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FORTALEZA /TEL AVIV

Apresentação para embarque no Aeroporto
Pinto Martins, em Fortaleza, em direção a Tel
Aviv, com conexão na Europa. Noite a bordo.

TEL AVIV

Chegada em Tel Aviv. Recepção pelo nosso
receptivo, city-tour por Tel Aviv e traslado ao hotel.
Jantar no Hotel e noite livre em Tel Aviv – uma
grande e bela metrópole de Israel.

TEL AVIV/VIA MARIS – GALILÉIA

Café da manhã no Hotel e seguiremos em ônibus
para Jope – cidade para onde Jonas foi ao fugir
da vontade de Deus, e, no Novo Testamento, e
conheceremos a casa de Simão, o curtidor.

Visitaremos a Cesaréia Marítima, com o aqueduto milenar –
Cidade construída por Herodes. Cesaréia era a cidade de
Cornélio (Atos 10) e onde, anos depois, o apóstolo Paulo esteve
preso (Atos 23).
Depois subiremos ao Monte Carmelo (Muhraka)– local da
batalha de Elias com os profetas de Baal (1 Reis 18).
Prosseguiremos para o Megido - visitaremos o Tel-Megido e
teremos a visão do Vale de Jezreel.
Daremos uma parada no Monte do Precipício, de onde os
habitantes de Nazaré quiseram jogar Jesus, depois da Leitura do
profeta Isaías na Sinagoga.
Jantar e pernoite em Tiberias.
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GALILÉIA – JERUSALÉM

Depois o café da manhã, saindo do hotel, iremos
conhecer o Monte das Bem-Aventuranças
(Mateus – Capítulos 5 a 7).

Teremos um estudo em Cafarnaum, visita à Sinagoga e Casa de
Pedro – ali Jesus passou a morar e realizou muitos milagres
(Mateus 4:13).
Conheceremos Tabgha, local da Multiplicação dos Pães e Peixes
e a Igreja do Primado de Pedro.
Conheceremos Magdala e Corazim.
Faremos um passeio de barco no Mar da Galileia.
Viajaremos para Jerusalém, onde faremos uma celebração na
entrada da Cidade Santa.
Check-in no hotel de Jerusalém e jantar (incluso)
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GALILÉIA – JERUSALÉM

Após o café da manhã, iremos conhecer a
Cidade de Davi, o sítio arqueológico do Palácio
do Rei Davi.
Aqueduto de Ezequias, e vamos atravessar esse túnel
cavado nas pedras por baixo da cidade, faremos o percurso
subterrâneo até chegar ao Tanque de Siloé. Com 530 metros,
esse túnel foi esculpido durante o reinado de Ezequias (716 - 687
a.C.), para levar água desde a Fonte de Giom para o outro lado
da cidade – no Tanque de Siloé.
De lá percorreremos o Vale do Cedron, passando pelo Túmulo de
Absalão e Zacarias.
Depois iremos almoçar e conhecer a cidade de Jericó, momento
de fotos no Sicômoro (ﬁgueira brava) de Zaqueu, e visitaremos
as ruínas da Cidade de Jericó. Veremos o Monte da Tentação,
local, 3 segundo a tradição, para o qual Jesus foi levado pelo
diabo para ser tentado (Mateus 4:8).
Retornando a Israel, prosseguirem a nossa viagem para
conhecer as Cavernas de Qumran;
E depois faremos uma pausa para tomar banho no Mar
Morto, em suas águas medicinais e, por sua grande
concentração de sal, é impossível mergulhar.
Noite e Jantar no hotel
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JERUSALÉM

Café da manhã cedinho, e, faremos uma visita
ao Yad Vashem (Museu do Holocausto). Nesse
dia teremos uma experiência com o ALMOÇO
QUARTA
BÍBLICO.
À tarde, visitaremos a Esplanada do Templo (local do
Domo da Rocha e onde estava o Templo do SENHOR), e
conheceremos o Muro das Lamentações.
No Davidson Center, pisaremos na calçada de Hulda (essas
escadas davam para a entrada do Templo do SENHOR, são
originais do tempo de Jesus - Mateus 24:1). Depois faremos uma
excelente pesquisa pelo Bairro Herodiano, onde conheceremos
num sítio arqueológico as casas dos sacerdotes da época de
Jesus. Visita ao Cenáculo (local da última Ceia), no Monte Sião,
e o Túmulo do Rei Davi.
Jantar e noite no hotel
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JERUSALÉM

Após o café da manhã, iremos passear pela Via
Dolorosa, e conhecer a masmorra da Fortaleza
Antônia, onde Jesus passou suas últimas horas da
noite, antes da cruciﬁcação.
Existe ainda hoje, sob o Palácio de Pilatos, essas
masmorras da antiguidade. Prosseguiremos até o Jardim do
Getsêmani (o jardim cercado), onde teremos um tempo de
oração.
Depois iremos até o Jardim do Túmulo, onde teremos um
devocional.
Conheceremos o Tanque de Betesda e a Igreja de SantAna, onde
vamos cantar uma música de louvor a Deus.
À tarde, iremos conhecer o vilarejo de Betânia (cidade de Marta e
Maria), onde até hoje se pode ver o túmulo de Lázaro.
No ﬁm da tarde visitaremos o Museu dos Amigos de Sião!
Retorno ao hotel, jantar (Incluso), e preparação para a viagem
para a Europa.
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JERUSALÉM/EUROPA

Após o café da manhã, faremos o check-out
do hotel. Depois teremos o traslado para Tel
Aviv, rumo a Europa.

CHEGADA AO BRASIL

Conforme os horários dos voos, chegaremos a
Fortaleza, no dia 14 ou 15 de julho, b'ezrat
HaShem!

!

NOTAS IMPORTANTES

!

I – PREÇOS
1 – A parte Aérea (passagens, seguro de saúde de viagem, taxas de
aeroportos) deve ﬁcar em torno de 4.500 reais. Vamos acertar com uma
Agência de Viagens, pois as companhias aéreas parcelam em até 10 vezes,
ﬁxas e sem juros.
2 – Hospedagens e terrestre em Israel custa US$ 1.300 dólares. Paga-se a
inscrição de 300 dólares (R$ 975 reais) e o restante (mil dólares) somente em
Israel, em julho de 2018.
II - OS PREÇOS INCLUEM:
- Por pessoa em Apartamento duplo ou triplo.
- Recepção e assistência no Aeroporto e traslado ao hotel em Tel Aviv.
- Hotéis de categoria primeira base, com Meia-Pensão (pequeno almoço e
jantar).
- Um dia haverá o Almoço Bíblico (incluso).
- Entradas nos lugares turísticos que se visitam seguindo o Roteiro.
- Guia licenciado de idioma português em Israel
- Ônibus de luxo com ar acondicionado e wi-ﬁ (inclui o dia de chegada e o dia
de saida).
- Maleteiros nos hotéis.
- Traslado de saída ao aeroporto com assistência.
III – OS PREÇOS NÃO INCLUEM
- Bebidas durante as refeições.
- Almoços
- Extras nos hoteis.
- Gorjeta de 10 dólares para o motorista.
- Itens de ordem pessoal: ligações telefônicas, lavagem de roupas, etc.
- Nenhum outro serviço não incluso nesta proposta.
IV – OBSERVAÇÃO
Essa Viagem a Israel não está sendo realizada por nenhuma companhia de
turismo. Estamos organizando de forma unida e cooperativa a ﬁm de que
tenha custos reduzidos, mas de grande aproveitamento e benefícios.
É uma viagem de amigos e irmãos!
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INFORMAÇÕES:
(85) 98577-9686;
(85) 3243-5246
nogueirapesquisas@gmail.com

www.cristoevida.com

