Israel, Jordânia e Cairo
15 dias e 14 noites

Programe-se para destinos de riqueza visual tão distinta que, quando reunidos num só pacote, trazem uma variedade de
paisagens e um exotismo latente difíceis de encontrar em um só passeio. Em poucas palavras, um dia é esfinge de Guizé; no
outro, é cidade rosada de Petra. Num terceiro, é o mercado Tel Aviv. No outro, é o local de batismo de Cristo. E assim, por duas
semanas inesquecíveis!

Roteiro
DIAS
1 Apresentação no aeroporto internacional e embarque com destino a Irsael, cidade de Tel Aviv (Bilhete aéreo opcional).
2 Tel Aviv
Chegada, desembarque e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h. Hospedagem.
3 Tel Aviv
Café da manhã e saída até Jaffa para visitar o Bairro dos Artistas e o Monastério de São Pedro. Continuação para uma visita panorâmica
dos principais pontos da cidade: a Rua Dizengoff, o Palácio da Cultura, Museu de Tel Aviv, a Praça Itzhak Rabin e o Mercado Carmelo. Em
seguida, visita ao famoso Museu da Diáspora. Tarde livre. Hospedagem.
4 Tel Aviv, Galileia
Café da manhã e saída por Cesárea para visitar o Teatro Romano, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. Vamos até Haifa para visita ao
Santuário Bahai e os Jardins Persas. Vista panorâmica desde cima do Monte Carmelo e visita ao Monastério Carmelita. Continuamos a
São João de Acre para apreciar as fortificações medievais. Visita a Sinagoga de Josef Caro. Chegada ao Kibutz. Hospedagem.
5 Galileia, Jerusalem
Café da manhã. Realizaremos uma breve panorâmica pelas instalações do Kibutz. Saída até o Monte das Bem Aventuranças, lugar do
sermão da montanha e logo após chegaremos até Tabgha, lugar do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Saída até Cafarnaum para
visitar a antiga Sinagoga e a Casa de Pedro. Tempo livre para o almoço (não incluído). À tarde, visita a Yardenit, parada as margens do
Rio Jordão, local do batismo de Jesus. Seguiremos até Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação, a Carpintaria de São José e a Fonte da
Virgem. Vista panorâmica de Jericó e do Monte da Tentação. Chegada em Jerusalém. Hospedagem.
6 Jerusalem
Café da manhã e saída até a cidade antiga. Passeio pelas 14 estações da Via Dolorosa, visitando a Igreja da Flagelação, a Capela da
Condenação, o Calvário e o Santo Sepulcro. Seguiremos através do Bairro Judeu e do Cardo Romano até o Museu da Cidade para visita.
Continuação até a cidade nova para visita panorâmica dos principais pontos de interesse: o Knesset (Parlamento), a Residência
Presidencial, o Teatro Municipal. Visita ao Museu de Israel onde se encontra o Santuário do Livro e a Maquete da cidade na época de
Jesus. Hospedagem.
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7 Jerusalem, Belém
Café da manhã e saída até o Monte das Oliveiras para uma vista panorâmica da cidade. Continuação
até o Horto de Getsemani para conhecer a Basílica da Agonia. Visita ao Muro das Lamentações.
Continuação ao Monte Zión para visitar a Tumba do Rei Davi. Seguiremos até Ein Karen para visitar o
lugar do nascimento de São João Batista. Logo depois visita ao Museu do Holocausto. Tempo livre para almoço (não incluído). À tarde,
saída até Belém para visitar a Basílica da Natividade, a Gruta de São Jerônimo e a Igreja de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém.
Hospedagem.
8 Jerusalem
Café da manhã e dia livre. Sugerimos realizar uma excursão opcional a Massada e Mar Morto.
9 Jerusalem, Amã
Café da manhã. Traslado até a ponte Sheikh Hussein, fronteira de Israel com a Jordânia. Depois das formalidades de imigração,
continuação até Jerash para visitar as ruínas da época romana. Após a visita, saída até Amman. Hospedagem.
10 Amã, Petra
Café da manhã. Saída para uma breve visita panorâmica de Amman. Continuação até Madaba para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge,
onde se encontra o primeiro mapa-mosaico da Terra Santa. Continuação até o Monte Nebo para admirar a vista do Vale do Jordão e do
Mar Morto. Este importante lugar foi o último lugar visitado por Moisés. À tarde, continuação até Petra. Hospedagem.
11 Petra, Amã
Café da manhã. Saída para visita de Petra, a antiga cidade escavada na rocha rosada. Durante a visita conheceremos os mais importantes
e significativos monumentos esculpidos na rocha. O Tesouro, famoso e internacionalmente conhecido monumento foi levado ao cinema
em um dos filmes de Indiana Jones, o Teatro Romano, as Tumbas Reais. Após a visita, traslado ao hotel em Amman. Hospedagem.
12 Amã, Cairo
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Cairo. Chegada, desembarque e traslado ao hotel. Hospedagem.
13 Cairo
Café da manhã. Saída a Memfis e Sakara onde se vê a estatua de Ramsés II tumbado de pedra calcaria e a Esfinge de Alabastro e a
necrópoles de Sakkara onde se admirará o conjunto funerário de Zoser que contem a primeira construção de pedra do Mundo, que são
as Piramides Escalonada. A tarde visita a cidadezinha e a mesquita de Alabastro. Regresso ao hotel. Hospedagem.
14 Cairo
Café da manhã e saída para passeio de dia inteiro, visitando o Museu Egípcio, as Pirâmides e a Esfinge de Gizé. Inicialmente visitaremos
o Museu Egípcio, onde apreciaremos as peças encontradas nas inúmeras escavações que se fizeram e continuam a fazer no Egito. Sendo
o mais importante museu do Egito, a sua coleção é composta por um imenso leque de mais de 136.000 antiguidades egípcias, e é
especialmente conhecido pelo tesouro do faraó Tutankhamon, que se conserva no seu interior. Continuação do passeio com a visita às
famosas pirâmides de Gisé (Keóps, Kefren e Mikerinos). As pirâmides do Egito ocupam a primeira posição na lista das sete maravilhas
do mundo antigo, e como todas as pirâmides, cada uma faz parte de um importante complexo que compreende um templo, uma rampa,
um templo funerário e as pirâmides menores das rainhas, todo cercado de túmulos (mastabas) dos sacerdotes e pessoas do governo,
uma autêntica cidade para os mortos. Após a visita às pirâmides, seguimos à Grande Esfinge de Gizé, esta enorme estátua de 20m de
altura e toda esculpida em apenas um bloco de pedra calcária, com o formato do corpo de um leão e uma cabeça humana.Retorno ao
hotel.
15 Cairo
Café da manhã e dia livre. Aproveite o dia para conhecer o famoso mercado de Khan El Khalili ou para fazer uma excursão opcional à
cidade de Alexandria.
16 Cairo
Café da manhã. Os apartamentos ficarão disponíveis até as 12h. Traslado ao aeroporto.

Ínclui
· Programa de 14 noites com acompanhamento de guia local em espanhol
· Café da manhã diário
· Traslados de chegada e saída
· Visitas mencionadas e entradas dos monumentos
· Passagem aérea Amman / Cairo, em classe econômica, emitida localmente
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Não Inclui
- Passagens aéreas e suas taxas;
- Suplemento de traslados entre 23:00 e 6:00 - USD 20,00 por pessoa;
- Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente;
- Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis;
- Gorjetas a guias, motoristas, garçons e equipe do cruzeiro;
- Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
- Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc);
- Despesas de maleteiros;
- Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem, etc;
- Seguro assistência saúde/bagagem;
- Qualquer item não mencionado como incluído;
- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Opcional
· Cartão de assistência Gta Bronze.
· Cartão de assistência Gta Euromax.

Observações
- Os custos de visto e taxas de fronteira não estão incluídos e deverão ser pagos localmente.
- O visto da Jordânia deverá ser emitido localmente, no Aeroporto de Amman ou na Ponte Sheik Hussein, mediante
pagamento de taxas no
local (em torno de US$ 60 por pessoa, sujeita a reajuste sem aviso prévio). Para entrada através da Ponte Allenby
ou qualquer outro ponto,
o passageiro deverá ter o visto previamente emitido no país de origem.
- O visto do Egito deverá ser emitido localmente, no Aeroporto do Cairo, mediante pagamento de taxas no local
(em torno de US$ 15 por pessoa, sujeita a reajuste sem aviso prévio).
- Esse programa opera com mínimo de 2 passageiros viajando juntos.
- Crianças (idade mínima permitida): 6 anos.
- Na necessidade de noites extras, haverá também a necessidade de contratar traslado extra de chegada e/ou saída.
- As saídas no período de Natal poderão ter os itinerários alterados para que os passageiros estejam em Jerusalém na
noite de Natal. Essas alterações serão informadas na confirmação da reserva.
- No Egito é esperado receber gorjeta para todas as pequenas tarefas que envolvem prestação de serviço: trasladistas,
motoristas, maleteiros, guias (todos os que estiverem envolvidos na realização da sua viagem), mantenedores de banheiros
públicos, garçons, etc.
Trata-se de hábito local e os servidores chegam a pedir a gorjeta. Desta forma, recomendamos 10% do valor da conta
para os serviços em hotéis e restaurantes e aproximadamente US$ 1 a 2 por mala para serviços de maleteiros e para serviços
de toda ordem.
No cruzeiro fluvial, recomendamos entregar US$ 30 a 50 por pessoa para o guia no segundo dia e ele fará a distribuição
entre os diversos prestadores de serviço.
- Para chegadas fora da data do roteiro, será cobrado o valor adicional do traslado:
Tel Aviv - USD 40,00 por pessoa e por trecho em um carro até 04 pessoas
Importante

Na saída 24 de Setembro não será possível realizar a excursão opcional a Masada e Mar Morto por coincidir com o dia
do perdão.
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Hotéis Prevístos
Categoria Primeira
Amman - Hiliday Inn
Petra - Sella
Jerusalém - Leonardo
Galiléia - Kibutz Hagoshrim
Tel Aviv - Metropolitan
Cairo - Mercure Sphinx
Cruzeiro pelo Rio Nilo - M/S Nile Dolphin
Categoria Primeira Superior
Amman - Kempinski
Petra - Nabatean Castle
Jerusalém - Dan Panorama
Galiléia - Kibutz Hagoshrim
Tel Aviv - Dan Panorama
Cairo - Le Meridien Pyramids
Cruzeiro pelo Rio Nilo - M/S Dolphin
RAMADAN
Período: 16 maio a 14 junho 2018
(podendo variar alguns dias, de acordo com o calendário lunar)
Senhor Passageiro,
Nesse período tão especial para toda a comunidade árabe-muçulmana, gostaríamos de ressaltar algumas atitudes que devem ser
tomadas quando em visita aos países muçulmanos praticantes.
O Ramadan é um mês sagrado, período de renovação da fé, da prática mais intensa da caridade e vivência profunda da fraternidade e
dos valores da vida familiar.
O jejum é praticado durante todo o mês, do alvorecer ao pôr-do-sol, incluem-se nele as bebidas, o fumo e as relações sexuais.
O crente deve abster-se dessas coisas e de pensar nelas também. Durante o Ramadan é comum a freqüência mais assídua à mesquita.
Além das cinco orações diárias (Salat), durante esse mês sagrado recita-se uma oração especial chamada Taraweeh (oração noturna).
Para o visitante a esses países, é de suma importância saber que é proibido comer, beber e fumar em áreas públicas durante a luz do dia,
com exceção de crianças pequenas e grávidas.
Assim, aconselhamos carregar sempre sua água numa bolsa ou mochila fechada e, quando necessário, beber em locais isolados.
Não é permitido mastigar nenhuma espécie de chicletes ou balas durante o dia.
Os hotéis continuarão atendendo com os serviços de restaurantes, entretanto as áreas estarão tapadas com cortinas ou tábuas, para que
o praticante não entre em contato visual com alimentos e bebidas.
A maioria das lojas e shoppings abre poucas horas pela manhã e são reabertos depois do pôr-do-sol até bem depois da meia-noite,
fazendo com que as compras durante o Ramadan fiquem ainda mais inusitadas.
Vestuário mais conservador deve ser respeitado durante o mês do Ramadan, especialmente fora dos hotéis e resorts.
Roupas de banho, camisas e vestidos sem mangas não devem ser usados em locais públicos.
Calças compridas e camisas de mangas curtas devem ser usadas ao invés de shorts e tops.
A maioria dos passeios opcionais continuará ocorrendo como programado.
As exceções serão: o Safári 4x4 no deserto, que não terá o show de dança do ventre e os passeios que incluem comidas e bebidas durante
o dia.
Após o pôr-do-sol e após a quarta oração do dia, o Maghrib (oração do pôr-do-sol), as cidades tornam-se locais em festa, onde as famílias
montam banquetes e quebram o jejum.
Como regra geral e durante todo o ano, em países muçulmanos praticantes, como os Emirados Árabes, é proibida a venda de bebidas
alcoólicas, sendo estas vendidas apenas em locais autorizados, como alguns hotéis.
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Esperamos que tenha maravilhosa viagem e que aproveite para conhecer melhor esse lado da cultura
muçulmana, vivenciando um dos momentos mais sagrados do ano para seus praticantes.
Agradecemos a preferência pela FLOT e esperamos vê-lo novamente

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
Rua Vergueiro, 2253 – 1013 Vila Mariana SP
WWW.WATANABETUR.COM.BR

WWW.WATANABETUR.COM.BR
CECILIA@WATANABETUR.COM.BR OU RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR
WATANABETUR – RUA VERGUEIRO, 2253 – SALA 1013 (11)3805-1930 / (11)5585-1485

