
 
 

COTAÇÃO PARA  GRUPO CATOLICO 
Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 

Shalom de Israel, 
Seguem aqui os preços Comisionados e em US$, por pessoa e em quarto duplo. 

* Proposta válida por 30 dias depois do recebimento. 
* A disponibilidade está sujeita a alterações a qualquer momento até o recebimento da 

confirmação da sua reserva. 
Nenhuma reserva foi feita no momento, no aguardo da sua confirmação. 

REF MUN DOJVS No.: 11824 / 11826 / 11827 - Temporadas 2020 - 
Baixa - Janeiro, Fevereiro, Julho e Dezembro 

Regular - Junho e Setembro 
Alta - Março, Abril, Maio, Outubro e Novembro 

*Caso necessitem de valores promocionais para o mês de Agosto cotizaremos de acordo com a solicitação 
em função diferença de valores entre os hotéis em Tiberias e Jerusalem nesta época.  
Itinerário  
Dia 1 Chegada ao Aeroporto Internacional de Ben-Gurion. Assistência e Recepção. Bem Vindos 
a Terra da Bíblia. Acomodações em Tel Aviv. Chegada ao hotel.  
2º Dia Após café da manhã sairemos da Região da Bíblica Jaffa e da Moderna Tel Aviv em 
direção ao Monte Carmelo em direção a Igreja de Estela Maris e a Gruta do Profeta Elias e 
depois ida para Nazaré cidade onde Jesus passou sua infância e adolescência, para conhecer a 
Basílica da Anunciação, a Carpintaria de São Jose e a Fonte da Virgem. viagem a Tiberiades, 
chegada ao hotel jantar e pernoite em Tiberiades.  
3º Dia Após café da manhã, navegaremos em barco pelo Mar da Galileia até chegarmos a 
Cafarnaum, cidade de Pedro, onde se encontram as escavações da antiga Sinagoga e da Casa 
de São Pedro. Continuaremos até a Mensa Christi, lugar da Igreja do Primado (local da 
confirmação de São Pedro) e à Tabga (local da multiplicação dos pães e peixes). Subiremos ao 
Monte das Bem-Aventuranças, onde ocorreu o Sermão da Montanha. Jantar e pernoite no hotel 
em Tiberiades.  
4º Dia Após café da manhã viagem até Caná da Galileia, local do primeiro milagre de Jesus, com 
possibilidade de Renovação das Promessas Matrimoniais. Veremos ainda o Rio Jordão, onde 
poderemos ter nossa Renovação das Promessas do Batismo, realizada pelo Orientador 
Espiritual. A seguir sairemos em direção a Jerusalém onde teremos nossa chegada triunfal na 
cidade mensageira da paz, que abriga as três únicas religiões monoteístas do mundo, com uma 
oração especial: “Oraipela paz em Jerusalém; haja paz dentro de teus muros e prosperidade 
dentro dos teus palácios” (Sl. 122). Jantar e pernoite no hotel em Jerusalem.  
5º Dia Após nosso café da manhã percorreremos os passos de Jesus no Domingo de Ramos, 
descendo o Monte das Oliveiras, para: conhecermos o local da Ascensão, a Igreja do Pater 
Noster (Pai Nosso), termos a vista panorâmica da cidade, visitar a igreja Dominus Flevit, o jardim 
de Getsêmani, onde está a Basílica da Agonia, ou das Nações, e ainda o chamado Túmulo de 
Maria. À tarde, visitaremos a cidade do Nascimento de Jesus, Belém. Lá visitaremos a Basílica da 
Natividade, onde está a Gruta onde Cristo nasceu, e a Igreja de Santa Helena, onde está a gruta 
na qual São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. Ainda em Belém, visitaremos o campo dos 
pastores, onde eles receberam a mensagem do anjo sobre o nascimento de Cristo. Jantar e 
pernoite no hotel em Jerusalem.  
6º Dia Após o café da manhã, iremos em direção da Porta dos Leões, por onde entraremos na 
Cidade Antiga e visitaremos a Igreja de Santa Ana, local de nascimento de Nossa Senhora. 
Veremos também a Piscina Probática de Betesda. Seguiremos então pela Via Dolorosa, feita por 
Cristo em sua Paixão, desde a Capela da Flagelação, até a Igreja do Santo Sepulcro, passando 
por toda a região do Mercado. A tarde visita ao museu da cidadela de Jerusalem que sintetiza os 
3000 anos da cidade de Jerusalem até os dias de hoje. Depois iremos para a cidade natal de São 



 
 

João Batista, Ein Karen, onde Isabel e Zacarias moravam e receberam a visita de Maria (Lc. 1, 
39-56); teremos lá a oportunidade de fazer nossas preces na Igreja da Visitação e na Igreja de 
São João Batista. Jantar e pernoite no hotel em Jerusalem.  
7º Dia Dia livre (Possibilidade de Tour opcional para Mar Morto e Massada) Após o café da 
manhã, dia livre para atividades pessoais.  
TOUR OPCIONAL: Viagem ao deserto da Judeia. Subida por teleférico à fortaleza de 
Massada, última fortificação dos judeus em sua luta contra os romanos. Visita às 
escavações do palácio de Herodes, à Sinagoga, ao Aqueduto. Vista panorâmica do Campo 
Romano. Tempo livre para banho nas águas salgadas do Mar Morto, conhecido como Mar 
Salgado ou região de Sodoma da Bíblia. Retorno ao hotel.  
8º Dia Em horário determinado, faremos nosso traslado para o aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv  
Favor notar: A ordem das visitas pode ser alterada de acordo com horários de funcionamento ao 

público, condições climáticas ou de segurança e feriados religiosos, mas principalmente devido 

aos horários de partida e chegada dos voos, esta informação é fundamental para a confecção 

final do programa. Observação: Os Guias Israelenses não entram em Bethlehem (Belém) e 

neste caso será reservado um guia local. 

Baseados nos seguintes hotéis ou SIMILARES 

Cidade   1st Class  

Tel Aviv   (Leonardo Art / Metropolitan)  

Tiberias   (Leonardo Club / Sea of Galilee / Lake House)  

Jerusalem   (Grand Court / Leonardo / Lady Stern / Ramada)  

Valores por pax em quarto duplo em meia pensão com base em 1 unidade de ônibus:  
Até 15 pax - Minibus  
De 16 a 25 pax - Midibus  
De 26 a 54 pax - Ônibus 55 lugares  
De 55 a 59 pax - Ônibus 60 lugares  
Preços por pessoa em quarto duplo em Meia Pensão: 
Forma de pagamento: Entrada 25% e Saldo  em 9 X  

 15+01 20+01 25+01 30+02 35+02 40+02 45+03 Sup.Ind 

Baixa  1563 1379 1313 1299 1256 1207 1206 766 

Regular  1684 1496 1427 1419 1377 1323 1319 854 

Alta  1906 1696 1627 1621 1577 1521 1513 1006 

 
Check-in tardio nos dias de Sábado (shabat) ou Festas Judaicas, principalmente no verão, 
pelo menos 2 horas e meia após o pôr do sol. 
• Acomodação do terceiro pax em quarto triplo nos hotéis será em sofá-cama ou cama 
dobrável (Pendente de disponibilidade). 

Suplementos feriados judaicos no ano de 2020: 
• 08-16/04 (Pesach – Páscoa) 
• 28-30/05 (Shavuot - Pentecostes) 
• 18-20/09 (Rosh Hashana – Ano Novo Judaico) 
• 02-10/10 (Sucoth - Tabernaculos) 
Obs.: No dia do Perdão (Yom Kippur) de 27/09 a tarde até dia 28/09 a noite, não há serviço de guia, 
transporte e refeições, somente em hotéis com limitação. 

 

 



 
 

 Nossos preços não incluem:  

 Guia - US$ 6-8, Motorista - US$ 3-5 por pessoa por dia;  

 Aeroporto (US$ 2 por pessoa), Restaurantes (10% -12%) e hotéis (US$ 2 por pessoa por 

hotel). 

 7 noites de hotel em meia pensão. Iniciando com jantar e terminando com café da manhã. 
 5 dias com Transporte de luxo com ar condicionado e WI-FI free, capacidade de 1 bagagem +1 mala de mão por pessoa. 

 Assistência e maleteiros na chegada ao aeroporto Ben Gurion 

 5  dias com Guia Licenciado em português. 

 Traslado na chegada e na partida por grupo 

 Maleteiros nos hotéis.  

 Entradas nos pontos turísticos conforme itinerário.  

 Diploma de Peregrino do Ministério do Turismo.  

 1 pessoa livre em quarto duplo cada 15 pessoas pagantes - o 16º é free -, (Máximo 4 grátis por 

grupo em 2 quartos duplos, crianças e terceiro pax não se consideram participantes de pagamento 

completo).  

 Mapas, chapéus e presentes da Genesis Tours.  

Nossos preços não incluem: 

 Gorjetas – nossa sugestão:  

 Agua mineral.  

 Gorjetas no aeroporto.  

 Almoços ou outras refeições, exceto acima mencionada.  

 Bebidas nas refeições.  

 Voos, Taxas de Aeroportos / Fronteiras e Vistos.  

 Maleteiros e transporte nas fronteiras  

 Traslados extras (Verificar tarifas)  

 Kit batismal - Toalha e bata em Yardenit (10 $ sujeitos a alterações).  

 Despesas pessoais.  

 Seguros médicos e de viagem.  

 Auriculares 1.5 US$ por pessoa por dia (Mínimo 200 US$).  
 Tour opcional para Mar Morto e Massada - $143 por pessoa sem free mínimo de 15 pax 

Termos e Condições: Depósito:  
• - 20% do pacote.  
Devido à crescente demanda de serviços turísticos em Israel e alta temporada turística durante o 
período de sua visita, nossos fornecedores podem requisitar depósitos para manter as reservas. 
Em caso de que for necessário um depósito, vamos avisá-lo.  
Status do grupo e rooming list:  
•  
• da data de chegada;  
• • Rooming list final 30 dias antes da data de chegada.  
Quartos individuais: não deve exceder 10% do número total de quartos. O restante dos quartos individuais 

será cobrado como quarto duplo. 

Pagamento integral antecipado obrigatório até 30 dias antes da chegada do grupo da 
chegada em Israel.  
 



 
 

 
 

• Cancelamento dos hotéis:  
Política de Cancelamento:  
Para evitar taxas de cancelamento, a reserva deve ser cancelada até 60 dias antes da chegada.  
60 dias antes da chegada - sem taxa de cancelamento.  

31-59 dias antes da chegada - taxa de cancelamento de 1 noite cada hotel.  

Menos de 30 dias antes da chegada - taxa de cancelamento total de toda a estadia.  
 
Observação: Durante a alta temporada, e devido a situações de alta ocupação e overbooking, os 

hotéis podem exigir depósitos e políticas de cancelamento diferentes. Nós notificaremos vocês de 

acordo quando esses termos se aplicarem. 


