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AQUI!

ISRAEL



A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba 
vazia agora está!

O céu Te adora e proclama Tua glória, pois 
ressuscitaste e vivo estás

És invencível, Inigualável, Hoje e pra sempre 
reinarás

Teu é o reino, Tua é a glória e acima de todo 
nome estás

Jesus!



1º Dia – BRASIL
Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 3 horas de antecedência). Pernoite a bordo.

2º Dia – TEL AVIV
Chegada em Tel Aviv. Assistência e traslado até o Hotel.

3º Dia – TEL AVIV – JOPE - TIBERIAS
Após café da manhã, visita a antiga cidade de Jope até o Porto Histórico. Seguimos pela “Via Maris” a caminho de Cesaréia 
Marítima: O Teatro Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. Continuamos a Muhraka, ao Monte Carmelo. Seguimos para 
Nazaré e Caná cruzando o Vale do Armagedom. Após as visitas prosseguimos para nosso hotel em Tiberíades. Check-in, jantar e 
pernoite.

4 º Dia – AO REDOR DO MAR DA GALILEIA
Café da manhã e saída em direção à Marina de Tiberíades, onde embarcamos em um barco típico de madeira para cruzarmos o 
Mar da Galiléia até o Porto de Ginosar. Lá continuamos em direção ao Monte das Bem-aventuranças, palco do sermão mais 
famoso de Jesus. Depois, descida até Tabgha, palco do Milagre da Multiplicação do Pães e Peixes, e visita às Ruínas de 
Cafarnaum, onde Jesus viveu e estabeleceu seu Ministério. À tarde, prosseguimento em direção ao Yardenit, local de batismo no 
Rio Jordão, nas mesmas águas onde João Batista batizou Jesus. Retorno ao Hotel, jantar e descanso.



5º Dia – TIBERÍADES – MAR MORTO – JERICÓ – JERUSALÉM

Após o café da manhã prosseguiremos ao longo do Deserto da Judéia e Vale do Jordão até chegarmos na cidade milenar de 
Jericó, onde visitaremos as Ruinas da cidade destruída por Josué. No trajeto avistaremos o Monte da Tentação seguindo nosso 
caminho até o Sitio Arqueológico de Qumran, no Mar Morto. Nesse local viveram os Essênios e João Batista. Aqui foram 
encontradas as cópias mais antigas, de que se tem notícia, do livro do Profeta Isaias. Após as visitas teremos tempo para 
relaxarmos nas águas medicinais do Mar Morto e em seguida continuaremos nosso caminho para Jerusalém, onde teremos a 
emocionante entrada triunfal com o Partir do Pão e Vinho no Monte Scopus, de onde teremos á primeira vista inesquecível da 
Cidade do Grande Rei. Check-in no hotel, jantar e pernoite.

6º Dia – JERUSALÉM
Após o café da manhã visitaremos o Monte das Oliveiras para dali descer a pé ao Gethsemane, que significa Lagar de Óleo ou 
Prensa do Azeite. Seguiremos para casa de Caifás onde Jesus ficou detido e onde no pátio Pedro o negou 3 vezes. Após o 
almoço, visitaremos a Fortaleza de Antônia, construída por Herodes, o Grande, aqui Jesus foi torturado, antes de ser entregue 
para crucificação. Saindo da Fortaleza, percorreremos a Via Dolorosa, faremos o trajeto que Jesus realizou carregando o madeiro 
desde a Fortaleza de Antônia até o Gólgota, nome dado a colina que na época de Cristo ficava fora da cidade de Jerusalém, onde 
Jesus foi crucificado. Visitaremos o Jardim do Túmulo, ao lado do Gólgota onde foi encontrado um lagar, uma cisterna e um 
Túmulo. Tornou-se um jardim onde as pessoas vão para refletir, não apenas sobre a morte de nosso Salvador, mas em Sua 
Ressurreição e a esperança da vida eterna.



7º Dia – JERUSALÉM
Após o café da manhã visitaremos o Museu Amigos de Sião e seguiremos para Genesis Land, onde participaremos de uma 
apresentação, passeio de Camelo e um delicioso almoço nas Tendas de Abraão. Visitaremos o parque nacional do Bom 
Samaritano, no deserto da Judéia, com tempo para reflexão Bíblica sobre os ensinos de Jesus. Retorno a Jerusalém, jantar e 
pernoite.

8º Dia – JERUSALÉM
Após o café da manhã visitaremos a esplanada das Mesquitas no Monte Moriá e de lá seguiremos para o Muro das Lamentações 
para um tempo de oração. Conheceremos o bairro Judáico, a Menorah de Ouro, o bairro Armênio, o Cenáculo, no Monte Zion, 
palco da última Ceia com os discípulos e posteriormente descida do Espírito Santo. Visitaremos também o Túmulo de Davi, e o 
restante do dia teremos livre em Jerusalém para passeios pessoais e compras no mercado local. Retorno ao hotel e após o jantar 
reunião do Grupo para entrega de Certificados oferecidos pelo Ministério do Turismo de Israel.
 
9º Dia – TEL AVIV - BRASIL
Após o café da manhã partiremos para o aeroporto para retorno ao Brasil.



O Pacote Inclui:

Passagem Aérea Guarulhos / Tel Aviv / Guarulhos;
07 noites de hospedagem com meia pensão. Café da manhã e jantar;
06 dias de transporte de luxo com ar condicionado e Wi-Fi free;
Guia acompanhando o grupo desde o Brasil;
Guias locais falando Português;
01 almoço na Tenda de Abraão com passeio de Camelo em Genesis Land;
Maleteiros nos Hotéis;
Kit Viagem Internacional Otimiza / Masterclass;
Seguro Viagem Internacional;
Ingressos conforme descrito no roteiro;
Certificado de Peregrinação.

Pacote Não Inclui:

Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis, documentos;
Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no roteiro;
Qualquer Gorjeta solicitada no local – Sugestão: Guia U$ 3 a 5, Motorista: U$ 2 a 4 por pessoa 
dia – valor aproximado;



VALOR POR PESSOA 
Em apto duplo

Entrada de 5% + 48x 
R$ 241,00 por mês
com reforços de 5% do valor do 
pacote todo mês de dezembro

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartão de crédito com pagamento recorrente;
Boleto bancário em até 48x sem juros, sendo que até a data da viagem o pacote deve 
estar totalmente pago de acordo com a data escolhida.

***Favor notar: A ordem das visitas pode ser alterada de acordo com horários de funcionamento 
ao público, condições climáticas ou de segurança e feriados religiosos, mas principalmente 
devido aos horários de partida e chegada dos voos*** 
Valores cotados ao câmbio de R$ 4,80, podendo sofrer alteração e atualização dos valores 
acima. Nada reservado, apenas cotação, sujeito a alteração!
Valores acima não inclui taxa de embarque, no momento = USD 130,00. 
Para pagamento em 48x serão 4 reforços de 5% (R$ 761,00 cada) sobre o valor do pacote todo 
mês de dezembro. Entrada de R$ 723,00.



A Otimiza é uma empresa consolidada no 
mercado de eventos,  turismo nacional e 
internacional. Com mais de 20 anos de 
experiência, conta com uma equipe 
especializada e com foco nas 
necessidades específicas de cada cliente, 
buscando sempre oferecer excelência no 
atendimento e prestação de serviços, 
expandindo estas diretrizes a todos os 
seus fornecedores e parceiros.

Nossa sede situa-se na 
Rua Erny Ludwig, 139, 
Alto Petrópolis - Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul.

Contato:
51 999957707
maria.abreu@otimiza.tur.br


