
19 dias | 18 noites

Saída: domingos

Israel, Jordânia e Egito



Dia 1 | Tel Aviv

Chegada ao Aeroporto Ben Gurion. Assistência no Aeroporto. Traslado ao hotel. Jantar e 

hospedagem em Tel Aviv.

Dia 2 | Tel Aviv - Massada - Tel Aviv

Café da manhã no hotel. Saída via Deserto da Judéia em direção ao Mar Morto, o ponto mais 

baixo do Mundo, a 400m abaixo do nível do mar, e também as águas mais salgadas. 

Possibilidade de flutuar nas mesmas. Entrada no teleférico para a Fortaleza de Massada, último 

reduto dos judeus na "Grande Revolta" contra Roma. Visita as escavações do Palácio de 

Herodes, Antiga Sinagoga, Aqueduto, etc. Visita panorâmica da região. 

Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

Dia 3 | Tel Aviv - Jaffa - Cesarea - Haifa - San Juan de Acre - Galileia

Café da manhã no hotel e check-out. Saída para breve visita à cidade de Tel Aviv-Jaffa. 

Continuação até Cesarea para visitar o Teatro Romano e Fortaleza dos Cruzados. A viagem 

segue até Haifa para visitar Monastério Carmelita de Stella Maris, Monte Carmelo e uma vista 

panorâmica dos Jardins Persas do Templo Bahai Baía de Haifa. Chegada a San Juan de Acre para 

visitar a antiga fortificação medieval. 

Chegada ao hotel, check-in, jantar e hospedagem.

Dia 4 | Galileia - Nazaret - Região do Mar da Galileia

Café da manhã no hotel. Saída até Monte das Bem Aventuranças, lugar de Sermão da 

Montanha. As margens do lago, visitas a Tabgha, lugar da Multiplicação dos Paes e Peixes e a 

Cafarnaum. A tarde, passando pela aldeia Cana de Galiléia, chegada a Nazaret para visitar Igreja 

da Anunciação e a Oficina de San Jose. 

Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

Dia 5 | Galileia – Safed - Rio Jordão - Monte Tabor – Jerusalém

Café da manhã no hotel e check-out. Saída até Safed para visitar suas encantadoras sinagogas. 

Continuação até Yardenit, lugar tradicional de batismo sobre o Rio Jordão. Continuação até 

Monte Tabor para visitar a Basílica da Transfiguração. Viagem a Jerusalém. 

Chegada ao hotel, check-in, jantar e hospedagem.

Roteiro



Dia 6 | Jerusalém – Yad Vashem - Monte das Oliveiras - Cidade Antiga - Jerusalém

Café da manhã no hotel. Saída até Yad Vashem, museo recordatario do Holocausto.  

Continuação até o Monte das Oliveiras para apreciar a magnifica vista panorâmica da cidade. 

Visita ao Horto de Getsemani e Basílica da Agonia. Continuação até a parte antiga da cidade 

para visitar o Muro de los Lamentos, a Via Dolorosa e a Igreja de Santo Sepulcro. Continuação

até o Monte Sion onde esta a tumba do Rey David, o Cenáculo, e a Abadia da Dormição.

Retorno ao hotel, jantar e hospedagem. 

Dia 7 | Jerusalém - Cidade Modernaa – Belém - Jerusalém

Café da manhã no hotel. Saída até cidade moderna de Jerusalém para conhecer a Basílica e 

Gruta da Natividade e o Campo dos Pastores em Belém. Continuação áo Santuário do Livro no 

Museu de Israel onde se encontram os Manuscritos do Mar Morto e a Maquete de Jerusalém 

Herodiana. Bairro de Ein Karem, onde se encontram as Igrejas de São Jõao Batista e da 

Visitação. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

Dia 8 | Jerusalém – Ponte Sh. Hussein - Jerash - Amman

Café da manhã no hotel. Saída até a Ponte Sheich Hussein, uma das fronteiras entre Israel e 

Jordânia. Finalizados os trâmites de fronteira continuação ate Jerash, visita a esta cidade 

considerada uma das Decapolis Romanas. Prossegue até Amman, capital do Reino Hashemita

de Jordânia. Breve passeio pela cidade. Chegada ao hotel, check-in, jantar e hospedagem.

Dia 9 | Amman - Petra

Café da manhã no hote e check-out. Saída do hotel para visitar a antiga cidade de Petra, 

conhecida como a cidade de pedra cor de rosa, antiga capital dos Nabateus. Entrada pelo Siq

(desfiladeiro estreito) e visita aos monumentos de rocha rosa, como por exemplo o "El Khazne" 

(tesouro), aos obeliscos, tumbas e altar (Al Madbah). Chegada ao hotel, check-in, jantar e 

hospedagem.

Dia 10 | Petra / Wadi Rum / Madaba / Amman

Café da manhã no hotel e check-out. Partida para o sul pelas montanhas e formações rochosas 

de Wadi Rum, lugar que hipnotiza o famoso Lawrence de Arabi para começar o passeio de Jeep 

Safari, visitando a Lawrence Spring e o Khazali Canion. Continuaremos nossa viagem a Madaba, 

para visitar a antiga cidade bizantina e ver o mosaico antigo do mapa da Terra Santa e as ruínas 

de lugares históricos. Continuação para a cidade de Amman. Chegada ao hotel, check-in, jantar 

e hospedagem.
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Dia 11 | Amman / Cairo

Café da manhã no hotel e check-out.

Traslado ao aeroporto de Amã para embarque no voo rumo a cidade do Cairo. Chegada ao 

Aeroporto Internacional do Cairo. Recepção, assistência e traslado ao hotel. Check-in, jantar e 

hospedagem.

Dia 12 | Cairo / Memphis / Sakkara / Pirâmides / Cairo

Café da manhã no hotel. Saída para visita a Memphis, que foi a primeira capital do Egito, 

Sakkara, as Pirâmides de Gizé, onde a primeira maravilha é contemplada uma das sete 

maravilhas do mundo antigo, a grande pirâmide de Quéops e Quéfren e a pirâmides da Esfinge 

e Khafre, escavado na rocha representando a cabeça do faraó e o corpo de um leão (não inclui 

entrada em uma pirâmide). Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

Dia 13 | Cairo

Café da manhã no hotel. Saída para visita ao Museu Egípcio com seus tesouros dos tempos 

antigos e o tesouro exclusivo do túmulo do rei Tut Ank Amon, Cidadela de Saladin, construído 

no século X dC, Mesquita mais luxuosa da cidade com a sua decoração de alabastro que se 

chama Mesquita Alabastro ou a Mesquita de Mohamed Ali, Cairo Antigo conhecido como o 

bairro copta com as suas igrejas, dentre elas, visita a igreja de São Sérgio, onde a sagrada família 

refugiou-se em sua ida para o Egito, e visita ao bairro medieval de Khan El Khalili com seus 

bazares. Retorno ao hotel, jantar e hospedagem.

Dia 14 | Luxor / Karnak

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto do Cairo para embarque rumo a Luxor. Chegada 

e traslado para o navio para embarque. Almoço a bordo. Visita ao Templo de Karnak, 

considerado o maior templo do Egito, e ao Templo de Luxor, construído por Amenhotep III e 

Ramsis II com a sua famosa avenida de esfinges. Jantar e hhospedagem a bordo em Luxor.

Dia 15 | Vale dos Reis / Vale das Rainhas

Café da manhã. Visita ao Vale dos Reis (inclui 03 das mais famosas tumbas), onde estão os 

túmulos dos reis do novo império, e ao Vale das Rainhas (inclui 03 das mais famosas tumbas) 

onde se encontra túmulos das rainhas e dos príncipes, ao templo de Habu ou madinet Habu, o 

templo funerário do rei Ramsis III e os colossos de Memnon. Navegação em direção a Esna, 

passagem da eclusa. Navegação para Edfu. hospedagem a bordo em Edfu.
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Dia 17 | Barragem Alta / Obelisco Inacabado / Templo de Philae

Café da manhã. Visite a Barragem Alta, considerada a maior hidrelétrica do mundo no 

momento, com um corpo de 3.800 metros e 111 metros de altura, ao Obelisco Inacabado com 

sua altura de 42 metros e peso de 1176 toneladas nas pedreiras de granito rosa, ao templo de 

Philae ou o templo da deusa Isis, construído na era grega, e por fim, passeio de felucca ao redor 

das ilhas de Aswan. Hospedagem a bordo em Aswan.

Dia 18 | Aswan / Cairo

Desembarque depois do café da manhã. Manhã livre com a possibilidade de fazer a excursão 

(opcional) para Abu Simbel. Na hora marcada, traslado ao aeroporto de Aswan para pegar o vôo

para Cairo. Recepção, assistência e traslado ao hotel. Jantar e hospedagem no Cairo.

Dia 19 | Cairo

Café da manhã no hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional do Cairo para embarcar no voo de 

retorno.

• Traslado de chegada do Aeroporto Ben Gurion para Jerusalém.

• 18 noites de hospedagem em meia pensão: 7 em Israel, 3 na Jordânia e 8 no Egito.

• 4 dias de cruzeiro pelo Rio Nilo.

• 4 almoços no cruzeiro.

• 11 dias de excursão em ônibus com ar condicionado (6 em Israel, 3 na Jordânia e 2 no 

Egito), com um guia de língua espanhola.

• Entradas aos locais de visita de acordo com a descrição do programa; a visita da pirâmide 

não inclui a entrada ao seu interior; não inclui visita ao Museu copta.

• Traslado do Hotel em Amman para o Aeroporto Internacional de Amman.

• Voo Amman-Cairo, em classe econômica.

• Traslado do Aeroporto do Cairo para o Hotel no Cairo.

• Visto de entrada para o Egito.

• Voos domésticos: Cairo/Aswan e Luxor/Cairo, em classe econômica.

• Traslado do Hotel no Cairo para o Aeroporto do Cairo.

O programa inclui
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O programa NÃO inclui

• Passagens aéreas internacionais e domésticas;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação na hora de chegada (early check in);

• Prorrogação no horário de saída (late check out);

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

Observações:

Formas de pagamento: 
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 
Mastercard, Amex e Elo).

• Valores vigentes para viagens realizadas até abril 2022, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).

• Recomenda-se sempre apresentar o certificado internacional contra a Febre Amarela.



Importante: este tour, é um tour regular, confira abaixo suas características:

Os Tours regulares oferecem viagens com preços reduzidos e tem como característica a 

companhia de outras pessoas.

Algumas limitações presentes nos tours regulares: 

• Os hotéis poderão localizar-se fora da área central das cidades visitadas e poderão ser 

alterados antes do início ou durante o tour; 

• Os apartamentos são standard;

• Os guias e os ônibus poderão ser trocados no decorrer da viagem;

• Passeios opcionais deverão ser pagos à parte.

Observações

Cidade 5* standard Primeira Superior Primeira

Tel Aviv Carlton Renaissance Grand Beach

Galiléia Lavi Lavi Lavi- hab. Eden

Jerusalém Orient Dan Jerusalém Grand Court

Amman Amman Marriott / Kempinski Regency Palace Regency Palace

Petra Petra Marriott / Hyatt Zaman Old Village Resort Old Village Resort

Cairo

Conrad Cairo / Cairo Marriot / 
Semiramis Inter- Continental / 

Fairmont Nile City / Hyatt
Regency

Steigenberger Pyramids/Safir 
Cairo

Barcelo Pyramids/ 
Steigenberger/El Tahrir

Cruzeiro
Concerto / Blue Shadow I / 

Blue Shadow II
Princess Sarah/Solaris 

II/Mirage
Princess Sarah/Solaris 

II/Mirage

Hotel previsto (ou similar)



Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Ano Períodos
5* standard Primeira Superior Primeira

Duplo Single Duplo Single Duplo Single

2021

Julho 18 25
Ago 1 8 15 22 29

Setembro 5
5882 8031 5183 6828 4700 5949

Setembro 19 6354 8763 5340 6987 4951 6195

Setembro 26
Outubro 10 17 24

6159 8393 5459 7245 4882 6136

Outubro 31
Novembro 7 14 

5905 8054 5281 6988 4749 5964

Novembro 21 28
Dezembro 5

5801 7844 5217 6520 4895 6093

Dezembro 12 6077 8099 5283 6770 4961 6175

Dezembro 19 6721 9135 5560 7157 5129 6343

Dezembro 26 6469 8883 5392 6989 4961 6175

2022

Janeiro  2  9  16  23  30
Fevereiro  6  13  20

5703 7648 5049 6520 4727 5925

Fevereiro  27
Março 6

5801 7844 5200 6823 4727 5925

Março 13 20 5886 7973 5285 6947 4815 6046

Março 27 5928 8057 5424 7224 4815 6046

Abril 3 6201 8351 5453 7115 4983 6214

Abril 10 6403 8735 5501 7190 5084 6380

Abril 17 Inválido 5361 7078 4969 6301

Abril 24 6005 8211 5299 6975 4815 6046

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e 

alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categorias de hotéis e 

valores.  Valor não inclui IRRF,  fornecido no ato da reserva.


