Shalom;
Bem vindo a Caravana SIM ISRAEL 2019, preparamos um roteiro diferenciado para você
vivenciar experiências emocionantes e marcantes em sua vida.
Pense em percorrer de Norte ao Sul em Israel por toda Costa do Mar Morto, pelos
desertos da Judéia e do Negev, em conhecer a Cratera de Ramon, a cidade de BeerSheva, Monte Gerizim na Samária, Monte Bental nas Colinas de Golã, divisa com a Síria,
o Mar Vermelho, divisa com o Egito, finalmente encontro em comunidade judaica. Tudo isso
e muito mais você poderá conferir em nosso roteiro a seguir.
11 98582-3637 WhatsApp

GRUPOS SIM ISRAEL 2019 | 2020 |2021
ISRAEL 70 ANOS CAMINHOS PELA HISTÓRIA

VALOR POR PESSOA NO APTO DUPLO | USD 2.990,00
SAÍDAS PROGRAMADAS:
GRUPO2019 | 25/10/2019 A 03/11/2019 | Aeroporto de Guarulhos – SP
GRUPO 2020 | 25/10/2020 A 03/11/2020 | Aeroporto de Guarulhos – SP
GRUPO2021 | 25/10/2021 A 03/11/2021 | Aeroporto de Guarulhos – SP
INCLUI:


11 dias de viagem;



Passagem aérea em classe econômica (ida e volta);



Seguro viagem;



Hospedagem com café da manhã e jantar.;



Hotéis categoria 4 estrelas (quartos duplos);



Traslado de chegada e saída;



01 Almoço em Nazareth Village;



09 dias de excursão em ônibus de luxo com ar condicionado e WI-FI ;



Ingressos para entradas nos locais a serem visitados no roteiro;



Ingresso para Show de Luzes na Torre de David;



Guia falando português;



Gorjetas para os carregadores de malas nos hotéis



Head Phone;



Kit turismo (boné e mochila)



Certificado de Peregrinação do Ministério de Turismo de Israel;

OBS: Hospedagens em hotéis descritos ou similares em quartos duplos ou individuais.
Não serão fornecidos quartos triplos.
OBS: A partir de 01/03/ 2019 - USD 3.099,00 dólares por pessoa

NÃO INCLUI:


Almoços em rota; Extras nos hotéis; Gastos pessoais; Imposto da Receita Federal e

TAXA DE EMBARQUE U$D 140

FORMAS DE PAGAMENTOS
1 – DIRETO COM AGÊNCIA
PLANO I - BLOQUEIO DA VAGA
NA ASSINATURA DO CONTRATO R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reias) em duas vezes no boleto
bancário ou depósito em conta.
SALDO: Você mesmo fará os pagamentos nos valores e datas desejada, basta solicitar a emissão do
boleto ou efetuar depósito em conta. LEMBRANDO sempre que o saldo deverá ser quitado em até
30|AGOSTO|2019.
PLANO II
ENTRADA: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) até em duas vezes no boleto + 10 PARCELAS R$
600,00 No boleto bancário | SALDO: em até 10 vezes no cartão
OBS. Pacote atrelado ao dólar, sujeito a variação cambial até 30 dias antes do embarque.
BLOQUEIO DE VAGA
No caso de desistência este valor do bloqueio não será devolvido. Você poderá indicar outra pessoa para assumir
a sua vaga e transferir o bloqueio.

2 - ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE SERVIÇOS VIAGEM
ESCOLHA O CRÉDITO PARA PAGAR SUA VIAGEMM SEM JUROS

PLANO 36 MESES
CRÉDITO

PLANO 24 MESES

1ª

2ª a 36ª

1ª

2ª a 24ª

10.000,00

R$454,40

R$354,40

R$612,74

R$512,74

11.000,00

R$499,84

R$389,84

R$674,01

R$564,01

12.000,00

R$545,28

R$425,28

R$735,29

R$615,29

OBS: EMBARQUE CONFORME CONTEMPLAÇÂO DE ACORDO COM MANUAL DE
PROCEDIMENTOS.

ROTEIRO GRUPO 2019
1- 25/10 – SEX – EMBARQUE TEL AVIV
Chegar 04 horas para reunir o grupo no aeroporto Internacional de Guarulhos
2 – 26/10 SÀB- CHEGADA EM ISRAEL, NAZARÉ.
Bem-Vindo a Israel. O grupo será recepcionado pelos nossos representantes no aeroporporto Ben Gurion de Israel.
Após todas as formalidades translado para Nazaré. Hotel, jantar e pernoite em Nazaré.

3 -27/10 DOM- COLINAS DE GOLAN, MONTE BEN TAL, VILA DE NAZARÉ, PASSEIO DE
BARCO MAR DA GALILEIA, MONTE CARMELO
Café-da-manhã. Seguiremos para as Colinas do Golan e visitaremos o Monte Bental, um dos picos favoritos de
Israel para visitar por causa da vista panorâmica. Na guerra do Yom Kippur / 1973, o Monte Ben Tal foi local de
uma das maiores batalhas de tanques da história israelense e é conhecido como o Vale de Lágrimas.Depois iremos
para Vila de Nazaré- reconstrução da Nazaré do tempo de Jesus, uma representação dos usos e costumes da época
de Jesus Cristo. A aldeia tem um centro de visitantes e estão expostos vestígios arqueológicos (reconstrução de
casas, prensa de azeite e uma sinagoga do Séc. I da era cristã. As pessoas/figurantes vão vestidos com trajes desta
época). Será oferecido um almoço típico da época( o almoço está incluído na meia- pensão e na pensão completa).
Prosseguiremos para o Monte Carmelo (Murhaka) onde Elias enfrentou os profetas de Baal( 1 Reis 18-19).
Retornaremos para Nazaré, hotel, jantar e pernoite em Nazaré.
4 – 28/10 SEG – JERICÓ, EILAT.
Café da manhã. Partiremos para o sul de Israel pelo Vale do Jordão e entraremos no território da Autoridade
Palestina para visitar Tel Jericó que é um sítio arqueológico na parte nordeste de Jericó, também conhecido como
er-Riha, Yeriho, Teles-Sultão e Eriha. Foi o local da antiga Jericó e hoje é Patrimônio Mundial da UNESCO dentro
da Autoridade Palestina na Cisjordânia. Tel Jericho é identificado como a antiga Jericó, que é mencionada em
documentos históricos e na Bíblia. Hoje, no local, os visitantes podem ver as estruturas escavadas que formaram o
núcleo da cidade de Jericó. Depois iremos para a atual Jericó e visitaremos a fonte de Elizeu, a figueira de Zaqueuo coletor de impostos , que subiu numa figueira brava para ver Jesus( Lc 219:1-7). O Monte da Tentação (sem

subida ao topo) para onde Jesus foi levado durante sua provação( Mt 4:8). O almoço será no caminho para Eilat( é
não está incluído no pacote de meia- pensão). Chegada em Eilat na fronteira com o Egito e banhada pelo Mar
Vermelho. A combinação do clima quente, com o mar tropical e a paisagem de tirar o fôlego, com montanhas
selvagens de granito tornaram a cidade uma pedra preciosa para o turismo, durante todo o ano. Eilat é abençoada
com o recife de coral mais incrível e único do mundo,com um observatório marinho subaquático situado no
coração do recife. Visitaremos o parque que oferece aos seus visitantes uma rara oportunidade de entrar no habitat
natural e abundante reino marinho do Mar Vermelho – uma experiência inesquecível para todas idades. O parque
tem uma exibição espetacular (mais de 800 espécies) de peixes, coral, tubarões, moluscos, arraias, tartarugas e
muitos outros animais típicos da região. O lugar mais inesquecível de todos: o Underwater Marine Observatory
(Observatório marinho), único de seu tipo no mundo! O observatório é uma torre situada no meio do mar, sem
cercas ou gaiolas, oferecendo uma vista rara do Mar Vermelho, com suas cores brilhantes, e a vida marinha do Mar
Vermelho. Hotel, jantar e pernoite.
5 – 29/10 TER – DIA LIVRE- EILAT
Café da manhã. Teremos o dia livre para recuperar nossas energias, aproveitando as instalações do hotel,piscina,
praia no mar vermelho. Não estão incluídos tratamentos corporais como massagens ou estética. . Almoço (não está
incluído no pacote com meia-pensão) e jantar no hotel. Pernoite em Eilat
6 – 30/10 QUA - EILAT, CENTRO MITZPE RAMON, TEL BEER-SHEVA, MONTE SCOPUS,
JERUSALÉM/BELÉM
Café da manhã, deixaremos o hotel rumo a Jerusalém, passaremos pelo deserto do Negev, onde teremos a vista
panorâmica da região de Mitzpe Ramon, que tem maior cratera natural do mundo (parada de 20 minutos), com 500
metros de profundidade, 40 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros no máximo, confirmando ser a maior do
mundo. Seguiremos para Tel Beer Sheva no sul de Israel, e onde estão as ruínas da cidade Bíblica de Beer Sheva.
Em Hebraico, o nome Beer-Sheva significa, Poço das Sete, em memória as sete ovelhas dadas por Abraão a
Elimeleque como valor de compra do poço após ter achado no local água. O poço de Beer-Sheva é uma riqueza
arqueológica sem precedentes e segundo os arqueólogos foi escavado por volta de 1.200 a 1.300 A.C. sendo este
um fator que confirma ainda mais sua peculiaridade como sendo o poço da descrição Bíblica. Subiremos para
Jerusalém, se ainda houver luz natural pararemos no Monte Scopus para celebrar nossa entrada em Jerusalém.
Hotel, jantar e pernoite em Jerusalém.

7 – 31/10 QUI - SILÓ, MONTE GERIZIM, SHOW DE LUZES E SOM NA TORRE DE DAVI
JERUSALÉM/BELÉM
Café da manhã, sairemos para visitar um lugar muito especial: Siló- local antigo onde o tabernáculo, ou
mishkan, foi mantido por 369 anos. O Tabernáculo abrigou a arca sagrada, na qual foram guardadas as tábuas dos
Dez Mandamentos e antes do período israelense Siló foi uma cidade cananeia. Tel Shilo é um sítio arqueológico,
era a cidade mais sagrada antes que o rei Davi trouxesse a Arca da Aliança para Jeruslém. Uma peregrinação era
feita três vezes por ano. Durante uma dessas peregrinações, Hannah, a esposa estéril de Elchanan, veio orar por um
filho. Este filho foi o profeta Samuel, que foi criado por Eli, o sumo sacerdote em Siló. Foi aqui também que as
filhas de Siló saíram para dançar e os homens de Benjamin as escolheram como esposas. Foi também de Siló que a
Arca Sagrada foi levada para a batalha e perdida temporariamente para os filisteus. Continuaremos rumo ao Monte
Gerizim na época era considerado consagrado para os Samaritanos retorno para Jerusalém. Parada para almoço em
local escolhido pelo guia( não está incluído no pacote de meia-pensão). Hotel, jantar Show de Luzes na Torre de
Davi - Cidade Velha de Jerusalém á noite.e pernoite em Jerusalém.
8 – 01/11 SEX- MURO DAS LAMENTAÇÕES, TÚNEL DO TEMPLO, JOPE, CULTO NA BEIT
IMMANUEL
Café da manhã. Sairemos para visitar o Cardo Romano, o quarteirão de Herodes com o Muro das
Lamentações. Entraremos no Túnel do Templo ( Não é recomendado para quem sofre de claustofobia,
alergias a ambiente úmidos, problema respiratório e dificuldade de locomoção), o Muro Ocidental do
Monte do Templo é um dos restos mais magníficos e significativos em Jerusalém desde os dias do Segundo
Templo, destruído há aproximadamente 2.000 anos. O Muro Ocidental se estende ao longo de quase meio
quilometro, mas hoje, a parte visível para todos no Western Wall Plaza é apenas 70 metros. O passeio dos túneis da
parede ocidental permite aos visitantes alcançar os segmentos do Muro escondidos da vista e tocar as pedras
originais que contam a história da nação judaica. Seguiremos para a antiga Jaffa/ Jope, importante porto na
antiguidade, onde vivia Simã -o curtidor, palco de grandes acontecimentos como o milagre de Dorcas, onde Jonas
embarcou para fugir do Senhor, a visão dada a Pedro do lençol com os animais impuros,final do dia celebraremos o
Shabbat na Comunidade Beit Immanuel em Jope sob a direção do pastor brasileiro Pedro Santos. O jantar será
servido antes ou depois do culto em Tel Aviv( conforme a decisão da Isra Home Tours). O almoço será no lugar
determinado pelo guia e não está incluído no pacote de meia- pensão. Regressaremos para Jerusalém, pernoite.

9 – 02/11 SÁB - – MUSEU AMIGOS DE SIÃO, MONTE DAS OLIVEIRAS, JARDIM DO
GETSEMANI, TOM HESS TOWER, JARDIM DO TÚMULO, VIA DOLOROSA, TEMPO LIVRE
PARA COMPRAS.
Café da manhã. Seguiremos para o Centro de Herança Amigos de Sião é único porque não se caracteriza como um
simples museu, mas promete ser uma experiência inesquecível para seus visitantes, utilizando performances de
multimídia para contar a história dos Cristãos Sionistas ao redor do mundo que trabalharam para proteger os judeus
das perseguições e, com isso, ajudaram a tornar possível a criação e o estabelecimento do Estado Moderno de
Israel. Iremos para o Monte das Oliveiras mencionado pela primeira vez na Bíblia como rota de fuga do Rei Davi
durante a rebelião de seu filho Absalão. Frequentemente mencionado no novo testamento, foi palco de muitos
ensinamentos de Jesus a seus discípulos, e onde ELE chorou por Jerusalém. Zacarias 14:4 menciona como o local
do retorno do Messias Podemos ver que a importância histórica e profética deste lugar, tanto para judeus quanto
para cristãos, não é apenas do seu rico passado, avançando para o futuro, para restauração, redenção e salvação e
estabelecimento do milênio messiânico Jesus apareceu para os dois discípulos após a sua ressurreição , descendo á
pé até o Getsemani, Jardim das O liveiras milenares que presenciaram a agonia de Jesus suando gotas de sangue e o
beijo traidor de Judas que mostrou aos soldados quem deveriam prender, seguiremos para a Torre Tom Hess para
um momento de louvor e adoração. Jardim do Túmulo, ao lado do Gólgota, próximo ao portão de Damasco, onde
foi encontrado um lagar, uma cisterna e um túmulo. Tornou-se um jardim para refletir, não apenas sobre a morte do
nosso Salvador, mas em Sua Ressurreição e esperança na vida eterna. Seguiremos para a Via Dolorosa, uma rua na
cidade velha de Jerusalém, tempo livre para compras no mercado árabe. O almoço será no lugar determinado pelo
guia e não está incluído no pacote de meia- pensão. Hotel e pernoite em Jerusalém
10 – 03/11 DOM- CASA BEN GURION,AEROPORTO - EMBARQUE BRASIL

Café de a manhã, sairemos do hotel com todas as bagagens e iremos para Tel Aviv. Visitaremos a Casa de Ben
Gurion( primeiro- ministro de Israel em 1948). Mais tarde, eles viveram alternadamente aqui e em seu 'tsriff' em
Sde-Boker, até a morte de Ben-Gurion em 1973. ..." Em seu testamento, David Ben-Gurion legou sua casa em TelAviv para o estado de Israel.Ben-Gurion solicitou que a casa se tornasse uma instituição pública de leitura, estudo e
pesquisa. Após a sua morte, o 'Knesset' (Parlamento de Israel) votou por unanimidade, após a decisão do Governo
de Israel, a "Lei de David Ben-Gurion - 1976" - que declarou a casa como um local nacional.Foi aberto ao público
em 29.11.1974.Todos os itens pertencentes a Paula e David Ben-Gurion estão na casa, na mesma condição e no

mesmo lugar em que costumavam estar quando a Ben Gurion e Paula viviam na casa. Recomendamos que o grupo
chegue ao aeroporto com 3 horas( mínimo) de antecedência.
11 - 04/11 – SEG – CHEGADA AO BRASIL
Ao desembarque fim dos nossos serviços

Obs.: Roteiro sujeito alteração

ENTRE EM CONTATO
11 98582-3637 | WhatsApp
Moura | Gestor do Grupo SIM ISRAEL

