
SUA

VIAGEM 
COMEÇA 

AQUI!

ISRAEL E 
EGITO



E prepara-te para amanhã, para que 
subas pela manhã ao monte Sinai, e ali 

põe-te diante de mim no cume do 
monte. (Êxodo 34:2)



1º Dia – 16/08/21 - Saída de Guarulhos – São Paulo
Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 3 horas de antecedência). Pernoite a bordo.

2º. Dia – 17/08/21 – Cairo 
Chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo. Após recepção pelo nosso representante local, haverá o traslado para 
o hotel. Hospedagem e jantar.
  
3º Dia – 18/08/21 – Cairo / Pirâmides / Museu do Egito:  
Chegada ao Aeroporto de madrugada e após a recepção pelo nosso representante local traslado para o hotel, onde 
irão descansar e após o café da manhã, saída do grupo para conhecerem as três famosas Pirâmides, supostamente 
construída com ajuda dos hebreus. Apreciaremos as pirâmides e a famosa Esfinge de Gisé que as protegia, teremos 
a oportunidade de conhecer melhor a vida de Moises e a sua infância através de relatos e palestras e como Deus 
prepara sua grande missão – a liberação do povo Hebreu da escravidão. Logo após, almoço (não incluído). A 
continuação, iremos visitar o Museu do Cairo, onde se encontra a Múmia de Ramsés II – o mesmo que construiu as 
pirâmides. Visitando o Museu, poderemos ver a tumba de Tutancâmon e o Antigo Mural onde se encontra a única 
evidência fora a bíblia em que o povo de Israel é mencionado. À tarde, rápida visita a cidadela do Cairo com suas 
antigas construções. Retorno ao hotel e hospedagem e jantar.  Opcional: À noite, cruzeiro com jantar e show de 
música e danças típicas durante o passeio pelo Rio Nilo (pago no local para o guia). Este rio é onde Moisés, ainda 
bebê foi deixado em um cesto de palha pela sua mãe, nas mãos de Deus.  Retorno ao hotel e pernoite. (para os que 
não forem ao jantar no Nilo haverá jantar no hotel)



4º Dia – 19/08/21– Cairo / Santa Catarina / Monte Sinai  
Após o café da manhã,  saída com destino ao deserto do Sinai fazendo a trilha do Êxodo de Israel que atravessou 
este mesmo deserto durante 40 anos junto a Moisés até chegar a Terra Prometida, passando pelo Oásis de Elim e 
costa do mar vermelho até chegar a Stª Catarina onde está localizado o Monte Sinai. Neste trajeto recordaremos o 
sagrado Maná que Deus deu ao povo de Israel. Também vamos relembrar o relato bíblico de José o governador, que 
foi vendido por seus irmãos e encontrou seu lugar no palácio do Faraó e se transformou em um dos assessores mais 
importantes e o interpretador de seus sonhos. No final do dia chegaremos a nosso hotel, que fica localizado a 15 
minutos de viagem do Mosteiro de Santa Catarina, ao sopé do monte Sinai.  Jantar e pernoite no hotel.  Após o 
jantar, e breve descanso, por volta das 23:00 hs.  iniciarão a subida ao Monte Sinai (para aqueles que tiverem fôlego 
e que tenham condição física), onde Moisés recebeu as Tábuas da Lei, esta subida será feita com um beduíno local.
 
5º Dia – 20/08/21 – Monte Sinai / Eilat / Jerusalém
 Chegada ao topo do monte, onde terão momentos especiais de adoração e louvor ao Senhor e após as orações 
e  apreciarem a vista do nascer do sol, retornarão ao hotel para o café da manhã e  após o check-out do hotel , 
haverá a continuação da viagem passando por Eilat, onde faremos um tour panorâmico , passando por Timna , onde 
encontra-se o Tabernáculo ( que é uma réplica em tamanho natural da grande tenda que Deus ordenou que Moisés 
construísse para sua adoração) e continuando até Jerusalém, cidade mensageira da paz, fazendo parada no Monte 
Scopus  de onde terão uma visão panorâmica da cidade e onde terão um tempo de comunhão e oração pelo grupo e 
por Jerusalém.   Hospedagem e jantar // Obs.: a passagem por Timna dependerá da hora que for passada a fronteiro 
Egito/Israel, pois estes locais fecham por volta das 15:30 hs para visitação.



6º. Dia – 21/08/21 – Jerusalém/Getsemani/Casa de Caifás/Tanque de Betesda/Via Dolorosa /Fortaleza Antônia/ Minas do 
Rei Salomão/Jardim da Tumba
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. Irão ao Jardim do Getsemani, onde terão o jardim fechado para o 
grupo para um culto e orações (+ ou – 01 hora). 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 Antônia, onde Jesus foi julgado. Visita as Minas do Rei Salomão, também chamada de 
“Caverna de Zedequias”, que dizem ter sido uma rota de fuga para o Rei Zedequias enquanto escapava dos 
Babilônios.   Continuarão para visita ao Jardim da Tumba (onde está o suposto Monte Gólgota), e onde haverá um tempo de 
oração e onde será realizado o culto e a cerimônia da Santa Ceia. Hospedagem e jantar. Retorno ao hotel.

7º. Dia – 22/08/21 – Jerusalém/Monte Sião/Cenáculo/Bairro judeu/Muro das Lamentações/ Cidade de David / Yad 
Hashmoná / Jerusalém 
Após o café da manhã no hotel, iniciamos o dia visitando o Monte Sião, o Tumulo do Rei David e o Cenáculo, local da última ceia 
de Jesus com seus discípulos. Passarão pelo bairro judeu com suas peculiaridades, chegando no Muro das Lamentações, onde 
terão um tempo de oração. 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.  Após irão a Yad Hashmona, também chamado Jardim Biblico, e após a visita ao 
local onde será explicado e mostrado como se vivia na antiguidade em Israel. Restante da tarde livre para compras no mercado 
árabe.  Hospedagem e jantar.



8º. Dia – 23/08/21 – Jerusalém /Belém/ Genesis Land / Qunram / Mar Morto/ Jerusalém 
Após o café da manhã, sairemos em  direção ao Deserto da Judéia , chegando em Belém, onde visitarão o Campo 
dos Pastores, e a Gruta da Natividade e  continuando irão até 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. O tour segue para visita à Qunram, local onde foram achados os 
manuscritos do Mar Morto e parada para banho no mar Morto, com suas águas ricas em minerais considerado o 
local mais baixo do mundo, com 417 mts. abaixo do nível do mar. Retorno a Jerusalém. Hospedagem e jantar. Obs.: 
caso queiram, podemos tirar a visita a Belém e colocar no lugar a Pousada do Bom Pastor / Betânia/Tumulo de 
Lazaro.

9º. Dia – 24/08/21 –   Jerusalém/ Jericó/ Vale do Jordão/Nazareth Village/ Caná / 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 ruínas da cidade, a Fonte de Eliseu e a figueira de Zaqueu.  Continuando irão a Yadernit no 
Vale do Jordão onde farão uma pausa para batismo no Rio de Jordão e após irão a Nazaré, local onde Jesus passou 
a sua infância e adolescência, passando pela Basílica da Anunciação e visitando Nazareth Village que é uma aldeia 
que retrata a época em que Jesus viveu. Passarão por Caná da Galiléia, onde aconteceu o primeiro milagre de 
Jesus, e lá poderá ser feito a renovação dos votos de casamento dos casais que assim desejarem. Continuação até 
Tiberíades. Hospedagem e jantar.



10º.  Dia – 25/08/21 – Tiberíades/ Monte Carmelo / Megido/Tagba/ Cafarnaum /Mar da Galiléia / Tiberíades
Após o café da manhã, logo cedinho iniciaremos o dia indo em direção a Megido, local em que se travará a 
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 Galiléia, 
onde acontecerá um “pocket show”. Retorno a Tiberíades. Hospedagem e jantar.

11º. Dia – 26/08/21 – Tiberíades / Cesareia Marítima /Jope / Aeroporto Tel Aviv / Madrid
Após o café da manhã, saída para visita à Cesaréia, antiga capital romana construída pelo Rei Herodes, para 
conhecer as ruínas da cidade onde morou Pôncio Pilatos, o Teatro Romano e a Fortaleza dos Cruzados. 
Continuando irão ao 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 ao Brasil.

12º. Dia – 27/08/21 – São Paulo/ – Chegada ao Aeroporto Internacional do Guarulhos e finalização de nossos 
serviços.

*Sujeito a alteração na ordem dos passeios sem aviso prévio. 
***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. ***



O Pacote Inclui:

Passagem Aérea São Paulo / Cairo / Tel Aviv / São Paulo;
03 Noites de hospedagem no Egito com meia pensão – Almoço e Jantar;
06 Noites de hospedagem em Israel com meia pensão – Almoço e Jantar;
Traslado em Ônibus Executivo;
Guia acompanhando o grupo de o Brasil;
Guias locais falando Português;
Gorjetas para os guias e motorista do ônibus nos dois países;
Traslados de chegada e saída privativos;
Kit Viagem Internacional Otimiza / Masterclass;
Seguro Viagem Internacional – 60.000 Euros de cobertura;
Maleteiros nos Hotéis;
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;
Refeições que não estão mencionadas acima;
Bebidas nas refeições;
Toalha e bata batismal em Yardenit (U$10 aproximadamente);
Seguro cancelamento 31 motivos. Valor aproximado por pessoa = USD 45,00



VALOR POR PESSOA 
Em apto duplo

Entrada de 5% + 48x 
R$ 293,00 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 cambio 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$ 887,00 cada) sobre o valor do pacote todo 
mês de dezembro. Entrada de R$ 934,00.



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


