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TERRA SANTA -   JUNHO 2021 

05 junho - sábado  – SÃO PAULO 

Apresentação direta no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos,  onde os representantes da 

Cláudio Cardoso Viagens e Turismo estarão auxiliando os passageiros para embarque com destino a Tel-

Aviv. 

 

06 junho – domingo  –  TEL-AVIV / TIBERÍADES 

Chegada, recepção e traslado ao hotel em Tiberíades.  Restante do dia livre para descanso. Jantar. 

 

07 junho – 2ª.feira -  TIBERÍADES 

Café da manhã. Pela manhã, saída para visita ao local onde Jesus foi batizado ( Rio Jordão ). Em seguida 

visitaremos  os locais às margens do Mar da Galiléia. Travessia do lago de barco.  Tabga – local onde 

ocorreu a multiplicação dos pães e peixes, Monte das Bem Aventuranças (Sermão da Montanha), 

Cafarnaum – lugar onde Jesus viveu durante grande parte de seu ministério na Galiléia Almoço e jantar. 

 

08 junho – 3ª.feira – TIBERÍADES 

Café da manhã. Pela manhã, saída para subida ao Monte Tabor ( Monte da Transfiguração ) a Carpintaria 

de José. Continuação até Cana da Galiléia – local do primeiro milagre de Jesus, transformando água em 

vinho. Restante do dia livre para atividades pessoais. Retorno ao hotel. Almoço e jantar. 

 

09 junho – 4ª.feira – TIBERÍADES / MAR MORTO /  QUMRAM / JERICÓ / JERUSALÉM  

Café da manhã. Viagem com destino ao Mar Morto,  onde teremos a oportunidade de tomar um banho no 

Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, o mar mais salgado do mundo, onde é impossível alguém 

afundar ; continuação da visita até Qunram, onde foram encontrados os Manuscritos do Mar Morto . Caso 

seja possível, entraremos em Jericó, a cidade mais velha do mundo, onde Jesus permaneceu por 40 dias 

(Monte da Tentação) . Almoço e jantar. 

 

10 junho – 5ª.feira – JERUSALEM / BELEM / JERUSALEM 

 Café da manhã. Saída para Jerusalem. Visita ao Muro das Lamentações, Monte Sião (zona ocupada pelo rei 

David), Cenáculo (Última Ceia), o Tanque de Betesda, Túmulo de David. À tarde, iremos a Belém, para visita 

ao Campo dos Pastores. Retorno a Jerusalém. Almoço e Jantar. 

 

11 junho – 6ª.feira- JERUSALEM / TEL-A-VIV / SÃO PAULO 

Café da manhã. Pela manhã, faremos a Via Dolorosa, a caminho do Santo Sepulcro, local da crucificação de 

Jesus . Após, visita ao Getsemani (local onde Jesus fez a oração após a Última Ceia e foi feito prisioneiro pela 

guarda do Templo conduzida por Judas),  Monte das Oliveiras. À tarde, em horário oportuno, viagem até 

Tel-A-Viv, para embarque com destino a São Paulo.  
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VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo .................................................................US$ 2.997,00   

Suplemento para apto. individual..............................................US$   462,00 

 

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  turística superior 

• Refeições conforme programa café, almoço e jantar 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência e 01 pastor 

• Gorjetas aos guias e motorista 

• Visitas e entradas conforme programa 

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde e viagem e Kit viagem 

• Taxas de aeroporto  
 

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 

• Taxas hoteleiras 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• 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 

Cláudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, Dezembro 

de 2021. 
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