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PARIS FRANÇA E ISRAEL  
 

1º DIA | SÃO PAULO / PARIS / FRANÇA 
Apresentação à equipe da Liberty Viagens Operadora no aeroporto 
Internacional de Guarulhos / São Paulo, para embarque com destino ao Cairo-
Egito.  
 
2º. DIA | PARIS / FRANÇA 
Chegada ao aeroporto internacional de Paris. Após os trâmites de chegada, 
deverão dirigir-se, todos juntos para a saída do aeroporto, onde haverá 
recepção e siada em direção ao hotel. Restante da tarde livre hospedagem. 
 
3º. DIA | PARIS / FRANÇA  
 Após o café da manhã. Iniciarão o tour pela cidade luz. Visitando os seus 
principais pontos de Paris, tais como: Torre Eiffel, Opera, Saint Germain de 
Prés, Inválidos, Torre Eiffel (parada para fotos), Museu do Louvre, Arco do 
Triunfo, Av. Champs Elysées, Ilha de l ´Cité, Catedral Notre Dame, Quartier 
Latin, St. Germain de Prés, Sacré Couer, Trocadero. Após o termino do tour  o 
guia os levará aos locais de compras. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
4º. DIA | PARIS / TEL AVIV / ISRAEL 
Após o café da manhã, em horário determinados saída em direção ao 
Aeroporto Charles De Gaulle para embarque com destino a Tel Aviv / 
Israel.  Chegada ao Aeroporto e após os tramites haverá o traslado para 
Jerusalém, cidade mensageira da paz. Hospedagem e jantar. 
 
5º. DIA | JERUSALEM / MONTE DAS OLIVEIRAS / JARDIM DA BASILICA 
DE TODAS AS NAÇÕES / JARDIM DO GETSEMANI    
Após o café da manhã no hotel, sairão em direção ao Monte das Oliveiras , 
seguindo para visita ao jardim da Basílica de Todas as Nações, onde 
encontram-se 3 oliveiras da época de Jesus. Irão ao Jardim do Getsemani, 
onde terão o jardim  fechado para o grupo para um culto e orações ( + ou – 01 
hora) . Continuação até a casa de Caifás, onde Jesus ficou preso na sua última 
noite.  Após irão ao Vale de Josafá, entrando pela Porta dos Leões, onde 
visitaremos o Tanque de Betesda, e passaremos pela Via Dolorosa, passando 
na Fortaleza Antônia,  onde Jesus foi julgado . Visita as Minas do Rei Salomão, 
também chamada de “Caverna de Zedequias”, que dizem ter sido uma rota de 
fuga para o Rei Zedequias enquanto escapava dos Babilônios.   Continuarão 
para visita ao Jardim da Tumba, local do tumulo de Jesus e de onde pode-se  
avistar  o suposto Monte Gólgota, e onde haverá um tempo de oração e onde 
será realizado o culto e a cerimônia da Santa Ceia. Hospedagem e jantar. 
Retorno ao hotel. 
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6º. DIA | JERUSALEM | MURO DAS LAMENTAÇÕES | CIDADE DE DAVI | 
YAD HASHMONÁ | MONTE SIÃO | JERUSALEM. 
 Após o café da manhã no hotel. Iniciamos o dia visitando  o Muro das 
Lamentações. Seguiremos para visita a Cidade de David, é um parque 
arqueológico que conta a história da fundação de Jerusalém, suas guerras e 
dificuldades, profetas e reis, além da história dos judeus durante os tempos 
bíblicos. Uma das partes mais fascinantes da Cidade de Davi é o túnel de 
Shiloé – um túnel com 533 metros de comprimento, cavado durante o período 
do Rei Ezequias. O túnel se estende da cidade ao poço em Shiloe. Os 
visitantes podem andar pelo túnel, parcialmente coberto de água, e sair nas 
piscinas de Shiloé.  Continuando irão ao Parque arqueológico no Centro 
Davidson, com suas escavações da época do 2º. Templo, Após irão a Yad 
Hashmona, também chamado Jardim Bíblico, e após a visita ao local onde será 
explicado e mostrado como se vivia  na antiguidade em Israel . Retorno à 
Jerusalém, onde farão visita ao Monte Sião, à Tumba do Rei Davi, e ao 
Cenáculo. Restante da tarde livre para compras no mercado 
árabe.  Hospedagem e jantar. 
 
7º. DIA | JERUSALÉM | QUNRAM | MAR MORTO | MASSADA | GENESIS 
LAND | VALE DE ELAH | JERUSALÉM 
 Após o café da manhã, sairemos em  direção ao Deserto da Judéia , passando 
pela pousada do Bom Samaritano, e  Betânia, onde visitarão as ruinas da casa 
de Maria e Marta e o Tumulo de Lazaro e  continuação Genesis Land  em que 
serão recebido por (figurantes) por Eliezer, servo de Abraão, e por um comboio 
de camelos que o conduzem até à tenda de Abraão, , onde será servido a 
Abraam Hospitality   ( servido  frutas secas e bebidas quentes)  .  Após irão ao 
Vale de Elah, onde aconteceu a batalha entre David e Golias . Continuando o 
tour para visita à Qunram, local onde foram achados os manuscritos do 
MarMorto e parada para banho no mar Morto. Retorno a Jerusalem.   
Hospedagem e jantar. 
 
8º. DIA | JERUSALÉM | POUSADA BOM SAMARITANO  | BETÂNIA | 
TUMULO DE LAZARO | JERICÓ | BEITH SHEAN | VALE DO JORDÃO | 
TIBERÍADES. 
  Após o café da manhã iniciarão a viagem passando em  Jericó, a cidade mais 
antiga do mundo , de onde avistarão o Monte da Tentação, as ruinas da cidade 
, a Fonte de Eliseu  e a figueira de Zaqueu.  Continuando irão a Beith Shean , 
visita as suas ruinas  e neste local  expuseram o corpo de Saul nas suas 
muralhas depois da famosa batalha no Monte de Gilboa.  Beit She’an se tornou 
parte dos reinados de Davi e Salomão.  Depois continuarão até  Yadernit no 
Vale do Jordão aonde farão uma pausa para batismo no Rio de  Jordão e  após 
irão á Nazaré , , local onde Jesus passou a sua infância e adolescência,  onde 
visitarão a Basílica da Anunciação e a carpintaria de José . Depois passarão 
por Caná da Galileia  onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, e onde 
poderão ser feitos a renovação dos votos de casamento dos casais que assim 
desejarem. Continuação até Tiberíades. Hospedagem e jantar. 
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9º.  DIA | TIBERÍADES | TAGBA | CAFARNAUM | MAR DA GALILÉIA | 
MONTE CARMELO | MEGIDO | NAZARÉ | CANÁ.   
Após o café da manhã, logo cedinho iniciaremos o dia indo para visita ao 
Monte das Bem Aventuranças.  Em seguida, farão visita até Cafarnaum,  para 
visita à casa de Pedro e à antiga Sinagoga. Após, faremos a travessia do Mar 
da Galiléia, onde acontecerá um pocket show. Continuando irão a Megido, local 
em que se travará a batalha final do Apocalipse. Continuação até Haifa, para 
visita ao monte Carmelo, onde se travou a batalha entre o profeta Elias e os 
450 profetas de Baal. E no retorno passarão por Nazareth, onde visitarão a 
Basílica da Anunciação e Caná da Galiléia, onde aconteceu o primeiro milagre 
de Jesus.   Hospedagem e jantar. 
 
10º DIA | TIBERÍADES | JOPE | AEROPORTO TEL AVIV.  
 Após o café da manhã, saída para o porto de Jope de onde saiu Jonas, que foi 
engolido por um grande peixe e local da casa de Simão. Passeio panorâmico 
por Tel Aviv-Yafo (como é chamada em Israel), para admirar o lugar onde 
aconteceu a visão de Pedro. Continuando até o aeroporto de Tel Aviv  para 
embarque ao Brasil. 
 
11º DIA | JERUSALEM / ISRAEL / SÃO PAULO / BRASIL  
Chegada ao aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo. 
 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!  

Roteiro sujeito a alterações sem prévio aviso.  

 
Incluso  
* Passagem aérea em classe econômica ida e volta saindo de São Paulo 
* Traslado nos hotéis e aeroportos  
* Hotéis de categoria de luxo 
* Café da manhã e jantar conforme roteiro 
* Seguro viagens 
* Passeios e ingressos do roteiro conforme roteiro 
* 01 acompanhante da empresa durante toda viagem desde o Brasil 
* Kit Liberty Viagens, personalizado muchila de vaigem, boné, porta voucher e 
porta passaporte, indentificador de bagagem,  
 
Não Incluso  
* Almoços, lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e compras pessoais. 
* Telefonemas - lavanderia - despesas extras nos hotéis 
* Gorjetas para Guias e Motorista, por dia e por pessoa. 
* Taxa de Embarque e serviços de acordo com a companhia . 

 
 


