
10 dias | 09 noites

Tel Aviv, Galileia, Jerusalém e Mar Morto

Israel - Terra Santa para
Católicos



Dia 1- Aeroporto Ben Gurion /Tel Aviv 

Chegada ao Aeroporto Internacional Ben Gurion. Recepção, assistência e traslado. Check-in e 

hospedagem.

- Opcional: Assistência VIP no aeroporto.

Dia 2- Tel Aviv

Café da manhã no hotel. Saída em direção à Cidade Velha e ao Porto de Jaffa ou Yafo, que 

significa "bela". É considerado um dos portos mais antigos do mundo. Após, visita ao bairro de 

Neve Tzedek, com arquitetura do começo do século. Caminhada pelo Rothschild Boulevard 

para apreciar “a cidade branca de Tel Aviv”, que concentra o maior número de edifícios de 

arquitetura estilo Bauhaus, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Retorno ao 

hotel e hospedagem.

- Opcional: Visita guiada ao Centro Peres para a Paz e Inovação.

Dia 3 - Tel Aviv - Cesareia Marítima - Haifa - São João de Akko - Tiberíades 

Café da manhã no hotel e check-out. Saída em direção a Galileia para visita a Cesárea Marítima, 

ao Teatro Romano e à Fortaleza dos Cruzados. Após, viagem para Haifa para visitar o 

Monastério Carmelita de Stella Maris, o Monte Carmelo, a vista panorâmica dos Jardins do 

Templo Bahai e da região da Baía de Haifa. Visita panorâmica pelo pólo tecnológico de Haifa e 

da Technion University. À tarde, continuação até São João de Akko para visitar uma antiga 

fortificação medieval. Check-in e hospedagem. Jantar no hotel incluído.

Dia 4 - Região do Mar da Galileia - Caná da Galileia - Nazaré -Tiberíades  

Café da manhã no hotel. Saída para travessia de barco no Mar da Galileia. Passeio ao Monte 

das Bem-Aventuranças, lugar do Sermão da Montanha. Seguindo para Tabgha, lugar da 

multiplicação dos pães e dos peixes até Cafarnaum, onde estão a Antiga Sinagoga e a casa de 

São Pedro. À tarde, saída de Tiberíades, passando por Caná da Galileia, com destino a Nazaré. 

Visita à Basílica da Anunciação e à carpintaria de José. Retorno ao hotel e hospedagem. Jantar 

no hotel incluído. Opcional: Passeio de Jeep pela região das Colinas do Golan.

Dia 5- Vale do Jordão - Safed - Monte Tabor - Jerusalém 

Café da manhã no hotel e check-out. Saída para Safed, o centro da cabala, a mística judaica e 

visita às ruelas e sinagogas. Continuação até Yardenit, lugar tradicional de batismo no Rio 

Jordão. Segue para o Monte Tabor para visitar a Igreja da Transfiguração. Seguindo pelo 

Deserto da Judeia até Jerusalém. Chegada no hotel, check in e hospedagem.

Roteiro



Dia 6 - Jerusalém - Cidade Antiga 

Café da manhã no hotel. Saída via Monte Scopus até o Monte das Oliveiras. Panorâmica da 

cidade amuralhada. Continuação até o Getsêmani, à Basílica da Agonia e, em seguida, até a 

Cidade Velha de Jerusalém. Visita ao Muro das Lamentações, a Esplanada do Templo, a Via 

Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro, ao Monte Sião, ao Túmulo do Rei Davi, ao Cenáculo, lugar 

da Última Ceia e à Abadia da Dormição. À noite, saída para o Show de Som e Luz na Torre de 

Davi, Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 07- Jerusalém / Cidade Nova / Belém

Café da manhã no hotel. Saída até o Memorial de Yad Vashem, o Museu do Holocausto. Após, 

saída a Ein Karem para visitar as Igrejas da Visitação e a de São João Batista. À tarde viagem a 

Belém. Visita à Igreja da Natividade, Gruta do Nascimento, Capela de São Jerônimo e de São 

José. Retorno ao hotel. Hospedagem.

* Visita a Belém sujeita às condições de segurança.

Dia 08- Jerusalém / Cidade Moderna

Café da manhã no hotel. Saída para a cidade moderna de Jerusalém. Visita ao Santuário do 

Livro, no Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto e à maquete que 

representa a cidade de Jerusalém na época de Jesus. Visita a Universidade Hebraica. Após, 

visita panorâmica aos principais pontos de interesse: a Knesset (o Parlamento), e a residência 

presidencial. Continuação ao Mercado Mahane Yehuda. Retorno ao hotel e hospedagem.

Opcionais:

1- Tour gastronômico com a chef Chen Korren.

2- Tour Gastronômico com guia.

Dia 9 - Jerusalém - Massada - Mar Morto - Jerusálém

Café da manhã no hotel. Saída para o sul de Israel. Chegada a Massada, um conjunto de 

palácios e fortificações situadas no topo de uma montanha na região oriental do deserto da 

Judeia, próximo a costa do Mar Morto. A Fortaleza de Massada e seus arredores foram 

declarados Parque Nacional de Israel, formando parte da Reserva Natural do Deserto da Judéia 

e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Após,  continuação para para o Mar Morto com day

use e almoço no hotel Herods, para aproveitar suas  águas salgadas. Retorno ao hotel e 

hospedagem.

Roteiro



Dia 10 - Jerusalém / Aeroporto de Ben Gurion

Café da manhã e check-out no hotel. Em horário determinado, translado ao Aeroporto 

Internacional Ben Gurion. Recepção e assistência para embarque no voo com destino escolhido 

pelos passageiros.

Opcional: Assistência VIP no aeroporto.

*O itinerário pode ser alterado posteriormente para melhor adequar datas e lugares 

mencionados.

*Visita a Belém sujeita às condições de segurança.

Roteiro

• 9 noites de hospedagem, sendo 2 noites em Tel Aviv, 2 noites em Tiberíades e 5 noites em 

Jerusalém;

• Café da manhã diário;

• Traslados privados indicados no itinerário com motorista falando inglês;

• 8 dias de tour privado em carro, com guia/motorista falando espanhol ou português;

• Entradas e taxas incluídas para visitas e museus indicados no itinerário;

• Espetáculo Som e Luz na Torre de Davi, com traslado de ida e volta;

• Almoço no Hotel Herods do Mar Morto;

• 2 dias de jantar em Tiberíades;

• Serviço ao viajante com telefones de emergência disponíveis 24 horas por dia;

• Kit Mercatur Premium

O programa inclui



• Passagens aéreas internacionais e domésticas

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Excesso de bagagem;

• Tratamentos SPA em Hotel Mar Morto

• Antecipação no horário de chegada (early check in);

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

• Gorjetas dos guias, motoristas e cruzeiro;

• 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.

• Valores vigentes para viagens realizadas até março 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).

• Recomendamos sempre ter certificado internacional da vacina da febre amarela.

Formas de Pagamento:

30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 

Mastercard, Amex e Elo).

O programa NÃO inclui

Observações:



Cidade Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Opção 5
Opção 6 
Boutique

Tel Aviv
Prima 75 –

Urban
Room 

Herods –
DeLuxe
Room 

Royal 
Beach –

Bella Vista 
Room 

The Drisco
– Classic 

Room 

The Setai –
Superior 

Room 

Brown Beach 
ou Brown 
Urban –

Classic Room 

Tiberíades
Magdala –
Standard 

Room 

The Scots –
Unique 
Room

The Scots –
Unique 
Room

The Setai –
Villa 

Kineret 
Room 

The Setai –
Villa 

Kineret 
Room 

Villa Europa 
1917 –

Classic Room 

Jerusalém

Lady Stern 
–

Standard 
Room 

Dan 
Panorama 
– DeLuxe

Room 

Orient –
Garden 
Room 

Mamilla –
Studio 

Mamilla –
Studio 

Villa Brown –
Classic Room 

Valores Opção 1 Opção 2 Opção 3 Opção 4 Opção 5
Opção 6 
Boutique

Duplo 6206 7026 7155 7594 7725 6498

Single 7344 8883 9161 9908 10265 7841

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.

Hotel previsto (ou similar)

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:


