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Os Encantos de Israel  
9 Dias / 8 Noites 

Saída: Datas determinadas 

28 anos de experiência e qualidade! 

Conhecer o lado histórico e religioso de Israel é imperdível, mas esse roteiro contempla também um lado diferente do 
país. Você certamente se surpreenderá com a modernidade, praias e agito da vida noturna de Tel Aviv, as belezas 
naturais do Mar Morto e a história de Jerusalém. 
 

 
1º Dia – Domingo – ... / Tel Aviv  

Chegada ao Aeroporto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Segunda–feira – Tel Aviv  
Após o café da manhã, saída para conhecer Jaffa percorrendo suas ruas e apreciando suas galerias de arte originais. 
Vamos subir a ponte dos desejos para desfrutar de uma visão formidável de toda a cidade de Tel Aviv e Jaffa. 
Continuaremos até Neve Tzedek, o primeiro bairro judeu de Tel Aviv, onde encontraremos a famosa companhia de balé 
Bat Sheva e o Centro de Dança e Teatro Suzanne Dellal. Nós caminharemos observando suas casas e lojas de 
arquitetura interessante do começo do século passado.  
Visita ao museu de pinturas e esculturas de Nahum Gutman, cujas obras foram inspiradas no cotidiano da cidade de Tel 

Aviv em seus primórdios.  
Vamos caminhar ao longo do Boullevard Rotchild em Tel Aviv, apreciando a arquitetura Bauhaus. Continuaremos até o 
Museu da Diáspora na Universidade de Tel Aviv. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 

3º Dia – Terça-feira – Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Dalyat el Carmel / Acre / Rosh Hanikra / Galiléia 
Após o café da manhã, saída em direção a Cesaréia para visitar as ruínas da cidade construída pelo rei Herodes. 
Visitaremos o Teatro Romano, o Museu Multimídia, a Cidade Cruzada e o Aqueduto. Seguiremos com destino a Haifa 

para apreciar uma vista panorâmica da cidade desde o Monte Carmelo, os maravilhosos jardins do Santuário Bahai 
(sem entrada), o porto e a baía de Haifa. Conheceremos uma aldeia Druza em Dalyat el Carmel.  

Seguiremos para San Juan de Acre, declarado pela Unesco "Patrimônio da Humanidade", e para Rosh Hanikra, onde 
desceremos em um teleférico às impressionantes grutas desenhadas pela erosão.  Jantar e hospedagem em um Kibutz 
Hotel na região da Galilea.  
 

4º Dia – Quarta-feira – Capernaum / Museu de Katzrin / Safed / Galiléia 
Após o café da manhã, saída para Cafarnaum, onde Jesus ensinou e realizou vários milagres. Visitaremos as ruínas de 
uma antiga sinagoga do século XV e a casa de Pedro. Seguiremos para a região de das colinas de Golã onde 
visitaremos o museu arqueológico.  
Continuação a Safed para visitar suas charmosas ruas e sinagogas. Safed é a cidade da cabala, o ramo místico do 
judaísmo. Retornaremos na direção do Lago Tiberíades, conhecido como Mar da Galiléia, para um passeio de barco. 

Jantar e hospedagem em um Kibutz Hotel na região da Galileia.  
* Se o tempo permitir, visite as instalações do kibutz com explicações sobre a forma particular de vida comunitária 
chamada "kibutz". 

 
 
 

 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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5º Dia – Quinta-feira – Galiléia / Massada / Qumran / Mar Morto / Jerusalém 
Após o café da manhã, saída com destino a Massada, passando pelo rio Jordão na direção do Mar Morto. Subiremos em 
um teleférico à Fortaleza de Massada, o último refúgio dos judeus em sua resistência na luta contra os romanos. 
Visitaremos as ruínas do palácio de Herodes e a antiga sinagoga. Continuaremos em direção a Qumran, onde os 
essênios viveram e onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados. Nós flutuaremos nas águas salgadas do Mar 
Morto, se o tempo permitir. Continuação com destino a Jerusalém. Do Monte das Oliveiras, vamos receber uma 

primeira explicação e vista das muralhas da antiga cidade de Jerusalém. Hospedagem. 
 

6º Dia – Sexta-feira – Jerusalém  

Após o café da manhã, visitaremos o Museu do Holocausto Yad Vashem e seu novo prédio inaugurado em 2005. 
Vamos percorrer a Alameda dos Justos e os monumentos expostos nos pátios, lembrando diferentes episódios da 
tragédia do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial.  
Continuaremos em direção ao Monte Hertzel, onde os grandes líderes do estado hebreu estão enterrados e visitaremos 
o museu que explora a vida de Theodoro Hertzel, grande visionário do Estado de Israel. Continuaremos até o Museu de 
Israel para visitar o Santuário do Livro, onde, entre outros, uma réplica do pergaminho que conta o livro de Isaías. 

Também visitaremos a maquete da antiga cidade de Jerusalém. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 

7º Dia – Sábado – Jerusalém 

Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
Sugestão: Não deixe de assistir ao show de luzes na Torre de David. Consulte-nos sobre valores. 
 

8º Dia – Domingo – Jerusalém  
Após o café da manhã, saída para conhecer o Monte Sião, visitando o Cenáculo e o Túmulo do Rei Davi. Em seguida 
visitaremos o Parque Arqueológico no Centro Davidson com suas escavações da época do Segundo Templo de Israel. 
Passaremos pelas estações da Via Dolorosa até o Calvário e o Santo Sepulcro. Continuamos pelos bazares orientais, o 
bairro judeu da cidade murada, passando pelo Cardo romano e alcançando o Muro das Lamentações. 
Terminaremos este dia com um tour pelos bairros do oeste de Jerusalém, apreciando uma arquitetura típica do período 

do mandato britânico destacando os principais pontos de interesse, como a Residência Presidencial, o Teatro Municipal 
e a Menorá, em frente ao Knesset, o Parlamento de Israel. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 

9º Dia – Segunda-feira – Jerusalém / Tel Aviv / ... 
Em horário oportuno, traslado ao Aeroporto Internacional Ben Gurion em Tel Aviv para embarque em voo de retorno. 

Fim de nossos serviços. 
 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidades Noites Hotel Categoria 

01 

Tel Aviv 2 Dan Panorama Turística Superior 

Galileia 2 Kibutz Lavi - Eden Turística Superior 

Jerusalém 4 Dan Panorama Turística Superior 

02 

Tel Aviv 2 Renaissance Primeira 

Galileia 2 Kibutz Lavi - Hadar Turística Superior 

Jerusalém 4 Mount Zion  Primeira 

03 

Tel Aviv 2 Dan Tel Aviv Primeira Superior 

Galileia 2 Kibutz Lavi - Hadar Turística Superior 

Jerusalém 4 King David Primeira Superior 
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PARTE TERRESTRE  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Datas de saída 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo  

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo  

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

01 

05 e 19Jan´20 
02 e 16fev´20 

3.090 2.853 3.998 13.472 12.439 17.431 

01, 15 e 29Mar´20 
19Abr´20 

3.354 3.034 4.520 14.623 13.228 19.707 

03, 17 e 31Mai´20 
14 e 28Jun´20 
11 e 25Out´20 

08Nov´20 

3.759 3.403 5.039 16.389 14.837 21.970 

12 e 26Jul´20 

09 e 23Ago´20 
06Set´20 

3.714 3.381 4.940 16.193 14.741 21.538 

22Nov´20 

06Dez´20 
3.564 3.267 4.652 15.539 14.244 20.283 

20Dez´20 3.906 3.665 5.249 17.030 15.979 22.886 

03, 17 e 31Jan´21 
14Fev´21 

3.384 3.147 4.295 14.754 13.721 18.726 

02 

05 e 19Jan´20 
02 e 16fev´20 

3.568 3.375 4.694 15.556 14.715 20.466 

01, 15 e 29Mar´20 
19Abr´20 

3.708 3.513 5.221 16.167 15.317 22.764 

03, 17 e 31Mai´20 4.116 3.907 5.753 17.946 17.035 25.083 

14 e 28Jun´20 4.311 4.037 5.873 18.796 17.601 25.606 

12 e 26Jul´20 

09 e 23Ago´20 
06Set´20 

4.116 3.917 5.711 17.946 17.078 24.900 

22Nov´20 
06Dez´20 

4.095 3.888 5.716 17.854 16.952 24.922 

20Dez´20 4.215 3.729 5.686 18.377 16.258 24.791 

03, 17 e 31Jan´21 
14Fev´21 

3.930 3.778 5.116 17.135 16.472 22.306 

28Fev´21 4.035 3.848 5.581 17.593 16.777 24.333 

14Mar´21 
04 e 08Abr´21 

4.116 3.907 5.753 17.946 17.035 25.083 

03 

05 e 19Jan´20 
02 e 16fev´20 

3.360 3.054 4.940 14.650 13.315 21.538 

01, 15 e 29Mar´20 
19Abr´20 

3.801 3.353 5.816 16.572 14.619 25.358 

03, 17 e 31Mai´20 
14 e 28Jun´20 
11 e 25Out´20 

4.485 3.906 6.886 19.555 17.030 30.023 

12 e 26Jul´20 
09 e 23Ago´20 

06Set´20 

4.213 3.735 6.341 18.369 16.285 27.647 

08Nov´20 4.316 3.794 6.548 18.818 16.542 28.549 

22Nov a 06Dez´20 3.759 3.418 5.444 16.389 14.902 23.736 

20Dez´20 4.438 3.870 6.800 19.350 16.873 29.648 

03,17 e 31Jan´21 3.651 3.346 5.228 15.918 14.589 22.794 

28Fev´21 4.065 3.621 6.068 17.723 15.788 26.456 

14Mar´21 

04 e 18Abr´21 
4.140 3.676 6.211 18.050 16.027 27.080 

À incluir imposto. Consulte-nos. 
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OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,36 da 
data de 21/01/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- 08 (oito) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã;  
- Meia pensão (café da manhã e jantar) sem bebidas para as opções de acomodação 01 e 02.  
A opção de acomodação 03 inclui somente café da manhã e 02 (dois) jantares no Kibutz;  
- Traslados de chegada e saída (aeroporto / hotel / aeroporto) em serviço regular com assistência em idioma inglês; 
- Passeios em ônibus com ar condicionado em serviço regular com guia em idioma espanhol; 
- Entradas aos locais a serem visitados, conforme mencionados no roteiro; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 09 dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos de idade. 

Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 

- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 

Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 

Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 

CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 6 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
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- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 

antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por passageiro. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de 
diferentes nacionalidades e costumes; 
- É necessário mínimo de 2 passageiros viajando juntos para saída garantida do tour em serviço regular; 
- A saída dos passeios está sujeita à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
 Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

ISRAEL 

 

Passaporte  

 

 

✓  
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil 

Visto   

Certificado Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela   

OUTROS 

Para os turistas que pretendem continuar a viagem de Israel 

para os países Árabes (exceto Egito e Jordânia): é 

recomendável pedir que o carimbo Israelense não apareça 

em seu passaporte.  

             ✓ - obrigatório     - não obrigatório 

https://gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf

