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ISRAEL E LONDRES — SETEMBRO 2020 
 

1º. dia - 05 setembro — sábado — SÃO PAULO — TEL-A-VIV 
 Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo — Guarulhos — onde os representantes da 
Claúdio Cardoso Viagens e Turismo, estarão a postos para ajuda-los no check-in para embarque com 
destino a Tel-Aviv. 
 
2º.dia — 06 setembro — domingo — TEL-AVIV 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 15h00. 
 
3º.dia - 07 setembro — 2a.feira - TEL-AVIV / CESAREA / MUJARAKA / MEGUIDO / NAZARETH 
Café da manhã. Saída pela manhã, para visitas: Yafo, (lugar da visão de São Pedro). A viagem continua pelo 
caminho da costa até Cesárea, antiga capital romana. Ali visitaremos o teatro romano e a fortaleza dos 
Cruzados. Continuação até Haifa. Visita da cidade, subida ao Monte Carmelo, Mujraka (lugar da luta do 
profeta Elias contra os 450 profetas de Baal) e chegada a Meguido (vale onde se celebra a ultima batalha 
antes do Apocalipse) com as escavações da época do Rei Salomão. A viagem continua até Nazareth. Jantar. 
 
4º.dia - 08 setembro — 3a.feira – NAZARETH 
Café da manha. Saída do hotel para uma visita panorâmica da cidade de Nazareth.Travessia do Mar da 
Galilea de barco, e chegada a Cafarnaum para visita a casa de Pedro e a antiga Sinagoga. Continuação até 
Tabga, lugar do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Visita ao monte das Bem Aventuranças. Saída 
até Caná da Galilea, lugar do primeiro milagre de Jesus. Jantar. 
 
5º.dia - 09 setembro — 4º.feira - NAZARETH / RIO JORDÃO / JERICÓ / JERUSALEM 
Café da manhã. Saída pela manhã, para visitas: Yardenit — Rio Jordão ( lugar do batismo de Jesus). A 
viagem segue atravessando o vale do Rio Jordão, passando por Beit Shean para chegar a Jericó, a cidade 
mais antiga do mundo. Continuação pelo Mar Morto, lugar mais baixo do mundo, chegando a Qumram 
onde foram encontrados os Manuscritos do Mar Morto. Subida a Jerusalém pelo deserto da Judea, a 
Pousada do Bom Samaritano, Bethânia, a casa de Marta e Maria — onde teve lugar a ressurreição de 
Lázaro. Entrada em Jerusalem, cidade mensageira da paz. Jantar. 
 
6º.dia - 10 setembro — 5a.feira – JERUSALEM 
 Café da manhã. Saída até o Monte Scopus e Monte das Oliveiras onde poderemos admirar uma magnífica 
vista da cidade de Jerusalém. Seguimos para visita ao templo do Pater Noster, Ascenção,e ao Dominus 
Flevit. Continuação pelo Vale de Josaphat para entrar pela Porta dos Leões, chegando à Via Dolorosa e ao 
Santo Sepulcro. Visita ao Jardim da Tumba onde teremos tempo para uma oração. À tarde, visita ao Monte 
Sion, tumba do Rei David e ao Cenáculo, onde foi realizada a Santa Ceia. Jantar. 
 
7º.dia — 11 setembro — 6a.feira – JERUSALEM 
 Café da manhã. Saída para o Muro da Lamentações e a Esplanada do Templo com as Mesquitas de Omar e 
El Aksa (se estiver aberta à visitação). Continuação até os Jardins do Parlamento, onde observaremos o 
famoso Candelabro que ali se encontra. Posteriormente, visita a Maquete da cidade de Jerusalém na época 
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de Jesus. Visita a Yad Vashem (Museu do Holocausto) e saída até Ein Karem, lugar do nascimento de São 
João Batista . Jantar. 
 
8º.dia — 12 setembro — sábado – JERUSALEM 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar um tour opcional a Massada e ao Mar Morto. Saída 
de Jerusalém passando pela Pousada do Bom Samaritano. Em Massada, subida pelo teleférico até a 
imponente fortaleza dos Zelotes e visita às escavações do Palácio de Herodes, banheiros romanos ,etc. 
Descida pelo teleférico para chegar ao lugar mais baixo do mundo, o Mar Morto, 400 metros abaixo do 
nível do mar. Tempo livre para banho. Retorno a Jerusalém. Jantar. 
 
9º.dia - 13 setembro — domingo - JERUSALEM / TEL-AVIV / SÃO PAULO 
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Tel-A-Viv, para embarque com destino a São Paulo. 
 
EXTENSÃO A LONDRES 
 
9º.dia - 13 setembro — domingo - JERUSALEM / TEL-AVIV / LONDRES 
Em horário oportuno, traslado para o aeroporto de Tel-A-Viv, para embarque com destino a Londres. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Jantar. 
 
10º.dia - 14 setembro — 2a.feira – LONDRES 
 Café da manhã. Saída para city-tour panorâmico pela cidade, incluindo os principais pontos turísticos como 
o Big Ben, a Westminster Bridge, a London Tower e o Palácio de Buckingham. À tarde, visita à Capela 
Wesley, localizada na City Road, em Londres, bem próxima à Catedral (anglicana) de São Paulo, é o templo 
mais importante do metodismo mundial. Construída sob a supervisão direta de João Wesley, teve como 
arquiteto George Dance e, como construtor, Samuel Tooth, um pregador leigo. Visita à Igreja Metodista. 
Jantar. 
 
11º.dia - 15 setembro — 3a.feira - JERUSALEM / TEL-AVIV / SÃO PAULO  
Em horário oportuno traslado ao aeroporto de Tel-A-Viv para regresso ao Brasil. 
 

 
VALOR DO PACOTE ISRAEL (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo ..........................................................US$ 3.560,00  

Suplemento para apto. individual....................................US$     924,00   

  

Entrada: US$ 912,00. Saldo até 10 vezes no cartão de crédito  

Valor da extensão para Londres........................................... USS 1.080,00 
 
 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos 
 Preço sujeito a alteração sem prévio aviso 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 Passagem aérea em classe econômica 

 Hotéis categoria 4 estrelas 

 Refeições conforme programa 

 Ônibus de luxo com ar condicionado 

 Acompanhamento de um representante da agência  

 Taxas de aeroporto  

 Gorjetas aos guias e motorista 
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 Visitas e entradas conforme programa 

 Guias locais falando português ou espanhol 

 Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
 
 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

 Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail, frigobar, etc  

 Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral  

 Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

 Taxas hoteleiras 

 Tudo o que não estiver como incluído 
 
 
DADOS PARA DEPÓSITO 
Banco Bradesco 
Agência 1789 — 2 
Conta corrente 1109-6      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Março de 2021. 
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