EGITO COM RIO NILO E TERRA SANTA
COM PADRE LUCAS PAULA ALMEIDA

25MAR/2019
BELO HORIZONTE/.../CAIRO
Apresentação no aeroporto de Confins para embarcar no voo domestico com destino ao
aeroporto de Guarulhos, e conexão no voo internacional para Europa

26MARR/2019
Europa/CAIRO
Conexão para CAIRO. Chegada ao aeroporto do Cairo, assistência e traslado ao hotel. Tempo
livre nesta cidade, capital de Egito, situada nas margens do rio Nilo, e testemunho, da primeira
grande civilização da humanidade conhecida pelos habitantes do país como a Mãe do mundo,
por sua história milenária. Jantar. Acomodação. Nota: Guia em espanhol no Egito

27MAR/2019
CAIRO (PC)
Café da manhã. Realizaremos uma visita do dia inteiro na qual incluímos as famosas pirâmides
de Quéops, Quéfren e Miquerinos (entrada ao interior das pirâmides não incluídas), assim
como a impressionante Esfinge esculpida na rocha, visita ao instituto do papiro. Almoço. Visita
do Museu Egípcio com a sua arte milenária e onde se guarda o tesouro do Túmulo de
TutanKhamon. Também conheceremos a Cidadela de Saladino e a Mesquita de Alabastro.
Pela noite visita do espetáculo de luz e som nas Pirâmides de Giza.
Jantar. Acomodação.

28MAR/2019

CAIRO - LUXOR (Vale dos Reis e Rainhas) (PC)

Café da manhã. Traslado ao aeroporto a primeira hora da manhã para embarcar em um voo de
linha regular com destino a Luxor. Chegada e traslado para o barco, tramites de embarque.
Continuação da visita do Vale dos Reis (túmulos dos principais Faraós) ao não estar permitida
a explicação dos túmulos que se visitam dentro destas, nosso guia lhes dará as explicações no
exterior, (não se inclui o Túmulo de Tutankamon já que todos os tesouros se encontram o
Museu de Egito no Cairo). Visitaremos também os Colossos do Memnon, duas
impressionantes estátuas de Amenofis II bem como o Templo da Rainha Hatsepsut, em direção
ao Vale das Rainhas. Pensão completa e Acomodação á bordo.

29MAR/2019
LUXOR (Karnak) - EDFU (PC)
Estadia com regíme de Pensão Completa à bordo Na parte da manhã, visitar os templos de
Luxor (dedicado ao deus Amon-Ra, o Deus Sol) e Karnark, impressionante variedade de
templos e lagos sagrados. Navegação para Edfu e visita ao Templo de Horus (deus
representado por um falcão), um dos mais belos templos da era ptolomaica em um estado
excepcional de preservação. Navegação e noite a bordo.

30MAR/2019
EDFU - KOM OMBO - ASWAN (PC)
Estadia em regime de Pensão Completa a bordo. Navegação até Kom Ombo e visita ao
templo, o único dedicado a dois deuses, Sobek e Haroesis, onde se encontra um Ni-lômetro
(antigo sistema de medição do nível do Rio Nilo) e um crocodilo mumificado. Navegação até
Aswan. À noite, desfrutaremos da festa das “chilabas” (as chilabas, túnicas árabes, podem ser
compradas durante a viagem, a preços módicos, nos mercados locais). Acomodação a bordo

31MAR/2019
ASWAN - CAIRO (MP)
Café da manhã. A primeira hora da manhã aqueles passageiros que desejarem terão a
possibilidade de realizar uma excursão opcional em avião ao Templo de Abu Simbel, que foi
resgatado das águas, elevando-o de sua localização primitiva para salvá-lo quando se criou o
Lago Nasser (é conveniente indicá-lo a sua chegada a Egito). Desembarque e visita de Aswan
com o Templo de Isis (Philae) que se encontra numa Ilha acedendo à mesma numa lancha, e a
Canteira com o Obelisco Inacabado e passeio em faluca pelo rio.

Traslado ao aeroporto e saída em voo de linha regular para O Cairo. Chegada e traslado ao
hotel. Resto do dia livre. Jantar. Acomodação

01APR/2019
CAIRO /TEL A VIV
Café da manhã. Traslado ao aeroporto do Cairo, para embarcar com destino para TEL A VIV:
Recepção e traslado ao hotel de TIBERIADES.
Hospedagem e JANTAR.

02APR/2019
TIBERIADES
Café da manhã no hotel. Saída para Caná da Galileia, local onde aconteceu o primeiro milagre
de Jesus nas bodas de Caná e com a renovação dos compromissos matrimoniais dos casais
peregrinos. Depois, saída para NAZARÉ com A SANTA MISSA na Basílica da Anunciação,
para visitar o local onde viveu Jesus, Maria e José, a carpintaria de São José e a Fonte da
Virgem. Hospedagem e Jantar.

03APR/2019
TIBERIADES
Café da manhã. Saída para o Monte das Bem-aventuranças, MISSA.
Continuando para CAFARNAUM para visitar a antiga Sinagoga e a casa de São Pedro, Igreja
da Multiplicação dos pães, Tabgha, travessia de barco pelo Mar da Galileia, lugar onde Jesus
andou sobre as águas e determina a Pesca Milagrosa. Visita a Yardenit, À tarde, subida ao
Monte Tabor. No alto do monte, visita e explicação do local da transfiguração de Jesus e
retorno ao Hotel. Jantar

04APR/2019

TIBERIADES - CANÁ DA GALILEA – NAZARE – JERICO – JERUSALEM

Café da manhã no hotel. Saída para Jericó. Vista panorâmica da cidade e subida de teleférico
até o Monte das tentações, com o mosteiro de Quarantal e parada em baixo de um sicômoro,
(arvore em que Zaqueu subiu para ver Jesus). Continuação para Mar Morto, breve parada para
banho. Chegada no final do dia em Jerusalém. Hospedagem e Jantar.

05APR/2019
JERUSALEM – MASADA – JERUSALEM
Café da manha no hotel e saída para a excursão a Massada, fortaleza construída pelo rei
Herodes como seu fabuloso palácio de inverno que se converteu posteriormente no último
bastão dos rebeldes judeus.
Hotel em Jerusalém..Jantar.

06APR/2019
JERUSALEM – EIN KAREM – JERUSALEM
Café da manhã. Saída bem cedo para o Monte Scopus e o Monte das Oliveiras para uma visita
a Igreja da Ascensão, Igreja do Pai Nosso, Dominus Flevit, Continuação ao Horto de
Getsemani, o Horto das Oliveiras, Basílica das Nações, a Basílica da Agonia. Atravessando o
Vale de Josafá, chegada ao Monte Sion para visitar o Cenáculo (Última Ceia de Jesus e da
instituição da Eucaristia), visita ao Túmulo do Rei Davi, muro das Lamentações. Seguiremos
até e a Abadia da Dormição. À tarde, iremos à Eim Karem para visitar o lugar do nascimento
de São João Batista, com a Santa MISSA e, conhecer a Igreja da Visitação de Nossa
Senhora a Santa Isabel e Zacarias. Regresso a Jerusalém. Hospedagem e Jantar .
07APR/2019
JERUSALEM – BELÉM DE JUDÁ - JERUSALEM
Café da manhã. Saída bem cedo para a cidade velha. Percurso pelas quatorze estações da
via Dolorosa, visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da Condenação, o Calvário e o Santo
Sepulcro.(Haverá MISSA que pode ser no Santo Sepulcro ou em Belém, terra de Jesus e
José). Pela tarde, saída à Belém, para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta dos pastores, a
Gruta de São Jerônimo e a igreja de Santa Catarina. Hospedagem e Jantar
08APR/2019
JERUSALEM /../BRASIL
Café da manhã no hotel. No horário previamente marcado, traslado do hotel ao aeroporto de
Tel a viv, para embarcar no internacional com destino a Europa e
09APR/2019
GUARULOS/BELO HORIZONTE
Conexão no voo internacional para Guarulhos, chegada e conexão no voo domestico para
CONFINS.
Fim de nossos serviços

Hotéis previstos:
Cairo.......... Mercure Le Sphinx ou similar
Cruzeiro.... Princess Sarah, ou Alysaa ou similar

Tiberiades... Royal Plaza, ou similar
Jerusalem... Gold ou similar

O itinerário poderá ser alterado sem prejuízo para o cliente.
Documentos necessários:
- Passaporte com validade superior a 6 meses da viagem
- Visto de entrada no Egito
- Certificado internacional da vacina contra Febre Amarela
INCLUI:
- Passagem aérea em classe econômica de grupo.
- Taxas de embarques
- Seguro saúde
EGITO>>
- Traslados e visitas com guia em espanhol
- Entradas nos museus conforme detalhado no roteiro
- Hoteis de cat. Primeira
- Regime de meia pensão no Cairo + um almoço na cidade.
- Cruzeiro pelo Nilo no Princess Sarah, Alysaa ou similar
- Pensão completa durante o cruzeiro
- Passagem aérea no trecho CAIRO/luxor ou Aswan
ISRAEL>>
- Traslados e visitas com guia em português
- Entradas e visitas incluídas conforme o roteiro
- Hoteis de cat. Primeira
- Regime de meia pensão (café da manhã e jantar)
- Maleteiros nos hotéis, uma mala por pessoa
- Gorra e mapas na chegada e certificado de peregrinação no fim do tour.
- Seguro de viagem
O peço NÃO INCLUI>
- Extras como: telefonema, lavanderia, bebidas e refeições fora do grupo
- Passeios mencionados como opcional
- Nenhum serviço que não está mencionado como incluído no roteiro.
- documentação de viagem
- GORGETAS para o guia e motorista.
PREÇO por pessoa em apto DUPLO>
Para grupo mínimo de 20 pessoas = USD 6.813 + USD 165 (taxa de embarques)
Suplemento para apto SINGLE = USD 1.235

Forma de pagamento>
Para pagamentos feito em 2018:
Entrada de 40% e saldo em 06 vezes sem juros nos cartões de créditos ou cheques pre
datados.
Para pagamento feito em 2019:

Entrada de 40%, e saldo em 04 vezes sem juros nos cartões de créditos ou cheques pre
datados.
Preços, forma de pagamento sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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