Circuito de 11 dias Terra Santa e Jordânia Classico, saídas aos domingos todo o ano / 66094

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 11 dias Terra Santa e Jordânia Classico, saídas aos
domingos todo o ano

Circuito de 11 dias Terra Santa e Jordânia Classico. Com inicio em Tel
Aviv e final em Jerusalém.

●

●

●

Os costumes mudam-se com o tempo mas nossos países não mudam,
são eternos como são eternas suas pedras, seus rios e suas montanhas.
A Lusoviagens tem o prazer de dar-te a conhecer coisas e lugares que
se pode fazer e visitar, mas nossa ﬂexibilidade e cumplicidade nos
permite inovar a cada dia e criar a viagem que vocês desejam.
Se alguém sonha com uma viagem, digam que transformamos em
realidade. Se provarem nossos serviços e hospitalidade, seguramente
vão querer voltar mais vezes.

Noites: Tel Aviv 2. Galiléia 2. Jerusalém 4. Amã 1. Petra 1.

Ficha generada el: 16-07-2020 15:31

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 1

Circuito de 11 dias Terra Santa e Jordânia Classico, saídas aos domingos todo o ano / 66094

Resumen del viaje
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1º Dia (Domingos) TEL AVIV
2º Dia (Segunda) TEL AVIV
3º Dia (Terça) TEL AVIV-CESARÉIA-HAIFA-ACRE- GALILÉIA
4º Dia (Quarta) REGIÃO DO MAR DA GALILÉIA-CANÁ DA GALILÉIA-NAZARÉ
5º Dia (Quinta) VALE DO JORDÃO-SAFED-MONTE TABOR-JERUSALÉM
6º Dia (Sexta) JERUSALÉM CIDADE NOVA-EIN KAREM-BELÉM
7º Dia (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA
8º Dia (Domingo) JERUSALÉM-FRONTEIRA SHEIK HUSSEIN-JERASH-AMÃ
9º Dia (Segunda) AMÃ-PETRA
10º Dia (Terça) PETRA-MADABA-MT. NEBO-FRONTEIRA ALLENBY-JERUSALÉM
11º Dia (Quarta) JERUSALEM
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Itinerario ampliado
1º Dia (Domingos) TEL AVIV
Chegada ao aeroporto de Bem Gurion. Assistência pelo nosso representante e traslado ao hotel.
Hospedagem no hotel em Tel Aviv.

2º Dia (Segunda) TEL AVIV
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Possibilidade de tour opcional, (em espanhol).
Viagem ao deserto da Judéia. Subida a fortaleza de Massada por teleférico, última fortificação dos
judeus em sua luta contra os romanos. Visita às escavações do palácio de Herodes, a Sinagoga,
Aqueduto. Vista panorâmica do Campo Romano. Tempo livre para banho nas águas salgadas do Mar
Morto conhecido como Mar Salgado ou região de Sodoma da Biblia. Retorno ao hotel. Hospedagem.

3º Dia (Terça) TEL AVIV-CESARÉIA-HAIFA-ACRE- GALILÉIA
Após o café da manhã, breve visita à cidade de Tel Aviv-Jaffa. Continuamos pela costa até Cesareia
Marítima para visitar o teatro romano, a cidade cruzada e o aqueduto. Continuamos até Haifa para
visitar o Mosteiro Carmelita de Stella Maris e depois, desde o Monte Carmelo, apreciar uma vista
panorâmica dos jardins persas do Templo Bahai e do porto na baía de Haifa. Continuação até Acre,
cidade cruzada, onde visitaremos as fortificações medievais. Nossa viagem termina na Galileia.
Hospedagem com jantar.

4º Dia (Quarta) REGIÃO DO MAR DA GALILÉIA-CANÁ DA GALILÉIA-NAZARÉ
Após o café da manhã, saída para travessia de barco do Mar da Galiléia como na época de Jesus.
Saída para o Monte das Bem Aventuranças, lugar do Sermão da Montanha de Jesus. Seguimos para
Tabgha, lugar da multiplicação dos pães e dos peixes. Continuamos até Cafarnaum onde estão a
antiga sinagoga e a casa de São Pedro. De tarde, via Tiberíades e Caná da Galiléia, viajaremos à
Nazaré. Visita a Basílica da Anunciação e a carpinteria de José. Retorno ao hotel. Hospedagem na
Galiléia com jantar.

5º Dia (Quinta) VALE DO JORDÃO-SAFED-MONTE TABOR-JERUSALÉM
Após café da manhã, saída para Safed e visita as suas encantadoras ruelas e sinagogas. Safed,
centro da Cabala (mística Judaica) conhecido mundialmente. Continuação ate Yardenit, lugar
tradicional de batismo no Rio Jordão. Continuamos para o Monte Tabor para visitar a Igreja da
Transfiguração. Prosseguimos atravessando o Deserto da Judeia até chegar a Jerusalém.
Hospedagem.

6º Dia (Sexta) JERUSALÉM CIDADE NOVA-EIN KAREM-BELÉM
Após o café da manhã saída para uma visita da Cidade Nova de Jerusalém. Visita ao Santuário do
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Livro no Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto e ao modelo que
representa a cidade de Jerusalém à época de Jesus. Vista da Universidade Hebraica de Jerusalém.
Depois seguiremos até o Memorial de Yad Vashem (Museu do Holocausto). Continuamos para Ein
Karem para visitar as Igrejas da Visitação e de São João Batista. De tarde viagem a Belém*. Visita à
Igreja da Natividade, Gruta do Nascimento, Capela de São Jeronimo e de São José. Regresso a
Jerusalém. Hospedagem.

7º Dia (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA
Após o café da manhã, saída via Monte Scopus até o Monte das Oliveiras. Panorâmica da Cidade
Amuralhada. Continuação até o Getsêmani, a Basílica da Agonia. Continuamos até a Cidade Velha de
Jerusalém. Visita ao Muro das Lamentações e vista da Explanada do Templo. Via Dolorosa, Igreja do
Santo Sepulcro, Monte Sião, Túmulo do Rei Davi, Cenáculo (lugar da última ceia), a Abadia da
Dormição. Hospedagem em Jerusalém.

8º Dia (Domingo) JERUSALÉM-FRONTEIRA SHEIK HUSSEIN-JERASH-AMÃ
Após café da manhã, traslado (com motorista em inglês) até a fronteira e entrada na Jordânia.
Depois de encerrados os trâmites imigratórios na fronteira, continuação à Jerash, cidade da
Decápolis Grega situada 45 km ao norte de Amã, nas montanhas de Gilead. Visita à antiga cidade
romana e suas ruas enfeitadas com colunas, o teatro, os banhos situados na colina, o arco do triunfo.
Continuação para Amã, a capital da Jordânia aonde faremos uma breve visita aos lugares
importantes. Hospedagem em Amã com jantar.

9º Dia (Segunda) AMÃ-PETRA
Após o café da manhã, saída do hotel pela estrada através do deserto até Wadi Musa; Continuamos a
cavalo via Siq (desfiladeiro estreito) até Petra, a antiga capital dos Nabateus desde o Séc.lll A.C.
Visita a monumentos esculpidos em Rocha Rosa como, por exemplo, El Khazne (Túmulo dos Reis
Nabateus), os obeliscos, os túmulos, o altar (Al Madbah). Retorno ao hotel. Hospedagem em Petra
com jantar.

10º Dia (Terça) PETRA-MADABA-MT. NEBO-FRONTEIRA ALLENBY-JERUSALÉM
Após o café da manhã saída do hotel para Madaba para visitar a antiga cidade bizantina e ver o
antigo mosaico do mapa da Terra Santa e as ruínas dos lugares históricos. Continuamos
aproximadamente 10 kilômetros até o Monte Nebo, lugar onde Moisés admirou a terra prometida. Aí
desfrutaremos de uma magnífica vista panorâmica do Vale do Jordão, Jericó e do Mar Morto.
Contemplaremos os restos de uma Igreja Bizantina com seu piso de mosaico. Continuação até a
Ponte Allenby para atravessar a fronteira. Encontro com motorista e traslado (com motorista em
inglês) à Jerusalém. Hospedagem.

11º Dia (Quarta) JERUSALEM
Após o café da manhã e à hora marcada traslado ao Aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv. Fim dos
nossos serviços
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Notas:
- Passeio opcional a Massada e Mar Morto (bilingue espanhol/ inglês)
- Para entrar na Jordânia é necessário visto.
- Os preços estão sujeitos às modificações sem aviso prévio.
- *Visita sujeita às condições de segurança.

Para mais informações consultar clientes@lusoviagens.com.
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Incluido
• Assistência em inglês na chegada no aeroporto.
• Traslados (com motorista em inglês) desde e para o Aeroporto Ben Gurion. Não há
acompanhamento de guia em português nos traslados e não há assistência nas fronteiras com
Jordânia (apenas motorista que fala inglês).
• Café da manhã e 4 jantares.
• 8 dias de excursão em ônibus/ mini bus/ van com ar condicionado com guia em português em
Israel e mínimo de 6 pessoas na Jordânia (caso haja menos de 6 pessoas na Jordânia, o guia será em
espanhol).
• Entrada aos lugares para visita de acordo com o programa.

No Incluido
●

Extras

●

Voos

●

Vistos. Taxas de fronteiras ou aeroporto (Pagamento obrigatório no destino).

●

●

●

Gorjetas para guias por pessoa/dia (Pagamento recomendado no
destino).............................................3€
Gorjetas para motoristas por por pessoa/dia (Pagamento recomendado no
destino)...............................2€
Suplemento para 6 jantares.......................Turista 100€ / Primeira 125€ / Superior 160€ / Semi-Luxo
380€

Condiciones
A LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.
Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...
ASSISTÊNCIA 24 HORAS .....................
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A Lusoviagens coloca à disposição dos seus clientes 24 horas por dia para uso exclusivo durante os
dias de viagem:
SEGURO DE VIAGEM...................
Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Despesas médicas ou cirúrgicas em decorrência de doença ou acidente:
- Espanha: 600 €
- Europa e países da costa do Mediterrâneo: 3.000 €
- Resto do mundo:3000 €
Morte ou Invalidez decorrente de acidente 24 horas 6.000 €
Roubo e danos materiais ou perda de bagagens 151 €
HOTÉIS
A categoria dos hotéis inclusos corresponde à sua classificação oficial, de acordo com a legislação
em vigor na Espanha, Portugal e Marrocos. Os quartos previstos são duplos e com banheiro
privativo. No caso em que, por qualquer razão, seja preciso fazer alguma alteração, a Operadora
reserva-se o direito de substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar. Nas
ocasiões em que só for possível a acomodação num um estabelecimento de categoria inferior, será
feito o reembolso proporcional correspondente à diferença de preços.
CONFIRMAÇÂO IMEDIATA
Graças à nossa tecnologia inovadora, sua agência de viagens através vai poder confirmar e emitir
sua documentação por meio de nosso sistema de reservas on-line. Sem imprevistos, sem
aborrecimentos e um piscar de olhos.
NOITES EXTRAS
Gostaria de prolongar sua estadia antes ou depois de um circuito? Você pode fazer isso a um
preço excelente. Planeje e acrescente noites extras à sua viagem. Aproveite ao máximo,
conhecendo o mais que puder. Disponível por meio de nosso sistema de reservas on-line.
GUIAS ACOMPANHANTES
Todos os nossos guias são selecionados entre os profissionais mais experientes e, portanto,
conhecem perfeitamente nossas rotas e nossa filosofia de atendimento ao cliente. Guia
acompanhante multilíngüe que cuidara de dar explicações durante a viagem,distribuir os quartos e
tonar a viagem agradável.
ATENÇÕES ESPECIAIS
Descontos
Crianças: menores de 4 anos viajam grátis, desde que não ocupem assentos e dividam o quarto com
2 adultos, que devem arcar diretamente com as despesas originadas por estas crianças.
Crianças: de 4 a 7 anos, quando dividem o quarto com 2 adultos, têm direito a um desconto de 25%.
Se você tem menos de 18 anos, ou se você tem 65 anos completos, terá um desconto de 5%.
Se 3 adultos viajam juntos, dividindo o quarto, a terceira pessoa receberá uma redução de 5%.
SERVIÇOS NO DESTINO
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Em cada um dos destinos mencionados neste folheto, estaremos presentes através do serviço de
nossos guias locais, guias acompanhantes e correspondentes, que colaboram connosco
regularmente.Se o destino escolhido não faz parte desta seleção, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.
TRANSPORTE
Para sua comodidade, oferecemos uma moderna frota de ônibus de turismo equipados com a mais
recente tecnologia Wi-Fi, ar condicionado, janelas panorâmicas, assentos reclináveis e o máximo de
conforto e segurança, todos aprovados em conformidade com normas da União Européia.
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Hoteles
Tel Aviv Sea Net (Turista)
BY 14 (Primeira)
Grand Palace (Superior)
Herods (Semi-Luxo)
Galileia Dona Gracia (Turista)
Golan (Primeira)
Leonardo Club (Superior)
Leonardo Plaza (Semi-Luxo)
Jerusalém Gold (Turista)
Royal (Primeira)
Ramada (Superior)
Leonardo Plaza (Semi-Luxo)
AmãAl Fanar (Turista)
Grand Palace (Primeira)
Grand Palace (Superior)
Regency Palace (Semi-Luxo)
PetraCandles Petra (Turista)
P Quattro (Primeira)
P Quattro (Superior)
Hayatt Zaman (Semi-Luxo)
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