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Grupo Confecap -  Israel 
Pastor Josué Brandão e Capelão Washington 

 

 
 
 
Roteiro  
  
1º dia – 16/11 – Sábado   - Embarque em Guarulhos    – Tel Aviv  
Em horário combinado,  encontro no Aeroporto de Guarulhos para embarque 
para Israel.Noite a bordo. 
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2º dia – 17/11  – Domingo  - Tel Aviv – Ariel   
Bem vindos a  Israel “Terra da Bíblia” – Recepção e assistência.  
Saída do Aeroporto, com o Guia falando português  e ônibus de luxo 
  
Joppe – na Casa de Simão, aonde o Apóstolo Pedro  foi chamado para pregar 
aos gentios, foi a pela primeiríssima vez que algum gentio ouviu 
a mensagem da salvação – vamos começar  a nossa peregrinação já 
 explicando como nos  foi dada a fé - caso este episódio nunca tivesse 
ocorrido, hoje SOMENTE  os judeus  
estariam no Caminho da Verdade. 
 
City tour por Tel Aviv - principais pontos turísticos.  
Viagem para Ariel na Samaria.  
Chegada, acomodação e jantar  no Hotel Eshel hashomron  - Hotel temático 
com parque bíblico – com as plantas da  
Bíblia e show De luzes e sons que mostra a saída dos hebreus do Egito 

 

 
3º dia – 18/11 – Segunda- feira – Ariel  – Tiberíades   
Café da manhã no Hotel  
Shiló – Local onde a Arca da Aliança esteve depositada por 369 anos e os 
judeus a usaram apenas por 40 anos.A incrível história de Hanna e o profeta 
Samuel    
Monte Carmelo – A luta do Profeta Elias e os falsos deus de baal. A linda vista 
do Armagedon.  
Basílica da Anunciação e Oficina de José   
Canãa – Local do primeiro milagre de Jesus – transformação de água no 
melhor vinho 
Monte do precipício e a linda vista do Vale de Jezreel  
Acomodação e jantar no hotel – Tiberíades   
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4º dia – 19/11-  Terça- feira   - Ministério de Jesus   
Café da manhã no Hotel. Viagem para Tiberíades, nas margens do Mar da 
Galileia   
Passeio de barco no Mar da Galielia -  no mesmo Mar onde Jesus esteve 
com os Apóstolos      
Cafarnaum -  onde se encontram as  escavações da antiga Sinagoga e a casa 
de Pedro. 
Mensa Christi -  Igreja do Primado – onde Jesus disse a Pedro: “Tu és Pedro e 
sobre ti, edificarei a minha igreja”   
Tabgha – local da multiplicação dos pães e peixes.  
Monte das Bem Aventuranças - onde ocorreu o Sermão da Montanha, a mais 
linda lição de amor 
jantar no Hotel – Tiberíades  
  
5º dia – 20/11 –  Quarta- feira -   Jericó  – Mar Morto – Jerusalém – Belém    
Café da manhã no hotel  
Rio Jordão -  onde João Batista batizou Jesus – Batismo ou confirmação dos 
votos.Viagem em direção a Jerusalém, através do Vale do Jordão  
Jericó – Panorâmica do Monte da Tentação e visita ao Sincomero do 
Zaqueu.Tempo livre para almoço e  compras. 
Mar Morto - Tempo livre para aproveitar águas medicinais do Mar Morto  
E através do deserto da Judeia, subida para Jerusalém. Teremos então nossa 
chegada triunfal na cidade santa de Jerusalém, a cidade  mensageira da paz, 
que abriga  as três  religiões monoteístas do mundo – Cristianismo, Islamismo 
e Judaísmo, com uma oração especial:  
“ Orai pela paz de Jerusalém, que haja paz dentro de seus muros e 
prosperidade dentro dos seus palácios”. (SL 122).   
Continuação para Belém. Acomodação e jantar no hotel – Belém   
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6º. dia – 21/11 – Quinta- feira  – Belém - Jerusalém   
Café da manhã no Hotel. 
Monte dos Oliveiras -  sua história, suas guerras, seus reis  e todos os povos 
que já passaram por ela. 
Getesemane – Local onde Jesus chorou e suou sangue 
Basílica da Agonia  
Monte Sião -  onde se encontra o Cenáculo – local da última ceia  e o Túmulo 
do Rei David   
Muro das Lamentações -  o local mais sagrado para os judeus,  que é a parte 
restante do Templo da época de Jesus. 
Foz Museu Amigos –de Sião – uma forma de Israel dizer “obrigado”  aos 
amigos cristãos que  em algum momento, ajudaram o povo judeu – “Povo da 
Promessa”    
Jantar no hotel – Belém  
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7º. dia – 22/11  – Sexta- feira – Belém -  Jerusalém  
Café da manhã no Hotel.  
Belém - Basílica da Natividade e o Campo dos Pastores  
Museu Yad Vashem – Seis milhões de judeus que morreram no Holocausto  - 
Memorial das crianças 
Betesta – Local da cura do paralítico e   a igreja de Santana (melhor acústica 
do mundo) 
Porta de Damasco -  para chegarmos ao Monte da Caveira ou jardim do 
Túmulo. Santa Ceia do Senhor ! 
Jantar de despedida no Hotel com entrega de diplomas de Peregrinação a 
Terra Santa, assinado pelo Ministro do Turismo  
  
8º. dia – 23/11 – Sábado  -  Belém -  Aeroporto Ben Gurion  – Brasil  
Café da manhã no hotel 
Traslado para o aeroporto Ben Gurion, para embarque com assistência, de 
volta ao Brasil.   
  
9º. dia –  24/11 – Domingo  - Chegada ao  Brasil 
Chegada em São Paulo   
 
 

Inclui: 

• Passagem aérea em classe econômica   
• Hospedagem nos hotéis mencionados, com café da manhã e jantar  
• Todas as entradas nos locais visitados, 
• Guia falando português 
• Ônibus de luxo, com ar condicionado  
• Transfer grupal de chegada e saída  
• Todas as gorjetas – guias e motoristas  
• Seguro Viagem 

 

Não inclui: 

• Almoços  
• Bebidas nas  refeições 
• Extras nos hotéis 
• Gastos pessoais 

 

Hotéis Previstos: 

• Ariel – Hotel Temático Eshel Hashimron –  
• Tiberíades – Hotel Astoria  
• Belém – Hotel Manager Square  
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Parte Terrestre  

Valor por pessoa no apto duplo  – USD 1.656,00 

Forma de Pagamento: 

Cheques ou Cartões de Crédito -   
Entrada de USD  465,75  + 09 parcelas iguais de USD  132,25 

Cheques em 19  parcelas -  
Entrada de USD  465,75  + 18  parcelas iguais de USD 75,53 

À vista – Desconto de 5% = USD  1.574,00 

Os preços serão convertidos em reais  na data da assinatura do contrato e não 
sofrerão mais variação cambial. 

 

 

Qualquer duvida entre em contato com a nossa equipe 

11-3873-5367 ou atendimento@eretztur.com.br 
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