Israel, Jordânia e Turquia
2022-2023
15 dias

Parte Terrestre
Tel Aviv, Cesárea, Haifa, Nazareth, Galileia, Cafarnaum, Tiberiades, Jericó, Jerusalém,
Monte das Oliveiras, Belém, Cidade Velha, Cidade Nova, Amã, Monte Nebo, Petra,
Istambul e Capadócia

Day-by-Day
1º Dia - Tel Aviv
Assistência à chegada ao aeroporto de
Ben-Gurion. Traslado a Tel Aviv.
Hospedagem.

2º Dia - Tel Aviv
Café da manhã. Partida para Jope para
visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro
de S. Pedro. Visita panorâmica dos
principais pontos de interesse da cidade:
Rua Dizengoff , o Palácio da Cultura, o
Museu de Tel Aviv, a praça Yitzhak Rabin
, o Mercado Carmel etc. Continuaremos
até ao Museu da Diáspora para sua
visita. Hospedagem.

3º Dia - Tel Aviv - Cesárea Haifa - Nazareth - Galileia
Café da manhã. Partida para Cesareia
para visitar o teatro romano, a cidade
cruzada e o aqueduto. Continuamos a
Haifa. Vista panorâmica do Santuário
Bahai e os Jardins persas. Continuamos
até o topo do Monte Carmelo para
visitar
o
Mosteiro
Carmelita.
Continuamos a S. João de Acre para ver
as
fortificações
medievais.
Posteriormente iremos para Safed,
cidade da Cabala e do misticismo
judaico. Visita a Sinagoga de Josef Caro.
Finalmente,
dirigimo-nos
pelas
montanhas da Galiléia até kibutz.
Hospedagem.

4º Dia - Galileia - Cafarnaum Tiberiades - Jericó - Jerus

6º Dia - Jerusalém - Cidade
Velha – Cidade Nova – Jerusalém

Galileia - Cafarnaum - Tiberiades Jericó - Jerusalém
Café
da
manhã.
Percurso
pelas
diferentes instalações de Kibutz para
conhecer
este
estilo
de
vida.
Continuamos para
o
Monte
das
Beatitudes,
local
do
Sermão
da
Montanha e depois a Tabgha, local do
Milagre da Multiplicação dos pães e dos
peixes. Continuamos até Cafarnaum
para visitar a antiga sinagoga e Casa de
São Pedro. Via Tiberíades para Yardenit,
paragem sobre o Rio Jordão, lugar
tradicional do Batismo de Jesus. Visita a
Nazaré
para
ver
a
Basílica
da
Anunciação, a Carpintaria S. José e a
Fonte da Virgem. Seguimos pelo vale do
Jordão ao redor de Jericó. Vista
panorâmica da cidade e do Monte da
Tentação. Continuação através do
deserto da Judéia para Jerusalém.
Hospedagem.

Café da manhã. Partida para a cidade
velha. Seguimos para o Monte Sião para
visitar o Túmulo do Rei David, o
Cenáculo e a Abadia da Dormição.
Continuamos a Ein Karem para ver o
local de nascimento de São João Batista
Percurso pelas 14 estações da Via
Dolorosa, Igreja da Flagelação, a Capela
da Condenação, Calvário e Santo
Sepulcro. Seguimos através do Bairro
Judeu e o Cardo Romano até ao Museu
da Cidadela. Visita panorâmica da
cidade nova de Jerusalém: O Knesset
(Parlamento), a Residência Presidencial,
o Teatro Municipal. Visita ao Muro das
Lamentações. Hospedagem.

5º Dia - Jerusalém - Monte Los
Olivos - Belém - Jerusalém
Café da manhã. Partida para o Monte
das Oliveiras para uma vista panorâmica
da cidade. Continuação ao Jardim do
Getsêmani para conhecer a Basílica da
Agonia. Visita ao Museu Israel onde se
encontra o Santuário do Livro e a
Maquete de Jerusalém na época de Jesus
e posterior visita ao Museu do
Holocausto. Pela tarde saída a Belém
para visitar a Basílica da Natividade, a
Gruta de São Jerônimo e a Igreja de
Santa Catarina. Hospedagem.

7º Dia - Jerusalém
Café da manhã e hospedagem. Dia livre
para realizar a opcional ao Mar Morto e
Massada.

8º Dia - Jerusalém – Amã
Café da manhã. Partida para a ponte
Sheikh Hussein, fronteira Israel /
Jordânia. Após as formalidades de
imigração, continuamos para fazer uma
visita a Jerash, uma das cidades da
Decápolis a norte de Amã, cerca de 45
quilômetros e a 1h por estrada. Durante
o passeio, visitaremos o Arco do
Triunfo, a praça oval, o cardo, a
colunata, o templo de Afrodite e
finalizando no teatro romano com uma
acústica maravilhosa. Após a visita,
retorno a Ammã. Hospedagem.

9º Dia - Amã – Monte Nebo Petra
Café da manhã. Saída para fazer a visita
panorâmica da cidade de Ammã.
Continuação a Madaba para visitara
Igreja Ortodoxa de S. Jorge, onde se
encontra o primeiro mapa-mosaico da
Palestina. Continuação ao Monte Nebo
para admirar a vista panorâmica do vale
do Jordão e Mar Morto desde a
montanha.
Na
parte
da
tarde,
continuação a Petra. Hospedagem.

10º Dia - Petra - Amã
Café da manhã. Visita de dia inteiro à
cidade rosa, capital dos nabateus.
Durante a visita, conheceremos os
monumentos
mais
importantes
e
representativos esculpidos na rocha
pelos Nabateus. Após a visita, e à tarde,
a traslado a Ammã. Hospedagem.

11º Dia - Amã – Istanbul
Café da manhã e traslado ao aeroporto
de Amã para tomar o voo (não incluído)
com destino Istanbul. Chegada e
traslado ao hotel. Hospedagem.

12º Dia - Istambul
Café da manhã. Visita de dia inteiro pela
cidade
de
Istambul.
Visitas
aos
monumentos mais importantes dos
Impérios Otomano e Bizantino: o
Hipódromo Romano, Santa Sofía a
Mesquita Azul, o Palácio de Topkapi e os
túmulos dos sultões e o Grande Bazar
com mais de 4.000 lojas. Almoço.
Regresso ao hotel. (Alguns monumentos
estão fechados um dia da semana. Por
favor, consultem em caso de reserva).
Hospedagem.
* Extensão

13º Dia - Istambul – Capadócia
Café da manhã. Visita do Bazar Egípcio e
a continuação cruzeiro pelo Bósforo, o
estreito que separa Europa de Ásia onde
poderemos desfrutar da grande beleza
dos bosques de Istambul e seus palácios
em as margens do mar. Pela tarde,
traslado ao aeroporto do Istambul para
tomar o voo (incluído) com destino
Capadócia. Chegada e traslado ao hotel.
Jantar e hospedagem.

14º Dia - Capadócia
Café da manhã. Excursão de dia
completo na Capadócia. Visita ao Museu
ao aire livre do Goreme, onde
conheceremos as irgrejas da epoca
bizantina e seus pinturas dos séculos X
e XI. Visita ao povo do Ortahisar.
Continuação para a fortaleza de Uçhisar
e o famoso Vale das Lareiras de Fadas.
Visita a uma cidade subterranea.
Almoço. Visitaremos uma escola de
fabricação
de
tapetes.
Jantar
e
hospedagem.

15º Dia - Capadócia – Istambul –
Cidade de origem
Café da manhã. Traslado ao aeroporto
para tomar o voo (incluído) com destino
Istambul. Fim de nossos serviços.

Incluído
Traslados de chega e saída.
7 noites em regime de café da manhã e hospedagem em Israel.
3 noites em regime de café da manhã e hospedagem em Jordânia.
4 noites em regime de café da manhã e hospedagem em Turquia.
Visitas descritas conforme itinerário.
1 almoço e 2 jantares, indicados no itinerário.
parte aérea Istambul/Capadócia/Istambul

Não Incluído
Parte aérea nacional e internacional.
Gastos pessoais
Seguro de Viagens
Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.
Despesas com documentação (passaporte, vistos e vacinas)
Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.

Observações
Traslados de chegada/saída incluídos nos dias indicados no itinerário. Para dias
diferentes aos publicados perdem-se ou terão que ser cobrados como traslado
adicional.
Não se garante motorista de fala espanhola durante os traslados.
Hotéis podem forçar o jantar de fim de ano em 31/Dez. Nós vamos informá-lo em
caso de reserva.
As informações de alterações no itinerário por datas de feriado estão pendentes.
O Grande Bazar fecha os domingos, Santa Sofia fechas as segundas e o Palácio de
Topkapi fecha as terças.
Durante as festividades religiosas, os bazares e alguns monumentos, estarão
fechados.
Quartos triplos: na maioria dos hotéis é cama duplo + cama extra de diferente
tamanho e conforto.
Durante o Ramadã (13/Abr-13/Mai) as principais atrações turísticas permanecerão
abertas, embora possam mudar de horários.
Se necessita validade no passaporte de um mínimo de 6 meses a partir da entrada
em Jordânia.
Taxas de fronteira: Na chegada à fronteira de Israel-Jordânia os passageiros
deverão pagar diretamente a taxa de fronteira (Aprox. 35 USD por pax pagamento
direto).

Saídas
Datas de Saídas: Segundas-feiras De 21/02/2022 a 16/02/2023

Preço por pessoa
USD 3.325 Apto Duplo - Categoria Prata para as saídas 31/Out-08/Dez/2022 e
02/Jan/2023-16/Fev/2023
USD 3.170 Apto Triplo - Categoria Prata para as saídas 31/Out-08/Dez/2022 e
02/Jan/2023-16/Fev/2023
USD 3.345 Apto Duplo - Categoria Prata nas saídas 12/Dez/2022-29Dez-2022
USD 3.190 Apto Triplo - Categoria Prata nas saídas 12/Dez/2022-29Dez-2022
Consulte valores para Hotéis Categoria Ouro.
* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a
alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse
material.

