
ANO NOVO
EM DUBAI

UM MUNDO DE CONEXÕES.

Dia 20-12 Segunda-feira | TEL AVIV

Chegada a Tel Aviv. Após recepção por nossos representantes no aeroporto,

seguimos para o hotel. Hospedagem. Jantar não incluído.

Dia 21-12 Terça-feira | TEL AVIV – CESAREA – HAIFA – ACRE – GALİLEİA

Após café da manhã encontro com o guia e saída para uma visita a cidade de Tel

Aviv-Jaffa. Continuação pela rota costeira até Cesarea, para visitar o Teatro

Romano, a cidade cruzada e o aqueduto. Em seguida prosseguimos até Haifa, para

visitar o monastério Carmelita de Stella Maris e do Monte Carmelo ter uma vista
panorâmica da baía de Haifa e dos Jardins Baha´i. Continuamos até Acre para visitar

a antiga Fortaleza dos Cruzados. Em seguida prosseguimos até a Galiléia.

Hospedagem. Jantar incluído.

Dia 22-12 Quarta-feira | TİBERÍADES – NAZARÉ

Após café da manhã encontro com o guia e saída para o Mar da Galileia para

realizar uma emocionante travessia de barco, assim como se fazia nos tempos de

Jesus. Continuamos até o Monte das Bem-Aventuranças, cenário do Sermão da

Montanha. Visita a Tabgha, lugar da multiplicação dos Pães e dos Peixes, e a

Cafarnaum onde se encontra a Casa de São Pedro e uma antiga Sinagoga.

Seguimos margeando o Mar da Galileia, e via Cana da Galiléia, chegamos até

Nazaré, para visita a Basílica da Anunciação e a Carpintaria de José. Hospedagem.

Jantar incluído.

Dia 23-12 Quinta-feira | YARDENİT – MONTE TABOR – JERUSALÉM

Após café da manhã encontro com o guia e saída até Safed para visitar suas

encantadoras ruelas e suas sinagogas. Safed é a cidade da Cabala, vertente mística

do judaísmo. Em seguida viajamos para Yardenit, lugar tradicional de batismo no Rio

Jordão. À tarde, visita até o Monte Tabor para conhecer a Basílica da

Transfiguração. Viagem a Jerusalém. Hospedagem. Jantar não incluído.

Dia 24-12 Sexta-feira | JERUSALÉM CIDADE NOVA

Após café da manhã, encontro com o guia e saída para o Monte das Oliveiras para

apreciar uma magnífica vista panorâmica da cidade. Visita ao Jardim do Getsêmani

e à Basílica da Agonia. Continuação para a parte moderna da cidade para visitar o

Santuário do Livro no Museu de Israel, onde se encontram os manuscritos do Mar

Morto e o modelo herodiano de Jerusalém. Visitas ao Yad Vashem (museu memorial

do Holocausto) e ao bairro Ein Karem, onde estão localizadas as igrejas de São João

Batista e da Visitação. Regresso ao hotel. Hospedagem. Jantar não incluído.

PROGRAMAÇÂO ESPECIAL NATAL 24-12 (Suplemento)

As 19h30 saída para um tour noturno em Jerusalém. Vista panorâmica pela cidade

iluminada, caminharemos pelos becos da cidade antiga. As 21h00 viagem para

Belém. As 22:00 Jantar de Natal em um restaurante local em Belém. As 24h00,

tempo livre para passear na praça da manjedoura, a missa do Galo é geralmente

transmitida em telas gigantes (depende das autoridades palestinas) não há entrada

da Igreja para a missa do Galo. As 01h00 retorno ao Hotel em Jerusalém

Hospedagem em Jerusalém.

Dia 25-12 Sábado | JERUSALÉM CIDADE ANTIGA – BELÉM

Após café da manhã, encontro com o guia e saída para para a cidade antiga de

Jerusalém para visitar o Muro das Lamentações, a Via Dolorosa e a Igreja do Santo

Sepulcro. Continuação para o Monte Sião, onde se encontram a Tumba do Rei

David, o Cenáculo e a Abadia da Dormição. À tarde visita à Basílica, à Gruta da

Natividade e ao Campo dos Pastores em Belém. Regresso ao hotel em Jerusalém.

Hospedagem. Jantar não incluído.

Dia 26-12 Domingo | JERUSALÉM (Opcional Mar Morto e Massada)

Café da manhã. Dia Livre. Opcional: Tour ao Mar Morto e Massada. Encontro com o

guia (em espanhol) e viagem a região do Mar Morto. Subida por teleférico a Massada

– última fortificação dos judeus em sua luta contra os romanos. Visita ás escavações,

o palácio de Herodes e a Sinagoga. Vista panorâmica do Campo Romano e do Mar

Morto. Se o clima permitir, teremos tempo livre para desfrutar nas famosas águas

salgadas do Mar Morto e suas lamas medicinais. Retorno a Jerusalém. Hospedagem.

Jantar não incluído

Dia 27-12 Segunda-feira | JERUSALÉM – TEL AVIV – DUBAI

Após café da manhã, em horário determinado, traslado para o Aeroporto Internacional

Ben Gurion para voo com destino a Dubai. Chegada a Dubai. Após recepção por

nossos representantes no aeroporto, seguimos para o hotel. Hospedagem. Jantar não

incluído.

Dia 28-12 Terça-feira | DUBAI

Café da manhã. City tour Saída para Deira passando pelo Souk das Espécies, Gold

Souk; travessia do Canal em Abra (Water Taxi) chegada e visita ao Museu de Dubai.

Na estrada de Jumeirah, vista da Mesquita de Jumeirah; Parada para fotos no Burj al

Arab, o único hotel de 7 estrelas do mundo. Passaremos pela torre mais alta do

mundo Burj Khalifa o prédio mais alto do mundo localizado no Dubai Mall (o maior

shopping do mundo com 1000 lojas). Voltar para o hotel. À noite, saída às 19h30. Para

desfrutar das vistas e sons do Khor Dubai navegando 2 horas a bordo em um Dhow

tradicional. A viagem acontece desde a foz do riacho, ao longo do mesmo até o

iluminado Dubai Creek Golf Club que lembra uma vela de barco. Jantar incluído.

Retorno ao hotel. Hospedagem.

Dia 29-12 Quarta-feira | DUBAI

Café da manhã. Manhã livre. Por volta das 15h00 saída para a excursão mais popular:

Land Cruisers, viagem emocionante através das fantásticas dunas, onde poderão tirar

fotos do pôr do sol árabe. Assim que o sol se pôr atrás das dunas de areia dourada,

iremos para um campo no deserto. As fogueiras, os tradicionais cachimbos de água e

os relaxantes sons da música árabe convidam a passar uma tarde inesquecível. Após

o suntuoso jantar, desfrutaremos da arte da Dança do Ventre. (Inclui: Esqui na areia,

pintura com hena, água, chá e café). Retorno hotel. Hospedagem.

Dia 30-12 Quinta-feira | DUBAI – ABU DHABI – DUBAI

Café da manhã. Visita a Abu Dhabi, passando pelo Porto de Jebel Ali, o maior porto

do mundo feito pelo homem. Vista da Mesquita Sheikh Zayed, a 3ª maior do mundo,

bem como o túmulo do mesmo, ex-presidente dos Emirados Árabes Unidos e pai da

nação. Continuação para a ponte Al Maqta passando por uma das áreas mais ricas de

Abu Dhabi, a área dos Ministros. Chegue na Corniche Street, que é comparada a

Manhattan. Parada para fotos no hotel Emirates Palace. Continuamos para a área de

Al Batee, onde estão os palácios da família real. Visita panorâmica ao parque da

Ferrari (pouco tempo para tirar fotos e ver lojas). Retorno a Dubai. Hospedagem.

Dia 31-12 Sexta-feira | DUBAI

Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. Jantar incluído.

Dia 01-01 Sábado | DUBAI

Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. Jantar incluído.

Dia 02-01 Domingo | DUBAI

Após café da manhã, em horário determinado, traslado para o Aeroporto Internacional

de Dubai.
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SUPLEMENTO PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NATAL
Saída Noturna a Belém (Obrigatório)

USD 150 POR PAX
Obs.: Não há desconto ´para 2º passageiro.

O primeiro PAX pagando conforme o preço da Tabela, em APART.

DUPLO, o segundo paga METADE: 50% DE DESCONTO.

Não existe a possibilidade de ter 2 ofertas diferentes em um

mesmo pacote.

Não há desconto para o terceiro passageiro ou mais.

Todas as saídas serão em Circuitos Regulares, compartilhados

com outras agências.

Valores incluem:

- Hospedagem nos hotéis escolhidos ou similares de acordo com o

programa.

- 1 noite de hospedagem com café da manhá em Tel Aviv.

- 2 noites de hospedagem com café da manhá e jantar na Galileia.

- 4 noites de hospedagem com café da manhá em Jerusalém.

- 6 noites de hospedagem com café da manhã em Dubai.

- 7 días de excursão em mini bus ou ônibus.

- Ingressos para os locais de visita de acordo com o programa.

- Assistência na fronteira ou aeroportos e traslados ao hotel e aos

aeroportos nos seguintes idiomas: Israel (inglês ou espanhol ou

português),

- Traslados em Israel com motorista em inglês.

- Guia em português durante as visitas em Israel.

- O desconto para criança é válido somente se hospedar no quarto dos

pais (somente uma criança por quarto).

- Nos quartos triplos a terceira cama é dobrável.

Valores não incluem:

- Bebidas em qualquer refeição.

- Gorjetas para motoristas e guias.

- Extras e despesas pessoais.

- Seguros pessoais (roubo, doenças, perdas, danos pessoais, etc.).

- Voos Domésticos / Internacionais.

- Passeios Opcionais.

- Vistos e taxas.

- Qualquer outro serviço não mencionado em ˜Valores incluem˜.

Primeira

Israel a partir: 1º PAX USD 1.635,

2º PAX USD 818,
SUPL SGL: USD 838,

SUPL. 3 JANTARES: USD 108,

Dubai a partir: 1º PAX USD 1.890,

2º PAX USD 945,
SUPL SGL: USD 850

Tel Aviv: BY 14 ou Prima 74 

Galileia: Lake House (TIB) ou Golden Crown (NAZ)

Jerusalém: Ramada ou Grand Court

Dubai: Byblos Tecom ou Capitol Jumeirah

Superior

Israel a partir: 1º PAX USD 2.176,

2º PAX USD 1.088,
SUPL. SGL: USD 1.252,

SUPL. 3 JANTARES: USD 222,

Dubai a partir: 1º PAX USD 2.322,

2º PAX USD 1.161,
SUPL SGL: USD 1.643,

Tel Aviv: Herods ou Renaissance

Galileia: Leonardo Plaza (TIB) ou Ramada (NAZ)

Jerusalém: Crowne Plaza ou Lady Stern

Dubai: Elite Byblos ou Carlton Palace Deira

Todos os preços são em US 

Dólares por PAX em apt. DBL. 
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