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       MUITO ALÉM DO DESTINO ISRAEL & JORDÂNIA. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
O pulsar da vida pode ser sentido, neste programa, preparado pela Psicóloga 
Iolanda Fin, durante as Visitas às Ruínas das diversas civilizações que 
passaram por ali e tornaram-se pano de fundo de nossa existência. 
Conheceremos uma das regiões mais antigas do mundo que se transforma 
pouco a pouco em um destino que conecta a história passada e nossas 
experiências presentes. Participe! 

  

 
 

01º Dia – 08/11/20 - DOMINGO. 
BRASIL - Embarque em Florianópolis com destino para Guarulhos-SP á noite voo para Europa. 
Pernoite no vôo em deslocamento.  
 
02º Dia – 09/11/20 – SEGUNDA-FEIRA. 
ISRAEL - Chegada à Europa e em horário determinado voa para Tel Aviv logo após a chegada 
imigração retirada da bagagem e encontro com o guia local. Transfer para o hotel em Tel Aviv. 
Pernoite no Hotel em Tel Aviv. (Jantar incluído). 
  
03º Dia – 10/11/20 – TERÇA-FEIRA. 
TEL AVIV - JAFFA - CESAREIA - HAIFA – ACRE - TIBERÍADES - Após Café da manhã, partida pela cidade 
de Tel Aviv, na fronteira com o Mar Mediterrâneo até chegar a Jaffa, o antigo porto de Israel, hoje 
bairro dos artistas. Visita a Igreja de São Pedro. Continuaremos para o norte ao longo da costa em 
direção a Cesareia Marítima, a antiga capital romana, onde visitaremos seu Teatro, a Muralha da 
Fortaleza dos Cruzados e o Aqueduto Romano. Continuaremos nossa jornada rumo à cidade de 
Haifa, subiremos ao Monte Carmelo, onde está localizada a Gruta do Profeta Elias e contemplaremos 
o Templo Bahai e seus Jardins Persas com uma vista panorâmica da cidade e do porto. 
 Após almoço vamos até San Juan de Acre, capital dos cruzados, visitando as fortalezas medievais. 
Pernoite no hotel em Tiberíades. (Café da manhã – Almoço - Jantar incluídos).  
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04º Dia – 11/11/20 – QUARTA-FEIRA. 
MAR DA GALILÉIA - TIBERÍADES – Após Café da manhã partida para o Monte das Bem-Aventuranças, 
Cena do Sermão da Montanha. Vamos fazer uma visita a Tabgha (multiplicação de pão e peixe) e a 
Capela do Primado de Pedro.  Visita a Cafarnaum, a "Cidade de Jesus", onde vamos conhecer as 
ruínas da sinagoga do século IV e a Casa de São Pedro. Almoço na parte da tarde, passeio de barco 
no Mar da Galileia. Pernoite no Hotel em Tiberíades. (Café da manhã – Almoço - Jantar incluídos).  
   
05º Dia – 12/11/20 – QUINTA-FEIRA. 
NAZARÉ – CANAÃ - MONTE TABOR - Após Café da manhã, visita a Nazaré onde vamos conhecer a 
Basílica, a Gruta da Anunciação, a fonte da Virgem, a Igreja de São José. Continuamos o passeio com 
destino a Canaã da Galiléia, local do primeiro milagre de Jesus. Almoço e Transfer para o Monte 
Tabor, visita a Igreja da Transfiguração e o panorama sobre o vale Esdraelón na Baixa Galileia. 
Retorno para Tiberíades. Pernoite no Hotel em Tiberíades. (Café da manhã – Almoço - Jantar 
incluídos).  
   
 06º Dia – 13/11/20 – SEXTA-FEIRA. 
TIBERÍADES / JERASH / PETRA – Após Café da manhã, partida para a fronteira entre Israel e a 
Jordânia. Chegada à ponte Shiekh Hussein. Partida para Jerash, uma das cidades mais completas e 
melhor preservadas do Império Romano. Continuação para Petra, onde vamos nos hospedar. 
Pernoite no Hotel em Petra. (Café da manhã – Almoço - Jantar incluídos).  
 
07º Dia – 14/11/20 – SÁBADO. 
PETRA - Após Café da manhã, visita de dia inteiro à cidade Nabateana de Petra, considerada uma 
das maravilhas do mundo, escavada na rocha rosa há mais de 2.000 anos. Retorno e Pernoite no 
Hotel em Petra. (Café da manhã – Almoço - Jantar incluídos). 
 
08º Dia – 15/11/20 – DOMINGO. 
PETRA – AMAN – MONTE – NEBO - MADABA – MAR MORTO- Após Café da manhã saída para Amã. 
Visita panorâmica da cidade, conhecida durante a Idade do Ferro como Rabbath-Ammon e mais 
tarde, como Filadélfia. Haverá uma visita ao centro, mercados tradicionais, igrejas, mesquitas, teatro 
romano, bem como bairros residenciais. Após o Almoço, partida para o Monte Nebo, conhecido 
como o túmulo de Moisés, de onde se pode ver uma magnífica vista panorâmica do Vale do Jordão. 
Então visitamos Madaba a "Cidade dos Mosaicos". Seguimos para o Mar Morto. Pernoite no Hotel 
á beira do Mar Morto. (Café da manhã – Almoço - Jantar incluídos). 
 
09º Dia – 16/11/20 – SEGUNDA-FEIRA. 
MAR MORTO - RIO JORDÃO – JERICÓ – QUMRAN – JERUSALÉM - Após Café da manhã seguimos 
aproveitar e tomar banho no Mar Morto com suas águas salgadas, o lugar mais baixo do mundo 
(420 m abaixo do nível do mar).  
Transferência e partida para a ponte Allemby (travessia Jordânia / Israel). Seguimos para a região da 
Galiléia até o Rio Jordão aonde iremos fazer á renovação das promessas do Batismo em Yardenit. 
Após almoço visita ao oásis de Jericó onde veremos o Monte da Tentação.  
 
 

http://www.pontodepartida.tur.br/


                                                                         WWW.PONTODEPARTIDA.TUR.BR        
                                                                                                                                                            

Rua Frei Rogério, 20 – Centro – Lages/SC  
 Fone: (49) 3221.5800 | E-mail: lagetur@lagetur.com.br 

 
 
 
 
Visita ao sítio arqueológico de Qumran, onde os Manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Em 
turnê pelo deserto da Judéia, indicamos passeio na direção de Betânia, onde Lázaro viveu (se o 
tempo permitir). Chegada a Jerusalém, Pernoite no Hotel em Jerusalém. (Café da manhã – Almoço 
- Jantar incluídos). 
 
10º Dia – 17/11/20 – TERÇA-FEIRA. 
JERUSALÉM - Após Café da manhã, visita à Cidade Velha de Jerusalém, ao Muro das Lamentações, 
ao Monte do Templo (entrada dependendo da disponibilidade), Igreja de Santa Ana, Piscina 
Probatic, Capela da Flagelação e Lithostrotos. Almoço e a tarde, siga os passos de Jesus ao longo da 
Via Dolorosa até ao Santo Sepulcro: visita da Basílica da Ressurreição, do Calvário e do Santo 
Sepulcro. Retorno ao Hotel no fim do dia, Pernoite no Hotel em Jerusalém (Café da manhã, Almoço 
- Jantar incluído).  
 
11º Dia – 18/11/20 – QUARTA-FEIRA. 
JERUSALÉM – Após Café da manhã visita ao Monte das Oliveiras: Gruta do Pater Noster, Igreja da 
Ascensão, pequena capela franciscana de Dominus Flevit e o olival do Getsêmani. Tumba de Maria 
e Basílica da Agonia. Após o Almoço Visita do Mount Sion Christian: através do Bairro Armênio até 
San Pedro em Gallicantu, onde o arrependimento de San Pedro é lembrado; o Cenáculo onde Jesus 
celebrou a última ceia com seus discípulos; a Basílica da Dormição, erguida no lugar da Dormição de 
Maria. Retorno a Jerusalém. Pernoite no Hotel em Jerusalém (Café da manhã, Almoço - Jantar 
incluído).  
  
12º Dia – 19/11/20 – QUINTA-FEIRA. 
BELÉM – JERUSALÉM - Após Café da manhã e saída para Belém vamos visitar à Basílica da 
Natividade, onde veremos a Gruta do Presépio, a estrela de 14 pontos (local do nascimento de 
Jesus), a Basílica de Santa Catarina e a Gruta de São Jerônimo. Indicamos passeio pelas lojas 
tradicionais de artesãos em madeira de oliveira. Visita à pequena vila cristã de Beit Sahour, onde 
fica o Campo dos Pastores. Almoço no típico restaurante palestino. À tarde, traslado para Ein Karem 
e visita dos Santuários da Visitação de Maria com sua prima Isabel e San Juan Bautista. Retorno a 
Jerusalém, pernoite no hotel (jantar incluído).  
 
13º Dia – 20/11/20 – SEXTA-FEIRA. 
JERUSALÉM – TEL AVIV- BRASIL - Após café da manhã traslado ao aeroporto de Tel Aviv para voo 
de retorno ao Brasil. Pernoite no voo em deslocamento. 
 
14º Dia – 21/11/20 – SÁBADO. 
BRASIL – Chegada pela manhã em Guarulhos e em horário determinado voo para  Florianópolis. 
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________________________________________________________________________________ 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APT DUPLO STANDARD A PARTIR DE: USD 4.690,00 + USD 300,00 
DE TAXAS DE EMBARQUE 
FORMA DE PAGAMENTO:  CONSULTE NO SITE. 
________________________________________________________________________________ 
 
INCLUI:  
* Passagem aérea ida e volta á partir de Florianópolis com uma bagagem de 23kg despachada e 
uma bagagem de 08 kg de mão.   
* 11 Pernoites em Hoteis 4* em apt duplo Standard.  
* 11 Cafés da manhã tipo Buffet.  
* 11 Jantares diariamente nos hotéis.   
* 10 Almoços sem bebidas.   
* Guia acompanhante em português durante toda viagem.  
* Transporte em ônibus de luxo durante toda viagem.  
* Entradas nos locais indicados no programa acima.  
* Visto de entrada na Jordânia.  
* Auriculares em Israel. 
* Seguro viagem de USD 300.000,00 por Pessoa. 
* Seguro Cancelamento de USD 5.000,00 por Pessoa.  
* Coordenador da Ponto de Partida Turismo desde o Brasil. 
* Kit Viagem.  
* Gorjetas.  
   
   
NÃO INCLUI: 
• Taxas de Embarque.  
• Todos os extras de caráter pessoal;  
• Tudo mais que não estiver nos itens incluídos.  
• Não inclui marcação de assentos. 
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DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES: 
PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO (com vencimento 6 MESES após o retorno da viagem). 
DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro. OBSERVAÇÕES: É facultado 
a Ponto de Partida operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, cortes, substituir 
meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item que terá 
prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de vôos, por força maior, 
alheios a vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a 
descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado 
e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, 
tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: 1- A segurança dos viajantes: 
2- A continuação da viagem: 3- A conclusão do roteiro. Mínimo para realização da viagem 24 
pagantes.  
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