SAÍDA PREVISTA : 05 NOVEMBRO DE 2020/ GRUPO DE ADESÃO
Nossos preços incluem:
•
•

Ticket aéreo em classe econômica – CIAS : IBERIA / AIR FRANCE / ALITALIA / KLM ou BA
7 noites de hospedagem com meia pensão (café da manhã e jantar sem bebidas) Hotéis 4 estrelas

•
•

Traslados na chegada e na partida
6 dias de excursão em ônibus de luxo com ar condicionado Maleteiros nos hotéis.

•

Guia Licenciado em Português.

•
•

Entradas nos pontos turísticos conforme descrito no itinerário.
Seguro Viagem

•

Kit Viagem e Certificado de Peregrinação

Nossos preços não incluem:
● Documentação de viagem e vistos
● Gorjetas em hotéis, restaurantes e aeroporto. Opcional: (Gorjetas para guia US$3-5 por pessoa
por dia. Para motorista por pessoa /por dia.)
● Refeições e tours não mencionados
● Bebidas nas refeições
● Despesas pessoais

Day by Day
1º DIA – Apresentação no Aeroporto do Guarulhos , para check-in e embarque para TEL AVIV.
2º DIA – Tel Aviv Chegada ao Aeroporto de Tel Aviv Ben Gurion. Assistência e Recepção. BemVindos a Terra da Bíblia. Acomodações em Tel Aviv ou Natania. Chegada ao hotel e jantar.

3º DIA – Tel Aviv Jaffa / Cesaréia Marítima / Haifa / Galileia Visita a Jaffa, porto antigo da
onde saiu o profeta Jonas e por onde o Rei Salomão trouxe os cedros do Líbano para a
construção do I Templo. A seguir, city tour por Tel Aviv e continuação em direção ao norte
de Israel, onde seguiremos pela Via Maris para conhecer Cesaréia Marítima às margens do
Mediterrâneo. Subiremos o Monte Carmel, cenário da atuação do Profeta Elias, onde se
encontra também a cidade de Haifa. Continuação para Meguido, colina arqueológica no
centro do Vale do Armagedon. Finalizaremos no coração da Galileia com visita ao Monte
do Precipício em Nazaré, região onde Jesus passou sua infância e juventude. Chegada ao
hotel e jantar.

4º DIA – Região do Mar da Galiléia Travessia de barco do Mar da Galiléia como na época de
Jesus. Continuação até as ruínas de Cafarnaum, a aldeia de pescadores onde estava a
casa de Pedro e a cidade que acolheu Jesus segundo Mateus 4,13. Prosseguiremos a
Tabgha, lugar da Multiplicação dos Pães e dos Peixes e subiremos ao Monte das BemAventuranças, lugar onde Jesus fez o Sermão da Montanha. A tarde chegaremos a
Banias/Cesareia de Felipe onde caminharemos as margens das fontes do Jordão e
poderemos ver as ruínas do local onde Jesus esteve com o Apostolo Pedro. Retorno ao
hotel e jantar.
5º DIA – Yardenit / Vale do Jordão / Jerusalém Partida da Galileia para Jerusalém. No
caminho visita a Yardenit onde está o Rio Jordão, com possibilidades de celebrarem o
Batismo. Visita a um Kibutz, comunidade agrícola socialista, experiência única em Israel.
Depois partiremos pelo Vale do Jordão chegando até a fonte de Gideão. A seguir,
atravessaremos o deserto da Samaria e da Judéia a caminho de Jerusalém. Chegada
Triunfal na cidade com uma oração especial "Orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro
dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios". Chegada ao hotel e jantar.
6º DIA – Museu do Holocausto / Cidade Antiga Iniciaremos o dia com uma vista panorâmica
da cidade de David na promenade de Jerusalem, depois uma vista panorâmica de Belém.
Continuamos pela manhã com uma visita ao Memorial do Holocausto, museu em memória
aos 6 milhões de judeus exterminados na Segunda Guerra Mundial pelos Nazistas. À tarde
entraremos em Jerusalém através das antigas muralhas atravessando o bairro judeu e o
antigo cardo romano, para chegarmos no Muro das Lamentações ao lado do Monte Moriah.
Terminaremos com um city tour, passando pela casa do presidente e pela Menora situada
em frente ao parlamento de Israel, a Knesset. Retorno ao hotel e jantar.
7º DIA - Monte das Oliveiras / Monte Sião Iniciamos com o Monte das Oliveiras onde
lembraremos a ascenção de Jesus e o cenário de Jerusalém em que Jesus chorou pela
cidade. Chegada ao Horto do Getsemani, onde teremos tempo para oração entre as
oliveiras antigas no Vale do Cedron. Prosseguiremos para o Monte Sião visitando o
Cenaculo; lugar da última ceia de Jesus e visita ao Túmulo do Rei David. Prosseguiremos
ao lugar do Pretorium, onde Jesus foi condenado por Pilatus onde estão os Litostrotos e
de lá seguiremos caminho pela Via Dolorosa nos passos de Jesus ao Jardim do Gólgota (o
lugar da Crucificação e do Sepulcro Vazio). Retorno ao hotel e jantar.
8º DIA - Mar Morto e Massada Após o café da manhã, dia livre. Jantar e pernoite. Viagem ao
deserto da Judéia. Prosseguiremos para a fortaleza de Massada, onde visitaremos esta

sensacional obra realizada a mais de 2000 anos atrás pelo Rei Herodes, o palco de um dos
momentos mais dramáticos da história do Povo Judeu. Se o clima e o tempo permitirem,
tempo livre para banho nas águas salgadas do Mar Morto, conhecido como Mar Salgado ou
região de Sodoma da Biblia. Retorno ao hotel.
9º DIA - Telv Aviv . À hora marcada, traslado ao Aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv, para
embarque em seu voo com destino ao Brasil .

Hotéis Previstos:
CATEGORIA 4****
TEL AVIV: GRAND BEACH
TIBERÍADES: LEONARD CLUB
JERUSALEM: LEONARDO

VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO OU TRIPLO: TERRA SANTA USD 3560,00 com as Taxas
Inclusas.
( R$ 11997,20 )
FORMA DE ADESÃO:
FORMA DE ADESÃO FEVEREIRO DE 2018:
Valor com Base no Câmbio de 3,37 → -Sinal de Adesão U$ 120 (FEVEREIRO) = R$ 404,40
FORMA DE PAGAMENTO do Saldo : (Em 2 Fases)

1-FASE( MARÇO 2018): 29 Parcelas no Boleto de R$ 400,00 (MAR 2018 a JUL 2020) = R$ 11600,00
( SIMULAÇÃO DE VALOR AO CÂMBIO DE HOJE )
>>>OS VALORES PAGOS MENSALMENTE SERÃO REVERTIDOS EM DÓLARES AO CÂMBIO DO DIA DO
PAGAMENTO, E SERÁ INFORMADO AO CONTRATANTE O QUANTO ELE AINDA DEVE EM DÓLARES COM
BASE NOS PAGAMENTOS REALIZADOS PARA A QUITAÇÃO DO PACOTE .
2- FASE(AGOSTO 2020): SALDO DEVEDOR
Trata-se Correção de resíduo cambial caso haja, pois como estaremos recebendo valores fixos
durante o plano de adesão , de acordo com a variação cambial, ao concluir o último boleto , poderá

existir diferença para a quitação do valor do pacote final , diferença que poderá ser paga á vista ou
parcelada em cartão de Crédito
Qualquer dúvida, estamos à disposição!
Cordialmente,
Equipe Costa Family.

TELEFONES: 3172-6796 | 3173-3228 |9 7035-9043 - EDIVAN | 9 9786-7997 - GILVAN

