PEREGRINAÇÃO
NA TERRA DA BÍBLIA

10
jun
2019
O princípio de uma boa viagem!

Jerusalém

PEREGRINAÇÃO NA TERRA DA BÍBLIA
Roteiro Completo
Apresentação no Aeroporto Internacional de
Guarulhos dia 09/06/2019 às 23h30

Petra

01º dia 10 jun 2019 seg São Paulo /
Istambul
Apresentação no aeroporto internacional de
Guarulhos e embarque pela Turkish Airlines, via
Istambul com destino a:
02º dia 11 jun ter Istambul /Cairo
Em horário conveniente embarque para o Cairo.
Chegada, recepção e acomodação. Café da
manhã. Dia livre. Jantar.
03º dia 12 jun qua Cairo
Café da manhã. Dia completo de visita: Museu
do Cairo, as Grandes Pirâmides de Giza
(externo), Vale do Templo e Esfinge. Almoço.
Jantar.
04º dia 13 jun qui Cairo / Taba
Café da manhã. Visita à Igreja de São Sérgio,
onde a Santa Família se refugiou na fuga para
Cairo

o Egito. Deixaremos a África e entraremos na
Ásia pelo deserto do Sinai e chegaremos a
Taba, no Mar Vermelho, fronteira Egito - Israel.
Acomodação. Jantar. Possibilidade de subir o
Monte Sinai para ver o nascer do Sol.
05º dia 14 jun sex Taba / Akaba
Retorno ao hotel (para quem subiu ao Monte
Sinai). Café da manhã. Saída em direção a
Akaba, único porto marítimo e de importância
estratégica para a Jordânia. Acomodação.
Jantar.
06º dia 15 jun sab Akaba / Petra / Amman
Café da manhã. Sairemos pelo norte e
chegaremos à Cidade Rosada de Petra, que foi
habitada pelos Nabateus desde o ano 300 a.C.
Iniciaremos um passeio à pé pelo cânion.
Visitaremos o tesouro esculpido na pedra
rosada e passaremos pelo Teatro Romano e
Palácio do Túmulo. Seguiremos viagem pelo
Wadi Mousa, chegando a Amman no final da
tarde. Acomodação. Jantar.

Jerusalém

Nazaré

07º dia 16 jun dom Amman / Monte Nebo /
Madaba / Amman
Café da manhã. Saída com destino ao Monte
Nebo, lugar onde Moisés avistou a Terra
Prometida e passa o comando a Josué.
Continuação até Madaba para visita à Igreja de
São Jorge, onde se encontra o mosaico do
século VI com o mapa antigo de Jerusalém.
Retorno ao hotel. Jantar.
08º dia 17 jun seg Amman / Nazaré
Café da manhã. Saída em direção à fronteira da
Jordânia com Israel. Chegaremos a Nazaré.
Visitaremos a Basílica da
Anunciação e a Igreja de São José.
Acomodação. Jantar.
09º dia 18 jun ter Nazaré
Café da manhã. Saída para o Monte Tabor, local
da transfiguração. Prosseguiremos para Caná
da Galiléia, local do primeiro milagre de
Jesus, com a renovação das promessas do
matrimônio. Seguiremos para Haifa e

visitaremos a Igreja de Stela Maris, onde se
encontra a gruta do profeta Elias no Monte
Carmelo. Retorno a Nazaré. Acomodação.
Jantar.
10º dia 19 jun qua Nazaré
Café da manhã. Saída para a região do lago de
Tiberíades, início da vida pública de Jesus.
Visitaremos: Monte das Bem Aventuranças,
local do sermão da montanha; Tabgha, local da
multiplicação dos pães e dos peixes;
Cafarnaum, cidade mencionada 16 vezes no
evangelho; Igreja do Primado de Pedro.
Travessia do Mar da Galiléia e Yardenit, local do
batismo no Rio Jordão, com a renovação das
promessas do batismo. Retorno a Nazaré.
Jantar.
11º dia 20 jun qui Nazaré / Massada /
Jerusalém
Café da manhã. Sairemos de Nazaré pelo Vale
do Rio Jordão em direção a Massada. Ao
chegar, subida de teleférico e visita à fortaleza
Massada

construída por Herodes. Continuação até o Mar
Morto e tempo para banho. Subindo para
Jerusalém, iniciaremos a nossa visita pelo
Monte Scopus, com uma belíssima vista da
Cidade Santa. Acomodação. Jantar.
12º dia 21 jun sex Jerusalém / Belém /
Jerusalém
Café da manhã. Saída em direção a Belém,
com visita à Basílica da Natividade, Gruta da
Natividade, e Campo dos Pastores . A tarde
visita o Monte das Oliveiras, local das
Ascensão, a Igreja do Pater Noster, Dominus
Flevit, onde Jesus chorou sobre Jerusalém,
Jardim das Oliveiras (Getsêmani) com a Igreja
das Nações, e Muro das Lamentações. Jantar.
PREÇO À VISTA POR PESSOA AÉREO
E TERRESTRE EM DÓLARES:

APTO DUPLO
US$ 3.980,00 + 300,00 taxas
APTO INDIVIDUAL
US$ 4.580,00 + 300,00 taxas

13º dia 22 jun sab Jerusalém
Café da manhã. Saída para a cidade velha de
Jerusalém e seguiremos pela via Dolorosa, até
o Santo Sepulcro. À tarde visita ao Monte Sion,
Igreja do Galicantu, Igreja da Dormição, o local
da última ceia (Cenáculo), túmulo do Rei Davi,
e Ein Karen, com a Igreja de São João Batista.
Jantar.
14º dia 23 jun dom Jerusalém
Traslado para o aeroporto de a Tel Aviv e
embarque com destino a São Paulo.
Chegada e fim dos nossos serviços.

INCLUSOS NO PROGRAMA
* Passagem aérea em classe econômica com tarifa promocional para grupos indo e voltando na mesma data;
* Hospedagem em hotéis de categoria turística ou turística superior (aptos disponíveis após às 14h00);
* Refeições conforme roteiro, com menu igual para todo o grupo, exceto bebidas (não inclui dietas
específicas);
* Traslados e passeios especificados no roteiro, em ônibus com ar condicionado exclusivo para o grupo;
* Guias locais falando português ou espanhol;
* Assistência de viagem internacional (excluídas doenças crônicas ou pré-existentes);
* Transporte de 01 mala de porão de até 20 quilos e 01 mala de mão de até 05 quilos (não inclui
carregadores).
OS VALORES NÃO INCLUEM:
* Vistos, taxas consulares e de fronteiras e despesas com despachante;
* Despesas de caráter pessoal tais como: bebidas, lanches, telefonemas, consumo do frigobar nos hotéis, etc;
* Excesso de bagagem nos aviões;
* Enfim tudo o que não estiver mencionado no roteiro.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Grupo mínimo de 30 passageiros. Roteiro elaborado em março/18 e revisado em agosto/18.
Sujeito a alterações
Rua Sete de Abril, 252 - 10º Andar - Cj. 103
República - São Paulo - SP - CEP 01044-000
Tel.: (11) 3257-9511 | genesis@genesisturismo.com.br

