard) em até 12x sem juros;
2. U$3.160,00 (com Desconto) - Parcelado com Boletos mensais, iguais, sucessivos e sem
juros, sempre no dia 10 de cada mês, com o último pagamento em 10 de Outubro de 2020.
Parcelamento aproximado: 21 x U$150,50, calculado a partir de Fevereiro de 2019 até
Outubro de 2020.
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