
SUA

VIAGEM 
COMEÇA 

AQUI!

ISRAEL E 
JORDÂNIA



Inesquecível viagem por Israel e Jordânia, países que guardam 
riquíssima história e patrimônios milenares;

Visita aos principais destinos dos dois países, incluindo diversos 
atrativos classificados como Patrimônios Mundiais da UNESCO e 

uma das Sete Maravilhas do Mundo;

Passagem por sítios arqueológicos e locais sagrados que 
remontam ao início da história e que ficaram consagrados em 

passagens bíblicas.



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

2 º Dia: Chegada na conexão escolhida
Chegada no aeroporto Ben Gurion: Assistência e Traslado ao hotel em Tel Aviv ou arredores para check in e pernoite. 
  
3º Dia: Tel Aviv, Jope, Tiberias
Café da manhã, desocupação dos apartamentos e 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 a visitas 
prosseguimos para nosso hotel em Tiberíades. Check in, Jantar e pernoite. 

4º 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 dos 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, Petra (Jordânia)
Após o café-da-manhã, desocupação dos apartamentos e prosseguiremos ao Longo do Deserto da Judeia e Vale do 
Jordão até chegarmos na cidade milenar de Jericó, onde visitaremos as ruínas da cidade destruída por Josué. No 
trajeto avistaremos o monte da Tentação seguindo nosso caminho até o sítio arqueológico de Qumran, no Mar Morto. 
Nesse local viveram os Essênios e também João Batista. Aqui foram encontradas as cópias mais antigas, de que se 
tem notícia, do livro do profeta Isaías. Após as visitas teremos tempo para relaxarmos nas águas medicinais do Mar 
Morto e em seguida continuaremos na viagem até Petra, acomodação e jantar. 
 
 6º DIA: Petra, Jerusalém
Visita a cidade de Petra e seu imensurável patrimônio histórico, e logo em seguida cruzaremos a fronteira com Israel 
– Allenby - com destino a Jerusalém. Passaremos Jericó lugar do Batismo de Jesus (já que estão no caminho para 
Jerusalém, perto da ponte Allenby). Finalmente faremos a entrada triunfal com o partir do pão e vinho no Monte 
Scopus, de onde teremos à primeira vista inesquecível da Cidade do Grande Rei. Check in n o Hotel, jantar e 
pernoite. 
** Atenção para o horário de funcionamento da fronteira Allenby as Sextas e Sábados- aberta até 11:00 da 
manhã. **  



7º Dia: Jerusalém – O dia de Jesus
Após o café da manhã visitaremos o Monte das Oliveiras para dali descer a pé ao Gethsemane, que significa lagar 
de óleo ou prensa de 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 à 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. Retorno ao hotel e jantar. 

 8º 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 Judeia, com tempo para reflexão bíblica sobre os ensinos de Jesus. 
Retorno a Jerusalém, Jantar e pernoite.  



9º 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 Judaico, 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. 

10º Dia: Aeroporto Ben Gurion Tel Aviv, Brasil
Após café da manhã, em horário a combinar, check out e saída para o aeroporto para nossa viagem de retorno ao 
Brasil. 
 ***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, esta informação é fundamental para a confecção final do programa***



O Pacote Inclui:

Passagem Aérea Guarulhos/ Tel Aviv / Guarulhos;
01 Noite de hospedagem em Tel Aviv com meia pensão;
02 Noites de hospedagem em Tiberíades com meia pensão;
01 Noite de hospedagem em Petra com meia pensão;
04 Noites de hospedagem em Jerusalém com meia pensão;
Traslado em Ônibus Executivo;
Guia acompanhando o grupo de o Brasil;
Guias locais falando Português;
Kit Viagem Internacional Otimiza;
Seguro Viagem Internacional;
Maleteiros nos Hotéis;
Ingressos conforme descrito no roteiro;
Visitas específicas ao tumulo vazio e instituto do tempo;
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;
Refeições que não estão mencionadas acima;
Bebidas nas refeições;
Toalha e bata batismal em Yardenit (U$10 aproximadamente);
Taxa de saída por Allenby U$ 51, Visto de entrada na Jordânia U$ 58, Taxa de saída da Jordânia U$15. 
Valores sujeitos a alterações governamentais. Entradas ou refeições não mencionadas no roteiro.
Refeições que não estão mencionadas acima;
Bebidas nas refeições;
Toalha e bata batismal em Yardenit (U$10 aproximadamente);
Taxa de saída por Allenby U$ 51, Visto de entrada na Jordânia U$ 58, Taxa de saída da Jordânia U$15. 
Valores sujeitos a alterações governamentais. Entradas ou refeições não mencionadas no roteiro.
 
*** Opcional Tabernáculo: Para esse passeio será necessária uma noite extra em Eilat com 
custo adicional por pessoa no valor de U$ 200 aproximadamente, não incluído refeições.



VALOR POR PESSOA 
Em apto duplo

Entrada de 5% + 48x 
R$ 278,40 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 140,00. 
Para pagamento em 48x serão 4 reforços de 5% (R$ 885,60 cada) sobre o valor do pacote todo 
mês de dezembro. Entrada de R$ 885,60.



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


