
 

Saída 17 de Maio de 2.018 -14 Refeições- 
PREÇO PACOTE AÉREO E TERRESTRE POR PESSOA EM DÓLÁRES(USD): 

BASE Duplo Triplo Individual 
Entrada + IRRF + T.Embarque 1.548, 1.535, 1.850, 

Saldo em 9 x Iguais de 439, 434, 521, 
Total Pacote com IRRFeT.Embarque 5.491, 5.440, 6.531, 

 

 
 
 



 
Serviços incluídos: 
 
•  Parte Aérea com Turkish Airlines  
 

Data   Cia. Aérea Voo Origem Destino Saída Chegada 

17MAI QUI Turkish 16 São Paulo Guarulhos Istambul 03h25 22h00 

17MAI QUI Turkish 810 Istambul Tel Aviv 23h45 01h50* 

24MAI QUI Turkish 785 Tel Aviv Istambul 10h00 12h15 

01JUN QUI Turkish 15 Istambul São Paulo Guarulhos 09h30 16h55 

 
Parte Terrestre: 
 
- Israel 17/05/2018 – 24/05/2018:  
• Traslados de chegada e saída. 
• 07 noites de hospedagem com café da manhã  
• Meia pensão: 06 Jantares  (exceto primeira noite). 
• 05 dias de tour em Israel em ônibus de luxo com ar condicionado  
• Entradas segundo indicado no programa  
• Guia em português ou espanhol  
• Jantar de despedida com entrega de certificado  
 
- Turquia 24/05/2018 – 01/06/2018  
• Traslados de chegada e saída. 
• 08 noites com café da manhã Buffet  
• 08 refeições (04 almoços e 04 jantares)   
• Ônibus com ar condicionado.  
• Guia local em português ou espanhol  
• Visitas e excursões de acordo programa.  
• Entradas dos museus.  
• Maleteiros em hotéis  
• Voos internos na Turquia: Istambul/Esminar – Esmirna-Ankara    
• Seguro viagem plano Full 
 
Não inclui: 
Bebidas durante as refeições,  
Gorjetas a motorista e guia , 
Gastos pessoais 
Nada que não esteja especificado no item “serviços incluídos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16/05/2018 São Paulo.Apresentação no aeroporto de Guarulhos.  
Itinerário: 

17/05/2018 – Quarta: Tel Aviv - Jerusalém  
Chegada no aeroporto de Tel Aviv e traslado ao hotel em Jerusalém. 
 Acomodação. Hotel Caesar Premier Jerusalem ou similar 

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 Nazareth Ilit Plaza Hotel ou similar 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. Hotel Marina agora Leonardo Art Tel Aviv ou similar 
23/05/2018 Terça: Tel Aviv  
Café da manha.Di livre.Jantar  
24/05/2018 Quarta: Tel Aviv – Istambul  
Café da manha.Traslado ao aeroporto 
Istambul.Chegada.Assistência no aeroporto e traslado ao hotel Hotel Dark Hill ou similar .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. Hotel Blanca ou similar 

https://www.tripadvisor.com.br/Hotel_Review-g293984-d321290-Reviews-Leonardo_Art_Tel_Aviv-Tel_Aviv_Tel_Aviv_District.html�


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 Hotel Radisson Blu ou similar 
.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 Hotel Perissia ou similar.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 Dark 
Hill ou similar.  
31/05/2018- Quarta: Istambul.  
Café da manhã no hotel.Dia livre.  
01/06/2018 Quinta: Istambul.  
Café da manhã e traslado ao aeroporto.  
 
 
 
PREÇO PACOTE AÉREO E TERRESTRE POR PESSOA EM DÓLAR (USD): 

BASE DUPLO TRIPLO SINGLE 

Duplo – Por Pessoa 5.257 5.207 6.241 
IRRF 149 148 205 

Taxa de embarque 85 85 85 
 
Forma de pagamento: 
Entrada de 25% + taxas e IRRF e saldo em 09 parcelas com cartão. 
Preço estão baseados nas tarifas vigentes para as datas solicitadas e com numero de 20 participantes 
viajando juntos. 
 


	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 Nazareth Ilit Plaza Hotel ou similar e jantar.

