
59 PANAVISIÓN

El Tesoro (Petra)

DIA 1. BRASIL - TEL AVIV
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarque em um avião para Tel Aviv. Noite a bordo.

DIA 2. TEL AVIV - JERUSALEM
Chegada ao aeroporto, assistência e traslado ao hotel 
em Jerusalém. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 3. JERUSALÉM: MONTE DAS OLIVEIRAS -  
CIDADE ANTIGA JERUSALEM-BELÉM  
(Excursão de dia completo)
Buffet de café da manhã. Partida para o Monte das 
Oliveiras, para desfrutar de uma vista panorâmica 
espetacular da cidade santa murada. Em seguida, vi-
sita ao Jardim do Getsêmani e da Basílica da Agonia. 
Vamos visitar o Muro das Lamentações e através da 
Via Dolorosa, chegaremos ao Gólgota, local da crucifi-
cação de Jesus. Vamos ver o Santo Sepulcro. Almoço 
no restaurante. Continuamos para Belém, visita 
incluída à Igreja da Natividade, a Gruta de São Jerô-
nimo e a Igreja de Santa Catalina. Excursão opcional 
de Jerusalém à noite. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 4. JERUSALEM- Ponte Allenby - MAR MORTO - 
MONTE NEBO-PETRA (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Traslado para a fronteira 
jordaniana, procedimentos de entrada. Continuação 
para o mar Morto, ponto mais baixo da terra. Tempo 
livre para banhar-se em suas águas terapêuticas. Al-
moço no restaurante. Partida para o Monte Nebo, de 
onde vamos admirar a terra prometida do Vale do Jor-
dão e do Mar Morto. Continuamos para Petra. Jantar 
no hotel e hospedagem.

DIA 5. PETRA - AMMAN (excursão de dia inteiro)
Buffet de café da manhã. Espetacular, única! Visita 
do sítio arqueológico mais importante na Jordânia e 

um dos mais impressionante do mundo, Petra. Conta 
com mais de 800 monumentos esculpidos, incluindo 
“o Tesouro “, cuja fachada é mundialmente famosa. Al-
moço no restaurante em Petra. À tarde, traslado para 
Amman. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 6. AMÃ
Buffet de café da manhã. Pela manhã, faremos a vi-
sita panorama de Amã, capital do Reino Hachemita da 
Jordânia, uma das cidades mais antigas do mundo. Al-
moço no restaurante. Tarde livre. Excursão opcional 
para Jerash, conhecido como o Pompéia do Oriente e 
Castelo de Ajlun. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 7. AMÃ - Ponte Allenby / Sheikh Hussein -  
TIBERIADES
Buffet de café da manhã. Pela manhã, nos dirigi-
mos até Tiberias. Procedimentos de entrada na Terra 
Santa. Vamos continuar em direção a Jericó. Durante 
o tour vamos conhecer o Vale do Jordão e o Monte 
Tabor. Almoço em restaurante Continuação para 
Tiberiades. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 8. TIBERIADAS- MONTE DAS BEATITUDES-  
NAZARET -TIBERIADES 
(viagem de um dia completo)
Buffet de café da manhã. Visita do Monte das Bea-
titudes e as ruínas de Cafarnaum. Vamos continuar 
para Tabgha. Viagem de barco opcional pelo mar da 
Galileia. Almoço no restaurante. Pela tarde, seguimos 
para Nazaré, visitando a Basílica da Anunciação, Car-
pintaria de José e a Fonte da Virgem com guia local. 
Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 9. TIBERIADAS - TEL AVIV (1)

Café da manhã. No horário indicado, traslado ao ae-
roporto. Fim da viagem e nossos serviços.

TERRA SANTA E JORDÂNIA
Jerusalém, Belém, Petra, Amã, Jericó e Nazaré

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Passeios panorâmicos de Jerusalém, Belém e Amã.

• Complexo arqueológico de Petra.

• Visitas a Nazaré e Jericó.

• Excursão ao Mar Morto e ao Monte Nebo.

• Visita ao Monte das Beatitudes e Ruínas de Cafarnaum.

Santo Sepulcro (Jerusalém

Datas de saída  

Maio 21 28

Junho 4 11

Outubro 15 28

Novembro 4 17

AmmanTel Aviv

Tiberiades

Jerusalém
Belén

Petra

Nazaret

Hotéis previstos o similares

Jerusalén Seven Arches (turista sup) Ciudade

Petra Edom  3*** Centro

Amman Al Fanar 3*** Ciudade

Sandy  Palace Hotel 3*** Ciudade

Tiberiades Bali (turista) Ciudade

9  dias  ... a partir de  1.255 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.255

Suplemento apart. Individual  .................. 360

Desconto média pensão  ........................... -90

Incluído no roteiro

• Guias locais de língua espanhola durante o 
passeio no destino

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado.

• Refeições: 7 buffets de café da manhã, 6 almoços 
e 7 jantares.

• Excursões de dia inteiro:  
Monte das Oliveiras, antiga cidade de Jerusalém 
e Belém. Mar Morto e o Monte Nebo. Lugar 
arqueológico de Petra. Monte das Beatitudes, 
ruínas de Cafarnaum, Tabgha e Nazaré

• Outras visitas e excursões: 
Panorâmica de Amã. Vale do Jordão e Monte 
Tabor.

• Entradas incluídas:  
Basílica da Anunciação. Cafarnaum. Igreja da 
Natividade. Gruta do Nascimento. Jardim do 
Getsêmani. Basílica da Agonia. Igreja do Santo 
Sepulcro. Muro das Lamentações. Petra Mar 
Morto. Monte Nebo.

• Seguro de viagem.

Notas de interesse

(1)  Apenas para voos com partida de Tel Aviv desde 16:00

• A ordem das visitas pode ser modificada respeitando 
sempre o conteúdo deles.

• O sábado é o dia de descanso de Israel. Comece na 
sexta à tarde e termina ao entardecer no sábado. 
Todas as empresas, escritórios e instituições públicas 
fecham durante o sábado. Em hotéis, os serviços os 
são limitados.

• Visto: você deve verificar os requisitos e condições no 
correspondente no seu país de origem

i

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

• Gorjetas para garçons, maleteiros, chofer e guias.
• Taxas de fronteira: Terra Santa-Jordânia-Terra 

Santa. Pagamento direto no destino (€ 80 por 
pessoa).

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


