EGITO E ISRAEL
Excursão 01

Gostamos de conhecer lugares, viajar, passear... Mas é diferente quando sonhamos
com a Terra Santa. Só de pensar na delicia que é passar por onde Jesus passou e
realizou seu ministério, nos dá um prazer e uma emoção tremenda. Esse desejo
aquece o coração dos cristãos, porque queremos conhecer ou reviver a história,
pisando o solo que Jesus pisou.
Agora o sonho pode se realizar, você pode sonhar em 3D, vendo e ouvindo,
vivendo dias especiais de aquecimento espiritual, enlevo total com Jesus e
imersão na história. Nem dá pra acreditar, mas é possível, passar dias
inesquecíveis, comendo o que Jesus comia, andando onde Ele andou e sentindo o
que Ele sentia ao ver uma multidão que não o reconhece até hoje... Aproveite os
dias finais da história deste mundo para ter uma incrível experiência com o
Senhor, revendo sua história e moldando-a com a história de Jesus, e dessa forma
desejar ainda mais estar para sempre com Ele.
Vamos para Canaã? Vamos conhecer Jesus em seus passos... vamos???
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30 de junho – Embarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino ao Cairo
1º dia - 01 de julho - Cairo: Desjejum e visita às Piramides; Keops, Kefrem e Mikerinos e a famosa
Esfinge. Iremos ao Museu do Cairo, com especial destaque aos tesouros de Tutankamon. Cidadela
de Saladino. Pernoite Cairo.
2º dia - 02 de julho - Cairo / Sinai: Desjejum e Passeio no Mercado Khan El Kalili, um dos maiores
mercados de rua do Mundo. Seguiremos para a região de Santa Catarina, onde fica o Monte Sinai.
Todos conhecerão o monte Sinai. Contudo a subida do monte, feita durante a noite é somente para
aqueles que possuem condições físicas adequadas. (7 Km, 2200 m de Altura, 5 Km feitos com
Camelo + 750 degraus de escadaria sem corrimão). A subida começa 1:00 da manhã e o grupo
chega ao topo da montanha às 5:30h da manhã para ver o Sol Nascer. Como a maioria do grupo
não sobe, pela manhã teremos um culto no sopé da montanha. Pernoite Sinai.
3º dia – 03 de julho - Sinai / Eilat: Desjejum e check out no hotel. Cruzaremos o deserto de Parã
no sentido da antiga Ezion Geber, onde os Israelitas ficaram acampados no final dos 40 anos de
deserto. (Passagem de fronteira).
Eilat é a primeira cidade do Sul de Israel. A Bíblia fala de sua História em II Reis 14:21-22, Deut
2:8-9, II Reis 9:26. Ela é importante por ser parte do caminho dos filhos de Israel. Hoje ela é uma
cidade linda do pais. Ela é uma Zona Franca a beira do Mar Vermelho. É a maior fauna marinha do
mundo. Pernoite Eilat.
4º dia – 04 de julho - Eilat / Deserto da Judeia / Mar Morto: Desjejum e seguiremos para a região
do Mar Morto o ponto mais baixo do mundo a 300 m abaixo do nível do mar, visita a Qumram onde
foram encontrados os Manuscritos do Mar Morto e a moradores Essênios. Seguiremos para
Massáda, montanha fortaleza que foi o último reduto dos judeus na invasão dos Romanos.
Região para comprar cremes que são considerados os melhores do mundo... Ahava e Mineral Care.
Pernoite em Tiberíades
5º dia – 05 de julho - Tiberíades / Norte: Desjejum e passeio de barco pelo Mar da Galileia,
cenário de diversos milagres e episódios importantes do ministério de Jesus. Seguiremos para
Cafarnaum, onde conheceremos o sítio arqueológico da época de Jesus, encontraremos a
Sinagoga que Jesus pregou (João 6, Marcos 2) e a possível casa de Pedro. Logo depois iremos ao
Monte das Bem-Aventuranças, onde Jesus realizou o Sermão da Montanha (Mat 5-7). Seguiremos
para Corazim, cidade de destaque no ministério de Jesus. Por último, finalizaremos nosso dia em
Banias, (antiga Cesárea de Felipe), local onde aconteceu a confissão de Pedro (Mat 16).
Seguiremos para Magdala, onde conheceremos as mais novas descobertas de Israel na cidade de
Maria Magdalena.
6º dia - 06 de julho - Jordão / Decapolis / Ein Harod: Após o café da manhã, saída para visitar
Yardenit (Rio Jordão), local onde segundo a tradição, Jesus foi batizado por João Batista.
Seguiremos para Ein Harod (Gan Hashloshá), local onde Gideão reúne os 300 soldados para lutar
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contra os Midianitas. Visitaremos Beit Shean, uma das Decapolis, para entendermos um pouco
sobre o Domínio Romano em Israel e o estilo de vida Romano. A viagem segue a Nazaré, cidade
onde Jesus passou a maior parte da sua vida, conheceremos a Sinagoga de que Jesus
frequentava, continuaremos a nossa viagem com destino a uma Vila Bíblica, local onde
vivenciaremos um pouco sobre a vida diária nos tempos de Jesus. Seguiremos para o monte
Carmelo. Noite em Tiberíades.
7º dia – 07 de julho - Tiberiades / Rio Jordão: Pela manhã, seguiremos para Rosh Hanikra, depois
conheceremos o vale de Jezreel, onde visitaremos “ Tell Meggido", local de célebres batalhas na
antiguidade, também chamado vale Armagedom. Seguiremos viagem pela planície do Saron.
Conheceremos Cesaréa Marítima, que foi a Capital dos Governadores Romanos e para onde o
Apóstolo Paulo foi levado para apresentar-se diante Festo e Agripa e seguiremos para Jerusalém.
Pôr do sol - Kabalat Shabath no Muro das Lamentações.
8º dia – 08 de julho - Jerusalém: Desjejum e visita ao Monte das Oliveiras, ao horto Getsamani,
à Basílica da Agonia. Seguimos visitando o Museu de Israel com o Santuário do Livro onde estão
guardados os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumram, a maquete de Jerusalém.
Retorno ao hotel e Jantar e Pernoite Jerusalém.
9º dia – 09 de julho - Jerusalém: : O Muro das Lamentações, o Instituto do Terceiro Templo, o
Túnel Rabínico, a Piscina Probática (tanque de Betesda) onde Jesus curou o paralítico (João 5),
os Litóstrostos do Mosteiro das Irmãs de Sion, a Igreja do Santo Sepulcro. Tarde para compras.
10º dia - 10 de julho - Cidade Velha / Jerusalém: Cidade Nova: Após o café da manhã para o
monte Sião, à Igreja de São Pedro de Galicantu onde Jesus foi julgado pelo Sinédrio e negado por
Pedro. Seguiremos à Sala da Última Ceia (cenáculo) e Tumba do Rei David, e por último santo
sepulcro. Retorno ao hotel para jantar e pernoite em Jerusalém. A tarde, sairemos para o Yad
Vashem que é o Museu do Holocausto, depois vamos visitar vários locais dentro da Cidade
Amuralhada:
11º dia – 11 de julho - Jerusalém / Belem: Pela Manhã iremos para Palestina, cruzaremos a
fronteira de Belém e iremos para o Local onde nasceu Jesus.Kabalat Shabath, recebimento do
Sábado no muro das lamentações.
12º dia – 12 de julho - Jerusalem: Jerusalém, visitaremos o Jardim da Tumba com possibilidades
de realizar uma Celebração de um culto com uma Santa Ceia no local. Retorno ao hotel para jantar
e pernoite em Jerusalém.
13º dia – 13 de julho: Culto especial, despedida, início dos Tranfers e Embarque para o Brasil
14º dia – 14 de julho: PARTIDA
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INCLUSOS E NÃO INCLUSOS NO PACOTE
INCLUI:
* Transferências na chegada e na partida com guia.
* Ônibus de luxo com ar condicionado.
* Maleteiros no aeroporto e nos hotéis. (para uma Mala)
* Guia em Português
* Diárias de hotel
* Entrada incluídas conforme roteiro
* Refeições: Meia pensão–café da manhã e jantar no hotel.
* Certificado de Peregrinação.

NÃO INCLUI:
* Gorjetas em hotéis, restaurantes e aeroporto.
* Gorjeta obrigatória para guia e motorista: $ 75.00 Dólares para todo o percurso.
* Almoços – variam de $ 10.00 a 22.00 dólares e bebidas nos jantares
* Bata batismal em Yardenit – Rio Jordão (10$).
* Taxas de fronteira e visto - $ 30 dólares visto Egito + 1 dólar taxa saída por * Taba. Pode subir
para $ 60 dólares, vá preparado. Precisam de valores trocados ao passar pela imigração.
* Despesas pessoais
* Água mineral. No Egito $ 1.00 Dólar se compra 2 garrafas. Israel $1 cada garrafa. No Egito,
aconselhamos não usar a água de torneira. Em Israel a água de torneira é potável.

TARIFAS POR PESSOA - em apto duplo
FORMAS DE PAGAMENTO:
•
a vista através de depósito bancário ou boleto - USD 4.587,00 já incluso taxas e encargos
- deverá ser pago até 60 dias antes do embarque, conforme regras de parcelamento
•
Cartão de crédito – Entrada de USD 750.00 e saldo em 9x de USD 534.00 - ao câmbio
do dia da emissão
Base 40 viajantes.
O roteiro poderá ser alterado para melhor desempenho dos tours, mantendo todos os passeios propostos,
salvo, havendo alguma circunstância de força maior.
O embarque e retorno ao Brasil pode ser alterado para 1 dia a mais ou a menos.
Tarifas sujeitas a alteração e disponibilidade sem aviso prévio.
VAGAS LIMITADAS!!!

Em sequência, também poderá ser feito o roteiro Turquia e Grécia. Solicite informações.
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