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Haifa. Vista panorâmica do Santuário 
Bahai e os Jardins persas.Continuamos 
até o topo do Monte Carmelo para visitar 
o Mosteiro Carmelita.Continuamos a S. 
João de Acre para ver as fortificações 
medievais. Posteriormente iremos 
para Safed, cidade da Cabala e do 
misticismo judaico. Visita a uma antiga 
sinagoga. Finalmente, dirigimo-nos 
pelas montanhas da Galiléia até Kibutz. 
Hospedagem.

Dia 04 - Galileia - Cafarnaum - 
Tiberíades – Nazareth - Jericó - 
Jerusalém
Café da manhã. Percurso pelas diferentes 
instalações de Kibutz para conhecer 
este estilo de vida. Continuamos para o 
Monte das Beatitudes, local do Sermão 
da Montanha e depois a Tabgha, local 
do Milagre da Multiplicação dos pães e 

dos peixes. Continuamos até Cafarnaum 
para visitar a antiga sinagoga e Casa de 
São Pedro. Via Tiberíades para Yardenit, 
paragem sobre o Rio Jordão, lugar 
tradicional do Batismo de Jesus. Visita a 
Nazaré para ver a Basílica da Anunciação, 
a Carpintaria S. José e a Fonte da Virgem.
Seguimos pelo vale do Jordão ao redor 
de Jericó. Vista panorâmica da cidade 
e do Monte da Tentação. Continuação 
através do deserto da Judéia para 
Jerusalém. Hospedagem.

Dia 05 - Jerusalém - Monte Los 
Olivos - Belén - Jerusalém
Café da manhã. Partida e no Monte 
das Oliveiras para contemplar a vista 
panorâmica da cidade. Continue para 
o Jardim Getsêmani e para a Basílica 
da Agonia. Visita do Museu de Israel, 
onde vamos encontrar o Santuário do 
Livro e do modelo da cidade na época 
de Jesus. Continuação para o Museu do 
Holocausto para sua visita. Pela tarde, 
seguiremos para Belém para visitar a 
Igreja da Natividade, a Gruta de São 
Jerônimo e Igreja de Santa Catarina. 
Retorno a Jerusalém. Hospedagem.

Dia 06 - Jerusalém - Cidade Velha – 
Cidade Nova – Jerusalém
Café da manhã. Partida para o Monte 

Dia 01 - Tel Aviv
Assistência à chegada ao aeroporto 
de Ben-Gurion. Traslado a Tel Aviv. 
Hospedagem.

Dia 02 - Tel Aviv
Café da manhã. Partida para Jope para 
visitar o Bairro dos Artistas e o Mosteiro 
de S. Pedro. Visita panorâmica dos 
principais pontos de interesse da cidade: 
Rua Dizengoff , o Palácio da Cultura, o 
Museu de Tel Aviv, a praça Yitzhak Rabin 
, o Mercado Carmel etc. Continuaremos 
até ao Museu da Diáspora para sua 
visita. Hospedagem.

Dia 03 - Tel Aviv - Cesárea - Haifa 
- Galileia
Café da manhã. Partida para Cesareia 
para visitar o teatro romano, a cidade 
cruzada e o aqueduto. Continuamos a 

Petra

O preço incluído

• Traslados de chegada e saída.
• 15 noites em hospedagem e café da 

manhã nos hotéis listados ou simila-
res.

• Tkt aviao Amman-El Cairo no dia 11 
do itinerário.

• Tkt aviao Cairo-Luxor no dia 15 do 
itinerário.

• 4 noites em cruzeiro no Nilo pensão 
completa.

• Tkt aviao Aswan-Cairo no dia 19 do 
itinerário.

• Visitas descritas conforme itinerário.
• Seguro de viagem.

Israel, Jordânia e Egipto 
com cruzeiro 5 dias

Datas de início
Segundas 
De 27/Fev/2017 a 19/Fev/2018
Saídas garantidas com guía 
falando português em Israel e 
Jordânia. 
Em Egito guia de fala espan-
hola:  
Segundas-feira: 
10/Abr+08 e 22/Mai+19/Jun+17/
Jul+28/Ago+04 e 18/Set+16/Out.

Jerusalén

Hotéis previstos (ou similares)

CIDADE
Categoría 

Bronze (Turista)
Categoría Prata (Primeira)

Categoría Ouro 
(Semi-Luxo)

Tel Aviv Sea Net Metropolitan/(Grand Beach**) Dan Panorama
Galileia Kibutz Hagoshrim Kibutz Hagosrim/(Kibutz Lavi/Nazare**) Kibutz Hagosrim
Jerusalem Prima Park Leonardo/(Grand Court**) Dan Panorama
Amã Gardenia Il Palazzo Kempinski
Petra Petra Palace Panorama Nabatean Castle
Cairo Grand Pyramids Mercure Sphinx Meridien Pyramids
Cruzeiro Nile Dolphin Nile Dolphin Nile Dolphin
 ** hotéis previstos para as saídas com guia falando português 

20 dias
DESDE

3.345$
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Dia 14 – Cairo 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem.

Dia 15 – Cairo - Luxor 
Pela madrugada, traslado ao aeroporto e 
vôo a Luxor (incluido). Recepção, traslado 
e embarque no navio para um cruzeiro 
no Nilo. Almoço a bordo. À tarde, visita 
ao Templo de Luxor, dedicado a Amon-
Rá, Mut e Khonsu e ao Templo de Karnak, 
um enorme complexo monumental.   
Jantar e hospedagem a bordo.

Dia 16 – Luxor – Esna 
Pensão completa. Atravessamos o Nilo 
para a margem ocidental para visitar a 
necrópole de Tebas, Vale dos Reis, onde os 
faraós eram enterrados no século XVII ao 
XX, suas esposas e os príncipes de sangue 
real, em túmulos escavados na rocha das 
montanhas. Também visitamos Deir Al 
Bahari e os Colossos de Memnon.Retorno 
em ônibus para o barco e continuação a 
Esna.

Dia 17 – Edfu – Esna – Kom Ombo  
Pensão completa. Pela manhã viagem 
a Edfu. Visita ao Templo dedicado ao 
deus Horus, perfeitamente preservado.Na 
parte da tarde, continuação do cruzeiro 
até Kom Ombo.

Dia 18 - Kom Ombo – Aswan 
Pensão completa. Após café da 
manhã visita ao Templo de Kom Ombo 
dedicado ao deus crocodilo Sobek e à 
deusa Haroedis continuando até Aswan. 
Pela tarde passeio pelo Nilo a bordo de 
uma tradicional feluca, passando pelo 
Mausoléu de Agha Khan (sem paragem).

Dia 19 – Aswan – Cairo 
Café da manhã e desembarque. Visita 
às pedreiras de granito vermelho e ao 
Obelisco Inacabado. Pela tarde vôo até ao 
Cairo (incluido). Chegada e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

Dia 20 – Cairo – Cidade de origem
Café da manhã. À hora indicada 
traslado ao aeroporto e fim do nossos 
serviços.

Sião para visitar o Túmulo do Rei David, 
a Última Ceia e Abadia da Dormição. 
Visita as 14 estações da Via Dolorosa, 
visitando a Igreja da Flagelação, a 
Capela da Condenação, o Calvário eo 
Santo Sepulcro. Continuação através 
do bairro judeu eo Cardo Romano 
até o Museu da Cidadela de David 
para a sua visita. Continuaremos 
para a Cidade Nova para um tour 
pelos principais pontos de interesse: 
o Knesset (Parlamento), a residência 
do presidente, o Teatro Municipal... 
Continuação a Ein Karem para visitar 
a terra natal de San Juan Bautista. 
Visita ao Muro das Lamentações. 
Hospedagem.

Dia 07 - Jerusalém
Café da manhã e hospedagem. Dia 
livre. Opçional visita ao Mar Morto e 
Massada.

Dia 08 - Jerusalém - Amã
Café da manhã. Partida para a 
ponte Sheikh Hussein, fronteira Israel 
/ Jordânia. Após as formalidades de 
imigração, continuamos para fazer 
uma visita a Jerash. Durante o passeio, 
visitaremos o Arco do Triunfo, a praça 
oval, o cardo, a colunata, o templo de 
Afrodite e finalizando no teatro romano 
com uma acústica maravilhosa.Após a 
visita, retorno a Ammã. Hospedagem.

Dia 09 - Amã – Monte Nebo - Petra
Café da manhã. Saída para fazer 
a visita panorâmica da cidade de 
Ammã.Continuação a Madaba para 
visitara Igreja Ortodoxa de S. Jorge. 
Continuação ao Monte Nebo para 
admirar a vista panorâmica do vale do 
Jordão e Mar Morto desde a montanha. 
Na parte da tarde, continuação a Petra.  
Hospedagem.

Dia 10 - Petra - Amã
Café da manhã. Visita de dia inteiro 
à cidade rosa, capital dos nabateus.
Durante a visita, conheceremos os 
monumentos mais importantes e 
representativos esculpidos na rocha 
pelos Nabateus.O Tesouro, famoso 
e internacionalmente conhecido 
monumento levado ao cinema num 
dos filmes de Indiana Jones, os Túmulos 
de cores, Túmulos Reais, o Mosteiro . 
Após a visita, e à tarde, traslado para 
Amman. Hospedagem.

Dia 11 - Amã – Cairo
Café da manhã. Transfer para o 
aeroporto de Amman para sair com 
destino ao Cairo (incluído). Chegada 
ao aeroporto e transfer ao hotel. 
Hospedagem.

Dia 12 - Cairo
Café da manhã. Saída a Menfis e 
Sakkara onde se vê a estátua de Ramsés 
II, tumbado, de pedra calcárea e a 
Esfinge de Alabastro e a necrópolis de 
Sakkara onde admirar-se-á o conjunto 
funerario de Zoser que contém a 
primeira construção em pedra no 
mundo que é a Pirâmide Escalonada. 
Pela tarde visita da cidadela e a 
mesquita de Alab. Regresso ao hotel. 
Hospedagem.

Dia 13 – Cairo
Café da manhã. Partida para Gizé 
para visitar a Esfinge e as pirâmides 
de Quéops, Quéfren e Miquerinos.Em 
seguida visita ao Museu Egício, onde se 
encontram os tesouros de Tutancâmon. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

Notas importantes

• O preço incluios traslados de chega-
da em Jerusalém e saída no Cairo, 
nos dias da semana especificados 
no itinerário básico. Qualquer outro 
dia diferente de chegada e partida 
aos publicados serão cobrados como 
traslado adicional.

• Não se garante chofer de fala espan-
hola durante os traslados.

• Por diferentes datas de feriados em 
Israel haverá mudanças nos itinerá-
rios:
 » O Museu da Diáspora não se vi-
sitará nas saídas: 10/Abr + 29/
Mai.

 »  Dia do Perdão. Vai do 29/Set do 
entardecer até 30/Set com a saí-
da da primeira estrela. A saída de 
25 de setembro será afetada em 
seu itinerário. Por favor, consulte 
itinerário.

 » Não será possível visitar o Mu-
seu do Holocausto 18/Set..

 » Estas datas estão sujeitas a alte-
rações sem aviso prévio.

Vistos
• A cada passageiro tem que confir-

mar com sua embaixada os vistos 
necessários para aceder a estes 3 
países. Viagens Surland não se faz 
responsável se os passageiros não 
trazem sua documentação tramita-
da ou em regra. Alguns passageiros 
(consultar nacionalidades) podem 
obter visto da entrada ao Jordânia a 
sua chegada ao país (a data de hoje 
gratuita se passa mais de 48 horas no 
país) e a visto de Egito (Aprox. Usd 
35) à chegada ao aeroporto do país. 
Se necessita validade no passaporte 
de um mínimo de 6 meses a partir 
da entrada em Jordânia e em Egito. 
Passageiros Colombianos têm que 
trazer seu visa de Jordânia emitida 
em Colômbia.

Tasas de Frontera Jordania
• À chegada à fronteira de Israel-Jor-

dânia os passageiros deverão abo-
nar diretamente a taxa de fronteira 
(Aprox. 35 USD por pax pagamento 
direto)

Saídas garantidas mínimo 2 pax

Preços por pessoa em USD Categoría Bronze
(Turista)

Categoría Prata
(Primeira)

Categoría Ouro
(Semi-Luxo)

Em triplo 3.345 3.560 3.985
Em duplo 3.390 3.615 4.080
Supl. Single 1.050 1.200 1.575
Supl. Media pensão (12 jantares) 285 335 530
Supl. Saídas 03-10/Abr + 02-09/Out + 11-18/Dez 190 220 275
 - Nota: Na saída 25/Set não será possível realizar a excursão à Massada e Mar Morto pelo dia do perdão.

El Cairo

Aswan


