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 VIAGEM PARA DUBAI, EGITO E ISRAEL 
COM O PR. MARCÍLIO EM DEZEMBRO DE 
2020.  
 
1º DIA | SÃO PAULO / BRASIL  
Apresentação no aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo, onde o 
representante da Liberty Viagens estará aguardando para embarque com destino a 
Dubai / Emirados Arabes Unidos.  
 
2º DIA DUBAI / EMIRADOS ARABES UNIDOS  
Chegada em Dubai após os tramites de entrada no país recepção transfer em 
direção ao hotel chegada hospedagem e descanso.  
 
3º DIA DUBAI / EMIRADOS ARABES UNIDOS  
Após café da manha e saída para conhecermos os principais pontos de interesse 
da cidade mais importantes dos Emirados Árabes unidos, como a palma, o museu 
de Dubai, o Mercado de especiarias e o Emirates Mall, onde é possível, entre 
outras coisas, fazer ski indoor (opcional). No final do dia, retorno ao hotel, jantar e 
descanso.  
 
4º DIA DUBAI / EMIRADOS ARABES UNIDOS  
Após café da manha e dia livre para passeios e compras na mais moderna cidade 
dos Emirados Árabes Unidos. No final do dia, jantar e descanso.  
 
5º DIA DUBAI / CAIRO / EGITO  
Após café da manhã, saída de manha cedo em direção ao aeroporto de Dubai 
para embarque com destino ao Cairo Egito. Chegada ao aeroporto internacional 
Cairo, Bem vido a Terras Faraônicas após os tramites de entrada recepção e 
transfer para hotel. Drink de boas vindas. Hospedagem e descanso.  
 
6º DIA | CAIRO / MUSEU DO CAIRO / OASIS DE ELFAYUM  
Após descanso merecido e delicioso café da manhã, sairemos para nosso primeiro 
dia no Cairo Visita ao Museu do Cairo. Seguiremos para o Oasis de El Fayum, 
imenso oásis do deserto que tem seus campos irrigados por um canal vindo do 
Nilo, chamado Bahr Yussef, "Canal de José”, originalmente um projeto de irrigação 
dos faraós de Tebas. Acredita-se que foi desse local que José administrou o Egito. 
Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite.  
 
7º DIA | CAIRO / PIRÂMIDES / FABRICA DE ESSENCIAS  
Após café da manhã, visitaremos Gizé e as Pirâmides de Cheops, Chephren e 
Mikerinos (uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo) e a Esfinge de Alabastro, 
obra que tem mais de 4.500 anos, construída em uma única pedra de 72 metros 
de comprimento e 20 metros de altura. Visita ao Instituto de  
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Papiros, Fábrica de Essências e Fábrica de Algodão. Retorno ao hotel. 
Pernoite. Poderemos participar de um maravilhoso jantar em barco no Rio Nilo 
(Opcional pago a parte), com show de danças típicas.  
 
8º DIA | CAIRO / SHARM EL SHEIKH  
Após café da manhã no hotel, iniciaremos nosso êxodo (Êxodo 15:22 e 18:27). É 
hora de atravessar o deserto, de pôr-se a caminho. A travessia é o espaço entre a 
saída do Egito e a entrada na Terra Prometida. Será um tempo de orarmos pela 
libertação de todo tipo de escravidão que possamos carregar dentro de nós. 
Fontes de Mara. Chegaremos à Santa Catarine, aos pés do Monte Sinai. Os que 
subirão o Monte Sinai se hospedarão no hotel MorgLand  
e em horário combinado, serão acompanhados para a subida ao Monte Horebe, 
onde Moisés recebeu as tabuas com os dez mandamentos. Tempo livre para culto 
e queima de pedidos de oração até o nascer do sol: contemplaremos um 
espetáculo inesquecível! Os que não subirão o Sinai seguirão para Sharm El 
Sheik. Jantar e hospedagem. Pernoite.  
Na Manhã seguinte, os que subiram o Sinai seguirão para Sharm El Sheik.  
 
9º DIA | SHARM EL SHEIKH  
Dia livre para aproveitar as dependências do hotel. Pernoite.  
 
10º DIA | TABA / EILAT / MAR MORTO / JERICÓ / TIBERIADES  
Após café da manhã, seguiremos para a fronteira de Israel. Faremos a travessia 
para a cidade de Eilat e partiremos em direção ao Mar Morto. Tempo para flutuar 
nas águas salgadas. Visitaremos a cidade mais velha do mundo, Jericó e os 
lugares por onde passava Eliseu, a Árvore Sicômero (onde subiu Zaqueu). 
Seguiremos para Tiberíades Chegada ao hotel e Jantar. Pernoite.  
 
11º DIA | MAR DA GALILEIA / TABHA / PRIMADO DE PEDRO / KAFARNAUM / 
MONTE DAS BEM AVENTURANÇAS / YARDENIT  
Após o café da manhã, faremos um maravilhoso passeio de barco pelo Mar da 
Galileia, onde veremos o local onde Jesus andou sobre as águas. Visita a Tabgha 
e ao Primado de Pedro, onde Jesus apareceu aos discípulos após ter 
ressuscitado. Renovação dos votos ministeriais. Seguiremos para a cidade de 
Kafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Visita ao lugar da casa de Pedro e às 
ruínas da Sinagoga. Subida ao Monte das Bem-Aventuranças, onde Jesus 
pregou o Sermão da Montanha, e pelos campos onde se deu a multiplicação dos 
pães e peixes. Finalizaremos o dia no Yardenit, para o mergulho no Rio Jordão. 
Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite.  
 
12º DIA | GUN HASHLOSHA / MONTE CARMELO (MUHRAKA) / JERUSALEM  
Após café da manhã, visitaremos Gun Hashlosha, a Fonte de Gideão. Visita ao 
Monte Carmelo (onde Elias venceu os profetas de Baal). Tempo livre para  

 
culto. Prosseguiremos pelo Vale Sarom até Jerusalém e chegaremos pelo Monte 
Scopus de onde avistaremos a cidade velha com toda sua exuberância. 
Hospedagem e jantar. Pernoite.  
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13º DIA | JERUSALÉM / YAD HASHMONA / BELEM / CAMPO DE PASTORES  
Após café da manhã, Visitaremos o Jardim Bíblico no Yad Hashmona (aldeia de 
judeus messiânicos), onde conheceremos os aspectos de Jerusalém no  
tempo de Jesus. Visita a Belém e ao Campo dos Pastores. Restante do dia livre 
para compras no Mercado Árabe. Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite  
 
14º DIA | JERUSALÉM / MONTE MORIA / ESPLANADA DO TEMPLO / MONTE 
DAS OLIVEIRAS / GETSEMANI / MONTE SIÃO  
Após café da manhã, visitaremos o Monte Moriá, a Esplanada do Templo e o 
Tanque de Betesda. Seguindo pela Via Dolorosa, chegaremos ao lugar do 
Pretorium, onde Jesus foi condenado por Pilatus e onde estão os Litostrotos. 
Visita ao Muro das Lamentações. Visita ao Davidson Center, onde veremos as 
Escadarias do Templo. Seguiremos para a Cidade de Davi,  
Onde percorreremos os Tuneis de Ezequias saindo na Piscina de Siloé,  
Subiremos ao Monte das Oliveiras e desceremos a pé ao Jardim do Getsêmani. 
Tempo para culto. Visitaremos o Monte Sião e o Cenáculo (local da descida do 
Espírito Santo e da Última Ceia). Entrando pelo Quarteirão Judeu, sairemos na 
Casa de Caifas, local onde Jesus ficou preso antes de ser crucificado. Finalmente, 
iremos ao lugar chamado Caveira (Gólgota) e ao Túmulo do Senhor Jesus. 
Tempo para culto e ceia. Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite.  
 
15º DIA | JERUSALÉM / TEL AVIV  
Após café da manhã em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Tel Aviv  
 
16º DIA | SÃO PAULO / BRASIL  
Chegada ao Brasil. Final de nossa aventura pela Terra Prometida.  
 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!  
Roteiro sujeito a alterações sem prévio aviso.  

 
NOSSOS PREÇOS INCLUEM  
* Passagem aérea em classe econômica ida e volta saindo de São Paulo /São          
Paulo 
* Traslado nos hotéis e aeroportos  
* Hotéis de Categoria de 4 e 5 estrelas de luxo superior  
* Café da manhã e jantar conforme roteiro  
* Passeios e ingressos conforme roteiro  
* Direito de levar 02 malas de 23 kilos cada durante a viagem e uma mala de mala 
de mão de 10 kilos  
* Seguro viagem.  
* 01 representante da empresa durante toda viagem desde o Brasil  
* Kit Liberty Viagens, Camisa, boné, porta voucher, porta passaporte, indetificador 
de bagagem.  
 
Não Incluso  
* Almoços, lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e compras pessoais.  
* Telefonemas – lavanderia, dispesas no hotel.  
* Taxa de Embarque  
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* Gorjetas para Guias e Motorista.  
* Despesas extras nos hotéis.  
* Nada que não esteja listada como inclusa nas informações acima 
 
 
 
 
 


