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DE 20 DE OUTUBRO A 
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CAMINHE ONDE
JESUS ANDOU!

CONHEÇA
LUGARES HISTÓRICOS



ROTEIRO DIA A DIA
1ºDia - 20/10
Em horário marcado do voo, embarque no 
aeroporto de Galeão com destino a Frankfurt.
2º Dia - 21/10 
Chegada em Frankfurt e embarque com destino a 
cidade do Cairo. Chegada ao aeroporto do Cairo,e 
após trâmites de imigração, o grupo seguirá ao 
hotel para descanso.
3º Dia - 22/10
Após o café da manhã, o grupo iniciará as visitas 
indo a Giza, onde estão as 3 famosas pirâmides 
(uma das sete maravilhas do mundo). Logo após, 
visitaremos o museu arqueológico, onde se 
encontram os tesouros achados na tumba do 
famoso Faraó Tutankamon. Ao final do dia, 
retorno a ao hotel e em horário marcado, o grupo 
sairá para jantar em cruzeiro no rio Nilo.
4° Dia - 23/10
Após o café da manhã, iniciaremos a rota do 
êxodo que foi feita pelo povo de Israel a mais de 
5.000 anos atrás. Nossa primeira parada será no 
Canal de Suez (que liga o Mar Vermelho ao Mar 
Mediterrâneo). A poucos quilômetros desta 
parada está Mara, uma vila de beduínos. 
Continuaremos viagem até os pés do Monte Sinai. 
Às 01:30h começaremos a subida ao monte.
5° Dia - 24/10
Retorno do monte e após café da manhã, saída 
para fronteira Egito/Israel. Chegada a Eilat e 
então seguirá viagem pelo deserto do Aravá para 
visita à réplica do Tabernáculo de Moisés (em 
tamanho natural). Ao final do dia, o grupo 
chegará no hotel SPA em que irá se hospedar na 
região do mar morto para jantar e descanso.
6º Dia - 25/10
Pela manhã, tempo livre para desfrute das 
dependências do hotel, bem como do mar morto. 
Às 12:00hrs o grupo seguirá viagem em direção às 
ruínas de Qunram  (nestas ruínas foram 
encontrados os manuscritos do Mar Morto, que 
datam da época de Cristo). Passaremos por Jericó 
(primeira cidade conquistada pelo povo de Israel) e 
também avistará o monte da Tentação (onde Jesus 
foi tentado). Nossa última etapa de viagem será pelo 
Vale do Jordão até a cidade de Tiberíades, aonde 
chegaremos ao hotel para jantar e descanso.
 

7º Dia - 26/10
Após o café da manhã, o grupo sairá em visita à 
Cesaréia de Philipus. Logo após, voltaremos à região 
da Galiléia, para visitar o monte das Bem-
aventuranças, Cafarnaum, Tabgha (local conhecido 
pela multiplicação dos pães e peixes) e então, faremos 
um gostoso passeio de barco pelo mar da Galiléia. Ao 
final do dia, seguiremos ao rio Jordão, onde teremos 
um tempo para batismo. Retorno ao hotel para jantar 
e descanso.
8º Dia – 27/10
Após o café da manhã, saída para visitar o Vale do 
Armagedon e o monte do Precipício. Visitaremos a 
fonte de Gideão e em seguida, o Monte Carmelo 
(cenário do Profeta Elias contra os profetas de Baal). À 
tarde, viagem até a cidade de Jerusalém, onde o grupo 
fará uma ceia ao pôr do sol no monte Scopus (com 
vista para toda a cidade). Chegada ao hotel para jantar 
e descanso.
9º Dia – 28/10
Após o café da manhã, seguiremos ao Monte das 
Oliveiras e ao jardim do Getsêmani. Em seguida, visita 
à Igreja do Galicanto (passagem bíblica em que Pedro 
nega Jesus). Seguiremos ao Monte Sião, onde 
visitaremos o Cenáculo e o túmulo do rei Davi. 
Caminhando, iremos ao Muro das Lamentações (e 
suas escavações) e à Esplanada do Templo. Visita à 
caverna do rei Zedequias e. Retorno ao hotel para 
jantar e descanso. 
10º Dia – 29/10  
Após o café da manhã, iniciaremos o dia visitando a 
cidade de Davi, passando pelo túnel de Ezequias, que 
inicia no local onde Salomão foi ungido como rei e 
termina no tanque de Siloé. Seguiremos pela Via 
dolorosa (reproduzindo o caminho em que Jesus 
carregou a cruz) até o Gólgota e o jardim do túmulo, 
onde o grupo terá um momento de ceia. Ao final da 
tarde, visitaremos o Museu do Holocausto. Retorno ao 
hotel para jantar e descanso.
10º Dia - 30/10 
Manhã livre, e em horário marcado, saída do grupo 
para o aeroporto de Tel Aviv e embarque com destino 
ao Brasil e conexão em Frankfurt.
11º Dia - 31/10 
Chegada ao aeroporto do Galeão.



SOBRE O PACOTE

Passagens aéreas de ida e volta com 
taxas de embarque inclusas, saindo do 
Rio de Janeiro;
6 noites em Israel com quarto duplo, 
incluindo café da manhã e jantar no 
hotel;
3 Noites no Egito em quarto duplo, com 
café da manhã e jantar no hotel;
Guia especializado em Israel e Egito 
falando em português;
Guia da Via Brasil acompanhando e 
dando assistência durante toda a 
viagem;
Seguro de saúde básico;
Kit de viagem;
Passeios conforme informado no 
roteiro;
Micro-ônibus ou ônibus turístico de 
luxo com ar condicionado;
Gorjetas a guias e motoristas.

Multa por excesso de bagagem;
Bebidas;
Almoços;
Itens de caráter pessoal, como: 
lavanderia, telefonemas e passeios 
opcionais;
Despesas com documentação como, por 
exemplo, passaporte.

O QUE PACOTE INCLUI: O QUE O PACOTE NÃO INCLUI:

VALOR DO PACOTE
U$ 3.882,00


