
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Roteiro:  
17/05/2018 – Quarta: Tel Aviv - Jerusalém  
Chegada no aeroporto de Tel Aviv e traslado ao hotel em Jerusalém.Acomodação.  
18/05/2018 – Quinta: Jerusalém (Cidade Nova) Ein Karen Belem  
Café da manhã no hotel e saída para o Museu de Israel para visitar o Santuário do Livro onde 
estão expostos os manuscritos encontrados no Mar Morto.Visita panorâmica do Parlamento de 
Israel (Knesset) e do Candelabro (Menorah) que se encontra em seus jardins.Saída para visitar o 
Museu do Holocausto , construído para manter viva a memória dos judeus mortos durante a 
segunda Guerra Mundial pelo nazistas.Conheça a maquete da cidade de Jerusalém na época do 
Segundo Templo.Saída para a cidade Ein Karen onde nasceu São João Batista e visita a 
greja.Continuaremos nossa viagem para Belém para visitar a Igreja da Natividade e Capela de 
Santa.Catarina. Regresso ao hotel.Hospedagem e jantar.  
19/05/2018 – Sexta: Jerusalém (Cidade Velha)  
Café da manhã no hotel e saída  para visitar a Cidade Velha de Jerusalém, o Monte Scopus, para 
apreciar uma magnífica vista panorâmica da cidade.Logo após, seguiremos para o Monte das 
Oliveiras, Jardim de Getsêmani , a Igreja da Agonia e o Túmulo da Virgem.Continuaremos 
através  do Vale de Kidron para chegar em uma das portas da antiga cidade,passeio a pé 
conhecendo: o Muro das Lamentações, Via Dolorosa,Igreja do Santi Sepulcro, o Cardo Romão, e 
o Mercado Oriental.Continuação ao Monte Sião para visitar o Túmulo do Rei David, o Cenáculo e 
a Abadia de Dormição.Regresso ao hotel de Jerusalém.Acomodação.Jantar  
20/05/2018 – Sábado: Jerusalém – Vale do Jordão – Beit Shean - Galileia  
Café da manhã no hotel saída para a Galileia. Seguiremos pelo Vale do Jordão através da cidade 
de Beit Shean para admirar as suas impressionantes ruínas arqueológicas da época romana. 
Logo após seguiremos para o rio Jordão e faremos uma breve parda em Yardenit (onde são 
realizados os batismos)Visita a um kibutz.Hotel na Galileia.Hospedagem e jantar.  
21/05/2018- Domingo: Galileia – Nazaré – Tiberíades – Cafarnaum- Galileia  
Café da manha no hotel e saída para visita a Galileia passando por Cana da Galileia onde houve 
o primeiro milagre de Jesus. Continuação em direção a Nazaré para visitar a Basílica da 
Anunciação e a Oficina de São Jose.Seguiremos em direção à cidade de Tiberíades e de lá tomar 
um barco para a travessia do Lago de Tiberíades ou mar da Galileia.Chegada a Cafarnaum e 
visita a Casa de São Pedro e os restos de uma antiga sinagoga no segundo século. Continuação 
a Tabgha onde aconteceu o milagre da Multiplicação dos Pães de Peixes e visita a sua 
igreja.Partida para o Monte das Beatitudes local do Sermão da Montanha.Alojamento em hotel na 
Galileia e jantar.  
22/05/2018 Segunda: Galileia – Acre – Haifa- Casaréia – Tel Aviv  
Café da manha no hotel e saída para a cidade de Acre para visitar suas fortificações medievais e 
visita a cidade subterrânea onde se cruzam a Sala dos cavaleiros.Em seguida, iremos para Haifa 
e logo após chegaremos a Monte Carmelo e de lá desfrutar de uma visita panorâmica da cidade e 
sua baía , visitaremos Stella Maris,Mosteiro das Carmelitas e os jardins persas cujo recinto é o 
Templo Bahia.Pela costa mediterrânea , continuaremos para Cesaréia, onde visitaremos os 



 
 

 
 

restos arqueológicos do Anfiteatro Romano e o Aqueduto.Saída para a cidade de Tel Aviv- 
Jaffa,onde faremos uma breve visita panorâmica.Acomodação em Tel Aviv.Jantar.  
23/05/2018 Terça: Tel Aviv   Café da manha.Dia Livre.Jantar  
24/05/2018 Quarta: Tel Aviv – Istambul  
Café da manha.Traslado ao aeroporto 
Istambul.Chegada.Assistência no aeroporto e traslado ao hotel.Acomodação.  
 
 
 
25/05/2018 – Quinta: Istambul  
Café da manha no hotel.Pela manhã visita a cidade de Istambul, destacando: Basílica de Santa 
Sofia; o antigo Hipódromo;a Mesquita Azul, finalizando no Grand Bazar.Tarde livre.  
26/05/2018  - Sexta: Istambul – Esmirna (aéreo)  
Café da manhã.Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Esmirna.Chegada e partida 
para Éfeso, visita a parte mais alta da cidade, depois prosseguiremos pelas ruas dos Curetes até 
o bairro del Porto, ao Templo de Adriano, aos famosos banhos Scholaticia,à Biblioteca de Celsus, 
até chegar seu teatro com capacidade de 25.000 espectadores.Almoço.Depois seguiremos para 
visita a Casa da Virgem Maria , construída no século II,lugar de destaque e de 
peregrinação.Regresso a Esmirna.Jantar.Acomodação.  
27/05/2018 – Sábado: Esmirna – Ankara  
Meia Pensão  
Partida para Pérgamo.Cidade rival da Alexandria .Almoço.Visita a Esculápio, deus da saúde, 1º 
santuário da medicina mental do século IV a.C.Visitaremos um completo constituído por biblioteca 
, um anfiteatro,banheiros públicos túnel de tratamento de psicoterapia , escola de medicina e 
outros.À tarde , regresso a Esmirna e traslado ao aeroporto.Chegada e traslado para o 
hotel.Jantar.Acomodação.  
28/05/2018 – Domingo: Ankara- Capadócia  
Pensão completa.Visita ao Museu das Civilizações e o Mausoléu de Atatuk.Almoço.Continuação 
de ônibus ate a espetacular região da Capadócia.Chegada.Acomodação e Jantar.  
29/05/2018 – Segunda: Capadócia  
Pensão completa.  
Opcionalmente é possível fazer um espetacular passeio de balão pelo amanhecer.  
Café da manha e saída para visita de dia inteiro a fascinante Capadócia, começando pela cidade 
subterrânea de Kaymakli.Depois seguimos a Cidadela de Uchisar , onde a ação da água e dos 
ventos sobre o terreno vulcânico deixaram no lugar uma paisagem tremendamente 
espetacular.Depois do almoço visitaremos o Vale de Goreme. A visita se finalizará em uma 
fábrica /loja de artesanato típica da região.Jantar e acomodação.  
30/05/2018 – Terça: Capadócia- Istambul  
Café da manhã.Saída pela manha em ônibus com destino a Istambul.Chegada e acomodação no 
hotel.  
31/05/2018- Quarta: Istambul. Café da manhã no hotel.Dia livre.  
01/06/2018 Quinta: Istambul. Café da manhã e traslado ao aeroporto.  
 
Não inclui: 
Bebidas duratnte as refeições 
Gorjetas a motorista e guia  
Gastos pessoais 
Nada que não esteja especificado no item “serviços incluidos” 
 
Obs: 



 
 

 
 

1. Informamos que em nossos preços publicados não inclui o IRRF, imposto sobre o valor 
das viagens ao exterior, fixada pela Medida Provisória 713/2016, de 01/03/2016, por este 
motivo, nos valores publicados dos programas, será acrescida a alíquota de 6,38% 
referente ao imposto. 

2. Preços estão baseados nas tarifa vigentes para as datas solicitadas e com numero mínimo 
solicitado de participantes. 

3. Nada reservado somente cotizado,Sujeito a disponibilidade de lugares no momento da 
reserva. 

4. Preços sujeitos a alteração sem prévio aviso.  
5. Veja nosso contrato na página www.jvstour.com.br 
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