
Circuito Evangélico – 7 Noites - 8 Dias 

Após a confirmação da compra, você receberá toda documentação dos serviços incluídos em seu pacote  

Circuito Evangélico. 
 

1 
PROGRAMA  

Início todos os Domingos e 2as FEIRAS 

 
1º Dia | TEL AVIV  

  

• Chegada a Tel Aviv. Recepção, no aeroporto e traslado ao Hotel. 

• Jantar e Acomodação no Hotel. 
 

2º Dia | Tel Aviv  

(Café da manhã) 

• Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais –  

Aproveite para relaxar nesta cidade repleta de opções. PASSEIO OPCIONAL ao MAR MORTO-não incluído 

• Acomodação no Hotel. 
 

3º Dia | Tel Aviv | Haifa | Galiléia  

(Café da Manhã, Jantar) 

• Café da manhã no hotel. Saída em horário combinado, com a sua bagagem, para uma visita panorâmica a 
Tel Aviv, 

o Jaffa  

Porto Antigo de onde saiu o profeta Jonas e por onde o ReiSalomão trouxe os cedros do Líbano 
para a construção do I Templo  

o Cesareia  Marítima  

O teatro Romano e o Aqueduto são os principais pontos turísticos.  
Continuação a HAIFA para visita ao 

o Monte Carmelo  

Cenário onde atuou o profeta Elias. 

Continuação a MEGIDO - Colina arqueológica no centro do Vale do Armagedon para visita ao 
o Monte do Precipício. 

o Onde Jesus Cristo passou a sua infância e Juventude. 

Continuação para GALILÉIA 

• Chegada, Jantar e Acomodação Hotel. 
 

4º Dia | Galiléia | Nazaré  

(Café da Manhã, Jantar) 

• Café da manhã no hotel. Saída para uma travessia de barco no Mar da Galiléia como na época de Jesus 

Cristo. Visitaremos em seguida 

o Monte das Bem Aventuranças – local do Sermão da Montanha 
o Tabgha – local da multiplicação dos pães e dos peixes 

Continuação a CAFARNAUM para visita a  

o Casa de São Pedro e sinagoga  
Continuação a NAZARE via Tiberíades e Cana da Galileia  

o Basílica da Anunciação 

Retorno para GALILÉIA 

• Chegada, Jantar e Acomodação Hotel. 

 

5º Dia | Galiléia | Vale do Rio Jordão | Jerusalém 

(Café da Manhã, Jantar) 

• Café da manhã no hotel. Saída em horário combinado, com a sua bagagem, com destino a 

YARDENIT 

o Lugar tradicional de batismo no Rio Jordão. Possibilidade de realizar o Batismo. 
Continuação para um KIBUTZ 

o Oportunidade única de conhecer o funcionamento de uma comunidade agrícola. 

Continuação pelo VALE DO JORDÃO 
o Chegada a fonte do Gedeão. 

Continuação pelo Deserto da SAMARIA E JUDEIA 

o Visita ao FRIENDS O ZION MUSEUM. 
"Orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios" 

Continuação para JERUSALEM 

o Chegada, Jantar e Acomodação no Hotel. 
 

6º Dia | Jerusalém | Ein Karem | Belém  

(Café da Manhã, Jantar) 

• Café da manhã no hotel. Saída do hotel para realizar uma visita panorâmica pela cidade nova de 
Jerusalém e visita a 

o Memorial de Yad Vashem – Museu do Holocausto, 

• Á tarde continuação da viagem para uma visita panorâmica a BELEM  

Regresso a JERUSALEM 

• Jantar e Alojamento no hotel. 
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7º Dia | Jerusalém   

(Café da manhã, Jantar) 

• Café da manhã no hotel. Saída do hotel via Monte Scopus até  
o O Monte das Oliveiras para realizar uma vista panorâmica da cidade Amuralhada de Jerusalém, 

• Continuação para a cidade Antiga de Jerusalém para visitar 

o O Muro da Lamentações, 
o Vista da Esplanada do Templo, 

o Via Dolorosa, 

o Igreja do Santo Sepulcro, 
o Monte Sião, 

o Túmulo do Rei David, 

o Cenáculo – lugar da Última ceia de Jesus Cristo  

• Jantar e Alojamento no hotel. 

8º Dia | Jerusalém | Tel Aviv  

(Café da manhã) 

• Café da manhã no hotel. 

• Saída no horário combinado, com a sua bagagem, com destino ao aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv ou 

porto para embarque. 

 
Este programa é REGULAR e realiza-se com guia em inglês, espanhol ou português, de acordo com os serviços 

descritos no itinerário. 

A ordem das visitas poderá ser alterada de acordo com o dia de chegada em Tel Aviv conservando a totalidade do 
itinerário. 

 

HOTEIS  -  em Tel Aviv 
4* - Primeira  - Leonardo Beach ou Prima City ou similar 

5* - Superior  - Leonardo Art ou similar 
 

HOTEIS  -  na Galiléia 
4* - Primeira  - Lake House Superior ou similar 

5* - Superior  - Leonardo Club ou similar 
 

HOTEIS - em Jerusalém 

4* - Primeira – Prima Park ou similar 

5* - Superior – Ramada ou similar 
 

PREÇOS POR APARTAMENTO em Reais - SEM VARIAÇÃO CAMBIAL 

• INDIVIDUAL - 1 CAMA DE SOLTEIRO 

• DUPLO - 1 CAMA DE CASAL 

• DUPLO - 2 CAMAS DE SOLTEIRO 

• TRIPLO - 1 CAMA DE CASAL e 1 CAMA ou SOFA CAMA * 

*Apartamentos triplos somente disponíveis em hotéis de Categoria Superior. 
 

REFEIÇÕES INCLUSAS NO PROGRAMA 

• CAFÉ DA MANHÃ + 5 JANTARES 

 
PREÇOS INCLUEM 

• Alojamento nos hotéis ou similares - 7 NOITES 

• Café da manhã no Hotel 

• Refeições durante a viagem da 3ª a 7ª noites - Incluídos apenas sucos e água 

• Assistência no aeroporto (língua inglesa) 

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com motorista (língua inglesa) 

• Visitas com guia local em língua portuguesa 

• Entradas nos museus 

• IVA - Impostos Locais 

• Transporte em veículo com ar condicionado (Ônibus ou Minivan, de acordo com o número de    
participantes) 

* Garantimos espaço no ônibus/ mini bus/ van para apenas 1 mala por pessoa (mais bagagem 

de mão). 

 
PREÇOS NÃO INCLUEM 

• Gastos pessoais e extras 

• Seguros 

• Bebidas durante as refeições  

• Vistos e taxas de fronteiras ou aeroporto 

• Gorjetas a motoristas e guias (à discrição) 


