ROTE I RO
LON DRES / EGITO / ISRAE L
23/11/2021 – SÃO PAULO/ LONDRES
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos / São Paulo. Check-in no
balcão da Cia Aérea Internacional e embarque com destino a Londres / Inglaterra.
(Jantar e Café da manhã a bordo).
24/11/2021 – LONDRES
Chegada, procedimentos de entrada no país e saída para City Tour de Londres
onde veremos os seguintes pontos de interesse Green Park, The Globe Theatre,
Praça de Trafalgar Aquare, Piccadilly Circus, British Museum, Regent Street, Tower
of London, London Bridge, Mayfair, Hyde Park, Royal Albert Hall, Harrods. Tarde
livre para atividades de caráter pessoal. Traslado ao hotel, acomodação, jantar e
descanso. Hotel My Bloomsbury ou Similar.
25/11/2021 – LONDRES
Neste dia, café da manhã no hotel e manhã dedicada a conhecer os Palácio de
Buckingham, Downing Street (residência do primeiro ministro), London Eye (roda
gigante) e Natural History Museum (museu de história natural). Almoço (não
incluso). Traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Cairo. Chegada ao
aeroporto internacional do Cairo, assistência por parte dos nossos representantes
e trâmites de vistos. Traslado ao hotel para acomodação e descanso. (Jantar em
Voo) Na chegada ao Cairo será entregue um Kit Lanche pois devido ao horário de
chegada, não haverá jantar disponível. Hotel Pyramids Barceló ou Similar.
26/11/2021 – CAIRO / EGITO
Café da manhã disponível no hotel, das 06h até as 10h. Nossa saída está programada
para as 12h, iremos ao almoço (não incluso), e iniciaremos a visita emocionante
a Memphis, antiga capital do Egito, onde se pode ver uma estátua de Ramsés II
com 23 toneladas, em granito rosa, também o sítio arqueológico de Sakara, com
as pirâmides escalonadas mais antigas do Egito. Em Giza visitaremos as mais
famosas Pirâmides, o Templo do Vale e a Esfinge com rosto de homem e corpo
de leão. À noite, um jantar (opcional) num barco que navega pelo Rio Nilo, com
apresentação de músicas e danças árabes típicas. Para quem preferir ficar, o jantar
no hotel está incluso, descanso. Hotel Pyramids Barceló ou Similar.

27/11/2021 – CAIRO / CANAL DE SUEZ / MARA / MONTE SINAI
Após café da manhã, já nos despedindo do Cairo faremos a visita ao Museu do
Papiro, onde assistiremos uma apresentação sobre como se faz o papel mais
antigo de que se tem notícia. Depois seguiremos até o Museu do Cairo, onde
visitaremos as relíquias arqueológicas do Antigo Egito, que remontam 4 mil anos,
desde a Primeira Dinastia dos faraós. Visitaremos as riquezas descobertas no
túmulo do faraó Tutancâmon, o faraó assassinado aos 18 anos de idade. Pelas
riquezas encontradas em seu jazigo, se pode calcular a imensidão do que foi o
conteúdo roubado do aparato mortuário dos grandes faraós que governaram o
Egito por períodos mais longos. Há, inclusive, um passeio (opcional) para a famosa
Sala das Múmias, onde é possível ver, entre outros, o corpo do faraó Ramsés II,
governante do Egito quando Moisés libertou o povo do cativeiro. Almoço (não
incluso). Início da partida em direção ao Canal de Suez, escavado entre 1859 e
1869 para navegação e transporte entre o mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho.
O canal hoje é a maior fonte de arrecadação na economia do Egito. No tempo
de Moisés, ali haviam lagos e pântanos denominados na Bíblia como mar dos
juncos. Depois de cruzarmos o canal por um túnel subterrâneo, chegaremos ao
Vilarejo beduíno de Mara, onde Moisés descanso com o povo e transformou a
água amarga em água potável. Lá veremos, ainda hoje, lagos e poços com águas
salgadas. Cruzando todo o deserto do Sinai com suas paisagens inóspitas e
pitorescas que reproduzem o caminho do povo hebreu no Êxodo, chegaremos
ao hotel, para jantar, acomodação e descanso. Aos que preferirem a saída para a
subida do Monte de Moisés será às 22:30h. Hotel Le Méridien Dahab ou Similar.
28/11/2021 – MONTE SINAI / MAR VERMELHO
De madrugada, saída do hotel para a subida do Monte Sinai, onde Deus revelou
a Moisés os Dez Mandamentos. A subida é feita com guias beduínos e atravessa
toda a madrugada, após oração e meditação, descida e chegando de volta ao hotel
por volta das nove horas da manhã, tomaremos nosso café da manhã e saída para
um Resort às margens do mar Vermelho, próximo à fronteira com Israel, dia de
descansar e aproveitar as praias e outras atrações que o lugar oferece. O pernoite
será no mesmo Resort, com saída ao amanhecer para a travessia, assim que a
fronteira com Israel se abrir. Hotel Le Méridien Dahab ou Similar.
29/11/2021 – MAR MORTO / QUMRAN / JERICÓ / TIBERÍADES
Café da manhã e saída para cruzar a fronteira com Israel. Em seguida, iremos
em direção ao sitio arqueológico de Qumran, onde viviam os Essênios. Lá foram
encontradas as cópias mais antigas de que se tem notícia de todos os livros do
Antigo Testamento. Almoço (não incluso) e parada para banho nas famosas águas
do Mar Morto, que tem a maior concentração de sal do mundo e onde ninguém
afunda. Prosseguindo a viagem, chegaremos a Jericó, dentro do território da
Autoridade Palestina e visita a fonte de Elizeu, às ruínas das muralhas da época
de Josué e vista do Monte da Tentação, onde segundo a tradição, Jesus foi
levado durante o jejum de 40 dias. Seguindo pela margem ocidental do rio Jordão,

chegaremos a Nazaré para acomodação no hotel, jantar e descanso. Hotel Ramada
Nazareth ou Similar.
30/11/2021 – MONTE HERMOM / GALILEIA
Café da manhã e saída bem cedo em direção a Bânias, o extraordinário lugar da
antiga Cesareia de Felipe, ao pé do Monte Hermom, onde Jesus previu sua própria
morte e ressurreição, e palco da importante confissão de Pedro de Mt. 16:16. Lá,
conheceremos as nascentes do Rio Jordão nos territórios conquistados pela tribo
de Dã, onde foi também escrito o Salmo 42. De volta para a região do Mar da Galileia
faremos uma parada para vista panorâmica do monte das bem aventuranças,
onde Jesus proferiu o famoso sermão do monte, registrado em Mateus caps 5 a
7. Visita a Tabgha, palco do milagre da multiplicação dos pães e peixes, visita a
Cafarnaum, onde Jesus estabeleceu residência durante seu ministério na Galileia.
No almoço, o famoso “peixe de São Pedro”, pescado no Mar da Galileia. Em seguida
prosseguiremos até o porto de Ginosar, onde embarcaremos em um barco típico
de madeira para cruzarmos o Mar da Galileia. Depois seguiremos o Yadernit, local
construído para realização do batismo no Rio Jordão, nas águas onde João Batista
batizou Jesus. Traslados ao hotel, jantar, acomodação e descanso. Hotel Ramada
Nazareth ou Similar.
01/12/2021 – CANÁ / NAZARÉ / MONTE CARMELO / CESAREIA / JOPE
Café da manhã e saída em direção a Caná, lugar do primeiro milagre de Jesus,
quando em uma festa de casamento transformou água em vinho. Seguindo para a
moderna cidade de Nazaré, onde Jesus passou sua infância e adolescência, para
subiremos ao topo do Monte do Precipício, onde se pode ter uma belíssima visão
panorâmica do Vale do Armagedom. Subindo o monte Carmelo vamos ao local
onde o profeta Elias invocou a presença de Deus e venceu os profetas de Baal. Do
alto do Carmelo se tem outra bela vista panorâmica do Vale do Armagedom de um
lado e do Mar Mediterrâneo do outro (Stela Maris). Continuaremos a viagem até as
ruínas de Cesareia Marítima, cidade construída pelo Rei Herodes que serviu como
capital da província da Judeia no tempo do Novo testamento. Lá viveu o governador
Pôncio Pilatos e muitas outras autoridades representantes do poder de Roma. Lá
também residiu o centurião Cornélio, registrado em Atos 10:1. Paulo permaneceu
preso em Cesareia marítima antes de ser enviado para Roma. Atos 22:23. Em Jope
faremos a pé, uma rápida visita ao porto de onde Jonas tentou fugir para Társis,
veremos o local onde tradicionalmente se afirma ter vivido Simão, o curtidor, que
hospedou Pedro conforme ensina Atos 10:5. No fim da tarde sentiremos a emoção
de chegar à Jerusalém e faremos nosso brinde de boas vinda e oração no topo do
Monte Scopus, em seguida traslados ao hotel, jantar e descanso. Hotel Ramada
Jerusalém ou Similar.
02/12/2021 – JERUSALÉM
Café da manhã e saída bem cedo em direção ao Monte Sião, para visitar o Cenáculo
onde aconteceu última ceia de Jesus com seus discípulos e o batismo do espírito
Santo dos dias do pentecostes dali seguiremos para o Getsêmani e o Jardim

das Oliveiras, onde Jesus suou gotas de sangue e foi preso pelos Romanos. Ali
poderemos tirar um tempo para orar no jardim ao lado. Subida até o cume do
Monte das Oliveiras, de onde temos uma vista panorâmica sensacional da Cidade
Velha e da Esplanada do Templo; Tempo para tirar fotos e ouvir uma minuciosa
explicação do guia local. Almoço (não incluso) e visita ao Museu de Israel, onde
conheceremos a famosa maquete de Jerusalém na época de Jesus. Traslados
ao hotel, jantar e descanso. À noite, possibilidade de passeio (não incluso) por
Jerusalém, a pé, com o guia. Hotel Ramada Jerusalém ou Similar.
03/12/2021 – JERUSALÉM / BELÉM
Café da manhã e saída para Belém, atualmente dentro do território da autoridade
Palestina, almoço e visita à Igreja da Natividade, a igreja cristã mais antiga do
mundo, que foi construída por ordem de Helena, mãe de Constantino, sobre a
gruta onde pela tradição, Maria deu a luz à Jesus. Em seguida, vamos até o Campo
dos Pastores, onde o anjo do Senhor anunciou aos pastores o nascimento do
Salvador, Lucas 2:8. Depois, visitaremos o comércio local para conhecermos o
famoso artesanato em oliveira típica da região e as joias em ouro 14 quilates que
lá, são vendidas sem imposto. Almoço em Belém (não incluso), tarde livre para
compras no mercado árabe, retorno ao hotel em Jerusalém, jantar e descanso.
Hotel Ramada Jerusalém ou Similar.
04/12/20121 – JERUSALÉM / LONDRES / BRASIL
Café da manhã e saída bem cedo em direção Fortaleza Antônia, onde Jesus esteve
preso enquanto aguardava o julgamento. Continuação pela Via Dolorosa até a
Porta de Damasco, onde se pode ver a única porta original da época do Novo
Testamento. Saindo da cidade velha, seguiremos até o Jardim do Túmulo, do lado
de fora das muralhas, onde visitaremos o Gólgota, famosa colina em forma de
caveira onde eram crucificados os criminosos no tempo de Jesus; Bem ao lado
está o túmulo que provavelmente pertenceu ao aristocrata José de Arimateia e
que foi cedido fazer o sepultamento de Jesus conforme Mateus 27:57. Tempo para
reflexões e celebração da Santa Ceia. Reunião de encerramento com entrega de
certificados de peregrinação à Terra Santa, assinados pelo Ministro de Turismo de
Israel e o prefeito de Jerusalém. (almoço não incluso). À tarde procedimentos de
saída do país e embarque com destino à Londres/Brasil.
05/12/2021 – BRASIL
Chegada ao aeroporto internacional de Guarulhos/São Paulo, procedimentos de
entrada no país, retirada das bagagens, recepção por nossa equipe brasileira e fim
dos nossos serviços.

