
SUA

VIAGEM 
COMEÇA 

AQUI!

ISRAEL E 
GRÉCIA



Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para 
Corinto... Todos os sábados Paulo ia para a 
sinagoga, tentando convencer tanto judeus 
como gregos. Depois de Silas e Timóteo 
chegarem da Macedônia, Paulo passava o seu 
tempo a pregar e a provar aos judeus que Jesus 
era o Cristo.



Dia 1 – São Paulo | Tel Aviv 
Apresentar-se no Aeroporto do Guarulhos para embarque no voo com destino a Tel Aviv.
 
Dia 2 – Tel Aviv | Jerusalém
Após a chegada do grupo no aeroporto serão recepcionados pelo nosso representante local e haverá o traslado 
para Jerusalém. Logo na chegada   irão o Monte Scopus, de onde terão uma linda vista de Jerusalém.  
Hospedagem e jantar.

Dia 3 – Jerusalém | Jardim do Getsemani
Após o café da manhã no hotel, sairão em direção ao Monte das Oliveiras, seguindo para visita ao jardim da 
Basílica de Todas as Nações, onde encontram-se 3 oliveiras da época de Jesus, seguindo para o Jardim do 
Getsemani. Continuação até a casa de Caifás, onde Jesus ficou preso na sua última noite.  Após irão ao Vale 
de Josafá, entrando pela Porta dos Leões, onde visitaremos o Tanque de Betesda, e passaremos pela Via 
Dolorosa, parando na Fortaleza Antonia, local em que Jesus foi julgado. Continuarão para visita ao Jardim da 
Tumba (onde está o suposto Monte Gólgota). Retorno ao hotel, jantar. Após o jantar haverá o traslado para a 
Torre de David, para assistirem ao show de luzes, som e imagens. Retorno ao hotel. 



Dia 4 – Jerusalém
Após o café da manhã no hotel, iniciamos o dia visitando o Monte Sião, onde farão visita à Tumba do Rei Davi, e ao Cenáculo, 
local da última ceia de Jesus com seus discípulos. Passarão pelo bairro judeu com suas peculiaridades chegando no Muro das 
Lamentações, local de reflexões e orações. Seguiremos para visita a Cidade de David, é um parque arqueológico que conta a 
história da fundação de Jerusalém, suas guerras e dificuldades, profetas e reis, além da história dos judeus durante os tempos 
bíblicos. Uma das partes mais fascinantes da Cidade de Davi é o túnel de Shiloé – um túnel com 533 metros de comprimento, 
cavado durante o período do Rei Ezequias, o túnel se estende da cidade ao poço em Shiloé. Os visitantes podem andar pelo 
túnel, parcialmente coberto de água, e sair nas piscinas de Shiloé.  Continuando irão ao Parque arqueológico no Centro Davidson, 
com suas escavações da época do 2º Templo.  Após irão a Yad Hashmona, também chamado Jardim Bíblico, onde durante a 
visita ao local será explicado e mostrado como se vivia na antiguidade em Israel. Restante da tarde livre para compras no 
mercado árabe.  Hospedagem e jantar.
 
Dia 5 – Jerusalém | Belém | Mar Morto
Após o café da manhã, sairemos em  direção ao Deserto da Judéia , passando por Belém, aonde visitarão o Campo dos Pastores 
e a Gruta da Natividade e após irão a  Genesis Land  em que serão recebido por (figurantes) por Eliezer, servo de Abraão, e por 
um comboio de camelos que o conduzem até à tenda de Abraão, onde será servido a Abraam Hospitality   (servido  frutas secas e 
bebidas quentes). Após irão ao Vale de Elah, onde aconteceu a batalha entre David e Golias. Continuando o tour para visita à 
Qunram, local onde foram achados os manuscritos do Mar Morto e parada para banho no mar Morto. Retorno a Jerusalém. 
Hospedagem e jantar.



Dia 6 –   Jerusalém | Jericó | Tiberíades 
Após o café da manhã iniciarão a viagem passando em Jericó, a cidade mais antiga do mundo, de onde avistarão o 
Monte da Tentação, as ruinas da cidade, a Fonte de Eliseu e a figueira de Zaqueu. Continuando irão a Beith Shean 
visita as suas ruinas e neste local expuseram o corpo de Saul nas suas muralhas depois da famosa batalha no 
Monte de Gilboa. Beit She’an se tornou parte dos reinados de Davi e Salomão. Depois continuarão até Yadernit no 
Vale do Jordão aonde farão uma pausa para batismo no Rio de Jordão em seguida iremos a Nazaré, local onde 
Jesus passou a sua infância e adolescência, onde visitaremos a Basílica da Anunciação e a carpintaria de José. 
Depois iremos por Caná da Galileia, onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, e onde poderão ser feitos a 
renovação dos votos de casamento dos casais que assim desejarem. Continuação até Tiberíades. Hospedagem e 
jantar.
 
Dia 7 – Tiberíades | Cafarnaum | Tiberíades
Após o café da manhã, logo cedinho iniciaremos o dia indo em direção a Megido, local em que se travará batalha 
final do Apocalipse. Continuação até Haifa, para visita ao monte Carmelo, onde se travou a batalha entre o profeta 
Elias e os 450 profetas de Baal.   Após seguirão até Cafarnaum, para visita à casa de Pedro e à antiga Sinagoga. Em 
seguida, visita ao Monte das Bem-Aventuranças. Após, faremos a travessia do Mar da Galileia, onde acontecerá um 
pocket show. Retorno a Tiberíades. Hospedagem e jantar.



Dia 8 – Tiberíades | Jope |Atenas
Após o café da manhã, logo cedinho saída para o porto de Jope, de onde saiu Jonas, que foi engolido por um grande 
peixe e local da casa de Simão. Passeio panorâmico por Tel Aviv-Yafo (como é chamada em Israel), para admirar o 
lugar onde aconteceu a visão de Pedro. Continuando até o aeroporto de Tel Aviv para embarque a Atenas. Chegada 
e após a recepção pelo nosso receptivo haverá o traslado ao hotel. Hospedagem e jantar.
 
Dia 9 – Atenas | Corinto
Após o café da manhã, saída para o tour a Grécia clássica. Visita a Acrópolis aonde poderemos admirar o Templo de 
Atena Nike, os Propileos. A maravilhosa geometria do Parthenon, o Erecteion, com seu renomado pórtico das 
Cariatides, o Pandroseion, visita ao Templo de Zeus Olímpicos, o Arco de Adriano, o Parlamento com a Tumba ao 
Soldado Desconhecido, a cidade moderna de Atenas, o Palácio Real e o Estadio Olímpico onde se celebraram os 
primeiros jogos Olímpicos. 
Depois da visita à cidade vamos para Corintho Antigo. A primeira parada se faz no Canal de Corintho, que une o 
Golfo de Sarônica com o de Corintho. Esta obra se realizou até 600 a.C. Continuação até Corinto Antigo. Depois da 
visita à cidade e as ruinas regressarão ao hotel de Atenas. Hospedagem e jantar.



Dia 10 – Atenas
Após o café da manhã, traslado para o porto para embarque no cruzeiro a Egina/Poros e Hydra, em um dos navios 
da Olympic Cruises Hidraiki pelo mar Egeu. A primeira visita será a Egina que é uma ilha habitada desde o segundo 
milênio A.C., primeira capital da Grécia moderna e com 2 importantes sítios arqueológicos: o templo da Atena Aphea 
e o monastério local e catedral de São Nectário, centro importantíssimo de peregrinação ortodoxa. O pitoresco 
mercado local, preferido por intelectuais e artistas. Poros é a ilha menor a ser visitada. Conhecida como a Veneza 
Grega por causa dos seus canais, e é a ilha do Golfo Sarônico mais próxima do Peloponeso. Seu pequeno porto é o 
lugar ideal para passear e tomar um café ou sorvete em algum dos seus pitorescos cafés frente ao mar.  Hidra, é a 
ilha mais famosa do golfo Sarônico e um dos lugares preferidos pelo Jet-Set internacional. Mundialmente famosa, 
com sua arquitetura única, as suas ruas de pedras e muitas boutiques, em especial as suas joalherias que são o seu 
forte. Almoço a bordo do barco incluído. Durante a viagem de regresso, no salão do barco haverá a apresentação de 
um show de danças. Retorno ao hotel. Hospedagem e jantar.

Dia 11 – Atenas |Aeroporto
Após o café da manhã, terão o dia livre, para compras no bairro de Plaka, considerada a zona mais atrativa e 
colorida da capital grega, e as 16h deverão se apresentar no lobby do hotel para traslado ao Aeroporto, para 
embarque ao Brasil.



O Pacote Inclui:

Passagem Aérea Guarulhos / Tel Aviv / Guarulhos;
03 Noites de hospedagem em Atenas com meia pensão;
06 Noites de hospedagem em Israel com meia pensão;
Abraam Hospitality (servindo frutas secas e bebidas quentes) em Genesis Land
Traslado em Ônibus Executivo com uma garrafa de água todos os dias;
Guia acompanhando o grupo desde o Brasil;
Guias locais falando Português;
Kit Viagem Internacional Otimiza / Masterclass;
Seguro Viagem Internacional;
Ingressos conforme descrito no roteiro.

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;
Refeições que não estão mencionadas acima;
Bebidas nas refeições;
Toalha e bata batismal em Yardenit (U$10 aproximadamente).



VALOR POR PESSOA 
Em apto duplo

Entrada de 5% + 48x 
R$ 317,00 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

***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 300,00.
Para pagamento em 48x serão 4 reforços de 5% (R$ 939,00 cada) sobre o valor do pacote 
todo mês de dezembro. Entrada de R$ 989,00.



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


